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Mobilen i hemmet 
En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet 

 

Jenny Fådal 

Saman Mottaghy 

 

Sammanfattning 
Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer 
människor använder sig av sina mobiltelefoner har studerats vid en rad tillfällen de senaste åren. Ett 

återkommande resultat i dessa studier är att mobiltelefonen i förvånande stor utsträckning används i 
hemmet där det ofta finns ”bättre” tekniska alternativ till mobiltelefonen tillgängliga.  

Denna kvalitativa studie syftar därför till att studera hur mobiltelefonanvändningen i hemmet ser ut 

idag, för att därmed kunna fastställa vilken roll mobiltelefonen har i hemmet idag samt hur det 
kommer sig att den fått den betydelse som den har. Denna information kan komma att ha påverkan på 

vilka tjänster och funktioner som utvecklas till mobiltelefoner då vid utvecklandet av dessa är av stor 
relevans att veta var mobiltelefonen används samt till vad. Studien utfördes på tio testpersoner med 

hjälp av en dagboksstudie samt en kompletterande intervjustudie. Genom att kombinera dessa två 

metoder fick testpersonerna möjligheten att både föra anteckningar angående sin 
mobiltelefonanvändning direkt när den sker, samt att i efterhand förklara sitt mobiltelefonanvändande 

mer djupgående. Detta antas ge en djupare förståelse för hur mobiltelefonanvändningen ser ut i 
hemmet. Resultatet av studien visar att mobiltelefonen i hemmet främst används som ett medel för att 

kommunicera med omvärlden. Traditionella funktioner på mobiltelefonen såsom samtal och 

meddelanden är de som används mest. Mobiltelefonen anses vara mycket privat och ett flertal 
testpersoner anser sig vara beroende av den. Det vanligaste syftet för att använda mobiltelefonen i 

hemmet visade sig vara för att bota tristess. Mobiltelefonen uppskattas på grund av det faktum att den 

är snabb- och lättillgänglig. Den används mycket och ofta i hemmet men detta betyder dock inte att 
användarna uppfattar detta som att mobiltelefonen tar upp för mycket av deras tid. De trivs överlag 

med att ha den till hands.  
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The mobile phone in the home 
A study on mobile phone usage in the home 

 

Jenny Fådal 

Saman Mottaghy 

 

Abstract 
The majority of the Swedish population has a mobile phone today. How and in what situations people 
use their mobile phones have been studied at a number of occasions in the past years. A frequent result 

of these studies is that the mobile phone surprisingly is widely used in people’s homes where there are 
often "better" technical options available in compared to the mobile phone. This qualitative study 

therefore aims to study the use of mobile phones in the home today, and so to determine what role the 

mobile phone have in the home today and how it is that it has received the importance it has. This 
information may have an impact on what services and features that are developed into mobile phones, 

since the development of these services and features it is of great relevance to know where the cellular 
phone is used and for what. The study is performed on ten test persons using a diary study and a 

supplementary interview study. By combining these two methods test participants are given the 

opportunity to both write down their mobile phone usage directly when it occurs, and subsequently to 
explain their mobile phone usage more deeply. This is assumed to provide a deeper understanding for 

the mobile phone use. The result of the study shows that the mobile phone in the home is used 
primarily as a means to communicate with the outside world. Traditional functions of mobile phone 

such as voice calls and messages are the most widely used. The mobile phone is considered to be very 

private and a number of test persons consider themselves to be dependent of it. The most common 
purpose for using a mobile phone in the home proved to be to cure boredom. The mobile phone is 

appreciated due to the fact that it`s fast and easy to access. It is widely and often used in the home but 

this does not mean that users perceive that the mobile phone is taking up too much of their time. They 
thrive on the whole to have it in handy. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens bakgrund. I bakgrunden går bland annat att läsa att 
mobiltelefonen idag är en självklar del av den svenska befolkningens vardag, att smartphones står för 

den största försäljningsmässiga ökningen samt att det vid utveckling av funktioner och tjänster till 
mobiltelefoner är av stor vikt att veta till vad mobiltelefonen används till samt var användarna 

befinner sig när de interagerar med mobiltelefonen.  

Därefter följer problembeskrivningen som bygger på det som påvisades i bakgrunden. Denna berör 

området mobiltelefonanvändning i hemmet och fokuserar på mobiltelefonens roll. Till sist beskrivs 

studiens urval samt begränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
Statistik från Post- och telestyrelsen (2010) visar att 97 procent av Sveriges befolkning har en 

mobiltelefon och Internetbarometern (2008) visar att 74 procent av samma befolkning dagligen 

använder sig av en mobiltelefon. Av detta kan slutsatsen dras att mobiltelefonen idag är en självklar 
del av svenskarnas vardag.  

Mobiltelefonen har utvecklats till att idag vara så mycket mer än bara ett mobilt medel att överföra tal 

med. Som Westlund (2007) skriver, har mobiltelefonen utvecklats från att enbart vara ett mobilt 

kommunikationsmedel till att idag även fungera som ett mångfacetterat multimedium som exempelvis 
kan användas till att lyssna på musik, titta på tv samt surfa på internet.  

Smartphones är den sorts mobiltelefon som står för den största försäljningsmässiga ökningen bland 

mobiltelefoner i Sverige (Bohlin, 2010). År 2010 stod denna sorts mobiltelefon för 38 procent av den 

totala mobilmarknaden i Sverige (Holmberg, 2010). Denna nya generations mobiltelefon beskrivs av 
Wiklund (2010) som en mobil som gjort gränsen mellan vad som är just en mobiltelefon och vad som 

är en dator allt mer diffus. Funktioner och tjänster som tidigare enbart funnits tillgängliga genom 

datorer har nu även gjorts tillgängliga direkt i mobiltelefonen. Då det för närvarande inte existerar 
någon officiell branschstandard för vad en smartphone är, (Cassavoy, odat) kommer denna studie att 

utgå ifrån Litchfields (2010) samt Wiklunds (2010) definitioner av smartphones.  Litchfield (2010) 
definierar smartphones enligt följande: 

 “A smartphone runs an open (to new apps) operating system and is permanently 

connected to the Internet.” 

 

Wiklund (2010) menar på att en smartphone är en mobiltelefon med datorlika egenskaper genom 

vilken användaren kan hantera e-post, titta på webbsidor, installera och använda program av samma 
slag som på persondatorer, spela musik och titta på film. Dessutom anser han att en smartphone är 

utrustad med ett tangentbord, antingen ett fysiskt tangentbord i miniatyr eller ett virtuellt tangentbord. 

Dessa båda definitionen utesluter inte varandra och kommer därför i denna studie att användas för att 
avgöra vilka mobiltelefoner som definieras som smartphones.  
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Hur och i vilka situationer människor använder sig av sina mobiltelefoner har studerats vid en rad 

tillfällen de senaste åren. Bland annat har Nylander et al. (2009) studerat användningen av internet i 
mobilen, Weilenmann (2003) har studerat hur mobilens roll är formad bland ungdomar, Sunesson 

(2011) har studerat när och var mobilen används och Westlund (2009) har undersökt hur människor tar 

del av nyheter i mobilen. Gemensamt för nämnda studier är att det i samtliga har visat sig att 
mobiltelefonanvändningen i stor utsträckning sker i hemmet. Då det i hemmet ofta finns ”bättre” 

tekniska alternativ till mobiltelefonen tillgängliga, var detta inte ett förväntat resultat. Med bättre 
alternativ avses här exempelvis tv-apparater, datorer, stereoanläggningar, radioapparater etc. som 

erbjuder användaren större skärm, ljud av högre kvalitet, snabbare uppkoppling samt en större 

variation och ett större utbud av funktioner än vad mobiltelefonen gör. Resultatet i studierna var även 
överraskande eftersom det tidigare har förutsatts att omgivningen där interaktionen med 

mobiltelefonen sker ofta är distraherande samt ofta sker i tidspressade situationer (Sunesson 2011).  

Vid utveckling av tjänster och funktioner för mobiltelefoner är det av stor relevans att veta vad 

användarna använder sina mobiltelefoner till, var användarna interagerar med mobiltelefonen samt om 
deras beteende kan förutses (Fling 2009). Om då informationen som säger att människor i allt större 

utsträckning använder sig av mobiltelefonen i hemmets miljö stämmer, kommer detta med stor 

sannolikhet därför att påverka utvecklingen av framtida funktioner och tjänster.  

 

1.2 Problem 
Allt fler svenskar har idag tillgång till en så kallad smartphone (Åsblom 2011). Då denna mobiltelefon 

mer liknar en dator än en traditionell mobiltelefon (Wiklund 2010) kan det finnas en skillnad i hur den 

används jämfört med en traditionell mobiltelefon. Detta kan även påverka var mobiltelefonen används. 
Tidigare har det förutsatts att omgivningen där interaktionen med mobiltelefonen sker oftast är 

distraherande, samt att interaktionen oftast sker i tidspressade situationer (Sunesson 2011). Dock har 
det visat sig i en rad studier av bland annat Nylander et al. (2009), Weilenmann (2003), Sunesson 

(2011) och Westlund (2009) att ett alltmer intensivt användande av mobiltelefonen i hemmet har 

kunnat urskönjas. Detta nya beteende kan komma att ha stor påverkan på vilka tjänster och funktioner 
som utvecklas till mobiltelefoner. Då det inte finns någon tidigare forskning som enbart har fokuserat 

på användningen av mobiltelefonen i hemmet finns det ett behov av att undersöka just detta. Intresset 
att få svar på ”hur användningen ser ut i hemmet” ligger hos de som utvecklar funktioner och tjänster 

till mobiltelefoner, då det är av stor relevans att veta var och till vad mobiltelefonen används vid 

utveckling av just detta (Fling 2009). 

Med ”hur användningen ser ut i hemmet” menas här att studien syftar till att ta reda på 

mobiltelefonens roll i hemmet. Således är problemet denna undersökning syftar till att undersöka och 
finna ett svar på följande: 

 

 Vilken roll har mobiltelefonen i hemmet idag (2011)? 
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1.3 Användningsfaktorer  
Att förstå kontexten för användandet av mobiltelefonen är en viktig del vid studier av just 

mobiltelefonanvändning (Lundquist, 2008). Kontexten kan beskrivas som den fysiska och sociala 

omgivningen för användaren. Att förstå och ha kunskap om kontexten är nödvändigt för att kunna göra 
en så korrekt och riktig tolkning som möjligt av fenomenet som studeras (Kontext och Reflektion 

2009). För att undersöka kontexten behöver denna delas upp i ett antal mindre omfattande faktorer. I 
denna studie delas kontexten upp i sex stycken faktorer. Lundquist (2008) har i sin studie identifierat 

sju olika faktorer till kontexten för mobiltelefonanvändandet som kommer att användas som grund för 

faktorerna i denna studie. Två faktorer som Lundquist (2008) studerat av väljs bort i denna studie 
(Distraction och Interaction) på grund av att dessa faktorer anses lämpa sig bättre vid 

mobiltelefonstudier utanför hemmet. En faktor som inte har någon motsvarighet i Lundquist (2008) 
studie läggs även till och kommer att undersökas. Denna kallas ”Skäl till att mobilen valdes”. 

När samtliga faktorer har undersökt är det möjligt att sätta samman dessa för att på så sätt få en 
heltäckande bild över hur mobiltelefonanvändningen ser ut i hemmet och därför även avgöra 

mobiltelefonens roll i hemmet.  

De faktorer som i denna studie anses bidra till mobiltelefonanvändningens kontext och därför kommer 

att undersökas, är följande:  

� Funktion 

Det är av stor vikt att undersöka till vad mobiltelefonen används till i hemmet. Då smartphones 

möjliggör för användaren att utföra saker på sin mobiltelefon som tidigare endast varit möjligt på 
en dator, bland annat genom så kallade applikationer, kommer det i denna studie att undersökas 

om dessa nya funktioner utnyttjas av användarna. Då denna användningsfaktor har undersökts 
kommer det att gå att avgöra exakt vilka funktioner och tjänster som används på mobiltelefonen i 

hemmet idag. Denna studie kommer inte att begränsa sig till funktioner specifika för just 

smartphones, såsom nerladdade applikationer, utan kommer även att undersöka funktioner som 
även finns på traditionella mobiltelefoner, såsom samtal och meddelanden. Detta för att avgöra 

vilken slags funktioner och tjänster som dominerar mobilanvändandet i hemmet. 

