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Förord 

Jag vill tacka de tio respondenter som valde att delta i denna undersökning. 
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Abstract 

Recent years technological development has been rapid, today smartphone users have the 

ability to carry out matters that a few a years ago required a computer. In this study a survey 

was conducted of how mobile internet user’s habits look, what are the characteristics 

of mobile internet usage? Ten respondents kept a logbook in which they filled in a detailed 

schedule for each activity, among other things, where they were during the visit and 

what they visited. Later the ten respondents were interviewed to get a deeper impression on 

their mobile internet usage. 

The results show that the most common place for surfing was at home, although respondents 

thought that they occurred during transport. The most visited sites were news; the most 

common duration for an activity was two minutes. Respondents had a consistently positive 

attitude towards the mobile internet; a number of them described how it simplifies things in 

their day-to-day life. One weakness of the mobile internet that was mentioned a couple of 

times during the study was the speed but also the reception of the internet. 
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Sammanfattning 

Teknikens utveckling har gått fort fram de senaste åren, dagens smartphoneanvändare har 

möjligheten att utföra ärenden som det för något år sedan krävdes en dator för. I denna studie 

utfördes en undersökning av mobila Internet-användares vanor och vad som är utmärkande 

för mobilt internetanvändande. Tio respondenter förde loggbok där de fyllde i ett detaljerat 

schema för varje aktivitet, bl.a. var och vad de besökte. De tio respondenterna intervjuades 

sedan för att få ett djupare intryck av deras mobila internetavändande.  

Resultaten visar att den vanligaste platsen för surfning skedde i hemmet, respondenterna 

trodde dock att de skedde under transport. Oftast besöktes nyheter och den vanligaste 

varaktigheten var två minuter. Respondenterna hade en genomgående positiv attityd till 

mobilt internet, ett flertal beskriver hur det förenklar deras vardag. En svaghet med mobilt 

internet är enligt studien hastigheten och mottagningen. 

Nyckelord: 

Smartphones, mobil surfing, människa-datorinteraktion.  
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1. Inledning 
 

Dagens samhälle är mer teknik-intresserat än någonsin, över en halv miljon svenskar äger 

idag en iPhone.1 De senaste 20 åren har tekniken revolutionerat inte bara människan utan även 

samhället. 

Det som var startskottet för denna tekniska revolution var internet, det världsomspännande 

nätverk som gjorde det möjligt för människor att sända ett mejl till andra sidan jordklotet och 

få respons inom några sekunder, internet fick sitt genomslag under 1994.2 Bara några år 

senare fick även mobiltelefonen sitt stora genomslag, den gjorde det möjligt för människor att 

vara kontaktbar dygnet runt. Dessa två innovationer är något som är stommen till det som 

kommer att undersökas i denna studie. 

Nästa steg i teknikens utveckling var WAP (wireless application protocol). WAP gjorde det 

möjligt för mobiltelefon användare att surfa på internet, även om det var väldigt begränsat. 

Samtidigt som idén om att surfa med sin mobiltelefon var framåttänkande, slog WAP aldrig 

riktigt igenom. Akronymet WAP tolkades ofta som ”Wait and Pay”.3  

Nästa steg i utvecklingen för mobilt internet var GPRS, de vanliga telefonerna utvecklades till 

nästa generationens telefoner – smartphone. Med en smartphone kunde användaren använda 

sin mobil mer som en dator, hantera filer men även att enkelt kunna sända mail med 

telefonen. Kombinationen av dessa gjorde att fler använde sig av mobilt internet.4  

År 2008 lanserade Apple iPhone och efter det har användandet av mobilt internet ökat, i 

samband med detta började smartphones använda sig av 3G-nätverket för surfning. Detta 

gjorde det möjligt för användarna att surfa betydligt snabbare. Det medförde också att 

smartphone-kunder kunde binda sig till en fast månadsavgift (till mobilt internet) och det är 

en viktigt del av mobilt internetanvändande. Ett stort problem för användaren innan detta var 

att användaren inte hade någon översikt över hur mycket det kostade att surfa med mobilen.5 

                                                            
1 http://www.mediavision.se/Templates/News1.aspx?PageID=d7505c09-3417-447c-9ffd-68b0f49d144e. 
2 http://www.ne.se/Internet 
3 Roto, V., Geisler, R., Kaikkonen, A., Popescu, A.,Vartiainen, E., ” Data Traffic Costs and Mobile Browsing 
User Experience”, 2006. 
4 http://www.reuters.com/article/idUSTRE59Q20O20091027  
5 Shrestha, S., “Mobile Web Browsing: Usability Study”, 2007. 
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iPhone var inte ensam på marknaden men den utgjorde en stor del av den och gör det än i 

dag.6 

Under 2009 ökade mobilt internet-användande bara i USA med 110%7, ökningen visar på hur 

stort intresset är av att kunna surfa med sin mobil.  

Mobilt internet kan underlätta på många sätt. Under en bussresa kan användaren till exempel 

läsa sin favoritblogg, se vad ens vänner gör på sociala forum (Facebook, Twitter) eller göra 

banköverföringar. Att få tag på information snabbt är en viktig del av mobilt internet-

användande. Allt detta är självklart möjligt med en dator men mobiltelefonen kan man bära 

med sig i fickan och den är lätt tillgänglig.  

Hur mobilt internet används idag är ett väldigt intressant ämne. Användandet av mobilt 

internet på den nivå det befinner sig idag är bara några år gammalt och att kunna urskilja ett 

mönster över vilken typ av sidor som besöks oftare av mobila användare kan vara intressant 

av många skäl. En annan intressant detalj är vilken miljö användaren befinner sig i och hur det 

påverkar surfningsvanor. 

1.1 Definitioner 
 

Vissa begrepp som nämns i denna studie kan ha olika innebörder, här kommer en 

definitionsdel som redovisar vad termerna innebär i denna uppsats.  

Surfning är ett uttryck som innebär att en användare via sin mobiltelefon besöker sidor via ett 

mobilt internet.  

Smartphone är en typ av mobiltelefon som har flertalet funktioner, t.ex. skicka mail, tillgång 

till internet och hantera filer.8 

 

 

 

                                                            
6 http://techcrunch.com/2010/01/05/quantcast-mobile-web-apple-android/  
7 Ibid. 
8 http://ceva-dsp.mediaroom.com/index.php?s=glossary  
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1.2 Problemformulering och Syfte 
 

Syftet med studien är att försöka finna eventuella svagheter och styrkor med användandet av 

mobilt internet. Det är även intressant att kunna se om det finns ett mönster i vilka sidor en 

användare besöker samt om den plats och miljö användaren befinner sig i har någon påverkan. 

