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Abstract 

Nowadays it has become more usual that people use smartphones. In this paper I have mapped 

smartphone-users usage habits and patterns found in young adults, that either studies or works. To get 

the required information I have chosen to use diaries where six respondents participated in a four day 

long period. I also used interviews where three of the six respondents were participants, after 

accomplishing the diaries. My results shows, to my fascination, that smartphones is used mostly where 

users are relatively stationary, for example at home. Besides this the results show that students have a 

greater usage of applications and thereby a greater usage of smartphones in context with their studies, 

especially cloud-services. 
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Sammanfattning 
Nu förtiden har det blivit allt vanligare att människor använder sig av smartphones. I denna uppsats har 

jag kartlagt smartphone-användares användningsvanor och mönster hos unga vuxna som antingen 

studerar eller arbetar. För att få fram den information jag behöver har jag valt att använda mig av 

dagböcker där sex stycken respondenter deltog under en fyra dagars period och även intervjuer där tre 

av de sex respondenterna var deltagande efter genomförandet av dagböckerna. Mina resultat visar 

fascinerande nog att smartphones används till största del på platser där användarna är relativt 

stillasittande som till exempel i hemmet. Dessutom har det visat sig att studenter har en stor användning 

av applikationer och där med smartphones, ofta i samband med deras studier, speciellt applikationer 

kopplade till molntjänster. 

 

Nyckelord 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 
Mobiltelefoner har gått från att vara enheter för endast enkel kommunikation till att utföra betydligt mer 

avancerade uppgifter för sina användare i det vardagliga livet. Hur ofta säger inte folk att ”det finns en 

app för det!”?. Moderna mobiltelefoner, eller rättare sagt smartphones, innehåller en mängd 

lättillgängliga verktyg för användaren och kan dessutom användas för att ladda ner ytterligare 

applikationer från den digitala marknaden för applikationer. Antalet tillgängliga applikationer till 

smartphones ökar stadigt. De två största digitala marknaderna för mobila applikationer tillhör jättarna 

Apple och Google. Idag finns det över 500.000 tillgängliga applikationer både i App Store som tillhör 

företaget Apple och i Google play som, kanske namnet avslöjar, tillhör Google (Smartinsight, 2012). 

Det laddas ner i snitt en biljon applikationer i månaden endast från App Store och det bevisar att 

mobilapplikationer är ett globalt fenomen med stor attraktion för användarna (Smartinsight, 2012). 

Forskningen har, trots dessa enorma siffror, visat väldigt lite intresse för ämnet mobilapplikationer och 

speciellt kring användandet av dem. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur unga vuxna använder sin smartphone, vilka applikationer 

de använder mest och i vilka kontext de använder dem. Jag har valt att fokusera på unga vuxna som 

antingen studerar eller arbetar. Genom att få tillgång till deras applikationsanvändning analyserar jag hur 

de anpassar sin användning till deras sysselsättning och hur användningen kan skilja sig mellan 

grupperna. 

1.2 Frågeställning 
Huvudfrågeställning är följande “Vilken sorts mobilapplikationer använder sig unga vuxna av i sina 

smartphones, speciellt studenter och arbetstagare ?” men denna studie kommer också att besvara 

följande tre frågor: 

1. På vilket sätt är mobilapplikationer och därmed smartphones viktiga för deras sysselsättning? 

2. I vilka miljöer används mobilapplikationer mest? 

3.     Vad föredrar användarna att använda sig av när de söker information via sina smartphones? 
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1.3 Avgränsning 
I min undersökning har jag valt att endast undersöka unga studenter och unga arbetstagare. Jag har valt 

att inte undersöka mobilapplikationsanvändningen hos människor äldre än 24 år eller yngre än 18 år. Jag 

väljer att inte fokusera på de funktionerna som de äldre mobiltelefonerna kunde utföra, till exempel 

röstsamtal och SMS utan väljer att fokusera på mer smartphone specifika funktioner i form av 

applikationer. 

1.4 Bakgrund 
Detta avsnitt kommer ge en bredare bakgrund inom området som denna uppsats behandlar, detta för att 

underlätta läsarens förståelse och öka möjligheten till att förstå undersökningens syfte och metod. 

1.4.1 Smartphone 
Smarttelefoner, eller smartphones som de brukar kallas i det vardagliga livet, är dagens modernaste 

mobiltelefoner som innehar avancerade datorfunktioner så som internetuppkoppling, kamera, 

navigationssystem med mera (Nationalencyklopedin, 2012a). Det som utmärker en smartphone är att 

den används till det mesta med hjälp av en pekskärm och inte fysiska knappar som så var fallet med de 

äldre mobiltelefonerna som nu kallas för dumtelefon (Computer Sweden, 2012). Det som gör 

smartphones smarta är att det går att ladda ner så kallade mobilapplikationer eller ”appar”, som kommer 

beskrivas i nästa stycke. Att vara ständigt uppkopplad till Internet har gjort det lättare att till exempel 

svara på email eller hålla kontakt med vänner på Facebook överallt där det finns täckning. 

1.4.2 Mobilapplikation 
En mobilapplikation är ett sorts tillämpningsprogram som är avsett för att uppfylla ett speciellt ändamål 

(Nationalencyklopedin, 2012b). Applikationer är skräddarsydda små program från Internet som i sin tur 

uppfyller användarens behov och hjälper användaren att utnyttja olika funktioner i mobilen för att utföra 

mer avancerade tjänster. De mest kända operativsystemen som används i smartphones har en egen 

digital marknad där användare kan ladda ner både betal- och gratisapplikationer till sina smartphones 

efter behov. Det finns ett stort utbud av applikationer på grund av att det inte är endast företaget som 

äger operativsystemet som utvecklar applikationer utan de tillåter också enskilda, privata och oberoende 

utvecklare att utveckla applikationer för deras operativsystem. Applikationer, eller ”appar” med dem,  

som kommer att kallas till vardags, kan till exempel vara väderprognoser, navigatorer, tv-tablåer och 

ritprogram. 
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1.5 Tidigare Forskning 
Under denna del redogörs tidigare forskning inom områden som är relevanta för min studie. 