 

� Syfte 

För att förstå mobiltelefonens roll i hemmet krävs det en förståelse för vad användaren vill uppnå 

med sin användning, alltså vilket syfte mobiltelefonanvändningen har i hemmet. Då denna 
användningsfaktor har undersökts är det möjligt att avgöra om det är så att själva mobiltelefonen i 

sig skapar ett behov, eller om mobiltelefonen har övertagit syften ifrån andra apparater i hemmet. 
Genom att ta reda på användningens syfte kan även mobiltelefonens betydelse för dess användare 

avgöras.  

 

� Plats 

För att undersöka om, och i så fall hur, mobiltelefonens mobilitet utnyttjas är det av vikt att 

undersöka var i hemmet som mobiltelefonen används, samt var mobiltelefonen befinner sig i 
hemmet när den inte används. Dessutom kommer det att undersökas om mobiltelefonen förflyttas 

runt i hemmet tillsammans med användaren eller om den placeras på specifika strategiska platser.  
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� Tid 

Det är för studien nödvändigt att undersöka hur ofta mobiltelefonen används i hemmet för att 

avgöra dess roll. Något som används ofta bedöms ha en stor roll för användaren medan något som 
används sällan bedöms ha en mindre betydande roll. I denna studie kommer det undersökas hur 

ofta, alltså hur många interaktioner som användarna har med mobiltelefonen och olika funktioner 

och tjänster under en femdagarsperiod.  Även syftar denna användningsfaktor att avgöra hur lång 
tid de olika interaktionerna med mobiltelefonen och dess funktioner vanligtvis varar. Dessutom 

kommer det avgöras om det är vissa dagar i veckan som mobiltelefonen används oftare/ mer i 
hemmet än andra dagar.   

 

� Skäl till att mobiltelefonen väljs 
Den kanske viktigaste frågan som denna studie kommer att ta upp är frågan om varför 

mobiltelefonen används i hemmet, alltså varför den väljs att användas framför andra tillgängliga 

alternativ. Då det i hemmet ofta finns andra ”bättre” alternativ till mobiltelefonen tillgängliga, är 
det relevant att undersöka vad det är som avgör att mobiltelefonen ibland väljs framför dessa 

alternativ. Vilka egenskaper hos mobiltelefonen är det som vid dessa tillfällen gör den till det 

”bättre alternativet”?  
 

� Privat 

Mobiltelefonens roll i hemmet kan ha att göra med hur personlig och privat den uppfattas av dess 
användare. Används mobiltelefonen av hela familjen som en social tingest eller är den något högst 

personligt som man inte delar med sig av? Det är detta denna användningsfaktor syftar till att 
undersöka. Möjligt är att detta kan bero på användarens boendesituation, alltså om denne bor i 

ensamhushåll eller flerhushåll. Vill användaren dela med sig av sin mobiltelefon till andra 

personer eller tar denne illa upp om den används av någon annan? Genom att besvara frågor som 
dessa kan det avgöras hur personlig mobiltelefonen uppfattas. 

 

Då samtliga ovanstående faktorer samtliga bidrar till mobiltelefonens roll i hemmet, förväntas det att 

när dessa har besvarats, tillsammans kan användas för att avgöra vilken roll mobiltelefonen har i 
hemmet idag (2011).   

 

 

 

 

Figur 1. Användningsfaktorer som tillsammans bidrar till mobiltelefonens roll i hemmet. 

   Funktion  Syfte  Tid  Plats  Skäl till att 
mobilen valdes 

   Privat 

 

 Mobiltelefonens 

roll i hemmet 
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1.4 Avgränsning 
Denna studie begränsas till användare av smartphones. Hur andra slags mobiltelefoner används i 

hemmet kommer inte att tas hänsyn till eller undersökas. Då en smartphone är den nya generationens 

mobiltelefon och därmed mer liknar en dator än en traditionell mobiltelefon (Wiklund, 2010) kan detta 
komma att ha betydelse för resultatet. Avgränsning kommer även ske gällande miljön för 

undersökningen. Relevant för undersökningen är endast hur användningen av mobiltelefonen ser ut i 
hemmiljö. Hur användningen ser ut utanför hemmet kommer alltså inte att undersökas. Endast 

användning i det egna hemmet kommer att undersökas i denna studie. En avgränsning gällande 

skillnader i familjeförhållanden, hemmiljöer, kulturer samt etniciteter görs även. Dessa faktorer kan ha 
en påverkan på studiens resultat, men kommer i denna studie ej att tas hänsyn till samt undersökas.    

Denna studies resultat beskriver endast de medverkande testpersonernas mobilanvändningsvanor. 
Något antagande gällande mobiltelefonens roll i hemmet generellt sett, kommer därför inte att kunna 

göras. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som lämpar sig till denna sorts studie och därmed kommer att 
användas för att besvara studiens problem, samt vilka metoder som lämpar sig sämre och därmed väljs 

bort. Kapitlet inleds med en redogörelse för varför kvalitativa metoder lämpar sig bra till denna sortens 
studie. Efter detta följer avsnittet ”Alternativa metoder” som beskriver de metoder som av en eller 

flera anledningar inte lämpar sig lika bra, samt varför de då inte kommer att användas i denna studie. 

Avslutningsvis beskrivs de valda metoderna, dagboksstudie och intervjustudie, vad de innebär samt 
även hur de används samt hur dessa kommer att vara utformade i denna studie. 

 

2.1 Kvalitativa metoder 
Kvalitativa metoder ger ofta mycket information om få människor till skillnad från kvantitativa 

metoder som istället ger lite information om många människor (Kvalitativmetod, odat) Då denna 
studies syfte är att gå in på djupet i människors förhållande till mobiltelefonen och därmed alltså 

behöver få mycket information från varje testperson är en kvalitativ metod att föredra. 

Då problemställningen i denna studie förutsätter att det tas reda på vad mobiltelefonen används till, 

vilket syfte användningen har, hur ofta användningen sker, var i hemmet den används samt varför 
mobiltelefonen väljs att användas i hemmet för att därmed fastställa dennes roll i hemmet, krävs en 

kvalitativ metod för att undersöka och besvara detta. Kvalitativ data används för att besvara en 

problemställning av denna sort eftersom det till stor del handlar om subjektiv information. 

De kvalitativa metodernas flexibilitet vägs även in vid valet av metod. Med kvalitativa metoder är det 
möjligt att revidera proceduren och datainsamlingen under arbetets gång (Kvalitativmetod, odat) samt 

att det går att anpassa interaktionen mellan undersökare och testperson genom att man som 

undersökare kan fråga sig vidare på svar som man får från testpersonen. Då denna studie syftar till att 
undersöka: Funktion, Syfte, Tid, Plats, Privat och Skäl till att mobilen valdes för att på så vis påvisa 

mobiltelefonens roll i hemmet, möjliggörs det med en kvalitativ metod att ställa följdfrågor till dessa 
frågor och även att utveckla eller ändra dessa under studiens gång om det framkommer intressant 

information som före studiens start inte kunde förutses. Detta leder till att information som samlas in 

till viss grad beror på vad testpersonen upplever som intressant, problematiskt, viktigt etc.  
Detta ger en större förståelse för testpersonerna och därmed även för det som undersöks.     

Genom kvalitativa metoder får tespersonen även möjlighet att svara med sina egna ord, helt fritt, på 
frågorna, istället för att begränsas av förutbestämda formuleringar vilket kan vara fallet vid 

användandet av exempelvis kvantitativa enkäter (Mack et al. 2005). Detta är något som eftersträvas i 
denna studie då människors olika tankesätt och deras egna formuleringar behövs för att fastställa 

mobiltelefonens roll i hemmet som beror på individens sanna beteende. Att testpersonernas svar skiljer 

sig från varandra är endast positivt för studien.  
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2.2 Alternativa metoder 
Det optimala i denna undersökning hade varit att få direkt tillgång till människor hemmiljö och på så 

vis kunnat observera hur användningen av mobiltelefonen ter sig i hemmet. Dessutom hade 

användandet kunnat förklaras direkt av användaren vilket hade underlättat undersökningen och 
förståelsen för användandet och därmed mobiltelefonens roll i hemmet. Dock är denna metod, kallad 

observation, allt för inkräktande på människors privata sfär (Björklund & Paulsson, 2003) samt även 
för tidskrävande och kommer därför inte att användas i denna studie. 

Experience sampling är en metod som innebär att testpersonerna med hjälp av en signalgivare och en 
enkät eller dagbok besvarar frågor om sina handlingar direkt på plats när de blir ”signalerade” att göra 

det. Signalgivaren aktiveras slumpmässigt eller tidsbestämt hos. försökspersonerna (Albertson & 

Andersson, 2011). Data som samlas in genom denna metod kan sedan analyseras för att få en 
förståelse över testpersonens aktivitet och motivation, man kan även få fram andra kognitiva och 

sociala dimensioner. Denna metod är utmärkt att använda när man vill undersöka hur en produkt 
används (Jacko, 2009).  Då resurserna för denna metod inte finns tillgängliga kommer den inte att 

användas i denna studie. 

Kvantitativa metoder har till avsikt att beskriva ett genomsnitt av alla observationer (Kvalitativmetod, 

odat) samt lämpar sig bra när man ska ta fram statistisk data. Då denna studie har som mål att beskriva 
samtliga observationer lämpar sig inte denna typ av metoder.   

 

2.3 Metodval 
Metodvalen i denna studie bygger på en metodstudie utförd av Albertson & Andersson (2011) som 

undersökte metoder lämpliga för att studera mobiltelefonanvändning med hemmet som 
användningsmiljö. Metodstudien resulterade i upptäckten om att det inte var någon specifik metod 

som lämpade sig bättre än någon annan av metoderna som testades i studien (enkät, intervju, 

dagbokstudie, observation och experience sampling) för just mobiltelefonstudier i hemmet. Snarare 
visade det sig att det var kombinationen av två eller flera av dessa metoder som gav det mest 

tillfredställande resultatet. Metoderna som undersöktes, som var av både kvalitativ och kvantitativ 
natur, valdes ut med hjälp av litteraturstudier (Albertson & Andersson, 2011).  

Då denna studie syftar till att undersöka just det som Albertson & Andersson (2011) funnit lämpliga 
metoder till (mobiltelefonanvändning i hemmet), anses deras metodstudie vara av relevans för denna 

studie. De metoder som kombineras och kommer att användas i denna studie, som även testades och 

ansågs ge ett tillfredställande resultat i studien av Albertson & Andersson (2011), är dagboksstudie 
med efterföljande semistrukturerade intervjuer.    

Informationen som framkommer genom dessa två metoder kommer analyseras genom en analysmetod 

baserad på kategorisering. Under studien förväntas information framkomma som kan kopplas samman 

och på så vis delas in i ett antal kategorier. Information kopplas samman genom att relationer dem 
emellan uppmärksammas. Kategorins egenskaper fastställs genom att en jämförelse av de olika 

kategorierna utförs, för att se på vilket vis de skiljer sig samt vad de har gemensamt. Genom att finna 

samband mellan olika kategorier kan man avgöra vad som beror på vad och vilket kan förklara vissa 
beteenden.  
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2.3.1 Pilotstudie  

För att säkerhetsställa att dagboksstudien utformas på så sätt att relevant information fås fram samt att 
intervjufrågorna ställs på så sätt att de ger svar som bekräftar och kompletterar dagboksstudien, 

utförds en förstudie/pilotstudie innan den verkliga studien.  