Det finns olika metoder att använda när man ska undersöka mobil surfning. I denna studie är 

fokus lagts på vad användare av mobilt internet surfar på, när dom gör det, var de gör det och 

varför de använder just mobilen i ärendet. Resultat från dessa frågor leder fram till ett mönster 

kring vad som utmärker användandet av mobilt internet. Jag har utgått ifrån följande 

forskningsfråga: 

Vad är utmärkande för användandet av internet på en mobiltelefon? 
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2. Teori 
 

Ämnet mobilt internetanvändande är på många sätt nytt, men det är även ett väl utforskat 

område.  

 

Falaki et al. har undersökt användandet av smartphones.9 Genom att samla in data från 43 

olika smartphone-användare redovisar han i artikeln ”A first look at traffic on smartphones” 

resultat som visar att 58% av användandet av en smartphone går till just surfning.  

 

Anne Kaikkonen går in på djupet av surfning i artikeln ”Full or Tailored Mobile Web: Where 

and How do People Browse on Their Mobiles?”10 Kaikkonen berättar om en undersökning 

som genomfördes under våren 2007. Undersökningen sträckte sig över alla världens 

kontinenter, detta för att finna ett mönster i användandet av mobilt internet. Undersökningen 

baseras på en enkät som 390 stycken mobila internet-användare svarade på, de utförde även 

en mer djupgående intervju med 23 stycken personer. Undersökningen gick bland annat ut på 

att se vad för typ av hemsidor som besöktes av användaren, men även var personen befann sig 

under tiden för aktiviteten. Undersökningen kommer fram till att den vanligaste platsen för att 

utnyttja mobilt internet var i ens egna hem. De tre vanligaste aktiviteterna med det mobila 

internet var (i rangordning): läsa nyheter, söka information (google), läsa mejl. Det 

användarna besökte minst var (i rangordning från minst): online shopping, delta i 

diskussionsgrupper online, ladda ner musik. Detta är något som även kommer att undersökas i 

denna uppsats. Kaikkonen undersöker mobil surfningens vad och var men det som fattas är 

tidpunkten, vilket kan vara intressant för att skildra ett mönster i användarens vardag. 

Dessutom skiljer sig den data som samlas in via enkät ifrån den som samlas in via dagbok 

(den metod jag valt till min studie). Enkäter förlitar sig mer på att människor ska komma ihåg, 

vilket kan bli skevt om de tror att de agerar på ett annat sätt än de faktiskt gör. 

 

Vid design av interaktiva system för mobiltelefoner behöver man ha människa-dator-

interaktion (MDI) i åtanke. Enligt Benyon et al. är MDI ett tvärvetenskapligt ämne som bl.a. 

bygger på kognitionspsykologi och de beskriver det som konsten att skapa teknik för 

                                                            
9 Falaki, H., Lymberopoulos, D., Mahajan, R., Kandula, S., Estrin, D., “A First look at traffic on smartphones”, 
2010. 
10 Kaikkonen, A., “Full or Tailored Mobile Web- Where and How do People Browse on Their Mobiles?” 2008. 
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människor.12 Vid design för mobila applikationer är det viktigt att designers tänker på hur 

människan senare kan tänkas interagera med system och webbplatser. Benyon et al. anser att 

tecken på god design är att den är effektiv, förhindrar fel, används samt att användarna gillar 

den.13 Maurer et al. skriver i artikeln “Mobile or Desktop Websites? Website Usage on 

Multitouch Devices” att företag började göra två versioner av hemsidor när mobilt internet 

började växa: en för den vanliga datorn och en för mobiltelefonen.14 I studien Maurer et al. 

utför angående vilken av dessa två typer av som är mest omtyckt när de båda besöks med en 

mobiltelefon svarade 66 % att en mobilanpassad version fungerar. Guidelines för bättre 

design av applikationer för mobiltelefoner finns det gott om, Gong et al. har gjort en studie 

angående just detta.15 Studiens resultat visar att det i designarbetet är viktigt att tänka på olika 

kontexter som användaren kan utsättas för, tydlighet, snabbhet och att användaren snabbt ska 

kunna återhämta sin data då det är vanligt att en mobiltelefon förlorar sin uppkoppling. 

 

Användarbarhet är något Sujan Shrestha tar upp i sin artikel ”Mobile Web Browsing: 

Usability study”.16 Han studerade hur väl användare med sina mobiltelefoner kunde surfa in 

på anvisade hemsidor. Resultaten från studien visar att i jämförelse med deras personliga 

datorer tar det betydligt längre tid att både söka upp sidan samt att läsa den. Att scrolla genom 

en sida som är avlång tar lång tid eftersom läsaren inte får någon överblick av texten. Detta är 

något som är intressant ur vår studies synpunkt eftersom sidornas användarbarhet med största 

sannolikhet påverkar besöksfrekvensen.   

 

Sohn et al. utförde 2008 en undersökning där 20 personer fyllde i en dagbok med alla de 

aktiviteter som de utförde med sin mobiltelefon.17 Totalt loggades 421 uppgifter under en 

tidsperiod på 14 dagar. Artikeln redovisar kategorivis hur deltagarna surfade; det fanns 16 

kategorier att välja mellan för respondenterna. Undersökningen visade att ”Trivia”, det vill 

säga söka information om en specifik sak, var den vanligaste aktiviteten (18,5 %). Denna 

studie är väldigt intressant då den redovisar data som liknar det som jag redovisar i denna 

uppsats. Det bör också noteras att i Sohn et al. studie framkommer att användarna känner oro 

för internetkostnaderna. 

                                                            
12 Benyon, D., Turner, P., Turner, S., Designing interactive systems, 2005. 
13 Benyon, D., Turner, P., Turner, S., Designing interactive systems, 2005. 
14 Maurer, M., Hausen, D., DeLuca, A., Hussmann, H., “Mobile or Desktop Websites? Website Usage on 
Multitouch Device”, 2010. 
15 Gong, J., Tarasewich, P., “Guidelines for handheld mobile device interface design”, 2008. 
16 Shrestha, S., “Mobile Web Browsing: Usability Study”, 2007. 
17 Sohn, T., Griswold, W., Holland, J., “A Diary Study of Mobile Information Needs”, 2008. 
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Att inte använda mobilt internet på grund av kostnaden är något som noteras i flertalet 

undersökningar av samma slag, såhär säger t.ex. Shresta som förklaring till varför 

respondenterna i deras undersökning inte använder mobilt internet: ”-participants were 

concerned about the cost”.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Shrestha, S., “Mobile Web Browsing: Usability Study”, 2007, s. 189. 
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3. Metod 

 

I denna del kommer jag först att gå igenom vilken metod som valts för denna studie. Därefter 

redogör jag för undersökningens urval, hur undersökningen genomfördes och hur resultaten 

analyserats. Slutligen genomförs en metodkritik. 