1.5.1 Mobilapplikationer 
Böhmer et al. (2011) utvecklade ett ramverk som kallas för ”AppSensor”. Syftet med ramverket var att 

samla in kontextuell information som är tillgänglig direkt på användarens smartphone (som plats, tid 

och tidigare applikationsinteraktion) samt information över användningen av applikationer. Fler än 4100 

användare tillförde data genom ramverket AppSensor under en period som varade längre än fyra 

månader. Böhmer et al. (2011) skriver att det finns alldeles för lite publicerad forskning tillgänglig kring 

applikationsanvändningsbeteenden vilket lämnat väldigt grundläggande frågor obesvarade. Därför valde 

de att undersöka ämnet kring applikationsanvändning. Exempel på frågor som de ville ha svar på var: 

hur lång är interaktionstiden gällande en applikation? Beror det på applikationskategori? Om så, vilken 

kategori inspirerar den längsta interaktionstiden med användaren? Hur påverkar användarens kontext 

valet av vilken applikation som ska användas?. Böhmer et al. (2011) kom fram till att mobilanvändare 

tillbringar nästan en hel timme per dag på att använda applikationer men tillbringar mindre än 72 

sekunder med en applikation per gång i snitt, den genomsnittliga användningstiden skiljer sig dock 

beroende på applikationskategorin. Ett kontextrelaterat resultat de kom fram till var att mobiltelefoner 

fortfarande används främst till kommunikation (SMS och röstsamtal) och att vissa typer av applikationer 

används rätt mycket vid vissa tillfällen medan andra applikationer används mer brett genom hela dagen 

oberoende av kontexten som användaren befinner sig i. Dessutom kom de fram till att när människor 

reser är det mer sannolikt att de använder sig av multimediaapplikationer än applikationer som är 

reserelaterade. 

1.5.2 Mobilanvändning 
I artikeln ”At Home and with Computer Access – Why and Where People Use Cell Phones to Access the 

Internet” skriven av  Brännström, Nylander och Lundqvist (2009) undersöker de vart och varför 

människor använder sina mobiltelefoner för att få tillgång till Internet. De använde sig av två metoder 

för att besvara frågan. Först fick respondenterna under en veckas period notera användning av Internet 

från sina mobiltelefoner i en sorts dagbok och sedan användes semi-strukturerade intervjuer som 

uppföljning till dagböckerna. Studien visade att 51 % av de tillfällen respondenterna använde sig av 

Internet var på ställen där det fanns möjlighet att använda sig en dator men de valde ändå att använda sig 

av mobiltelefonen. Dessutom visade det sig att den mest förekommande platsen att använda 

mobiltelefonen för att få tillgång till Internet i hemmet. I hemmet användes mobiltelefonen inte som 

någon ”backup” ifall en dator inte fanns tillgänglig utan mer som ett verktyg för att snabbt få tillgång till 
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Internet och för att mobiltelefonen var mer bekväm att använda än datorn. 

 

I Eva Thulins och Bertil Vilhelmsons artikel “Mobiles everywhere : Youth, the mobile phone, and 

changes in everyday practice” (2007) undersöktes det hur användning av mobiltelefoner hos fyrtio unga 

människor i Göteborg påverkade den dagliga sociala kommunikationen i deras vardag. De framhävde att 

planeringen av vardagen blev allt mer flexibel och att de kunde dra förhastade beslut men också att det 

blev svårt att vägra att använda mobiltelefonen. Textmeddelanden har blivit en allt mer viktig del när de 

unga vill hålla kontakten med vänner och ibland används det även för att kunna undvika att använda 

röstsamtal. 

 

I artikeln ”Understanding mobile web and mobile search use in today's dynamic mobile landscape” 

studerar Curch och Oliver (2011) användningsmönster gällande åtkomst till mobilt Internet under år 

2011 samt beteende och motiv kring sökfunktionen i mobila enheter. Som metod använda de sig av 18 

respondenter som aktivt använde sig av Internet på mobilen och som fick skriva dagbok under fyra 

veckor där det antecknades hur, varför, vart och i viken kontext de använde sig av mobilt Internet. 

Respondenterna blev sedan också intervjuade. Några viktiga resultat som Curch och Oliver (2011) fann 

var att mobila webben användes i dagliga rutiner och att den stationära Internetanvändningen i mobilen 

står för över 70 % av den totala mobila Internetåtkomsten. Med stationär mobilanvändning menar de att 

användaren till exempel använder mobilen hemma eller på jobbet och inte när de är ute på språng. De 

kom också fram till att människor hellre använder sig av nativa appar på mobilen än att använda sig av 

webbläsare för att söka information. Nativa appar innebär att apparna är utvecklade för en specifik 

plattform eller operativsystem.  

1.5.3 Smartphones inom högre utbildningar 
I Åkerberg och Åbergs (2011) kandidatuppsats undersöker de skillnader i attityder mellan studenter och 

lärare när det gäller användningen av smartphones i högre utbildning. För att undersöka deras 

frågeställningen tog de hjälp av en webbaserad kvantitativ enkätundersökning. De poängterade flera 

gånger att skillnaden på ålder spelar en stor roll för hur information bearbetas av individer. De utgick 

från Prenskys (2001) teori om det han kallar för ”digitala infödingar” och ”digitala immigranter”. Enligt 

Åkerberg och Åbergs (2011) går Prenskys teori ut på att ifall någon är född år 1980 eller senare räknas 

hon/han som digital inföding, alltså uppvuxna i en teknologisk era där teknik är vanligt och därmed gör 

det lättare för dem att ta till sig ny teknik och använda nuvarande teknik. Om du däremot är född 

tidigare än år 1980 så tillhör du de digitala immigranterna, alltså till de som har lärt sig att använda 

teknik på senare tid. Resultatet av undersökningen visade att studenter har en mer positiv attityd när det 
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gäller användningen av smartphones i högre utbildning jämfört med lärare. Detta bekräftar alltså 

Prenskys teori. Vidare visades det sig att kvinnor har en mer positiv inställning än män. 

1.5.4 Problematik kring mobilanvändning 
Rush (2011) skriver att populära medier rapporterar om att människor uppvisar problematiska mönster 

när det gäller smartphoneanvändning vilket ger negativa konsekvenser inom familje-, yrkes- och det 

sociala livet. Många vardagliga mänskliga beteenden såsom arbete, shopping och sex kan komma att 

utföras på ett överdrivet sätt av vissa individer som utvecklas att bli till problematiska mönster av 

användning. Rush skriver att liknande beteendemönster kan ses i samspelet mellan människa och teknik, 

mobiltelefoner, Internet, spel och tv. Rush har valt att fokusera på den problematiska användningen av 

smartphones som kan uppkomma i arbetsrelaterade sammanhang. Han påvisade den problematiska 

användningen med hjälp av 256 respondenter från ett australienskt finansiellt tjänsteföretag där 

varierande åldersgrupper fick fylla i/besvara ett frågeformulär som var specialutformat för denna studie. 

Studien visade att den så kallade problematiska användningen existerar. Det kan vara ett sorts missbruk, 

förlust av kontroll eller mellanmänsklig konflikt. Sannolikheten att både män och kvinnor påverkas är 

lika stor samt att yngre människor är mer mottagliga att utveckla problematiska användningsmönster när 

det gäller smartphones. 
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2 Metod                              
Under den här delen kommer jag att ta upp de metoder som jag har valt att arbeta med i min 

undersökning samt mina urval och avgränsningar. Därefter redovisas genomförandet av min 

undersökning och sist finns ett avsnitt om metodkritik. De två kvalitativa datainsamlingsmetoderna jag 

har bestämt mig att använda är dagböcker och intervjuer. Liknande metod användes i både Brännström, 

Nylander och Lundqvist (2009) samt Curch och Olivers (2011) undersökningar och har visat sig vara 

användbar i samband med mobilapplikationer. 