Pilotstudien genomfördes genom att en testperson (kvinna, 48 år) tilldelades en dagbok och ombads att 

under två dagars tid föra dagbok över sitt användande av mobiltelefonen i hemmet. En 
semistrukturerad intervju gällande mobiltelefonanvändandet utfördes därefter med denna person, ett 

dygn efter att dagboksanteckningarna var färdigskrivna och inlämnade. Dagboken bestod av ett häfte 

med A4 papper (tio stycken), häftets framsida beskrev studien, dess syfte samt vad som förväntades av 
testpersonen och hur dagboken skulle fyllas i. Resterade sidor i häftet bestod av tomma 

dagboksmallar, en mall var tänkt att representera en interaktion med mobiltelefonen.  

På varje sida i häftet fanns sex stycken dagboksmallar, sammanlagt kunde testpersonen alltså fylla i 

maximalt sextio interaktioner med mobiltelefonen 

 

 

Datum:  

Tid:  Vad: Varför: Vart i hemmet: Fanns annat alternativ tillgängligt? Vilket? 

          

Hur 

länge:     Själv/med någon: Varför valdes mobilen framför detta: 

          

Övrigt:         

 

Figur 2. Dagbokens utformning under pilotstudien. 

 

 

Syftet med pilotstudien var att upptäcka svagheter och felaktigheter i studiens utformning. 
Testpersonen ombads även ge synpunkter på studien för att på så vis få information om hur 

testpersonerna kunde tänkas uppleva studien.   

Efter att pilotstudien utförts ändrades ett antal rubriker i dagboksmallen så att de beskrev mer tydligt 

vad de förväntades innehålla. Dessutom utökades textutrymmena för rubrikerna Vad? och Varför? 
Frågan Varför valdes mobilen framför detta? omformulerades till att istället fråga det motsatta Varför 

valdes inte detta framför mobilen? (syftar på Alternativ tillgängligt). Orsaken till detta var att 

testpersonen hade en tendens att fylla i detta fält även fast hon uppgav att det inte fanns något 
alternativ tillgängligt vid användningen. Genom att då istället fråga varför alternativet inte användes 

förväntades det bli mer tydligt att det måste finnas ett alternativ tillgängligt för att detta fält ska kunna 

fyllas i. Den semistrukturerade intervjun utfördes utan några upplevda problem.  
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2.3.2 Dagboksstudie 

Dagboksstudie är en kvalitativ metod som används för att få fram en sanningsenlig bild över 
användarnas verkliga mobilanvändningsvanor. En dagboksstudie lämpar sig för denna studie eftersom 

den ger en mer fullständig och riktig bild över mobiltelefonanvändandet än vad exempelvis en enkät 

hade gjort. Om användarna uppmanas att i efterhand redogöra för sin användning finns risken att all 
användning inte uppges, då dessa sannolikt sållar bland gångerna mobiltelefonen använts, antingen 

omedvetet, på grund av att användningen glömts bort eller medvetet, för att användningen i efterhand 
inte upplevs viktig för studien av användaren. Att användaren istället antecknar användningen direkt 

när den sker, eller strax efteråt när användningen fortfarande är färskt i minnet, som är fallet i 

dagboksstudier, är istället att föredra. Eftersom användandet antecknas allteftersom förväntas detta ge 
ett mer tillförlitligt resultat.  

Att enbart använda sig av en dagboksstudie hade för denna studie inte gett ett tillfredställande resultat 
eftersom det då inte gått att få en djupare förståelse för användandet av mobiltelefonen i hemmet, 

vilket man enbart kan få av användaren när denne får tala fritt. Därför används en intervjustudie som 
komplement till denna metod. Genom att kombinera båda metoderna får testpersonerna både 

möjligheten att anteckna sin mobiltelefonanvändning direkt när den sker samt att i efterhand mer 

djupgående förklara sitt användande. 

2.3.3 Dagboksutformning 

Ett problem vid dagboksstudier är att en avvägning för hur mycket man begär av testpersonen måste 
ske. Samtidigt som man vill att testpersonen ska fylla i så mycket som möjligt vid varje användning, 

för att på så sätt få in relevant information som kan användas för att besvara problemställningen, vill 

man inte heller kräva för mycket av denne då risken finns att testpersonen inte orkar med, vilket leder 
till att dagboken inte fylls i alls.  

Jones & Marsden (2005) skriver att man vid utförandet av dagboksstudier av mobiltelefonanvändning 

bör använda sig av insamlingsmedia som är liten och lätt. Då denna dagboksstudie utförs i människors 

hem görs bedömningen att behovet av att ha tillräckligt med plats att skriva på, alltså att underlätta 
inmatningen överträffar behovet av ett litet insamlingsmedia. Detta då det inte är stora avstånd 

dagboken behöver förflyttas emellan.  

Dagboksstudien utförs på tio stycken testpersoner (dessa beskrivs i kapitel 2.5) under fem dagars tid. 

Dagboken tilldelas testpersonerna under en period då de uppgett att de troligtvis kommer tillbringa 
mycket tid hemma. Hänsyn tas alltså till om testpersonen är bortresta under en viss period, har mycket 

på jobbet/i skolan eller liknande och då förlägger studien till en period som passar bättre för 

testpersonen. Dagböckerna har alltså inte befunnit sig hos testpersonerna under exakt samma period 
för samtliga. Detta för att öka sannolikheten att testpersonen befinner sig hemma så mycket som 

möjligt och då även för att så mycket data som möjligt ska kunna samlas in.  

Dagboken som testpersonerna förses med i denna studie består av ett häfte med A4 papper. Häftet 

består av en framsida med en inledande kort beskrivning om hur inmatningen i dagboken förväntas gå 
till (se bilaga 1). Det påpekas där hur viktigt det är att alla interaktioner som sker med mobiltelefonen 

är av intresse och skall föras in i dagboken. Resterande sidor består av tomma dagboksmallar som 

testpersonen förväntas fylla i vid användning av mobiltelefonen (se bilaga 2). I dagboksmallen är varje 
rubrik kort beskriven med ett fåtal ord. En utförlig beskrivning av de olika fälten och dess rubriker 

finns på förstasidan för att undgå missuppfattningar. 

Exempel på en ifylld dagboksmall går att finna i figur 3.   
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Figur 3. Exempel på ifylld dagboksmall. 

 

 

 

2.3.3.1 Dagboksrubriker 

Dagboksstudien är tänkt att ta upp och undersöka alla sex användningsfaktorer. Nedan följer en 
förklaring till dagbokens rubriker, vilken information de förväntas få fram , samt hur de kopplas till 

mobiltelefonanvändningsfaktorerna.  

� Datum.  
Genom att testpersonen vid varje användning anger datum för användningen är det möjligt att dra 

slutsatser om hur ofta mobiltelefonanvändningen sker i hemmet och dessutom kan mönster 
framträda om hur användningen skiljer sig dag från dag. Detta bidrar därför med relevant 

information till användningsfaktorn Tid.  

� Tid.  
Genom att testpersonen vid varje användning anger tid för användningen är det möjligt att dra 

slutsatser om hur ofta om dagen mobiltelefonen används i hemmet. Dessutom kan mönster 
framträda om hur användningen skiljer sig mellan olika tider på dygnet. Detta bidrar därför med 

relevant information till användningsfaktorn Tid. 

� Hur länge. 
Genom att testpersonen anger hur lång tid mobiltelefonen används vid varje interaktion är det 

möjligt att dra slutsatser om vilket syfte användningen har i hemmet. Genom att jämföra korta och 
långa interaktioner med mobiltelefonen kan slutsatser dras om vad testpersonen ville uppnå med 

sitt användande vid de olika tillfällena. Genom att kombinera data från denna rubrik med data från 
rubriken Vad, är det även möjligt att fastställa om det är vissa funktioner som för det mesta 

används korta perioder samt andra som allt oftast används långa perioder. Detta bidrar därför med 

relevant information till användningsfaktorn Syfte samt Tid. 
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� Med någon. 
Genom att testpersonen anger om någon annan var involverad i användandet kan det dras 

slutsatser om hur personlig mobiltelefonen är i hemmet. Även går det att kombinera data från 
denna rubrik med data från dagboksrubriken Vad, för att se om det går att finna mönster i vilka 

funktioner som oftast används tillsammans med andra. Det går även att se om data från denna 

rubrik skiljer sig åt mellan de som är ensamboende och de som bor i flerhushåll. Detta bidrar 
därför med relevant information till användningsfaktorn Privat. 

� Vad. 
Genom att testpersonen vid varje användning anger exakt vilken funktion som används är det 

möjligt att avgöra vilka funktioner som används i hemmet. Då studien fokuserar på smartphones 

är det av intresse att se om det mest är funktioner specifika för smartphones som används eller om 
det är de traditionella funktionerna som dominerar. Det går även att se om data från denna rubrik 

skiljer sig åt mellan de som har hemtelefon samt de som inte har hemtelefon. Detta bidrar därför 
med relevant information till användningsfaktorn Funktion. 

� Varför. 
Genom att testpersonen vid varje användning anger användningens syfte är det möjligt att dra 
slutsatser om vad användarna vill uppnå med sin användning i hemmet. Genom att kombinera data 

från denna rubrik med data från andra rubriker är det även möjligt att avgöra om användaren 
använder sig av speciella funktioner eller befinner sig på speciella ställen beroende på vad de vill 

uppnå med sin användning. Detta bidrar därför med relevant information till användningsfaktorn 

Syfte. 

� Var i hemmet. 
Genom att testpersonen vid varje användning anger platsen i hemmet där användningen ägde rum 
är det möjligt att dra slutsatser om mobiltelefonens mobilitet utnyttjas i hemmet. Genom detta får 

man dock endast reda på var mobiltelefonen befinner sig när den används, inte var den befinner 

sig när den inte används. Detta bidrar därför med relevant information till användningsfaktorn 
Plats. 

� Hur upplevdes användningen. 
Genom att testpersonen vid varje användning anger hur användningen upplevdes är det möjligt att 

få en bild över hur användaren själv ser på användningen. Detta för att upptäcka problem med 

användningen samt för att avgöra vad är som gör att användarna uppskattar användningen med 
mobiltelefonen i hemmet. Detta bidrar därför med relevant information till användningsfaktorn 

Skäl till att mobiltelefonen valdes samt Syfte. 

� Alternativ tillgängligt. 
Genom att testpersonen vid varje användning anger om det fanns något alternativ tillgängligt som 

kunde ha använts istället för mobiltelefonen är det möjligt att dra slutsatser om varför 
mobiltelefonen används. Om det nu visar sig att testpersonerna har ”bättre” alternativ tillgängliga 

men ändå väljer att använda mobiltelefonen är det intressant att ta reda på vad hos det är hos 
mobiltelefonen som ibland gör den till det bättre valet. Detta bidrar därför med relevant 

information till användningsfaktorn Skäl till att mobiltelefonen valdes. 
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� Varför valdes inte detta framför mobilen. 
Genom att testpersonen vid varje användning anger varför alternativet tillgängligt i hemmet inte 

valdes (om det finns något) är det möjligt att dra slutsatser om vad som ibland gör mobiltelefonen 
till det bättre alternativet. Genom dessa data är det även möjligt att se om valet görs medvetet eller 

omedvetet.  Detta bidrar därför med relevant information till användningsfaktorn Skäl till att 

mobiltelefonen valdes. 

2.3.4 Intervjustudie 

Strukturerade intervjuer är en kvalitativ metod som innebär att samma frågor ställs till alla svaranden, 
vilket ger de svarande samma möjligheter att säga sin åsikt om exakt samma saker, jämfört med 

exempelvis ostrukturerade intervjuer (Kvalitativmetod, odat). Denna studie utförs med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, som är en intervjumetod som är mer flexibel jämfört med en strukturerad 
intervju eftersom möjligheten att finns att kunna anpassa frågorna allteftersom utifrån situationen och 

vad den svarande har att säga. Denna sorts intervju möjliggör alltså följdfrågor, vilket möjliggör en 
djupare förståelse för den svarandes resonemang och tankar vilket är av vikt för att avgöra 

mobiltelefonens roll i hemmet.  