3.1 Metodval 
 

Jag valde två olika metoder till denna undersökning: loggböcker och intervjuer. Med 

loggböcker samlas kvantitativ data in medan intervjudata är mer kvalitativt till sin natur. Som 

Annika Eliasson skriver i sin bok Kvantitativ metod från början är det bra att blanda dessa 

metoder, särskilt om undersökningen är omfattande.19  

Jag ansåg att till denna studie passade loggböckerna in bättre istället för en t.ex. observation. 

Detta för att det kan vara svårt att observera personers mobila surfningsvanor dygnet runt 

vilket jag ville med denna undersökning. 

Det kan vara svårt för människor att fylla i en loggbok därför skriver Judith Bell att när en 

sådan typ av metod väljs är det viktigt att informera respondenterna tydligt så att de får en 

tydlig bild av hur de ska bära sig åt för att fylla i rätt.20 Detta har tagits hänsyn till för 

loggböckerna som respondenterna av denna studie fyllde i (se bilaga 8.1). 

Intervjuer användes i denna undersökning för att komplettera med mer djupgående 

information om användarens upplevelser kring användandet av mobilt internet, alltså mer 

kvalitativ data. Jan Trost skriver följande kring kvalitativa intervjuer: ”man ställer enkla och 

raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar”.21 Med 

denna metod var det enklare att fånga åsikter, upplevelser och känslor från respondenterna. 

Trost skriver även att intervjuer ger möjlighet att kunna urskilja varierande handlingsmönster. 

Steinar Kvale beskriver kvalitativa intervjuer som ett bra sätt att tolka attityder och berättelser 

kring situationer,22 detta är något som är mycket relevant för denna studie. 

Jag valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer för att på så sätt lämna mycket rum till 

respondenten att prata kring ämnet. Kvale skriver: ”Tekniskt sett är den kvalitativa 

                                                            
19 Eliasson, A., Kvantitativ metod från början, 2006. 
20 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik, 2006. 
21 Trost, J., Kvalitativa intervjuer, 2005, s. 7. 
22 Kvale, S., Brinkmann, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009. 
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forskningsintervjun halv-strukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat formulär.”24 

3.2 Urval 
 

Urvalet kan ha stor påverkan på en undersöknings resultat. Datan som presenteras i den här 

undersökningen är dock inte till för att ge en generell bild av mobila internet-användare. Det 

finns miljontals olika användare av smartphones världen över och en undersökning med tio 

personer kan aldrig bli tillräckligt representativt för att kunna generaliseras.  

Jag ansåg att det var viktigt med erfarna mobilanvändare, detta för att en erfaren användare av 

en smartphone med största sannolikhet vet hur telefonen kan utnyttjas. Definitionen av erfarna 

användare i denna studie bedömdes efter två punkter: 

 Användaren ska ha ägt en smartphone i över ett år. 

 Användaren ska ha fri (vara bunden till mobilt internet till en fast månadskostnad) 

tillgång till mobilt internet dygnet runt. 

Det har under studiens gång inte lagts något fokus på respondenternas kön eller ålder, detta 

för att det inte har någon betydelse för studiens syfte. 

Deltagarna i studien är samtliga studenter vid Södertörns Högskola. De består av sju män och 

tre kvinnor. Åldersfördelningen mellan de slutliga respondenterna är 19-28 år. Samtliga är 

knutna till ett abonnemang där de har fri surf upp till 6 GB av data.  

3.3 Pilotstudie 
 

En pilotstudie utfördes innan loggböckerna sändes ut till respondenterna. Judith Bell anser att 

en pilotstudie bör genomföras på en liknande målgrupp25, därför kontaktades två stycken vana 

mobila internetanvändare. De fick båda testa loggboks-schemat under en dag för att finna 

brister i loggbokens struktur.  

När pilottestet var utfört för loggboken fanns det inte mycket att förändra, små detaljer som 

blev justerade var i instruktionsdelen för loggböckerna.  

                                                            
24 Kvale, S., Brinkmann, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009, s. 32. 
25 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik, 2006. 
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En andra pilotstudie utfördes till intervjudelen. Liknande den intervjusituation som var tänkt 

för den riktiga studien utfördes den på de två personer som deltog i första pilottestet. Under 

intervjuerna märktes det att flera av frågorna resulterade i alldeles för kvantitativa resultat. 

Efter pilotstudien sållades därför vissa frågor bort från intervjun. Det centrala temat i 

intervjuerna behölls fast med nya frågeformuleringar. 

3.4 Genomförande 
 

Under en tidsperiod på fyra dagar fyllde respondenterna i ett schema varje gång de utnyttjade 

sin mobil för att surfa, se bilaga 8.2. För att minska svårigheter och frågetecken för deltagarna 

mottog de även ett informations- och instruktionsbrev som förtydligade alla delar av 

loggböckerna, se bilaga 8.1.  

I loggböckerna fyllde respondenterna i sex fält: datum, tid, sessionens varaktighet, plats, vad 

de besökte samt varför de använde mobilen för att utföra aktiviteten. För de tre senare hade 

respondenterna alternativ som de kunde välja mellan, detta för att göra det enklare i 

sammanställningen av resultaten.  

Respondenterna hade åtta olika alternativ att välja mellan för var de befann sig när de utförde 

aktiviteten (hemma, utomhus, transport, arbete, skola, affär, restaurang/café och övrigt). Det 

respondenterna surfade på delades in i åtta kategorier (nyheter, mejl, sociala forum, karta/gps, 

google, transaktioner, bloggar, övrigt). Loggböckerna innehåller också frågeställningen varför 

respondenten valt att använda mobilen för aktiviteten, där fanns tre alternativ (vill använda 

mobilen, ingen tillgång till dator, bekvämlighetsskäl) utöver dessa tre fanns en öppen 

kommentarsdel som kunde fyllas i om respondenten inte kände att något av alternativen 

stämde in.  

Efter dessa fyra dagars loggboksantecknande genomfördes intervjuer med samtliga deltagare. 

Jag utgick ifrån en intervjuguide, se bilaga 8.3. Frågorna till intervjuerna formades öppna för 

att ge respondenten svängrum när de gav sina svar. Fokus låg på att få respondenterna att bli 

konkreta genom att berätta om bra och dåliga situationer som uppstår för användaren när de 

utnyttjar mobilt internet. 

Intervjuerna utfördes under en tredagarsperiod, respondenterna fick själva välja dag (av dessa 

tre) samt tid. Platsen för intervjuerna var på Södertörns Högskola. Intervjuerna spelades in 
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med en digital inspelare, detta var något som respondenterna själva fick välja om det var okej 

(alla tillät det). Intervjuerna var mellan 10 och 15 minuter långa. 