 

Sex stycken unga vuxna informanter har under en fyradagars period noterat vilka appar de har använt 

sig av, till vilket syfte de använt de och var de befann sig när de använde apparna. Intervjuerna utfördes 

efter att jag fått in dagböckerna från informanterna där oklarheter och/eller funderingar diskuterades till 

en djupare nivå än vad dagböckerna visade. 

2.1 Urval och avgränsning 
För att besvara frågeställningen var det viktigt att välja en målgrupp som aktivt använder smartphones. 

En statistisk undersökning hos Statistiska centralbyrån (2012) visar att människor mellan 16 och 24 års 

ålder är de som använder smartphones mest. Därför har jag valt att ha unga studenter och unga 

arbetstagare som respondenter eftersom de tillhör den målgruppen. Med studenter menar jag personer 

som studerar vid universitet eller högskola och med arbetstagare menar jag personer som jobbar på 

heltid. 

 

Visst kan jag inte förlita mig på att sex personer ska ge generaliserbara resultat men det är inte heller 

meningen med kvalitativa undersökningar som denna. Respondenterna har mer än ett års erfarenhet av 

smartphoneanvändning, detta för att undvika att någon av deras dagböcker ska uppfattas som värdelösa. 

Ifall jag skulle ha valt personer med kortare erfarenhet eller som nyligen skaffat sig en smartphone finns 

det chans att de inte hunnit anpassa sin användning till den för dem nu okända teknologin. Eftersom det 

är en kvalitativ undersökningen är det viktigt att välja rätt respondenter eftersom det är så få deltagare. 

 

2.2 Val av respondenter 
Eftersom min studie bygger till en stor del på dagböcker var det viktigt att välja personer som är villiga 

att lägga ner tid på att anteckna i dagböckerna. Både studenter och arbetstagare kommer att delta i 

undersökningen och deras ålder ska ligga mellan 16-24 år och självklart ska de äga en egen smartphone. 

För att försäkra mig om att dagböckerna skulle ge önskat resultat valde jag att först vända mig till 
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människor runt omkring mig. Studenter var det lätt att få tag i eftersom jag själv är student. Först och 

främst skickade jag förfrågan till studenter jag känner som går på olika program och högskolor. 

 

Det var viktigt, som jag tidigare nämnt, att respondenterna gjorde det av egen vilja så jag påpekade det 

för dem så de visste att det är bättre att inte vara med om de trodde att de inte skulle ha tid eller intresse 

för undersökningen. Tre studenter som går på olika program valde att delta i undersökningen. För de 

resterande tre respondenter (arbetstagarna) skickade jag iväg förfrågningar via mail till de vänner jag vet 

har fast anställning. De tre första arbetstagarna som svarade var de som valde att delta i undersökningen. 

Sedan intervjuades tre av de sex respondenterna. De tre intervjupersonerna kommer jag fortsättningsvis 

att kalla för A, B och C. 

2.3 Dagboksstudie 
Eftersom denna studie bygger på att se hur användningen av applikationer ser ut hos en specifik 

målgrupp har jag valt att använda mig av dagboksstudier för att få in kvalitativ data. Dagböcker har, 

som sagt, använts i tidigare forskning på områden nära det området jag undersöker vilket ger det större 

pålitlighet. Dagböcker skrivna av respondenterna kan innehålla personliga tankar eller specifika 

beteenden som kan vara svåra eller omöjliga att observera (Blomberg, Burrell och Guest 2002). 

 

När man använder sig av den här metoden är det viktigt att respondenterna är med på uppgiften helt och 

hållet samt genomföra den av egen vilja annars kan det orsaka att dagboken inte blir fullständigt ifylld 

eller att det inte blir någon dagbok alls (Bell 2006, 175). Jag ville få reda på vad, när och varför de 

använder applikationerna och därför var det viktigt att berätta syftet med dagböckerna för 

respondenterna. Meningen med det är att respondenterna ska känna sig motiverade och att deras 

deltagande är kritisk för denna studie. Det skulle vara svårt att fånga deras användningsmönster genom 

att använda en annan metod. 

         

2.4 Pilotstudie 
Av tidigare erfarenhet känner jag till hur viktigt det är att testköra sin metod innan den utförs på riktigt, 

på riktiga respondenter. Visst är det ont om tid men hela studien bygger på att dagböckerna ska utföras 

på ett korrekt sätt och därför var det viktigt att det inte skulle uppstå några missförstånd och därmed en 

risk att resultaten från dagböckerna inte skulle gå att använda.  

 

Metoden gick att utföra både elektroniskt och fysiskt (pappersform) men frågan var vilken av formerna 

som skulle ge bäst resultat. Eftersom jag aldrig använt mig av denna metoden tidigare så valde jag att 
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utföra tester. Detta för att hitta eventuella fel eller missförstånd som respondenterna kunde hitta samt för 

att avgöra vilken form (elektronisk eller fysisk) som skulle användas för den slutgiltiga 

datainsamlingsmetoden. 

 

Jag tog fram en prototyp på dagboken som innehöll tre spalter och en liten anvisningsruta ifall 

respondenterna skulle tveka på hur de skulle fylla i den. I de tre spalterna skulle respondenterna 

anteckna namn på appen, syfte med appen och vilken plats appen användes på. För den elektroniska 

dagboken valde jag att använda mig av Google spreadsheet. Två testpersoner fick testa dagböckerna 

under en dag. En testade dagbok i pappersform och en fick testa den elektroniska varianten. Dagen efter 

diskuterades det som var positivt och negativt med de både typerna. 

 

Det var en del förvirring om vilka appar som inte skulle antecknas. Därför skrev jag instruktioner för 

bland annat hur dagboken skulle fyllas i med en lista med de applikationer som inte skulle antecknas för 

att vara extra tydlig. Testpersonen använde sig av samma app flera gånger under samma dag, därför 

kände jag att jag var tvungen hitta ett sätt att hantera den upprepade användningen av samma app utan 

att det blev repetition i dagboken. För att lösa det bad jag (i instruktionsmailet) respondenterna att skriva 

antal användningar inom parentes efter applikationsnamnet ifall applikationen användes fler gånger för 

samma syfte under samma dag. Jag skrev dit ett exempel i dagboken för att visa dem hur det skulle se 

ut.   

 

Jag kom fram till att om jag enbart använder mig av dagböcker i pappersform för att samla in 

information om respondenternas dagliga användning av appar kommer det att medföra att jag får 

tillbaka resultaten i pappersform vilket skulle försvåra analyseringen av data. Den elektroniska 

dagboken kan respondenterna komma åt var som helst bara de är uppkopplade till Internet och analysen 

av data blir enklare. 