Att enbart använda sig av intervjuer hade inte heller gett ett tillfredställande resultat då risken hade 

funnits att testpersonen sållat bland gångerna mobiltelefonen använts i hemmet och inte uppgivit all 
användning. Intervjustudien är även till för att kunna bekräfta och komplettera informationen som 

samlats in genom dagbokstudien. Intervjun möjliggör även för testpersonen att ta upp om det var något 

som var oklart i dagboken, samt ger dem möjligheten att förklara sitt beteende mer utförligt. 

2.3.5 Intervjuutformning 

En semistrukturerad intervju utförs sedan med de tio testpersoner som genomfört dagboksstudien. 
Denna förväntas ske då dagboksstudien fortfarande är färskt i minnet hos testpersonen. Intervjun 

utförs genom att åtta testpersoner intervjuas fysiskt och resterande två testpersoner intervjuas genom 

Skype, som är ett program som möjliggör röst- och bildkommunikation genom internet, detta används 
på grund av avståndskillnader mellan testpersonerna och intervjuaren. Vid de båda alternativa 

intervjumetoderna spelas intervjun in och transkriberas sedan ord för ord.  

För att få den intervjuade att känna sig bekväm kommer intervjun inledas med några frågor av lättare 

karaktär angående dagboksstudien samt grundläggande frågor om dennes mobiltelefon. Detta är enligt 
Trost (2005) ett bra sätt att inleda en intervju på, eftersom respondenten då tillåts tala fritt om något 

relaterat till studien. Därefter är det lättare att leda in den svarande på studiens område. I denna 

inledande del försöker man få testpersonen att tänka tillbaka på dagboksstudien och fundera över sin 
mobiltelefonanvändning och därmed också studiens område. Även otydligheter i dagbokstudien 

förväntas att diskuteras i början av intervjun, exempelvis om det var något i dagbokstudien som var 
svårt att utföra eller förstå. Efter denna inledning består resterande del av intervjun av frågor 

uppdelade på ett antal rubriker. Dessa rubriker bygger på de användningsfaktorer som beskrivs under 

1.3 Användningsfaktorer. I bilaga 3 går att finna motivering till samtliga frågor som ställs i intervjun.   
 

2.3.5.1 Motivering till intervjufrågor 

I tabell 1 redogörs för frågorna som ställs till testpersonerna under den semistrukturerade intervjun. 
Frågorna motiveras och kopplas till litteratur eller/och studiens bakgrund för att på så vis påvisa 

frågans relevans för studien. Dock används en semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att frågor 
kan tillkomma eller förändras under intervjuns gång.  
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Motivering till frågor: Frågor: 

Enligt Trost (2005) är bra att inleda en intervju 

med ett antal frågor av lättare karaktär som får 

den intervjuade att tala fritt om något relaterat 

till studien. Därefter är det lättare att leda in 

den intervjuade på studiens område och denne 

känner sig förhoppningsvis mer bekväm.  

1. Du har blivit utvald till denna studie på 
grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?     
 2. Hur trivs du med den?                                      
3. Vad använder du din smartphone till? 

Genom att fråga om dagboksstudien gått bra, 

om det var något som var svårt att förstå, om 

det var svårt att komma ihåg att fylla i 

dagboken samt om testpersonen upplever att 

det som antecknats vara representativt för 

dennes normala mobiltelefonanvändning i 

hemmet kan det dras slutsatser om 

dagboksstudiens resultat går att lita på.  

4. Hur upplever du att dagboksstudien har gått?  
 5.Var det något i dagboken som var svårt att 
förstå?                  
6. Var det svårt att komma ihåg att fylla i 
dagboken vid varje användning?                           
7. Tycker du att det som antecknats i dagboken 
är representativt för din normala 
mobiltelefonanvändning i hemmet? 

Som beskrivs i avsnitt 2.3.4 är syftet med 

intervjustudien att bekräfta och komplettera 

informationen som samlats in genom 

dagboksstudien. 

8.  Är det något du vill tillägga angående ditt 
mobilanvändande i hemmet som du missat att 
skriva i dagboken eller något som du inte fick 
chansen att skriva i dagboken? 

I avsnitt 1.3 beskrivs det att det är av stor vikt 

att undersöka exakt vad mobiltelefonen 

används till i hemmet.  

9. Vilka funktioner i mobiltelefonen använder 
du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 
funktioner och tjänster används) 

För att ta reda på om det som antecknats i 

dagboken är rättvisande ombeds den 
intervjuade att bekräfta eller rätta 

informationen som framkom i dagboken om vad 

mobiltelefonen används mest till. Även att ta 

reda på varför mobilen används till just detta. 

10. Anser du att det stämmer att du mest 
använder mobiltelefonen till att …(taget från 
dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig?  

För att ta reda på hur mobilanvändningen i 

hemmet skiljer sig från den utanför hemmet 

ombeds den intervjuade att redovisa för om det 

finns vissa funktioner på mobilen som enbart 

används i hemmet. 

11. Finns det vissa funktioner på mobilen som 
du enbart använder när du är hemma? – vilka? 
varför? 

För att ta reda på hur mobilanvändningen i 

hemmet skiljer sig från den utanför hemmet 

ombeds den intervjuade att redovisa för om det 

finns vissa funktioner på mobilen som enbart 

används utanför hemmet. 

12. Finns det vissa funktioner på mobilen som 
du endast använder när du är utanför hemmet? 
– vilka? Varför? 

För att ta reda på hur mobilanvändningen i 

hemmet skiljer sig från den utanför hemmet 

ombeds den intervjuade att redovisa för hur 

användningen i hemmet upplevs - jämfört med 

utanför hemmet. 

13. Hur upplever du användningen av 
mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med 
utanför hemmet? 
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Wiklund (2010) beskriver smartphones som en 

mobil som gjort gränsen mellan vad som är just 

en mobiltelefon och vad som är en dator allt 

mer diffus. Funktioner och tjänster som tidigare 

enbart funnits tillgängliga genom datorer har nu 

även gjorts tillgängliga direkt i mobiltelefonen. 

Därför är det av vikt att se om dessa funktioner 

och tjänster används och om användningen i 

stort har förändrats i och med att den 

intervjuade börjat använda smartphone.  

14. Anser du att din användning av 
mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan 
du skaffat smartphone? 

Genom att fråga den intervjuade om hur många 

applikationer denne har nerladdade på sin 

mobiltelefon kan det avgöras om det finns ett 

samband mellan de som har många 

applikationer och de som ofta använder sig av 

mobilen i hemmet.  

15. Uppskattningsvis hur många applikationer 
(appar) har du nerladdade på din mobiltelefon? 
Hur många av dessa används när du befinner 
dig i ditt hem?  

Det efterfrågas i dagboken om den intervjuade 

har hemtelefon. Om denne inte har en 

hemtelefon är det av intresse att veta varför 
denne inte har en hemtelefon. Har 

mobiltelefonen tagit över dess roll och i så fall 

varför? 

16. Vi ser i dagboken att du (har/inte har) 
hemtelefon.                                                    
16.1 (Inte har): Hur kommer det sig att du inte 
har hemtelefon? 

Det efterfrågas i dagboken om den intervjuade 

har hemtelefon. Om denne har en hemtelefon 

är det av intresse att veta om det ändå händer 

att mobiltelefonen används för att ringa samtal 

när den intervjuade befinner sig i hemmet. 

Varför väljs i så fall mobiltelefonen framför 

denna? Vilka egenskaper hos mobiltelefonen 

gör den i så fall till det bättre alternativet? 

 16.2 (Har): Händer det att du använder 
mobiltelefonen till att ringa när du är hemma? 
Varför väljs den framför hemtelefonen? 

I avsnitt 1.3 beskrivs det att det är av stor vikt 

att undersöka vilket syfte mobilanvändningen 

har i hemmet. Det som den intervjuade svarar 

här kan även jämföras med informationen som 

framkom i dagboken . 

17. Vilket syfte har mobilanvändningen oftast 
när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje etc, 
kolla i dagboken om det stämmer överrens med 
svaret) 

För att den intervjuade ska få inspiration till 

vilket syfte mobilanvändningen kan ha ges fyra 

exempel på syften som användningen kan 

tänkas ha. Detta även för att få den intervjuade 

att tänka igenom sitt mobilanvändande och inte 

bli låst i ett visst tankesätt.  

18. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i 
hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 
användes mobiltelefonen till då? Hur ofta 
händer detta?                                                         
19. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i 
hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? På 
vilket sätt då? Hur ofta händer detta?                   
20. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i 
hemmet till att planera? På vilket sätt då? Hur 
ofta händer detta?                
 21. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i 
hemmet för att du känt dig ensam? Vad 
använda du mobiltelefonen till då? 
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I avsnitt 1.3 beskrivs det att det är av stor vikt 

att undersöka hur ofta mobiltelefonen används. 

Genom att fråga den intervjuade om hon/han 

anser att mobilen används hemma ofta, kan det 

dras slutsatser om dennes 

mobilanvändningsvanor. 

 

22. Anser du att du ofta använder 
mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 

Genom att jämföra informationen som 

framkom i dagboken med dessa siffror kan man 

få en uppfattning om hur ofta och hur länge den 

intervjuade använder sig av mobiltelefonen 

hemma. 

23. Uppskattningsvis hur många 
minuter/timmar om dagen använder du dig av 
mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 

Genom denna fråga kan det dras slutsatser om 

det är vissa dagar mobiltelefonen används som 

mest. Varför då mobiltelefonen används mer 

vissa dagar än andra är också av relevans att 

undersöka för att finna dess roll i hemmet.  

24. Används mobiltelefonen hemma ungefär 
lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 
används den som mest hemma? Varför då? 

Genom att ta reda på om den intervjuade anser 

att mobiltelefonanvändningen i hemmet tar 

upp för mycket tid kan det dras slutsatser om 

hur mobiltelefonen upplevs. Är den ett 
nödvändigt ont eller används den med nöje? 

25. Tycker du att din mobiltelefonanvändning i 
hemmet tar upp för mycket av din tid? 

Genom att ta reda på om den intervjuade alltid 
har och även behöver ha koll på var dennes 

mobiltelefon befinner sig i hemmet kan det tas 

reda på hur viktig mobiltelefonen är för den 

intervjuade. Om mobiltelefonen upptar den 

intervjuades tankar även när den inte används 

kan man dra slutsatsen att den har stor 

betydelse.  

26. Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ 
finns när du befinner dig i ditt hem? Känner du 
att du behöver ha koll? 

I avsnitt 1.3 beskrivs det att det är av stor vikt 

att undersöka var i hemmet mobiltelefonen 

används och befinner sig. Genom att fråga den 

intervjuade om var i hemmet mobiltelefonen 

oftast befinner sig kan man dra slutsatser om 

mobiltelefonens mobilitet utnyttjas samt om 

den intervjuade har koll på detta, vilket kan 

säga något om dess roll.  

27. Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när 
du är hemma?  

Genom att undersöka om mobiltelefonen 

förflyttas runt i hemmet kan man dra slutsatser 

om mobiltelefonens mobilitet utnyttjas.  

28. Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet?  

Genom att undersöka om avståndet till 

mobiltelefonen avgör om den väljs att användas 

eller ej kan man avgöra om detta (närheten, 

tillgängligheten) är en faktor till varför 

mobiltelefonen i vissa fall väljs framför ett så 

kallat "bättre alternativ". 

29. Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall 
den väljs att användas (i hemmet)? 
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Genom att fråga om det stämmer att 

mobiltelefonen oftast används i det rum som 

angetts i dagboken flest gånger kan man både 

bekräfta informationen från dagboken samt få 

en förståelse till varför den används just där.  