3.4.1 Analys 
 

Datamaterialet ifrån loggböckerna sammanställdes utifrån hur det fördelades på de olika 

svarsalternativen. Dessutom gjordes en enklare korrelationsanalys på en del av resultaten. En 

korrelationsanalys innebär att man mäter sambandet mellan två variabler.26 Detta gjordes för 

att just finna likheter men även skillnader mellan olika variabler. 

Analysen av intervjumaterialet gjordes utifrån det som Kvale kallar meningskoncentrering.27 

Den metoden innebär att man uttrycker de meningar som intervjupersonen sagt kort och 

koncist. Kvale menar att meningskoncentrering reducerar större texter till kortare 

formuleringar.28 Denna metod passar mycket väl till denna studie då intervjuerna genererar 

stora mängder data. Kvale delar in denna analysmetod i fem steg: 1) läsa igenom materialet, 

2) få en känsla för materialet, 3) gestalta teman som dominerar bland datat, 4) ställer frågor 

till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte, 5) sammanfatta temana till en 

summerande deskriptiv utsaga. 29 

3.5 Metodkritik 
 

Validitet är en term som innebär giltighet. Helge Östbye hävdar att validitet är viktigt för 

vetenskapliga undersökningar.30  

Under skapandet av loggboken som respondenterna skulle föra lades stort fokus på att göra 

den så enkel som möjligt. Till loggboken fick deltagarna även en detaljerad instruktion för 

varje del av den. Under intervjuerna ställdes inga ledande frågor utan respondenterna fick väl 

genomarbetade frågor. Burgess menar att loggboksmetoden är en etisk fråga då den gör 

intrång på respondenternas liv.31 Till denna studie var dock samtliga deltagare väldigt positiva 

till sitt deltagande. Även Oppenheim tar upp problem med loggboksmetoden där han 

                                                            
26 Eliasson, A., Kvantitativ metod från början, 2006. 
27 Kvale, S., Brinkmann, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Östbye, H., Metodbok för medievetenskap, 2004. 
31 Burgess, RG., “On diaries and diary keeping”, Bennet, N. et al. Improving educational management through 
research and consultancy, 1994. 
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beskriver att loggböker kan medföra en beteendeförändring.32 Jag anser att det kan stämma 

men att det även kan gälla flera andra insamlingsmetoder. 

Judith Bell menar med reliabilitet att en undersökning som utförs ska kunna göras om av 

andra forskare och de ska kunna komma fram till samma resultat.33 Denna undersökning har 

både i loggböckerna och intervjuerna försökt att ställa enkla frågor för att respondenten enkelt 

ska förstå innebörden av de.  

Under intervjuerna ställdes även frågor kring deras mobila internetvanor för att jämföra med 

deras rapporterade svar från loggboken, detta stärker denna studies reliabilitet. 

Något som ofta påpekas i böcker är risken för skevhet i intervjuer, med skevhet menas 

förvrängning av omdöme, förutfattade meningar.35 Judith Bell beskriver intervjuer som en 

subjektiv teknik och att risken för metodfel är stort. Detta har tagits i beaktande genom att det 

inte ställts ledande frågor under intervjusessionerna och respondenterna tilläts tala öppet kring 

sina erfarenheter av mobilt internet.   

Analysmetoden som genomfördes av intervjumaterialet kan det riktas kritik mot då forskaren 

valt ut det centrala temat från materialet. Materialet som valdes ut från intervjuerna gjordes 

efter Kvales teorier om meningskoncentrering och därför valdes det material som ansågs 

besvara denna studies syfte ut. 

Det kan även riktas kritik mot urvalsgruppen eftersom alla är studenter och erfarna användare 

av mobiltelefoner som har tillgång till mobilt internet. Detta medför att det kan vara svårt att 

generalisera slutresultaten. Men, som det redovisas i avsnittet om urval, har generalisering 

inte varit målet för denna studie. 

 

 

 

 

                                                            
32 Oppenheim, A.N., Quesionnaire Design and Attitude Measurement, 1992. 
33 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik, 2006. 
35 Ibid. 
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4. Resultat 
 

I denna del kommer resultaten från undersökningen att presenteras. 

4.1 Loggböcker 
 

Inledningsvis ser vi en översikt över hur många aktiviteter som utförts under de fyra dagar av 

respondenterna. Datan i figur 1.1 representerar den mängd aktiviteter som denna studie utgått 

ifrån. Under de fyra dagar som respondenterna utförde denna studie loggade de tillsammans 

totalt 276 tillfällen av mobilt surfande.  

 

 

Figur 1.1 visar hur många aktiviteter respondenterna loggat per dag. Mest aktiviteter loggades 

första dagen (13 december) och minst aktiviteter på den fjärde dagen (16 december).  

 Figur 1.2 visar hur respondenterna surfade 

fördelat över dygnet. Ett dygn delades in i 

fem delar. Flest aktiviteterna skedde 

mellan 17.00 och 22.00, 31 % loggades då. 

Mellan 05.00 och 10.30 surfades det 20 % 

av gångerna, mellan 10.30 och 13.00 

surfades det 15 %, mellan 13.00 och 17.00 

surfades det 22 % och slutligen surfades 

det 12 % mellan 22.00 och 05.00. 

Figur 1.1 - Totalt antal aktiviteter 

Figur 1.2 - Tid i procent 
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Respondenterna ombads fylla i en aktivitets varaktighet, alltså hur länge de surfade på en viss 

hemsida (ett surfningtillfälle = en aktivitet). Som det kan läsas av i figur 1.3 loggades flest 

aktiviteter som två minuter. Men det var också många som loggades som en, tre eller fyra 

minuters sessioner.   

Det lades även fokus på platsen för 

mobilsurfandet. I figur 1.4 kan vi se 

att respondenterna i 43 % av fallen 

surfade med sina mobiltelefoner 

ifrån sina egna hem. Den andra 

vanligaste aktiviteten skedde när 

respondenterna befann sig i skolan. 

Figur 1.4 visar även att det var 

vanligt att surfa medan man var på 

väg någonstans (transport med bil, 

buss, båt, tåg). Dessa tre platser 

utgjorde totalt 79 % av 

aktiviteterna.  

Figur 1.3 - Aktiviteters varaktighet i minuter 

Figur 1.4 - Plats 
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Vad för slags aktivitet innebär vilken typ av hemsida som besöktes; hemsidorna delades in i 

åtta olika kategorier. Figur 1.5 (ovan) visar att det vanligaste som besöktes var nyhetssidor. 

Därefter följer besök på sociala forum. Strax efter kommer användandet av sökmotorn google 

och mejl-sessioner.   