 

Jag har valt att använda den elektroniska dagboken men erbjöd respondenterna att även använda 

dagboken i pappersform om de så önskar, men att jag ändå kräver att det slutgiltiga resultaten av 

dagarna ska antecknas i den elektroniska dagboken. 
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2.5 Intervjustudie 
Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse för 

smartphone- och applikationsanvändning. Jag har valt att använda mig av öppna frågor (se bilaga 2) 

vilket gör det svårt att ha svarsalternativ och därför valde jag att utnyttja ljudinspelning under 

intervjuerna. Bell (2006) påpekar att ljudinspelning hjälper att kontrollera exakt vad respondenten säger 

ifall intervjuaren vill citera denne senare. Vidare bidrar ljudinspelningen till att intervjuaren kan ha full 

uppmärksamhet på vad respondenten säger. 

 

Det är viktigt att man intervjuar rätt personer som besitter den kunskap man är ute efter (Bell, 2006). 

Dagböckerna visade bland annat vilka av respondenterna som är mest lämplig att kunna ge den 

information som behövs kring ämnet. 

 

Återigen påpekar Bell (2006, 157) hur viktigt det är att de som blir intervjuade får förklarat för sig vad 

det är undersökningen handlar om, vilken typ av frågor som ska ställas och vad jag ska göra med 

informationen jag får ut av intervjuerna. Jag hade redan förklarat det för respondenterna innan de 

utförde dagböckerna men för att vara på den säkra sidan förklarade jag ännu en gång innan intervjuerna 

och gjorde det klart att deras deltagande förblir anonymt. Eftersom jag känner respondenterna sen 

tidigare behövdes inte något skriftlig dokument mellan oss som bevis på att de fått den informationen. 

2.6 Genomförande 
De som valde att delta i undersökningen var ombedda att anteckna sin mobilapplikationsanvändning 

under en fyra dagars period, torsdag till söndag. Deltagarna fick ett varsitt mail (bilaga 1) med 

instruktioner samt en unik länk till den personliga elektroniska dagboken. I mailet bifogades också en fil 

som innehöll en dagbok som deltagarna om de så önskade kunde skriva ut och använda för att anteckna 

i. Den elektroniska dagboken kunde nås från både mobiltelefonen och datorn så länge de hade tillgång 

till Internet. Detta för att underlätta och göra det mer flexibelt för deltagarna att fylla i dagböckerna. Det 

var ett krav att resultaten från dagböckerna skulle antecknas i den elektroniska dagboken med en tydlig 

deadline. 

 

Det var tre deltagare som deltog i intervjuerna. Själva intervjuerna utfördes genom kommunikations-

programmet Skype. Ljudinspelning användes under intervjuerna. Frågorna (se bilaga 2) till intervjuerna 

togs fram genom att titta på resultaten från dagböckerna. Alla intervjuer utfördes under samma kväll 

vilket i förväg var bestämt med de intervjuade. 
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2.7 Metodkritik     
Genom att använda sig av dagböcker finns det alltid en chans att respondenten glömmer eller är för lat 

för att uppdatera dagboken som leder till att värdefull information förloras. Det kan också hända att 

respondenterna inte antecknar användning av applikationer på grund av att det känns privat eller att de 

helt enkelt skäms över det. Det kan till exempel vara applikationer med sexuellt innehåll som aldrig 

nämndes i dagböckerna vilket kan leda till att resultatet inte blir fullständigt och en del av deras 

användning inte redovisas. Båda faktorerna att respondenter kan glömma att anteckna 

applikationsanvändningen och att respondenter väljer att hålla vissa applikationsanvändningar hemliga 

kan påverka hur slutresultatet ser ut, ju fler aktiviteter som inte redovisas desto mer negativt påverkas 

resultatet av studien. 

     

Jag hade valt att respondenterna kunde notera i dagböckerna i pappersform men det visade sig att ingen 

av deltagarna hade gjort det. Det kändes då väldigt onödigt att ha lagt ner tid på att ta fram dessa. Jag 

trodde respondenterna skulle ha problem med den digitala dagboken men ingen hade nämnt något och 

alla respondenter hade fyllt i sina dagböcker vid deadline. 

 

Alla intervjuer utfördes genom programmet Skype och intervjuerna spelades in vilket var praktiskt då 

jag slapp utföra anteckningar under själva intervjun och därmed behöva pausa då och då för att skriva. 

En nackdel med att använda Skype var att jag som intervjuare inte såg den intervjuade. Kroppsspråk kan 

visa en hel del som till exempel att den intervjuade blir förvirrad av en fråga eller något liknande vilket 

jag skulle kunna uppfatta utan att respondenterna själv behöver berätta det om intervjun utfördes ansikte 

mot ansikte. 
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3 Resultat och analys 
Under den första delen kommer jag först att redovisa data från dagböckerna och analysera resultaten och 

sedan i nästa del ta upp resultaten från intervjuerna samt analysera dem. 

  

3.1 Dagböcker 
I den här delen kommer jag endast att ta upp data från dagböckerna och analysera dem. 

 

3.1.1 Totala applikationsanvändningen 
Till en början kommer jag att redovisa den totala antal applikationsanvändning som utfördes under de 

fyra dagarna som respondenterna fick notera i sina dagböcker gällande deras smartphoneanvändning. 

Figur 1 visar hur många gånger appar användes under respektive dag av alla respondenter oberoende på 

om det var studenter eller arbetstagare. Totalt under fyra dagar har respondenterna använt sig av appar 

278 gånger tillsammans. 

 
Figur 1 - Antal applikationsanvändningar per dag 

Studenterna var de som var mest aktiva under vardagar och applikationer användes flitigt under 

vardagarna trots att de befann sig i skolan. Arbetstagarna däremot var mindre aktiva under vardagarna 

men på helgerna hade de lika hög aktivitet som studenterna. Dagböckerna indikerar att det kanske finns 

skillnader mellan grupperna men grupperna är så små att inget definitivt kan fastställas. 
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3.1.2 Kategoriserad applikationsanvändning 
Eftersom respondenterna använde många olika appar för olika syften har jag valt att kategorisera alla 

appar som de rapporterade att de använde. För att få en överblick över vilka sorters appar som användes 

se figur 2 här nedan. Jag delade in applikationsanvändningen beroende på vad respondenterna 

antecknade för syfte med applikationen i dagböckerna. 

Figur 2 - Kategoriserad applikations användning 

Diagrammet ovan visar att den typen av appar som användes mest var appar kopplade till sociala medier 

så som Facebook, Twitter och Instagram med den högsta procentsatsen på 46 %. Spel var den näst mest 

använda typen av appar och låg på 13 %. Med hjälpmedel menar jag appar som till exempel stoppur, 

timer och kalkylator och dessa användes till 10 % av den totala app-användningen. 

Streamingapplikationer hade en 5 % andel och med streaming syftar jag på tjänster som Spotify och 

Youtube. 