30. Anser du att det stämmer att du oftast 
använder mobiltelefonen i …(taget från 
dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 

Genom att fråga den intervjuade om det finns 

andra alternativ till mobiltelefonen får man 

fram information som man senare kan använda 

för att ställa följdfrågor till den intervjuade. Se 

fråga 32. 

31. Finns det andra alternativ till 
mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka?  

Genom att fråga om mobiltelefonen väljs 

framför ett av dessa tillgängliga alternativ som 

framkom i fråga 31 kan man få information om 

vad det är som avgör att mobiltelefonen ibland 

väljs framför dessa alternativ. 

32. Händer det att mobiltelefonen väljs framför 
ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 
Ge ett exempel på detta. Varför väljs 
mobiltelefonen i så fall? 

Genom att fråga om valet mellan mobiltelefonen 
och det tillgängliga alternativet görs medvetet 

eller omedvetet är det möjligt att avgöra om det 
är någon specifik egenskap hos mobiltelefonen 
som ibland gör den till det bättre alternativet eller 

om det snarare handlar om ren vana. 

33. Då mobiltelefonen väljs framför ett 
tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 
medvetet eller omedvetet? 

Genom att fråga den intervjuade om det finns 

någon egenskap hos mobiltelefonen som gör 

den till det bättre alternativet kan man dra 

slutsatser om hur och varför mobiltelefonen 

används och upplevs, samt hur den skiljer sig 

från de andra alternativen i hemmet. 

34. Finns det någon egenskap hos 
mobiltelefonen som ibland gör den till det 
”bättre” alternativet?  

Genom att fråga om olika egenskaper på 

mobiltelefonen styr valet mellan den och 

alternativen i hemmet kan man dra slutsatser 

om det finns andra egenskaper hos 

mobiltelefonen som väger upp dessa 

"svagheter" hos mobiltelefoner. Även kan man 

dra slutsatser om det är så att dessa svagheter 

inte upplevs som svagheter. 

35. Påverkar mobiltelefonens prestanda, 
skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan 
alternativet och mobiltelefonen? 

Genom att fråga om mobiltelefonen bidrar till 

ny funktionalitet i hemmet kan man dra 

slutsatser om dess roll gentemot redan 

existerande teknik. Även om mobiltelefonen 

utnyttjas maximalt.  

36. Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet 
till redan existerande teknik i hemmet? 

Genom att fråga om funktionaliteten i hemmet 

påverkas av att mobiltelefonen lämnar hemmet 
kan man dra slutsatser om mobiltelefonen 

kopplas till hemmet på något sätt samt om 

detta påverkar hemmet när mobiltelefonen 

försvinner. 

37. Påverkas funktionaliteten i hemmet av att 
din mobiltelefon lämnar hemmet? 

Genom att fråga hur den intervjuades 

boendesituation ser ut kan man använda dessa 

data för vidare frågor.  

38. Hur ser din boendesituation ut?  
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Tabell 1. Motivering till intervjufrågorna. 

 

 

Genom att fråga om resterande 

familjemedlemmar har tillgång till en 

smartphone kan man dra slutsatser om vilken 

status den intervjuades smartphone har, samt 

vilka erfarenheter av smartphones den 

intervjuade har.  

39. Har resterande familjemedlemmar tillgång 
till en smartphone? 

I avsnitt 1.3 beskrivs det att det är av stor vikt 

att undersöka hur personlig mobiltelefonen 

anses. Genom att fråga om hur personlig den 

intervjuade anser att dennes mobiltelefon är, 

kan man dra slutsatser om den intervjuades 

relation till sin mobiltelefon. Även om 

mobiltelefonen innehåller känslig information 

som den intervjuade inte vill dela med sig av. 

40. Hur personlig anser du att mobiltelefonen 
är? 

Genom att fråga den intervjuade om det händer 

att mobiltelefonen används tillsammans med 

andra kan man dra slutsatser om hur 

mobiltelefonen används. Är det en social pryl 

som flera samlas runtomkring eller en högst 
personlig pryl som man inte gärna delar med sig 

av? 

41. Händer det att du använder mobiltelefonen 
tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 
musik, kolla videoklipp etc.?  

Genom att fråga om mobiltelefonen används 

när andra befinner sig i närheten kan man dra 

slutsatser om hur mobilanvändningen upplevs 

av personer runt om kring. Även vid vilka slags 

situationer mobilen används.  

42. Händer det att du använder mobiltelefonen 
när andra befinner sig i närheten, exempelvis 
samma rum, men som inte deltar i 
användningen? Om inte, varför? 

Genom att fråga om den intervjuade skulle 

svara i någon annans mobiltelefon när den 

befinner sig i dennes hem kan man dra 

slutsatser om dennes uppfattning om hur 

personlig mobiltelefonen är.  

43. Skulle du svara i en familjemedlems/kompis 
mobil om den ringer när den är i ditt hem? 

Genom att fråga den intervjuade om denne 

skulle använda någon annans mobiltelefon till 

något annat förutom att ringa kan man dra 

slutsatser om dennes uppfattning om hur 

personlig mobiltelefonen är.  

44. Skulle du använda en 
familjemedlems/kompis mobil till något 
annat(sms, spel, surfa) när den är i ditt hem? 

Genom att fråga den intervjuade hur denne ser 

på att någon annan svarar i hennes/hans 

mobiltelefon kan man dra slutsatser om 

uppfattningen om hur personlig mobiltelefonen 

är skiljer sig om det handlar om någon annans 

mobil respektive sin egen.  

45. Hur ser du på att någon annan i svarar i din 
mobiltelefon? Varför? 
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2.4 Urval 
Då hela populationen med en smartphone inte kommer att kunna undersökas i denna studie är det 

nödvändigt att göra ett urval. Tillvägagångssättet som kommer användas i denna studie kallas 

strategiskt urval, vilket innebär att man väljer ut intervjupersoner som är lätta att nå, samtidigt som de 
har egenskaper som eftersöks (Trost 2005). Detta är en kvalitativ studie som kommer ske i en 

begränsad utsträckning så det finns inte någon möjlighet eller strävan att uppnå ett resultat som kan 
förväntas vara representativt för hela populationen.  

I valet av testpersoner till denna studie kommer hänsyn att tas till vilken mobiltelefon personerna har, 
endast användare av smartphones är intressanta för denna studie. Vilket kön de har, hur gamla de är 

samt vilken sysselsättning testpersonerna har kommer att efterfrågas och presenteras i studien. Dock 

används inte dessa faktorer för att avgöra vilka personer som väljs ut till studien eller för att göra 
någon jämförelse mellan olika kön och åldergrupper, utan detta har endast till syfte att beskriva 

testpersonerna för att på så sätt få en ytlig bakgrund och förståelse för personerna som deltar i studien.  

 

2.5 Testpersoner 
I denna studie medverkar 10 testpersoner, 6 kvinnor och 4 män. Åldrarna på dessa testpersoner 

varierar mellan 18 och 49 år, med en snittålder på 25,7 år. 6 personer uppger att de har tillgång till 

bärbar dator samt trådlöst internet, så kallat Wi-Fi, i sitt hem. Dessutom uppger 6 av testpersonerna att 
de har en fast telefon i sitt hem. 7 stycken av testpersonerna bor i flerhushåll och resterande 3 stycken 

bor i ensamhushåll. I tabell 1 går att finna information om testpersonernas kön, åldrar samt 

sysselsättningar. I tabell 2 finns information om mobiltelefonmodellerna, huruvida testpersonerna har 
fast telefon eller ej, deras boendesituation samt om de har tillgång till bärbar dator och Wi-fi.  

 

 

Benämning Kön Ålder Sysselsättning 

P1 Man 22 Lärar-student 

P2 Man 22 VVS-student 

P3 Kvinna 23 Ekonomi-student 

P4 Kvinna 18 Gymnasie-student 

P5 Man 22 Arbetslös 

P6 Kvinna 49 Handläggare 

P7 Man 18 Arbetslös 

P8 Kvinna 27 Brevbärare 

P9 Kvinna 25 Fastighetsingenjör 

P10 Kvinna 31 IT-student 

 

Tabell 2. Information om testpersonerna del I. 
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Benämning Mobiltelefonmodell Fast telefon Boendesituation Bärbar dator och Wi-Fi 

P1 Samsung Galaxy S Ja Flerhushåll Ja 

P2 Iphone 4 Ja Flerhushåll Nej 

P3 Samsung Galaxy Spica Nej Flerhushåll Ja 

P4 Sony Ericsson X10 Ja Flerhushåll Ja 

P5 Sony Ericsson X8 Nej Ensamboende Nej 

P6 HTC Desire HD Ja Flerhushåll Ja 

P7 Iphone 4 Ja Flerhushåll Ja 

P8 Iphone 4 Ja Flerhushåll Ja 

P9 Iphone 3Gs Nej Ensamboende Nej 

P10 Iphone 3Gs Nej Ensamboende Ja 

 

Tabell 3. Information om testpersonerna del II. 
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3. Etiska aspekter 
Det som är problematiskt med att utföra studier i människors hem, är att denna miljö kan uppfattas 
som en privat sfär för många (Berg 2009). Detta kan leda till att det kan vara svårare att få tillgång till 

denna miljö. Testpersonerna i denna studie har blivit upplysta om att deras deltagande är frivilligt och 
att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Samtliga testpersoner är även anonyma i denna 

studie vilket dessa är medvetna om, alla namn har tagits bort ur materialet. Endast personer över arton 

år deltar i denna studie och samtliga samtycker att information som framkommer i studien får 
publiceras i studien. Denna information kommer enbart att användas för studiens syfte.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redogörs för studiens resultat. Först ges en kortare beskrivning av materialet insamlat 
från dagboksstudien följt av materialet från intervjustudien. Det följande avsnittet beskriver ytligt de 

10 testpersoner som medverkat i studien. Resterande del är uppdelat på resultaten från de olika 
användningsfaktorer som identifierades i kapitel 1.3. Varje användningsfaktor beskrivs utifrån 

information som framkom ur dagboksstudien samt intervjustudien.  Det sista avsnittet i detta kapitel 

kallas övrigt och tar upp information som framkommit i studien som inte passar in på någon av de 
olika användningsfaktorerna.  

 

4.1 Beskrivning av insamlat material 
I denna studie förseddes 10 testpersoner med varsin dagbok under 5 dagars tid. Alla 10 dagböcker 

lämnades in och uppgavs vara ifyllda med testpersonernas mobiltelefonanvändning som ägt rum i 
hemmet under de 5 dagar som studien pågick. I dessa 10 dagböcker hade sammanlagt 315 stycken 

interaktioner mellan testpersonerna och deras mobiltelefoner antecknats.  Högst antal interaktioner 
med mobiltelefonen angav person (P2), som antecknat 55 stycken interaktioner i dagboken och lägst 

antal interaktioner angav person (P5) med 16 stycken antecknade interaktioner. Medeltalet för antalet 

interaktioner sammanlagt under studiens period låg på 31,5 stycken per person, samt att medeltalet per 
dag låg på 6,3 interaktioner per person. Se tabell 3 för ytterligare information.  

 

 

Person Interaktioner Snitt per dag 

P2 55 11 

P6 51 10,2 

P9 38 7,6 

P7 28 5,6 

P10 28 5,6 

P1 26 5,2 

P8 26 5,2 

P4 24 4,8 

P3 23 4,6 

P5 16 3,2 

Medel 31,5 6,3 

 

Tabell 4. Antal interaktioner per person samt snitt per dag. 