 

 

Figur 1.6 visar en analys av aktiviteternas varaktighet i realation till var respondenterna 

befann sig. Totalt surfades det 118 gånger från hemmet, 56 gånger från skolan och 45 gånger 

under transport. För varje plats undersöktes sedan aktiviteternas varaktighet. Då framkommer 

att det är vanligare med längre surfande i hemmet samt att det inte är en lika stor bredd 

Figur 1.5 - Typ av aktivitet 

Figur 1.6 - Aktiviteters varaktighet i jämförelse med plats.  
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(tidsmässigt) på surfning under transport eller i skolan. Resultaten visar även att det är 

vanligare med korta sessioner när man transporterar sig eller befinner sig i skolan. 

 

 

En korrelationsanalys har även gjorts av varaktigheten för de olika kategorier av hemsidor 

som respondenterna besökte. En och två minuter var de vanligaste varaktigheterna när 

respondenterna surfade på kategorin nyheter. Näst mest besökt var sociala forum och där 

fördelas varaktigheten relativt jämt över en till fem minuter med en topp på fyra och något 

lägre på fem minuter. Sökmotorn Google användes oftast (50 %) i två minuter. Intressant att 

notera är att nyheter sträcker sig i upp till sex minuter långa besök, google endast till fyra 

medan besök på sociala forum kunde vara så länge som tio minuter. 

 

Till varje aktivitet fick respondenterna 

svara på varför de använder just mobilen. 

Som figur 1.7 visar handlar det allra mest 

om bekvämlighet. Men även saknad av 

dator och en önskan om att använda just 

mobilen angavs som motiv. I sex procent 

av fallen lämnade respondenten en egen 

kommentar kring varför denne ville 

använda mobilen. I merparten av dessa 

kommentarer framgår att respondenterna 

Figur 1.7 - Varaktighet i jämförelse med typ av aktivitet   

 Figur 1.8 - Varför mobil 
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har en dator att tillgå men inte har tillgång till internet, t.ex..”datorn är i väskan”. 

Några respondenter har loggat på denna kategori trots att anledningen mycket väl kunde ha 

placerats under alternativet bekvämlighetsskäl, t.ex. ”sitter vid matbordet pallar inte gå in till 

vardagsrummet där datorn är!” 

4.2 Intervjuer 
 

Samtliga respondenter fick samma frågor, frågorna kommer att behandlas här under olika 

teman med en sammanfattning av respondenternas åsikter. 

4.2.1 Allmän upplevelse av mobil surfning 
 
Genomgående för samtliga respondenter kring deras upplevelser är att mobilsurfning hjälper 

till i vardagen. En av respondenterna beskriver sitt mobila internetanvändande som en 

nödvändighet och att det skulle vara omöjligt att klara sig utan mobilt internet. Denna typ av 

svar och attityd kring de svarandes relation till mobil surfning är något som alla beskriver. En 

respondent säger ”jag tycker om friheten med att kunna surfa var jag vill, jag behöver vid 

vissa tillfällen ingen dator”. Användarbarhet är någonting som togs upp och merparten av de 

svarande var positiva till sina upplevelser och enkelheten med surfning, resterande svarande 

var även de nöjda men ansåg att det borde finnas möjlighet att se flash-filer i telefonen (detta 

problem gäller endast Apples iPhone)37.   

4.2.2 Exempel på när mobilsurfning är till hjälp 
 
Respondenterna erbjöd många olika exempel men en sak återkommer hos de flesta: småsaker. 

Exempelvis att ta reda på när närmsta tåg åker, kolla sin mejl eller bankärenden. En 

respondent säger: ”Man brukar säga att tid är pengar och jag sparar väldigt mycket tid med 

mitt mobila surf”.  

4.2.3 Var man surfar mest med sin mobiltelefon 
 
En fråga om plats ställdes till respondenterna för att se vilken de trodde var den vanligaste 

platsen för mobilsurfning. Åtta av tio svarade att de surfade mest med sina mobiltelefoner på 

vägen till skolan eller under skoltid. När de sedan fick reda på att den vanligaste platsen (för 

                                                            
37 http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-
flash/?aosid=p204&siteid=1503186&program_id=2554&cid=OAS-EMEA-
AFF&tduid=084558d099504326999b882198da1f73  
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denna studie) för mobilsurfning var hemmet blev de förvånade. Vissa förklarade surfning i 

hemmet som en bekvämlighetssak där det är enklare att utföra små ärenden istället för att resa 

sig från sin position. Samtidigt menade andra att särskilda applikationer är enklare att använda 

med iPhone än med datorn, exempelvis Twitter och Facebook. 

4.2.4 När mobilsurfning inte fungerar som det ska 
 
Merparten av respondenterna hade svårt att hitta något negativt med mobil surfning men två 

exempel nämndes vid närmare eftertanke hos flera. Möjligheten att besöka sidor med flash-

material saknas på iPhone vilket medför att vissa sidor inte kan besökas. Men detta ansåg de 

samtidigt kompletteras väl genom att vissa sidor även finns i mobilanpassade versioner 

(exempelvis YouTube). Ett annat exempel som flera respondenter tar upp är hur 

möjligheterna att surfa kan försvåras när man är under transport exmpelvis när det gäller 

mottagningssvårigheter. En respondent beskriver: ”när jag sitter på tåget och hamnar i en 

tunnel försvinner min uppkoppling men även när jag åker bil så är det sämre mottagning”. 

Platsen behöver tydligen inte heller alltid vara problemet: ”ibland kan det bara vara riktigt seg 

surfning trots att jag är hemma”. 

4.2.5 När yttre omständigheter påverkar användaren 
 
Flera anser att mobiltelefonen hjälper till i vardagen, inte minst när de sitter på en buss eller 

åker tåg då det oftast surfas för att ”det får tiden att gå fortare” men det påpekas också att 

viktiga ärenden kan skötas under transport. Något som nämns av flera är när yttre 

omständigheter som väder påverkar, exempelvis såhär: ”nu under vinterperioden bär jag 

handskar mot kylan – detta medför att touchfunktionen på iPhonen inte fungerar”. Detta 

medför att användaren då får välja mellan att ta av sig handskarna eller att inte surfa 

överhuvudtaget.  

4.2.6 När mobilsurfning är roligt 
 
Flera exempel dyker upp här, dock är inte alla relaterade till just mobilsurfning trots frågans 

formulering. Det som kan summeras av allas svar är möjligheten till att kunna få fram svar vid 

diskussioner där parter kan vara oeniga kring saker. En respondent säger: ”ibland kan någon 

säga – har du sett det där på facebook? Då kan jag snabbt bara gå in och kolla”. Mobila 

applikationer som kräver mobilt internet nämns likväl, musikapplikationen Spotify nämns av 

några respondenter, kolla bilder på Facebook och även YouTube nämns. Under perioder där 
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användaren inte har något att göra, utnyttjas mobilsurfning som ett alternativ för att ”göra 

något”. 