 

Det går tydligt att se att applikationerna kopplade till sociala medier är de applikationerna som är mest 

populära bland respondenterna. Dagböckerna visade att hälften av respondenterna inte använde sig av 

Facebook som är störst inom sociala medier men ändå visar respondenterna hög användning när det 

gäller sociala medier. Spelapplikationerna användes mest för underhållning eller som en av 

respondenterna skrev i syftesfältet i dagboken, ”döda tid medan jag väntar på bussen”. Hjälpmedel och 
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musikapplikationer användes till lika stor utsträckning. Just hjälpmedlen användes mest i typ av 

anteckningar, miniräknare eller som timer när till exempel en av respondenterna lagade mat. 

3.1.3 Platser applikationer användes på 
Eftersom respondenterna noterade vilka platser apparna användes på har jag tagit fram ett diagram (se 

figur 3) som visar platserna där appar användes av respondenterna samt hur stor andel av den totala app-

användningen som skedde på den platsen. 

 
Figur 3 – Platser där applikationer användes 

Förutom syfte fick respondenterna ange plats för användningen av applikationerna i ett eget litet fält i 

dagboken. Diagrammet visar tydligt att applikationerna används till det mesta i hemmet. Dagböckerna 

visar att vissa uppgifter som förut endast kunde utföras med hjälp av en PC nu också kan utföras via en 

smartphone med hjälp av applikationer. Förra diagrammet (figur 2) visar att sociala medier är populärast 

bland respondenterna och stod för den största delen av applikationsanvändningen. Den typen av tjänster 

var endast tillgänglig via en dator tills smartphone kom. Alla respondenter använde sin smartphone för 

att komma åt sociala tjänster hemma där de hade tillgång till en PC. Tele2-applikationen är ett annat 

exempel på aktivitet som valdes att utföras via sin smartphone hemma där respondenten skrev i syfte 

“För att se vad telefonräkningen ligger på”. 

 

Många applikationsanvändningar skedde antingen i skola eller på jobbet men det betyder inte att syftet 

med applikationerna är relaterade till studierna eller jobbet. Applikationer som Youtube, SF-bio, 
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Handelsbanken, Instagram, Spotify och Aftonbladet användes bland annat i miljöer som skolan och 

jobbet men syftet med applikationerna var självfallet inte relaterade till studier eller jobb. Alltså 

redovisar Figur 3 endast plats och tar inte hänsyn till syftet med applikationerna.  

 

Av alla app-användningar som respondenterna utförde har 52% av dem skett hemma där de har tillgång 

till en dator och snabbare Internetuppkoppling. Samma sak gäller skolmiljön där 12% app-användningar 

utfördes. I kommunaltrafiken, alltså tåg och buss, utfördes sammanlagt 15% av app-användningarna och 

dagböckerna visar att respondenterna använde mest musikapplikationer när de förflyttade sig och de 

använde också spelapplikationer men inte till lika stor del. På jobbet användes det relativt få 

applikationer och under de fyra dagarna som respondenterna fyllde i dagböckerna så var det endast en 

arbetstagare som använde en applikation som var relaterad till dennes jobb, jämfört med studenterna 

som har använt sig av betydligt fler applikationer som har en koppling till sina studier. Det har noterats 

att de utfört 18 sådana applikationsanvändningar. 

3.1.4 Skillnader mellan studenter och arbetstagare 
Jag har undersökt både studenter och arbetstagare i denna studie därför har jag valt att redovisa hur 

mycket respektive grupp använder sig av applikationer. Figur 4 nedan visar de sex deltagarnas totala 

användning under de fyra dagarna de fyllde i dagböckerna. 

 
Figur 4 - Studenterna respektive arbetstagarnas applikationsanvändning 

I höger spalten visas antal användningar och i nedre spalten visas deltagarna. ”A-1” står för arbetstagare 
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ett och så vidare och ”S-1” står för student ett och så vidare. Den studentrespondenten som använde 

minst applikationer använde ändå fler applikationer än den arbetstagaren som använde mest 

applikationer. Studenterna tillsammans stod för 190 applikationsanvändningar medan arbetstagarna för 

88 applikationsanvändningar av den totala användningen.  

 

Dagböckerna visar att det ett är möjligt att studenterna använder applikationer mer relaterade till sin 

skolgång än vad arbetstagarna gör till sitt arbete. Tre av tre studenter använde applikationer som är 

relaterade till deras studier medan endast en arbetstagare använde någon typ av applikation som var 

relaterad till dennes arbete. 

3.2 Intervjuer 
Nedan kommer resultat från intervjuerna att tas fram och analyseras. Dagböckerna kommer att kopplas 

till resultatet från intervjuerna. Respondenterna, som tidigare sagts, kommer jag referera till som A, B 

och C. 

3.2.1 Webbläsare eller applikation 
Eftersom dagböckerna visade att endast 4 % av applikationsanvändningen var webbläsare i smartphonen 

var det viktigt att ta upp det under intervjuerna för att förstå sig på varför det används så lite och när det 

är nödvändigt att använda webbläsaren. Alla de som blev intervjuade var övertygade om att de hellre 

använder sig av en applikation än att behöva använda webbläsaren för att hitta det de söker. Angående 

detta säger respondent A följande: ”Helt upp till appen, Nordeas app är skit därför använder jag 

webbläsaren annars så föredrar jag appar” och respondent B sade ”Eniros app är dålig, så man kollar 

genom safari”. De menar att ifall kvalitén på applikationen är dålig så väljer de att ta tag i det själva via 

webbläsaren. 

 

Respondenten A berättade att vissa företag inte tillåter att användarna besöker deras hemsida via 

webbläsarna i mobilen men att de istället hänvisar användarna till den digitala marknaden för 

applikationer för att ladda ner deras applikation som är ofta anpassad till enheten. 

3.2.2 När är applikationer som bäst 
Alla intervjupersoner fick frågan ”När är applikationer som bäst?”. En sammanfattning av deras svar var 

att det var bäst när de ville veta något snabbt och respondent B sa “Appen, den går direkt till platsen, de 

är anpassade”. Som exempel tog respondent A och C en applikation som visade busstiderna. B 

berättade att denne kunde använda applikationen när denne är på väg till själva busshållplatsen, för att 
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slippa behöva sätta igång sin hemdator för att endast kolla busstiderna och sedan stänga av den igen 

innan denne går ut. Istället går det att med två till tre klick att ta reda på busstiderna genom SL-

applikationen, där behövs knappt någon information skrivas in eftersom tidigare historik och GPS-

funktionen sköter jobbet. En annan uppgift som B och C fann användbar var att de kunde överföra 

pengar via egna konton vart de än befann sig med hjälp av bankapplikationer. 

 

Respondenten A tyckte denne kunde utföra uppgifter via sin smartphone med hjälp av applikationer som 

denne annars bara kunde göra via datorn och som inte gick att utföra via webbläsaren i sin smartphone 

på grund av storleken på skärmen eller begränsningarna i webbläsaren.  

3.2.3. Hur viktig smartphone är i relation till sysselsättningen 
Respondent C som var den enda arbetstagaren som intervjuades tyckte inte en smartphone var speciellt 

viktig för att kunna utföra sitt jobb, men att det fanns små saker som att till exempel kunna läsa mail när 

denne är på väg till och från jobbet men att annars skulle kunna fungera lika bra med en dumtelefon. 