 

 

Den funktion/tjänst som angavs användas vid flest tillfällen i hemmet under studiens genomförande 
var Samtal med 102 angivna tillfällen (32,4 procent). Det kan även nämnas att Meddelande var den 

funktion/tjänst som användes näst mest vilken angavs ha använts vid 54 tillfällen (17,1 procent).  
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I 97 fall (30,8 procent) då mobiltelefonen användes i hemmet, uppgavs Dator vara ett tillgängligt 

alternativ till mobilanvändningen. Här kan även nämnas att samtliga (100 procent) av testpersonerna 
uppgav att en dator fanns i deras hem vid studiens utförande.  Fast telefon angavs vara ett tillgängligt 

alternativ till användningen vid 52 tillfällen (16,5 procent), vilket placerar den som den näst mest 

angivna, gällande tillgängligt alternativ. Tilläggas kan att 6 stycken av testpersonerna hade en fast 
telefon tillgänglig i hemmet vid studiens utförande samt att de övriga 4 inte hade en fast telefon i 

hemmet. Vid 134 tillfällen (42,5 procent) uppgavs att inget alternativ till mobilanvändandet fanns 
tillgängligt. 

Samtliga testpersoner som utförde dagboksstudien kunde sedan intervjuas gällande deras 
mobiltelefonanvändning i hemmet. I dessa intervjuer framkom det att 8 av 10 testpersoner trivdes bra 

eller mycket bra med sina smartphones. P9 framhöll på frågan om huruvida hon trivdes med sin 

mobiltelefon ”[jag trivs] jättebra, det är en jättebra telefon” medan P7 svarade ”Jag tycker den är 
onödig, man behöver inte ha en sån här telefon”. Det uppgavs i intervjuerna att mobiltelefonerna 

används till en rad olika funktioner och tjänster i hemmet. Funktionen Meddelande var dock den enda 
funktion som samtliga testpersoner uppgav användes i hemmet. Gällande dagboksstudien framkom det 

att 3 av 10 tyckte att det var vissa saker i dagboken som var svåra att förstå, dock sa de att de ändå att 

hade skrivit på så sätt de trodde var rätt. I intervjun efterfrågades det om det var svårt att komma ihåg 
att fylla i dagboken vid varje användning av mobiltelefonen. P6 svarade: ”I början var det inte alls 

svårt, sen mot slutet när jag hållit på ett tag….då började jag glömma så då slutade jag fylla i 
dagboken”. P10 sa: ”Ja mycket. Använder den [mobiltelefonen] hela tiden känns det som. Blev att jag 

fyllde i efterhand när jag glömt bort”. Samtliga (10 av 10) ansåg att det de antecknat i dagboken var 

representativt för deras normala mobiltelefonanvändning i hemmet. 3 stycken tillade dock att den 
normala användningen kunde tänkas vara lite mer omfattande än det som angavs i dagböckerna. P4 sa: 

”Man har ju missat vissa grejer, det hade varit jobbigt att skriva upp EXAKT varje gång jag fick sms 

under dagen. För övrigt tror jag att det är representativt”. P9 tyckte att all användning inte kunde 
fyllas i i dagboken av följande anledning: ”…jag kanske använder mobilen lite mer än jag skrivit, men 

det är hemliga grejer”.  

 

4.2 Funktion 
Samtal var den funktion/tjänst som angavs användas vid flest tillfällen i hemmet under 

dagboksstudiens gång, 102 tillfällen (32,4 procent). Hit räknas både samtal till och från 
mobiltelefonen. Meddelande var funktionen som användes näst flest gånger av testpersonerna, vid 54 

tillfällen (17,1 procent av tillfällena). Till denna kategori räknas förutom vanliga sms 
(textmeddelanden), även mms (bildmeddelanden), samt användning av andra applikationer som 

möjliggör att text- eller bildmeddelanden kan skickas och tas emot. Larmklockan på mobiltelefonen 

uppgavs ha använts vid 27 tillfällen (8,6 procent av totala antalet interaktioner). Till denna kategori 
räknas tillfällen då testpersonen antingen stängt av larmet eller programmerat tid för larmet. Kategorin 

Sociala medier inkluderar funktioner/tjänster såsom bloggar och sociala nätverk (exempelvis 

Facebook). Även mer privata forum såsom privata skolforum räknas till denna kategori. Dock var 
applikationen Facebook den som med stor marginal dominerade denna kategori. Tjänster inkluderade i 

kategorin Sociala medier användes vid 24 tillfällen, vilket motsvarar 7,6 procent av samtliga 
interaktioner med mobiltelefonen under dagboksstudien. Kategorierna E-post och Nyheter stod var och 

en för 4,8 procent (15 tillfällen) av den totala användningen av mobiltelefonen i hemmet. Till 

kategorin Nyheter räknas förutom tidningar även övriga funktioner/tjänster som har med 
nyhetsuppdateringar och väder att göra.  
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Att använda mobiltelefonen till att Kolla tiden utfördes vid 13 tillfällen av testpersonerna under de fem 

dagar dagboksstudien pågick, detta motsvarar 4,1 procent av samtliga antecknade interaktioner. Spel 
användes vid 11 tillfällen (3,8 procent) och Standardfunktioner såsom ladda mobiltelefonen, ställa in 

inställningar, hantera kontakter samt föra över filer till dator, stod för 3,2 procent (10 tillfällen) av 

tillfällena mobilen användes i hemmet. Surfa på internet samt Övrig applikation utfördes vardera vid 9 
tillfällen (2,9 procent). Kategorin Övrig applikation innehåller funktioner/tjänster som laddats ner till 

mobiltelefonen och samtidigt inte passar in i någon annan nämnd kategori. Ett exempel på en sådan 
tjänst/funktion är möbelvaruhuset IKEA’s applikation, som användes av en testperson under 

dagboksstudien. Kamera/bilder kategorin räknar in tillfällen då mobiltelefonen använts i hemmet för 

att fota samt för att titta på tagna foton och bilder. Kategorin Planering innefattar både planeringar 
som görs i mobiltelefonens kalender samt saker som reseplaneringar, träningsscheman etc. Dessa två 

ovannämnda kategorier stod var för sig för 2,5 procent av användningen i hemmet, de utfördes vid 8 

tillfällen. Musikkategorin inkluderar lyssnade på musik i mobiltelefonen, oavsett om det sker genom 
en applikation såsom Spotify eller en specifik radiokanals applikation, eller egen, till mobiltelefonen 

nerladdad, musik. Detta antecknades vid 7 tillfällen i dagböckerna (2,2 procent). Videoklipp, 
exempelvis Youtube, Tv4Play och SvtPlay användes vid 2 tillfällen (0,6 procent) vilket gjorde den till 

den tjänst/applikation som användes vid minst antal tillfällen. I tabell 5 visas samtliga funktioner och 

tjänster som användes av testpersonerna i studien samt vid hur många tillfällen dessa uppgavs ha 
använts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Funktioner som användes med mobiltelefonen i hemmet 

 

Funktion/tjänst Antal Andel 

Samtal  102 32,4% 

Meddelande 54 17,1% 

Larmklocka 27 8,6% 

Sociala medier 24 7,6% 

E-post 15 4,8% 

Nyheter 15 4,8% 

Kolla tiden 13 4,1% 

Spel 12 3,8% 

Standardfunktion 10 3,2% 

Surfa på internet 9 2,9% 

Övrig applikation 9 2,9% 

Kamera/bilder 8 2,5% 

Planering 8 2,5% 

Musik 7 2,2% 

Videklipp 2 0,6% 
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I intervjustudien kunde informationen som framkom i dagboksstudien bekräftas. Testpersonerna fick 

frågan om de ansåg att det stämmer att de mest använder mobiltelefonen till det som i dagboksstudien 
antecknades vid flest tillfällen. 8 av 10 ansåg att det som visat sig i dagboksstudien stämde överrens 

med deras normala mobilanvändning. På frågan om vilka funktioner/tjänster som används på mobilen 

i hemmet svarade P1 ”Jag utnyttjar nästan alla de flesta funktioner som finns på mobiltelefonen”. P2 

sa istället ”Mestadels så ringer jag ju och skickar meddelanden som sagt, [och] så använder jag 

Spotify och Ipoden….[Jag] lyssnar på musik samtidigt som jag lagar mat, klockan/planeraren 
[används] som väckarklocka. Många fler funktioner än så använder jag inte när jag är hemma”. På 

frågorna som handlade om huruvida mobiltelefonanvändningen i hemmet skiljer sig jämfört med den 

utanför hemmet, gällande vilka funktioner och tjänster som används, så uppgav 4 testpersoner att 
funktioner/tjänster som utnyttjar GPS inte brukar användas i hemmet.  P10 svarade: ”Blocket och 

IKEA apparna tror jag. [De] kollar jag endast på när jag har gott om tid…När jag är utanför hemmet 

vill jag hellre använda sånt som går fort att använda” angående vilka funktioner på mobilen som 
enbart används i hemmet. 

 

4.3 Syfte 
Vilka syften testpersonerna hade med sin mobiltelefonanvändning i hemmet under dagboksstudiens 
utförande varierade stort. I tabell 6 identifieras ett antal syften till mobilanvändningen i hemmet som 

angavs av testpersonerna i dagböckerna. Dessa är inte samtliga syften som angavs och de räknas upp 

utan inbördes ordning. 

 

 

 

Syfte till mobiltelefonanvändning 

Daglig rutin 

Hade tråkigt och ville roa mig själv 

Komma upp i tid 

Kommunicera 

Nyfiken 

Nytta 

Nöje 

Planera dagen 

Tidsfördriv 

Få svar på en fråga 

Är beroende 

Vill ha roligt 

 

Tabell 6. Angivna syften till mobiltelefonanvändning i hemmet. 
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För varje funktionskategori (tabell 5) anges i tabell 7 några av de vanligaste syftena till denna 

mobiltelefonanvändning.  

 

 

 

Funktion/tjänst Vanligt syfte 

E-post Var nyfiken om någon skrivit 

Kamera/bilder Roligt, tidsfördriv 

Klocka Ville veta tiden 

Larmklocka Vakna i tid, stänga av alarm 

Meddelande Ville kommunicera, nöje 

Musik Ville lyssna på musik 

Nyheter Rutin, ta reda på temperatur, tidsfördriv 

Planering Få koll på det som behöver göras 

Samtal Ville kommunicera, nöje, nytta 

Sociala medier Beroende, nyfiken 

Spel Tidsfördriv, nöje 

Standardfunktion Behövde ladda mobiltelefonen 

Surfa på internet Nöje, tidsfördriv 

Video Kul 

Övrig applikation Leta upp recept, veta vad som går på tv 

 

Tabell 7. Syften till mobiltelefonanvändning sorterat på de olika funktionskategorierna. 

 

 

 

Under intervjuerna svarade samtliga testpersoner att det händer att mobiltelefonen används i hemmet 
enbart för att man har tråkigt. P5 sa: ”Ja [det händer] hela tiden typ” och P9 var inne på samma spår: 

”Ja det händer varje gång jag är hemma..”. Testperson P3 beskrev: ”När det är reklam på tv, då 

kollar jag facebook och kollar mailen bara för att ha något att göra”.   

Det framkom även i intervjustudien att flera av testpersonerna använder sig av mobiltelefonen för att 

sköta arbetsrelaterade saker. P1, P4, och P10 svarade att de brukar använda mobiltelefonen i hemmet 
som ett hjälpmedel till sina studier.  P6 uppgav följande: ”Jag har ju enskild firma så då använder jag 

ju mobilen och går in och kollar och kanske svarar på mail [relaterade till arbetet]”. 60 procent (6 
stycken) av testpersonerna uppgav att de brukar använda sig av mobiltelefonen till att planera. 5 av 

dessa använder sig då av kalenderfunktionen i mobiltelefonen medan en person, P1, uppgav att han 

planerade i mobiltelefon på följande sätt: ”Gymschema brukar jag lägga in så [att] jag vet innan vad 
som ska göras på gymmet”.  
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4.4 Plats 
Testpersonernas boendesituationer skiljer sig åt. 30 procent bor i ensamhushåll medan resterande 70 

procent bor i flerhushåll. Det rum i hemmet som mobiltelefonen användes i vid flest tillfällen enligt 

informationen som framkom i dagboksstudien var vardagsrummet. Där uppgavs att 63 stycken 
interaktioner med mobiltelefonen hade ägt rum. Till kategorin Vardagsrum räknas även beskrivningar 

in såsom tv-rum, soffa samt allrum. Det rum där näst flest interaktioner ägt rum var Mitt rum med 61 
interaktioner. Dock kunde en annan kategorisering ha gjorts, där Mitt rum räknats till Sovrum/säng, 

vilket hade lett till att detta rum var det rum där flest interaktioner ägde rum. I denna studie görs dock 

antagandet att Mitt rum kan innehålla (förutom säng) möbler såsom soffa och skrivbord, vilket innebär 
att Mitt rum skiljer sig ifrån kategorin Sovrum och därför bör behandlas som en egen kategori. Övriga 

rum där mobiltelefonen användes av testpersonerna går att finna i tabell 8. Vid 35 tillfällen angavs det 
dock inte i dagböckerna på vilken plats i hemmet användningen skedde. 