4.2.7 När mobilsurfning är meningsfullt 
 
Här återkommer positiva delar med mobilsurfning som tagits upp tidigare, men generellt 

framkommer att respondenterna tycker om möjligheterna som mobilsurfning erbjuder: ”Jag 

gillar att ha möjligheten att kunna kolla min mejl, skolschema, bank och facebook med en grej 

som får plats i min ficka”. 
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5. Diskussion 
 

I inledningen tog jag upp hur samhället blivit allt mer intresserade av teknik, denna studie 

visar ytterligare bevis på det. Den uppfattning som tas med ifrån denna studie är hur 

människor alltmer vill och kräver att få veta saker snabbt. Att ta reda på information har aldrig 

varit enklare och denna studie bekräftar det.  

Resultaten från denna studie bör inte generaliseras men man kan se vissa mönster i denna 

studies deltagares surfningsvanor. Studien bekräftar all statistik som dykt upp under de 

senaste åren angående hur mobil surfning ökat. Totalt insamlades 276 aktiviteter och slås det 

ut över antalet respondenter och över tidsperioden visar det att respondenterna surfat i snitt 

6.9 gånger per dag. Denna siffra är mycket högre än det resultat som Sohn et al. kom fram till 

i sin undersökning.38 Där loggades det totalt 421 aktiviteter över 14 dagar av 20 respondenter 

(1,5 aktivitet per dag per respondent). Denna stora skillnad kan förklaras av många olika 

saker. Sohn et al. utförde sin studie under 2008 och på lite mer än två år har det skett stora 

förändringar vad gäller möjligheten för användare att utnyttja mobilt internet. I Sohn et al. 

påpekas ett flertal gånger att användarna känner oro över kostnaden.40 Även Shresta beskriver 

i sin studie att respondenterna var tveksamma till mobilt internet just för att de inte hade 

kontroll över den mängd de surfade,42 alltså kostnaden för det mobila surfandet. I denna 

studie hade samtliga deltagare tillgång till en viss mängd (6 GB) surftid per månad som de 

kunde utnyttja. Denna typ av abonnemang är något som blivit allt vanligare och det har nog 

en stor påverkan på varför mobilt internet vuxit som det gjort de senaste åren, eftersom 

användare som har kontroll över sin surfning vågar utnyttja tjänsten i större utsträckning.  

Det är inte bara kostnader som påverkat det mobila internet-användandet, hastigheterna för 

mobilt surfande ökar ständigt. De tidigare undersökningar som tagits upp i denna studie är 

samtliga före iPhone-generationen som slog till på riktigt under sena 2008. I och med att allt 

fler har en smartphone som man kan surfa med har ett större behov uppstått av ett inte bara 

bättre men även snabbare internet. I Sohn et al. undersökning var GPRS standard, i denna 

studie är det Turbo 3G-nätverk som respondenterna surfar på, vilket är både bättre och 

snabbare. I intervjuerna i denna studie diskuteras svagheterna med mobilt internet, ett av 

                                                            
38 Sohn, T., Griswold, W., Holland, J., “A Diary Study of Mobile Information Needs”, 2008. 
40 Ibid. 
42 Shrestha, S., “Mobile Web Browsing: Usability Study”, 2007. 
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exemplen som fortfarande tas upp är hastigheten. Det är alltså något som en större del av 

respondenterna uttryckt sitt missnöje kring. Hastigheten är en viktig del av mobilt surfande. 

Mobil innebär ju att människan rör sig och oftast handlar det med användandet av en mobil 

om att spara tid och när användaren då drabbas av låg hastighet påverkas upplevelsen av 

användandet negativt. Tekniken utvecklas lyckligtvis snabbt och det som idag är standard; att 

surfa på ett 3G-nätverk, är snart passé. På ingång är nya generationens mobilt internet: 4G.  

Platsen för användandet av mobil internet har även det en del som tagits upp i denna studie. I 

resultatdelen kan vi läsa att den vanligaste platsen för mobil surfning sker i respondenternas 

hem, den andra vanligaste platsen var i skolan och tredje oftast surfades det när man 

transporterade sig mellan två platser. Att hemmet är den vanligaste platsen för mobil surfning 

bekräftar Kaikkonens studie.43 Där beskrivs även under transport som en vanlig plats för 

surfning. I denna studie skedde endast sex procent av mobilsurfningen utomhus. Något som 

kan ha stor påverkan på detta är det en av respondenterna uttrycker när den får frågan om hur 

mobil surfning påverkas av yttre omständigheter: ”nu under vinterperioder bär jag handskar 

mot kylan – detta medför att touchfunktionen på iPhonen inte fungerar”. Tiden på året för 

denna studie var mitt under vintern vilket troligtvis påverkat just denna del av resultatet. 

Inressant är även att åtta av tio respondenter trodde att den vanligaste platsen var på väg till 

skolan (transport) eller under skoltid medan loggböckerna visade att hemmet var vanligast. 

Detta kan indikera att respondenterna inte är fullt medvetna i vilken mängd de verkligen 

utnyttjar mobiltelefonen eftersom det surfas i 43 % av fallen från det egna hemmet, vilket är 

en stor skillnad från de 16 % som surfas under transport.  

Bekvämlighetsskäl ges som den vanligaste anledningen till att man använder just 

mobiltelefonen för att surfa. Det som är intressant här är att respondenterna hade möjlighet att 

fylla i Ingen tillgång till dator, vilket även gjordes i 26 % av fallen. Men i 74 % av fallen hade 

respondenterna chansen att surfa med en dator men valde att utnyttja mobiltelefonen. Jag tror 

att denna statistik också indikerar att mobilen just är mobil, den följer oftast med användaren 

och är smidig att använda fort för framförallt korta ärenden. Att sitta i soffan med 

mobiltelefonen och surfa gör att användaren exempelvis kan sitta med under sociala 

sammanhang vilket inte är lika lätt med en dator. 

                                                            
43 Kaikkonen, A., “Full or Tailored Mobile Web- Where and How do People Browse on Their Mobiles?”, 2008. 
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Inom MDI beskrivs god design bland annat som effektiv, att fel förhindras och att människor 

gillar den.44 Effektivitet är något som nämns flera gånger under intervjuerna: ”ibland kan 

någon säga: har du sett det där på facebook? Då kan jag snabbt bara gå in och kolla”. Det ska 

gå snabbt för användare att surfa in på sidor och det ska vara enkelt för användaren att kunna 

ta in den information de är ute efter. Som Gong et al. beskriver är det viktigt att designa för 

tydlighet och snabbhet.45 Speciellt relevant för mobil surfning är möjligheten att enkelt 

återhämta en session eftersom det är stor risk för att användaren råkar ut för att förlora sitt 

internet exempelvis under transport.  