Även dagböckerna visade ingen märkvärdig användning av arbetstagarna då nästan inga applikationer 

som användes av arbetstagarna var jobbrelaterade. Studenterna däremot hade svårt att se sig själva vara 

utan en smartphone vilket respondent B instämmer genom att säga ”Jag har svårt att se mig utan den”. 

Både A och B som är studenter indikerade att det är många saker att hålla reda på när man studerar på 

högskolenivå därför är smartphonen en viktig enhet som underlättar deras studier. 

3.2.4 Ökar eller minskar stressen vid användning av smartphones 
Alla intervjupersoner hade svårt att bestämma vad de skulle svara på om smartphoneanvändningen 

minskar eller ökar stressen. Respondent A och B var mer åt att smartphones minskar stressen och B 

uttryckte sig på det här viset ”Jag vet jag kan göra vad som helst från den” och respondent A sa ”Min 

kalender uppdateras hela tiden så jag missar inga schema ändringar” därför kände respondenten 

mindre stress på grund av att han inte behöver hålla koll själv ifall det sker schemaändringar och slipper 

tänka på det. 

 

Angående detta sade respondent C däremot “Jag vet att jag kan kolla Facebook när man vill men nu när 

det är möjligt känner man sig tvungen att kolla bara för att det är möjligt dygnet runt” och det tyckte 

respondenten C var stressframkallande för att ifall respondenten inte hade den möjligheten hade den 

sluppit tänka på till exempel Facebook i det här fallet. Trots detta tyckte respondent C att detta orsakade 

minimal stress. 
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3.2.5 Föredras PC eller smartphone i en stationär miljö 
Eftersom dagböckerna visade att respondenterna till största del använde sina smartphones i en miljö där 

en PC fanns tillgänglig, eller som det kallas för ”stationär miljö”, frågade jag dem vad som avgör om de 

ska använda sin smartphone eller PC när de befinner sig hemma. Ifall PC:en hemma var avstängd valde 

respondent B och C att surfa på sin smartphone och respondent indikerade det med att säga ”Om datorn 

är av då väljer jag att surfa på min smartphone”. 

 

En sammanfattning av respondenternas (A, B och C) åsikter visade att platsen (i hemmet) där personen 

bestämt sig för att utföra aktiviteten och hur viktig eller svår aktiviteten är, är de faktorer som avgör 

vilken enhet som ska användas. För att på ett bättre sätt visa hur jag uppfattade respondenterna har jag 

valt att illustrera det med ett diagram. 

 
Figur 5 . Vad avgör vilken enhet som ska användas hemma. 

 

”Plats” i figur 5 indikerar skalan på hur långt det är till närmaste tillgängliga PC från den plats där 

personen har bestämt sig för att utföra aktiviteten och ”Aktivitet” visar skala på hur viktig eller svår 

aktiviteten är. Hur viktig eller svår en aktivitet är beror på personen som ska utföra aktiviteten. 

Respondent C tyckte att betala hyran för sin lägenhet via internetbanken är viktig därför hamnar den i 

det blåa fältet i figur 5 och är därför bäst att utföra via en PC för att undvika fel. Medan att kolla hur 

vädret blir i veckan är mindre viktigt och därför kunde det utföras via en smartphone och hur långt det är 

till PC:en spelar ingen större roll därför hamnar den oftast i det gröna fältet. En viktig faktor som spelar 

roll på valet av enhet är lathet och det är avgörande om man ska använda sig av figur 5. Både respondent 

A och B påpekade att det var onödigt att sätta sig vid datorn, när de kunde utföra samma aktivitet i 

soffan.  
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3.2.6 Molntjänster 
En sak som kom upp under varje intervju med studenterna (Respondent A & B) var att de resonerade 

kring applikationer som berör molntjänster utan att jag själv tog upp det. Molntjänster är en tjänst som 

erbjuder lagringsutrymme på en server som nås via Internet för diverse ändamål. Ett exempel på sådan 

tjänst är Dropbox där användarna kan lagra sina filer och nå de från olika plattformar. De påpekade hur 

viktigt det är att kunna använda sådana tjänster genom sin smartphone vart de än befann sig. Det kom 

tydligt fram att sådana tjänster är mest till hjälp när studenterna arbetar i grupp eller har projektarbeten 

och måste jobba med ett antal dokument samtidigt. Respondent A utryckte sig på det här viset 

”Molntjänsterna som hjälper till i skolan, man lägger skol filer nästan samtliga i molnapparna som 

Google drive och Dropbox, då behöver jag inte oroa mig att jag glömt en fil på min stationära hemma 

och kan dessutom repetera på väg till skolan ändå om jag inte har med mig min dator”.  Den typen av 

tjänster/applikationer verkar komma till bäst användning för studenterna som intervjuades, som alltså 

går på olika program och i olika skolor. 

3.2.7 Nödvändighet gällande smartphone 
Som jag skrev tidigare har flera av respondenterna (A & B) indikerat att de har svårt att se sig själva 

utan en smartphone speciellt vid studier. Endast en av intervjupersonerna (respondent C) påpekade att 

han inte alls är beroende av en smartphone och skulle kunna klara sig med en dumtelefon då röstsamtal 

och text-meddelande fortfarande är det viktigaste med en mobiltelefon. Respondent C sa “Inte så viktig, 

jag är inte så beroende av min smartphone” när jag ställde frågan “Hur viktigt är smartphone i ditt liv”. 

Ordet ”frihet” dök upp under två intervjuer. Respondenterna A och B menade att smartphones ger större 

frihet genom att kunna bestämma själv vilka applikationer som ska finnas i den, därför blir den mer 

personlig och mer anpassad efter ägaren medan äldre mobiltelefoner kommer med förvalda program och 

möjligheten till att ladda ner nya finns inte. 

 

 

 

 

 



-23- 

4 Diskussion     
Visst är smartphones gjorda för att kunna ta med sig och de ska kunna få plats till exempel i fickan, men 

enligt dagböckerna som respondenterna fyllde i så visar det sig att bara för att tanken med smartphones 

är att de för det mesta ska användas när användarna är ute på språng så är så inte alltid fallet. Mina 

resultat visade att applikationer används mest när användaren är stillasittandes och är på en och samma 

plats. Om jag slår ihop antalet applikationsanvändningar hemma och i skolan som dagböckerna 

redovisade kan jag konstatera att platser där användarna är mest stillasittande är de platser där 

smartphones används mest. Hela 52% av användningen av applikationer skedde hemma och i andra 

miljöer där användarna är relativ stillasittandes. Brännström, Nylander och Lundqvists (2009) studie 

visade i grunden liknande resultat angående att respondenter använder sig av smartphones hemma, detta 

trots tillgång till dator. Våra studier fick närliggande resultat med endast en procent skillnad men jag ser 

också skolmiljön som en stationär miljö för det finns tillgång till dator samt att studenter är relativt 

stillasittande under den mesta tiden som de befinner sig i skolan. Eftersom endast tre av de sex 

respondenterna stod för 15% av den totala användningen i skolmiljöer kunde siffrorna vara betydligt 

högre ifall denna studie endast fokuserade på studenter. Jag är osäker på om de tre arbetstagarna som 

deltog i undersökningen har kontorsjobb, därför valde jag att inte räkna deras arbetsplatser som 

stationära miljöer eftersom det finns flera jobb där arbetstagarna jobbar utomhus till exempel som 

byggarbetare. Dessutom visade det att 77% av alla applikationer som användes krävde 