 

 

 

Plats i hemmet Antal interaktioner 

Vardagsrum/ tv-rum/ soffa/ allrum 63 

Mitt rum 61 

Kök 56 

Sovrum/ säng 51 

Balkong/ altan/ terrass/ veranda/ 19 

Hall 17 

Obestämt (flera rum) 6 

Badrum/ toalett/ badkar 5 

Arbetsrum 1 

 

Tabell 8. Platser i hemmet där mobiltelefonanvändning ägt rum enligt information från 

dagboksstudien. Fördelat på rum/plats och sorterat på antal interaktioner. 

 

 

 

De allra flesta av testpersonerna (9 stycken) angav under intervjustudien att de har koll på var i 
hemmet deras mobiltelefon befinner sig/ligger när den inte används. P4 sa ”Ja, man blir ju beroende 

av att veta var den är någonstans, jag vill veta vart den exakt ligger”. P10 sa ”Ja, jag har nästan 

alltid koll. Känner verkligen att jag behöver ha koll [på var mobiltelefonen ligger]. Får typ panik om 
mobilen försvunnit”. I tabell 9 redovisas var testpersonerna oftast använder sig av mobiltelefonen i 

hemmet samt var den oftast ligger/finns när de inte använder den.  
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Person Ligger/finns oftast i Används oftast i 

P1 Byxfickan Köket 

P2 Rummet bredvid laddaren Mitt rum 

P3 Köket Köket 

P4 Mitt rum Mitt rum 

P5 Vardagsrum Vardagsrum 

P6 Närheten Köket 

P7 Fickan Mitt rum 

P8 Hallen ej angivet 

P9 Köket Vardagsrum 

P10 Vardagsrum Vardagsrum 

 

Tabell 9. Var i hemmet varje testperson oftast använder sig av mobiltelefonen samt var mobiltelefonen 

oftast ligger/finns när den inte används. 

 

 

På frågan om mobiltelefonen förflyttas runt i hemmet svarade 6 av testpersonerna, ja. P10 beskrev: 
”…om jag går runt i hemmet så tar jag den med mig. Badar jag är den i badrummet, lagar jag mat så 

är den i köket…”. P8 förklarade varför: ”…den är ju perfekt att ha både i sovrummet och vid tv-
hörnan. Och på toaletten, där är den bra. Den är ju så liten […] det blir ju mycket jobbigare att bära 

med sig datorn…”.  

 

4.5 Tid 
Den funktion som uppgavs ha använts vid sammanlagt längst tid i dagboksstudien var Samtal. Samtal 
antecknades i dagböckerna ha använts i totalt 658 minuter av testpersonerna. Detta innebär att varje 

samtal i snitt var 6,4 minuter långt. Den funktion som hade det högsta snittiden per interaktion var 

Musik, som i snitt användes i 37 minuter per tillfälle. Resterande tider för varje funktion redovisas i 
tabell 10. Vid 74 tillfällen då mobiltelefonen användes i hemmet angavs det dock inte i dagböckerna 

hur lång interaktionen var.  
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Funktion/tjänst Minuter Minuter per tillfälle i snitt 

Samtal 658 6,4 

Musik 259 37 

Meddelande 207 3,8 

Spel 199 16,6 

Planering 188 23,5 

Sociala medier 137 5,7 

Surfa på internet 97 10,8 

Kamera/bilder 72 9 

Nyheter 67 4,5 

E-post 52 3,5 

Övrig applikation 45 5 

Videoklipp 10 5 

Larmklocka 7 0,3 

Standardfunktion 2 0,2 

Kolla tiden 1 0,3 

 

Tabell 10. Användningen av olika funktionskategorier mätt i minuter, samt snitt per tillfälle.  

 

I dagböckerna visade det sig att mobiltelefonen användes i hemmet stort sett alla timmar om dygnet. 
Den enda tiden på dygnet då det inte registrerades någon användning alls av mobiltelefonerna var 

mellan 02.01 och 04.00. Den tid på dygnet då flest interaktioner med mobiltelefonen antecknades i 

dagböckerna var kvällstid. 18.01–20.00 var den tidsintervall då allra flest interaktioner med 
mobiltelefonen antecknades, vilket var 50 stycken.  Övriga tidsintervaller redovisas i tabell 11.  

 

 

Tidintervaller Antal interaktioner 

00.00-02.00 11 

02.01-04.00 0 

04.01-06.00 3 

06.01-08.00 11 

08.01-10.00 22 

10.01-12.00 25 

12.01-14.00 19 

14.01-16.00 32 

16.01-18.00 34 

18.01-20.00 50 

20.01-22.00 43 

22.01-23.59 28 

 

Tabell 11. Antalet interaktioner med mobiltelefonen fördelade på två-timmars tidsintervaller. 
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I intervjustudien framkom det att hur mycket och länge mobiltelefon används i hemmet varierar 

mycket från dag till dag. P8 beskrev: ”Vissa dagar la jag den bara innanför dörren och sket i den tills 
jag gick och la mig…och vissa andra dagar använde jag den, jag bar med mig den liksom hela tiden”. 

Även P9 tyckte att det varierade ”…har jag folk hemma använder jag den mindre än om jag är själv”. 

Dock fanns det testpersoner som inte märkte av någon variation, såsom P7 och P6, som tyckte att 
mobiltelefonen användes likadant och lika mycket varje dag. När testpersonerna uppmanades att 

uppskatta hur många minuter/timmar om dagen mobiltelefonen användes hemma en normal dag 
fördelade sig resultatet såsom tabell 12 visar. I genomsnitt används mobiltelefonen 2,05 timmar om 

dagen enligt testpersonernas uppskattningar. P4 var den person som uppskattade att hon använde 

mobiltelefonen längst tid om dagen med 7 timmar. Hon beskrev ”Säg att man sover 10 timmar, då har 
man 14 timmar kvar, man använder ju mobilen direkt när man vaknar till att man går och lägger sig, 

så säg 7 timmar om dagen”.  

 

 

Person Tid mobilen används i hemmet (timmar) per dag 

P4 7 

P5 4,5 

P8 2 

P1 1 

P9 2 

P3 1 

P7 1 

P10 1 

P2 0,5 

P6 0,5 

 

Tabell 12. Tid som mobiltelefonen används i hemmet uppskattat av varje testperson per dag. 

 

 

 

Angående huruvida testpersonerna anser att de ofta använder mobiltelefonen i hemmet svarar 6 

stycken: ja, 3 svarar: nej, och 1 svarar att det är väldigt olika. Angående huruvida testpersonerna anser 

att mobiltelefonen tar upp för mycket av deras tid i hemmet svarar 8 stycken: nej, och 2 svarar: ja.  

P6 sa följande: ”Nej, man spar istället massa tid på att ha den [mobiltelefonen]. Att sätta sig vid 
datorn och knappa in massa olika Facebook, Hotmail, Gmail, då tar det mycket länger tid, så det 

känns som att man har mobilen [mer] tillgänglig”.  
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4.6 Skäl till att mobiltelefonen valdes 
Det alternativ som flest gånger angavs i dagböckerna vara ett tillgängligt alternativ till mobiltelefonen 

var Dator. Vid 97 tillfällen angavs det att en dator var tillgänglig att använda till samma sak som 

utfördes på mobiltelefonen. Fast telefon var det alternativ som angavs näst flest gånger med 52 
stycken anteckningar.  Nämnas kan att alla testpersoner (10 av 10) hade tillgång till Dator i hemmet 

under studiens genomförande samt att 7 av 10 av dessa då hade en bärbar dator med trådlöst internet 
(Wi-Fi). Fast telefon i hemmet hade hälften av testpersonerna (5 av 10) tillgång till under studiens 

utförande. Vid 131 tillfällen då interaktioner med mobiltelefonen antecknades i dagböckerna angavs 

inte att det fanns något tillgängligt alternativ. Resterande alternativ som angavs finnas tillgängliga i 
testpersonernas hem var; tv-spel, väggklocka, digitalkamera, klockradio, kokbok, stereo, fysisk 

tidning, fysisk kalender samt balkong. Nedan följer förklaringar tagna ur dagböckerna till varför inte 
dessa tillgängliga alternativ vid vissa tillfällen valdes framför mobiltelefonen.  

Dator.  ”För långt borta”, ”Upptagen”, ”Ville inte använda den”, ”Krångligare och 
långsammare”, ”Inte påslagen”, ”Roligare med mobiltelefonen”, ”Hade mobilen i 

handen”, ”Snabbare med mobilen”, ”Orkade inte”, ”Tar längre tid – hade besök”, 

”För lat att gå till datorn”.  

Fast telefon.  ”Kan inte nummer utantill – de finns på mobilen”, ”Billigare med mobilen”, 
”Enklare”, ”Lättare”, ”Gjorde andra saker samtidigt – smidigt med headset”, 

”Hemtelefon urkopplad”, ”För långt borta”, ”Svarar aldrig på hemtelefonen”, ”Ren 

vana”, ”Hade bråttom”,” Gjorde saker samtidigt”.   

Tv-spel.  ”Spelet som spelades finns inte på alternativen”, ” Lättare, snabbare, fanns till hand”, 

”lättare att använda mobilen än att starta annat”. 

Väggklocka.  ”Ren vana att kolla på mobilen”, ”Inte lika exakt”.  

Digitalkamera. ”Går ej att skicka iväg bilden som man tar”.  

Klockradio.  ”Mobilen var närmare”, ”Visar fel tid”, ”Fel sida av sängen”, ”För krångligt att 

ställa in”, ”Inte i närheten av sängen”, ”Bättre skönare ljud på mobilen”. 

Kokbok.  ”Har ej alla recept”, ”Hittar inte det jag söker”.  

Stereo.  ”Orkade inte”. 

Fysisk kalender. ”[mobilen är] lättare att använda, bär med mig hela tiden, påminnelser”.  

Balkong.  ”Orkade inte gå dit”.  

 

Bland de testpersoner som hade tillgång till Fast telefon i hemmet svarade samtliga (6 av 6) att de ändå 

brukade ringa samtal i hemmet från mobiltelefonen. P6 förklarade det: ”För att jag har alla 

telefonnummer i mobilen, jag kan ju inte allas telefonnummer i huvudet så då skulle jag ändå först 
behöva gå till mobilen för att kolla upp numret och sen gå till den fasta och det verkar ju helt 

onödigt”. P4 sa att det berodde på: ”…jag ringer aldrig från hemtelefonen, de flesta av mina vänner 
har samma abonnemang [så] då blir det billigare att ringa [med mobilen] till dom, gratis till och 

med”. Enligt P8 ansågs den fasta telefonen onödig eftersom: ”…det är bara min mamma eller min 

pojkväns mamma som ringer på den [fasta telefonen]”. 
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P9 sa följande anledning till varför hon inte hade fast telefon: ”För att jag inte vill att telefonförsäljare 

ska ringa mig. På mobilen har jag en app som gör att alla såna nummer spärras”.P10 hade en annan 
anledning: ”Har inget behov av det. Hade det förut men ringde aldrig från den. Dyrare med fast 

telefon och krångligare, finns inga nummer förprogrammerade i den”.  