Sidorna som respondenterna surfade in på delades in i åtta kategorier. De vanligaste 

kategorierna som besöktes var nyheter, sociala forum, google och mejl. Dessa fyra utgjorde 

tillsammans 69 % av besöken. Detta stämmer inte överens med den vanligaste kategorin i 

Sohn et al. undersökning där sökandet av trivial information var vanligast.46 Dock kan 

användandet av google i denna studie eventuellt relatera till trivia-kategorin. Mellan dessa två 

kategorier finns det i så fall en liknande fördelning. I Kaikkonens undersökning var att läsa 

nyheter den vanligaste aktiviteten följt av mejl och google.47 Allt detta bekräftas av denna 

studie. Besökandet av sociala forum skiljer sig i denna studie mot resultatet i Kaikkonen och 

Sohn et al. Detta är en kategori som vuxit lavinartat de senaste åren med Twitter och 

Facebook i spetsen. Just dessa två applikationer är något som just applikationsutvecklare 

riktar ett stort fokus på när de designar för mobiltelefoner. I en användares telefonbok kan det 

nu finnas direktlänkar till en kontakts Facebook och Twitter, vilket genererar ytterligare data 

för de här sidorna. 

Även varaktighet för en aktivitet har tagits upp i denna studie. Huvuddelen av 

respondenternas surfning varade under fyra minuter men det var inte vanligt med längre 

sessioner. Som det påpekas kring god design av Benyon et al. är det viktigt att användare 

gillar designen och att den har hög användbarhet.48 När varaktigheten relaterades till typen av 

webbplats som respondenterna surfade på framkom att sociala forum generellt besöktes längre 

än de andra besökskategorierna. Den vanligaste varaktigheten för sociala forum var fyra 

minuter lång strax följt av tre och två minuter. Både för nyheter och Google var den 

vanligaste varaktigheten två minuter. Shresta undersöker i sin studie hur lång tid det tar att 

                                                            
44 Benyon, D., Turner, P., Turner, S., Designing interactive systems, 2005. 
45 Gong, J., Tarasewich, P., “Guidelines for handheld mobile device interface design”, 2008. 
46 Sohn, T., Griswold, W., Holland, J., “A Diary Study of Mobile Information Needs”, 2008. 
47 Kaikkonen, A., “Full or Tailored Mobile Web- Where and How do People Browse on Their Mobiles?”, 2008. 
48 Benyon, D., Turner, P., Turner, S., Designing interactive systems, 2005. 
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surfa in på en specificerad webbplats med en mobil i jämförelse med tiden det tar från en 

personlig dator, i den studien var det en markant skillnad i favör för den personliga datorn.49 

Till skillnad från Shresta menar Maurer et al. i sin studie att användare oftare favoriserar 

mobilanpassade webbplatser.50 Denna studie är en indikation på att sociala forum som 

exempelvis Facebook lyckats med sin mobila version. Ett ytterligare tecken på detta är att en 

del av respondenterna beskriver Facebook som en applikation som är enklare att använda med 

mobilen än med en dator samt att de tycker att det är roligt att se vänners Facebook-bilder 

med mobiltelefonen.  

I denna studie framkommer att hur länge man surfar varierar mer när man är hemma. I 

kategorin hemmet fördelar sig varaktigheten relativt jämnt över en till tio minuter. Detta kan 

jämföras med kategorin under transport som har en topp på två minuter och sedan avtar och 

aldrig är längre än fem minuter. Detta visar att den surfning som sker ifrån hemmet sker oftare 

under längre perioder än när man befinner sig under transport. När man är på väg någonstans 

handlar det mest om att få tiden att gå. Men det framkommer också att den surfning som ändå 

sker under transport – eller för den delen utanför hemmet – fortfarande är viktig för 

användaren. 

Enligt Falaki et al. studie består 58 % av smartphone-användningen av mobil surfning.51 En 

smartphone kostar flera tusen kronor och är en mångmiljardsindustri. Attityden till mobilt 

internet är i denna studie genomgående positiva och många skulle inte klara sig utan det. Men 

även om de svagheter som framkommer inte är många så är det på det här området viktigt att 

vara innovativ och först och då kan det vara bra att veta vad som påverkar användarens vanor. 

Det som främst nämns som en svaghet är hastigheterna, vilket även är en fråga om 

mobiltelefonnätens täckning. Utvecklingen på den fronten är något som går fort fram. 

 

 
 

 

 
                                                            
49 Shrestha, S., “Mobile Web Browsing: Usability Study”, 2007. 
50 Maurer, M., Hausen, D., DeLuca, A., Hussmann, H., “Mobile or Desktop Websites? Website Usage on 
Multitouch Device”, 2010. 
51 Falaki, H., Lymberopoulos, D., Mahajan, R., Kandula, S., Estrin, D., “A First look at traffic on smartphones”, 
2010. 
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6. Slutsats 
 

Målet med denna studie var att undersöka användande av mobilt internet genom att besvara 

följande fråga: Vad är utmärkande för användandet av internet på en mobiltelefon? Detta 

undersöktes genom att samla in data ifrån tio respondenter genom loggböcker och intervjuer. 

Studien visar att mobilt internet alltmer blivit ett krav för människor. En del beskriver att de 

inte skulle klara sig utan friheten med mobilt internet men inte minst sparar det tid för dem 

och förenklar vardagen. De vanligaste webbplatserna som besöktes under studien var 

nyhetssajter strax följt av sociala forum och mejl. Den vanligaste platsen för surfningen i 

denna studie skedde ifrån användarnas hem trots att respondenterna själva trodde att den 

vanligaste platsen var under transport eller när de befann sig i skolan. Vad det gällde 

varaktigheten för olika platser visade det sig att det oftare surfades i längre sessioner när 

respondenterna befann sig hemma i jämförelse med hur det surfas under transport samt ifrån 

skolan. Respondenterna förklarade att surfning hemma skedde mest av bekvämlighetsskäl. 

Yttre omständigheter beskrevs också som något som påverkar användarna, en respondent 

beskriver tydligt hur väder kan göra det svårt att utnyttja mobilt internet. Andra svagheter med 

mobil surfning är att hastigheten ibland kan vara låg. Med tanke på utvecklingen som skett det 

senaste två åren, där användaren behövde vänta länge på att sidan ska laddas upp med GPRS-

nätverk så surfar dagens användare snabbt med 3G-nätverket. 4G-nätverket som är på väg 

innebär en ännu ljusare framtid för mobilt surfande.  