Internetuppkoppling för att kunna fungera och det kan vara en av orsakerna till att det används så 

mycket i hemmet och på skolan. Curch och Olivers (2011) rapporterar liknande användningsmönster i 

deras studie där 18 respondenter använde mobila webben och då hade de räknat in hemmet och jobbet 

som stationär miljö. Det ser ut som att mer än halva tiden användarna använder sig av smartphones är 

hemma där de oftast har en snabbare Internetuppkoppling. Jag tror att den resterande stationära 

användningen av smartphones beror till en stor del på användarens sysselsättning och hur mycket de får 

använda sig av sina smartphones i de miljöerna de jobbar eller studerar i. 

 

Min studie visade att 10% av användningen som respondenterna redovisade var till att lyssna på musik 

genom sin smartphone och att 15% av den totala användningen utfördes i kommunaltrafiken. En stor del 

av de 15% visade sig vara att respondenterna använde sig av musikapplikationer och en mindre del av 

spelapplikationer. Böhmer et al. (2011) fick liknande resultat det vill säga att det är mest sannolikt att 

användarna använder sig av multimediaapplikationer än reserelaterade applikationer. De påpekade 

också att hur lång användningen är beror på kategorin som applikationen tillhör till. Eftersom att jag inte 

har bett respondenterna för denna studie att fylla i hur lång tid de använde sig av varje applikation kan 
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jag inte riktigt säga hur länge de använde applikationerna men däremot kan jag se vilka sorters 

applikationer som användes och i vilka kontext. Som tidigare nämnt var musikapplikationer populära 

vid förflyttningar dessutom såg jag ett större intresse för nyhetsapplikationer när respondenterna befann 

sig hemma. Reserelaterade applikationer användes nästan aldrig under resans gång men användes dock 

innan själva resan för att till exempel kolla när bussen åker. 

 

I Eva Thulin & Bertil Vilhelmson (2007) undersökning som utfördes år 2000 och sedan återigen år 

2002, alltså innan smartphones hade kommit, och fann de hur viktiga textmeddelanden hade blivit för 

unga vuxna samt hur viktig mobiltelefonen var i deras vardag. Trots att jag har valt att respondenterna 

inte skulle notera användningen av standard textmeddelande- och röstsamtals-applikationen märkte jag 

att respondenterna ändå använde sig av andra applikationer för samma syfte. Till och med i Böhmer et 

al. (2011) undersökning som är en betydligt nyare visade att smartphones fortfarande används till främst 

kommunikation (SMS och röstsamtal) liksom den äldre dumtelefonen användes mest till, men 

dagböckerna visar att respondenterna har hittat andra vägar att kommunicera på. De visade att 46% av 

applikationsanvändningen hade något med sociala medier eller kommunikation att göra och som jag 

redan har nämnt, har jag inte räknat med textmeddelande eller rössamtal. Respondenterna kommunicerar 

inte endast med hjälp av sociala medier utan också av applikationer som tillåter användaren att skicka 

textmeddelande, ringa och skicka filer (ljud, bild och video) genom Internet därmed kostar det inget 

utöver kostnaden för uppkopplingen, om det ens kostar något. Nästan alla respondenter använde sig av 

sådana applikationer fast i olika utsträckning. Vid enstaka tillfällen så hade två av respondenterna ringt 

utomlands med hjälp av en applikation som kallas för ”Viber”, där det går att ringa gratis till alla som 

har den applikationen. Med tanke på att det är unga vuxna som jag undersökte bör jag ta hänsyn till att 

deras ekonomi kan påverka deras användning av smartphones och speciellt stundeter som inte jobbar 

eller bara jobbar deltid. Det var en hel del textmeddelandeapplikationer som användes och som krävde 

Internetuppkoppling men nu efter att smartphones har funnits i några år har det blivit allt vanligare att vi 

är uppkopplade dygnet runt och jag märkte att respondenterna förlitade sig till stor del på gratis 

applikationer för att kommunicera med nära och kära. Det märks att respondenterna utnyttjar både 

applikationer och Internet tillsammans som gör att de slipper betala för tjänster som dumtelefonerna 

utfört för en kostnad. 

 

En viktig aspekt som oväntat kom fram är hur hjälpsamt det är med molntjänster för studenter. Ingen 

tidigare forskning som jag har hittat har diskuterat den typen av tjänster eller applikationer. Det kan vara 

på grund av att det är något som är nytt samt att användarna är unga vilket gör att de tar till sig ny teknik 

snabbare och lättare, om nu Prenskys (2001) teori stämmer. Han påpekar att människor födda efter år 
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1980 har mycket lättare att ta till sig ny teknik eftersom att de är uppvuxna bland teknik. Den gruppen 

av människor kallar han för ”digitala infödingar” och min urvalsgrupp är perfekt för att passa in i hans 

teori. Jag själv tycker det låter logiskt men eftersom jag endast undersöker unga vuxna blir det svårt att 

bevisa att den teorin stämmer då jag inte har undersökt människor födda innan år 1980 och kan därför 

inte jämföra. Jag kan se hur respondenterna anpassar sin användning till deras ekonomi eller 

sysselsättning men kunde inte riktigt hitta större skillnader mellan respondenterna. De flesta verkade ha 

en ganska likvärdig teknisk bakgrund med tanke på vilka applikationer de använde vilket jag skulle 

kunna gissa på att åldern kan vara avgörande på hur tekniskt kunniga användarna är men det är inget jag 

kan slå fast. 

 

Studenter och arbetstagare som denna studie fokuserade på visade att det kanske finns skillnader mellan 

grupperna. Studenterna hade en högre applikationsanvändning men det är alldeles för få deltagare i 

denna studie för att jag ska kunna säga att det verkligen är så. Studenterna utnyttjade sin smartphone 

som hjälpmedel dagligen för att utföra sina studier medan endast en arbetstagare använde en applikation 

som hjälpte till med jobbet. Jag tror att det kan bero på att utbudet på applikationer relaterade till studier 

såsom scheman, dela dokument och gruppchattar som täcker hela målgruppen ”studenter” är större än 

applikationer som är relaterade till jobb. Applikationen måste då vara skapad för just den typen av jobb. 

Det som respondenterna påpekade var bra med applikationer var att de har ett tydligt syfte och visar 

ganska snabbt det de söker. Därför har studenter större nytta av smartphones och applikationer för de 

tillhör den målgrupp som kan använda sig av mer generella applikationer som hjälpmedel. 