Den utmärkande känslan och attityden i denna studie är att mobilt internet fungerar väldigt 

bra. Det ger användare chansen att utföra ärenden på vägen till arbete/skola och är en riktig 

tidsbesparare. 

Nu när mobilt internet alltmer blivit en självklarhet kan man fråga sig vad nästa steg blir i 

utvecklingen av denna typ av teknik. Förutom att hastigheter och mottagning kommer att bli 

bättre kan säkert interaktionen mellan människa och mobiltelefon förbättras ytterligare. Det 

kan även vara relevant att fråga sig vilka framtida problem med mobil surfning som kan 

komma att behöva lösas. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Förklaring till Loggbok 
 
Informationsbrev angående dagboksschema. 

Detta informationsbrev består av två delar, första delen är en samtyckesblankett – den andra 
är en instruktionsdel till dagboksschemat som du visat intresse för. 

Dagboksschemat är del av en undersökning kring användningen av Internet med mobiltelefon. 
Undersökningen utförs av Joakim Öquist som skriver sin C-uppsats vid Södertörns Högskola. 

Datamaterialet som samlas in under dennna undersökning kommer endast att användas till 
min C-Uppsats.  

 

Samtyckesblankett 

 

Med din signatur (nedan) godkänner du att: 

- Informationen du anger får användas i Joakim Öquist’s undersökning. 

- Citaten du anger får användas i Joakim Öquist’s undersökning. 

- Min ålder och mitt kön får användas i Joakim Öquist’s undersökning. 

Under denna undersökning har du rätt att förbli anonym. 

              Ja, jag vill förbli anonym. 

 

Din namnteckning.  Datum, Stad. 

 

____________________________ ____________________________ 



Instruktionsdel 

Denna informationsdel beskriver för dig hur du använder dig av dagboksschemat som valt att 
fylla I under de närmaste fyra (4) dagarna.  Tanken med dagboken är att det ska generera en 
helhetsbild över dina surfningvanor med din mobiltelefon.  

 

De tre kategori delarna som är placerade högst upp på dagboksschemat är det som du har att 
välja mellan när du fyller i schemat. 

När schemat frågar efter din PLATS ser du i kategori delen att det finns ÅTTA (8) olika 
platser du har att välja mellan. Plats nummer tre, Transport innebär alla transportmedel, dvs. 
När åker bil-buss-tåg-båt-flyg. Plats nummer åtta, Övrigt är ifall du inte finner din plats 
bland det sju stycken du har att välja mellan, fyll då i nummer åtta. 

När schemat frågar efter VAD innebär det din aktivitet – vad du surfar på. I kategori delen ser 
du att det finns även här ÅTTA (8) alternativ att välja mellan, dessa är dock i alfabetisk 
ordning.  

Nyheter , (A) - kan du välja när du surfar exempelvis nyheter,sport,nöje,skvaller.  
Är du inne och tittar din mail, eller ska du skicka iväg ett mail bör du välja B för mail.  
C väljer du om du är inne på ett socialt forum som exempelvis Facebook, Twitter eller 
liknande.  
D står för karta och gps, när du surfar kartor eller kanske använder GPS väljer du detta 
alternativ.  
Alternativ E väljer du om du gör en Google sökning. 
Transaktioner innebär när du använder din Internetbank, betting-sidor, med andra ord när du 
sköter din ekonomi hamnar det under denna kategori, alltså F.  
Kategori G väljer du om du är inne och besöker bloggar. 
Finner du inte det du surfar här ovan väljer du kategori H.  

Varför mobil innebär att du förklarar varför du använder din mobil till att utföra din surfning. 
Det finns TRE (3) alternativ att välja mellan här.  

Surfar du på din mobil för att du vill använda just den, fyller du i i nummer 1. Har du inte 
tillgång till en dator och därför använder din mobiltelefon fyller du i alternativ 2. Är du 
hemma (plats ej beroende) och inte orkar plocka upp datorn – eller för den delen gå till datorn 
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använder du din mobil för bekvämlighetsskäl, då fyller du i nummer 3. Är din anledning till 
att använda mobilen någon annan än dessa tre alternativ har du möjligheten att fylla i en egen 
kommentar om varför du använder just din mobiltelefon – det gör du under egen kommentar. 

 

 

 

Under datum skriver du ner datumet för dagen du utförde din aktivitet. 

Exempel. Dagens datum är 14 november. 

Under tid fyller du i klockslaget när aktiviteten inleddes. 

Exempel. Klockan är 12.45 när jag surfade in på min Facebook. 

Under varaktighet fyller du i hur länge du surfade exempelvis när du kollade din mail. 

Exempel. Det tog mig 1 minut att kolla min Facebook. 

Under plats fyller du i var du befinner dig under den specifika aktiviteten du utför. (Se 
kategorier ovan) 

Exempel. Jag befinner mig på bussen, ser under kategori PLATS att det tillhör 
transport och fyller i 3. 

Under vad fyller du i vad för typ av aktivitet du utför. 

Exempel. Jag surfar på min Facebook, om jag tittar under VAD kategorin tillhör 
det Sociala Forum, alltså C. 

Under varför... fyller du i just varför du använder mobilen till att utföra denna aktivitet. 

Exempel.  Jag surfar på mobilen just nu för att jag vill använda mobilen till det, 
därför fyller jag i 1. 



 

8.2 Loggboksschema 
 

 PLATS     VAD    VARFÖR MOBIL 
1 Hemma   A Nyheter  1 Vill använda mobilen 
2 Utomhus   B Mail  2 Ingen tillgång till data 
3 Transport   C Sociala Forum  3 Bekvämlighetsskäl 
4 Arbete   D Karta/GPS  4 Egen  
5 Skola   E Google  kommentar 
 6 Affär   F Transaktioner   
 7 Restaurang/Café   G Bloggar   
 8  Övrigt   H Övrigt   

 

DATUM TID VARAKTIGHET PLATS VAD VARFÖR.. EGEN KOMMENTAR 

           

14-nov 12.45 1 min 3 C 1  
14-nov 16.00 4 min 1 E 4 Internet funka inte hemma. 
15-nov 09.35 1 min 4 B 3  

              
      min       
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         
    min         



8.3 Intervjufrågor 
 

 Almmän upplevelse. 

 Ge ett konkret exempel på när mobilsurfning hjälper dig i din vardag – Varför? 

 Var surfar du mest med din mobiltelefon?  

 Ge ett exempel på när mobilsurfning inte är bra. – Varför? 

 Ge ett exempel på när din surfning påverkas av yttre omständigheter (ex. åker tåg)? 

Hur/Varför?  

 Ge ett exempel på när mobilsurfning är roligt. – Varför? 

 Ge ett exempel på när mobilsurfning är meningsfullt – Varför? 
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