 

Genom intervjuerna fick jag fram att de flesta respondenterna hade svårt att sätta fingret på ifall 

smartphones bidrog till stress eller inte. De flesta hade sagt att det är åt båda hållen men att de på det 

hela taget minskar stress genom att den kan utföra fler uppgifter ju mer avancerade smartphones blir. 

Enligt Rush (2011) studie där 256 arbetstagare deltog verkade det finnas en sorts problematisk 

användning hos arbetstagarna. Själv har jag inte lyckats lägga märke till någon sorts missbruk eller 

förlust av kontroll varken genom dagböckerna eller intervjuerna. Med tanke på antalet deltagande som 

ingick i Rushs studie är den självklart mer trovärdig än den här studien som har betydligt mindre 

deltagare och som fokuserar på användningen av applikationer. Respondenterna som ingick i min studie 

enades om att tillgängligheten som smartphones erbjuder gör livet mindre stressigt. Dagens smartphones 

utför en stor del av vad en PC kan utföra och att kunna ha med sig den överallt tror jag skapar en känsla 

av trygghet. En av respondenterna berättade ”Förut hade man inte möjlighet att till exempel kolla 

Facebook när man vill men nu när det är möjligt känner man sig tvungen att kolla bara för att det är 

möjligt dygnet runt”. 
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På ett sätt så förstår jag respondenten. Förut var det endast tillgängligt via PC innan smartphones hade 

kommit. Som sagt så har ordet ”frihet” upprepats under intervjuerna och jag tror att respondenten menar 

att om det inte hade varit så fritt för respondenten att kolla Facebook när denne vill så hade 

respondenten  inte behövt göra det, därmed slipper respondenten tänka på det. Alltså kan den oändliga 

tillgängligheten göra att användarna missbrukar en tjänst, detta missbruk skulle troligtvis inte existera 

ifall tillgängligheten var begränsad. 

 

Resultaten från dagböckerna visade att endast 4% av respondenternas applikationsanvändning gick till 

att surfa på mobilens webbläsare. Att det används så lite kan antingen betyda att det finns nativa 

applikationer för det mesta som användarna behöver eller som det kom fram under intervjuerna att de 

nativa applikationerna är av dålig kvalité därför väljer användarna att söka efter information på egen 

hand i den mobila webbläsaren. Respondenterna föredrar applikationer jämfört med att använda 

webbläsare för att det tar mindre tid att hitta det de söker med applikationer. Liknande resultat har Curch 

och Oliver (2011) studie visat. Den visade att människor föredrar nativa applikationer före att använda 

webbläsare för att söka information. 
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5 Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att ta reda vad unga vuxna använder sina smartphones till, speciellt 

studenter och arbetstagare, samt vilka applikationer de använder mest och i vilka sammanhang de 

använder dem. Genom att sex respondenter antecknade deras applikationsanvändning under en fyra 

dagars period visade det sig bland annat att respondenternas användning till över 52% skedde hemma, 

vilket är en stationär miljö där de är relativt stillasittandes med tillgång till en dator med uppkoppling. 

Med skola inräknad som en stationär miljö kommer applikationsanvändningen i stationära miljöer att 

överstiga 67%. Dagböckerna visade att det är applikationer med koppling till sociala tjänster är 

populärast bland respondenterna som deltog i studien. Applikationer med underhållning som syfte var 

den näst populäraste kategorin. 

Skillnader jag fann mellan de två grupperna (studenter och arbetstagare) var att arbetstagarna nästan inte 

hade någon användning alls av applikationer relaterade till jobbet men däremot använde sig studenterna 

av många applikationer som kunde utnyttjas för att underlätta studierna. En oväntad tjänst som 

studenterna använde frekvent var molntjänster som kan användas via smartphones med hjälp av 

applikationer. Det som, enligt respondenterna, gör molntjänster så användbart är att det går att komma åt 

dokument från olika plattformar samt möjligheten att kunna dela dokumenten med andra studenter. 

 

Att respondenterna använde sig av webbläsaren i sin smartphone hände sällan. Webbläsaren användes 

endast ifall en applikation var dåligt gjord eller om det inte fanns en applikation för den typen av 

information som användaren sökte. Både dagböckerna och intervjuerna visade att respondenterna 

föredrar nativa applikationer framför att själva behöva söka information på egen hand för enligt 

respondenterna går det mycket snabbare med hjälp applikationer som för det mesta har ett tydligt syfte. 

5.1 Framtida forskning 
Eftersom resultatet från denna kvalitativa studie, där mycket få respondenter deltog kan resultatet inte 

generaliseras men den visar exempel på hur användare kan använda sin smartphone. Mer omfattande 

studier inom området skulle i sin tur bekräfta eller förneka resultatet från denna studie. Dessutom kan 

det skilja sig från olika målgrupper med varierande sysselsättningar, då denna studie endast fokuserade 

på unga vuxna. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1, Anvisningar för dagboken 
Anvisningar för dagboken 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur mycket människor som har smartphones använder sig av 

mobilapplikationer(appar) samt vilka appar som används mest. Därför har jag valt att använda mig av 

dagböcker där ni ska få anteckna de appar som används under en fyra dagarsperiod (tors-sön). 

 

Det som ska antecknas är appens namn, varför användes appen och vilken plats den används på. Det 

kommer finnas exempel på hur det bör se ut. 

Alla appar ska antecknas förutom de standard apparna som finns i listan nedan:  

 

Telefonsamtal 

SMS 

Kamera 

Alarm 

 

Ifall samma app används flertal gånger per dag i samma syfte räcker det med att skriva antalet gånger 

efter app-namnet inom parantes. 

Under dessa dagar är det upp till er hur ni väljer att anteckna användningen av appar. Det finns 

dagböcker i pappersform som ni kan använda under dessa dagar men slutgiltiga resultaten av dagarna 

ska antecknas i den elektroniska dagboken som länkas här nedan. Den elektroniska dagboken är 

tillgänglig hela tiden under dessa dagar så det går att uppdatera den till exempel varje kväll. 

 

Vid frågor eller funderingar kan ni ringa 073*******. Helt okej att kontakta mig under loppet av 

undersökningen också. 

 

Din egna elektroniska dagbok(går att nå via mobilen): 

https:// 

 

Tack för eran medverkan! 
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7.2 Bilaga 2, Intervjufrågor 
Intervjufrågor  
 

Vad använder du för mobiltelefon? 

Vad studerar du eller vad jobbar du med? 

Har du tillgång till dator med internetuppkoppling hemma? 

Hur var det när du skaffade din första Smartphone? 

Minskar eller ökar stressen om man använder sig av en smartphone? 

När har applikationer mest användning och vilka appar är de mest använda? 

Vilka appar har gjort ditt liv lättare? 

Hur viktig är smartphone i ditt liv? 

Föredrar du att använda webbläsare eller app? 

Hur bidrar smartphonen till ditt jobb eller studier? 

Vilken app skulle du vilja att det fanns? 