Det efterfrågades även i intervjustudien om avståndet till mobiltelefonen påverkar om den väljs att 

användas (framför andra tillgängliga alternativ). 5 testpersoner (50%) svarade ja. P3 sa ”Ja det gör 

det, om det är reklam och mobilen finns i köket går jag inte till köket och hämtar den för att kolla min 
mail till exempel”. 3 personer svarade nej, P6 sa följande: ”Nej det är inte avgörande utan jag väljer 

den i första hand alltid före den fasta telefonen och före datorn och så”. Resterande två personer 
tyckte att det berodde på vad som skulle göras samt hur långt ifrån mobiltelefonen fanns.  

Vissa testpersoner ansåg att det fanns egenskaper hos mobiltelefonen som ibland gjorde den till det 
”bättre alternativet” i hemmet. P1 sa ”Just egenskapen att det är snabbt och enkel samt nära till 

hands”. P7 var inne på samma spår: ”…det är ju bara så lätt att ta fram allting, det finns ju där direkt, 
man behöver inte starta någon dator”. P6 höll med: ”…om man ska in på Facebook [eller] Hotmail så 

är man inne bara med ett knapptryck i programmet…det är ju inte som med datorn där man måste 

starta datorn [och] logga in…det tar ju lång tid”. P9 tyckte inte att valet berodde på mobiltelefonens 
egenskaper utan snarare datorns: ”Hatar datorer bara…Datorer tråkar ut mig, därför är den aldrig 

på”. Samtidigt tyckte flera testpersoner att mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek och ljudkvalitet 

påverkade valet mellan mobiltelefonen och de tillgängliga alternativen. P1 beskrev det på följande 
sätt: ”..hade varit skönare om jag suttit vid datorn…då ser man bättre, [är] bättre upplagt, man 

slipper zooma och scrolla och ha sig” och P8 tyckte: ”…om man ska kolla på fina youtubeklipp då 
kan man ju inte titta på den där [mobiltelefonen]!”. Dock fanns det testpersoner som inte upplevde 

dessa faktorer hos mobiltelefonen som ett problem P6 sa följande: ”Visst är det så att bärbara och 

stationära datorn har större skärm och det är lättare att se och skriva, men jag föredrar ändå mobilen 
många gånger eftersom det går fortare…” 

P6 beskrev att hon använde mobiltelefonen som ett komplement till datorn på följande sätt: ”Många 

gånger väljer jag mobiltelefonen bara för att gå in och läsa, sen om jag måste skriva ut nånting så går 

jag till datorn och fortsätter där i så fall”.  

  

4.7 Privat 
I intervjustudien ställdes en fråga om hur personlig mobiltelefonen ansågs vara. 9 av 10 testpersoner 

ansåg att mobiltelefonen var personlig. P7 svarade: ”Jag vet inte, inte så jätte personlig, vissa saker i 

telefonen är personliga, bilder och sms är väl mest” medans P3 svarade: ”Väldigt personlig, just för 
att man har alla nummer och foton, hela sitt liv i mobilen” och P9 sa:”…det är lite som att gå in i 

någon annans hem, för du har ju verkligen ALLT i mobilen” samtidigt som P6 tolkade frågan på ett 
annat sätt: ”Jag försöker göra min mobil så personlig som möjligt genom att välja de bakgrunder, 

bilder, textsnitt, signaler och allt möjligt som jag vill ha, det är det som är kul, att man försöker göra 

den så personlig som möjligt och välja de appar man vill ha och sådär” 

Testpersonerna fick även svara på en fråga som handlade om de skulle svara i en familjemedlems eller 

kompis mobil om den skulle ringa när den är i deras hem. På denna fråga var 10 av 10 testpersoner 
inne på samma spår, vilket var att det beror på vem det är som ringer, om man känner den som ringer 

eller inte, samt om mobiltelefonägaren ville att man skulle svara. 
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Sista frågan som ställdes i intervjustudien handlade om hur testpersonerna ser på att någon annan 

svarar i deras mobiltelefon. I denna fråga så kunde man dela upp testpersonerna i tre grupper, 4 av 10 
testpersoner tyckte att det beror på vem det är som ringer, P2 svarade: ”Det är väl okej, beror väl på 

vem det är som ringer och så där, om det är något speciellt samtal liksom”, 4 av 10 beskrev att det var 

helt okej att någon annan svarar i deras mobiltelefon, P1 exempelvis: ”Helt okej, spelar ingen roll om 
jag eller någon annan svarar”. Den sista gruppen, 2 av 10 testpersoner, hade samma sorts svar som 

P6: ”Jag tycker det är helt okej….det skulle inte göra någonting, men jag tycker inte att det är någon 
ide att svara om man inte känner den som ringer, om man ser att det är nån som man inte känner, då 

tycker jag det är bättre att man låter det ringa så får man ringa upp sen”. P10 svarade: ”Det är nog 

okej, eller det beror på vem det är som ringer och vem det är som svarar i min telefon. Om personerna 
känner varandra känns det okej”.   

 

4.8 Övrigt 
9 av 10 uppger att deras mobiltelefonanvändning i hemmet har förändrats sedan de skaffade en 

smartphone. P10 säger: ”Ja absolut (att användningen har förändrats), eftersom det finns så mycket 
mer att göra på den (smartphonen). Är som att ha med sig datorn vart man än går nu”. P9 menar: 

”…jag har blivit beroende av (mobil)telefonen på ett annat sätt”. P2 beskrev varför mobiltelefonen 
användes:” …jag har fast pris på abonnemanget med 3000 fria minuter i månaden. Då ringer man ju 

mer än vad man behöver”. Genom intervjumaterialet kan man konstatera att den person som hade flest 

(uppskattningsvis angivna) applikationer nerladdade på sin mobiltelefon var P7 med 160 nerladdade 
applikationer. I genomsnitt har varje testperson 40,25 stycken applikationer på sin mobiltelefon. 

Fullstädiga siffror över hur många applikationer testpersonerna uppskattningsvis har nerladdade på sin 

mobil redovisas i tabell 12.   

 

Person 
Uppskattat antal 

nerladdade applikationer 

P1 ~17 

P2 20 

P3 5 

P4 30 

P5 10 

P6 30 

P7 160 

P8 27 

P9 ~35 

P10 40 

 

Tabell 13. Uppskattat antal nerladdade applikationer per testperson.  

 

Flera testpersoner nämner att mobiltelefonen används vid tillfällen enbart för att den upplevs som 
”rolig”. P6 sa följande: ”man känner att man bara vill leka lite med mobilen, det finns så mycket 

finesser som man inte vet om” och P4 tyckte: ”…det är ju ny teknologi så det är roligare att leka med 
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telefonen”. P1 och P4 märkte av att datorn blivit mindre använd sedan de införskaffat smartphone, P1 

sa: ”…jag använder den [mobiltelefonen] mer än vad jag trodde att jag skulle göra, datorn har blivit 
mindre använd än den brukar” och P4: ”…man slutar använda sig av datorn till en viss grad. 

Mobiltelefonen finns ju till hands oftast”.  

P2 tog upp att mobiltelefonen bidrog med ny funktionalitet: ”…jag har ju klockradio men [med] 

mobilen kan man ställa in någon jobbig låt att gå upp till”. För P8 bidrar mobiltelefonen till följande 

ny funktionalitet: ”…jag kan spela musik ifrån den där [mobiltelefonen], trådlöst till högtalarna, det 
blir ju en liten fördröjning men det fungerar bra”. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den data som samlats in och sedan redovisats i kapitlet Resultat. Först 
analyseras varje användningsfaktorskategori var för sig. Efter detta analyseras huruvida informationen 

som framkommit genom dagboksstudien kan tänkas stämma överrens med verkligheten samt hur man 
kan uppskatta testpersonernas teknik och mobiltelefonvana att vara. Till sist analyseras 

mobiltelefonens roll i hemmet genom att informationen som framkommit om samtliga 

användningsfaktorer sätts samman.  

 

5.1 Funktion 
För att avgöra varför vissa funktioner används mer än andra i hemmet är det relevant att analysera 

kring detta. 

Samtal är den funktion som används mest i hemmet enligt dagboksstudien, detta trots att samtliga 

testpersoner har smartphones och därmed tillgång till ett stort antal funktioner och tjänster förutom 

traditionella funktioner såsom just samtal och meddelande. Det kan även nämnas att sex testpersoner 
har tillgång till fast telefon i hemmet.  Varför är det då så att samtal är den funktion som används mest 

i hemmet?  

Genom att titta på vilka syften testpersonerna har angivit i dagböckerna när de använt sig av 

funktionen samtal på mobiltelefonerna, kan man se att det ofta handlat om att de helt enkelt bara velat 
kommunicera. Det kan antas att detta inte är ett behov som uppstått just på grund av att en 

mobiltelefon finns tillgänglig, detta behov lär finnas ändå. Därför kan det istället funderas över varför 
testpersonerna inte använder sig av en fast telefon istället, för att mätta detta begär att kommunicera. 

Samtliga testpersoner som har fast telefon uppger att de trots detta brukar ringa samtal i hemmet från 

mobiltelefonen. Som anledningar till varför man väljer mobiltelefonen framför den fasta telefonen har 
testpersonerna angett bland annat: ”För att jag har alla telefonnummer i mobilen, jag kan ju inte allas 

telefonnummer i huvudet så då skulle jag ändå först behöva gå till mobilen för att kolla upp numret 
och sen gå till den fasta och det verkar ju helt onödigt” som P6 sa. Dessutom uppgav flera stycken att 

det var billigare att ringa från mobiltelefonen på grund av att de hade abonnemang som möjliggjorde 

billigare, eller till och med gratis samtal. Här kan man alltså utgå ifrån att mobiltelefonen bidrar med 
ny funktionalitet vilket (alla) fasta telefoner inte gör på samma sätt. Genom att integrera telefonboken i 

mobiltelefonen underlättas funktionen samtal. Istället för att ha nummer separat från telefonen finns nu 

allt samlat på samma ställe vilket gör utförandet snabbare och enklare. Även att 
mobiltelefonoperatörer erbjuder abonnemang som gör vissa samtal billiga verkar vara en anledning till 

varför mobiltelefonen väljs framför den fasta telefonen. Utifrån det som P2 säger: ” … jag har fast pris 
på abonnemanget med 3000 fria minuter i månaden. Då ringer man ju mer än vad man behöver”, kan 

det dock antas att mobiltelefonen, och dess egenskaper gällande abonnemang med mera, bidrar till att 

funktioner såsom samtal används mer än vad de hade gjorts om en mobiltelefon inte funnits 
tillgänglig. 

Att samtal är den funktion som används mest i hemmet behöver dock inte betyda att övriga funktioner 

specifika för smartphones inte används i speciellt stor utsträckning. Att hela nio av tio testpersoner 

anser att deras mobiltelefonanvändning i hemmet har förändrats sedan de skaffade smartphone tyder 
på att funktioner specifika för smartphones används. Även P10`s uttalande: ”… eftersom det finns så 

mycket mer att göra på den (smartphonen). Är som att ha med sig datorn vart man än går nu” talar 
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för detta faktum. I genomsnitt har varje testperson 40,25 nerladdade applikationer. Detta kan i 

sammanhanget räknas som många och att testpersonerna faktiskt utnyttjar det faktum att det är 
smartphones de har tillång till. Kanske kan det antas att det var lättare för testpersonerna att i 

dagboken fylla i sådana funktioner såsom samtal och meddelanden, eftersom de är möjliga att fylla i 

efterhand då det är möjligt att på mobiltelefonen se när dessa har ägt rum. För nerladdade 
applikationer däremot sparas det ingen logg över användningen, så glöms användningen bort förblir 

den glömd. Som konstaterat tidigare hände det att testpersoner fyllde i dagboken i efterhand när de 
utfört ett flertal interaktioner med mobiltelefonen. Därför kan det vara så att samtliga samtal blev 

ifyllda men att testpersonerna missade att fylla i varje gång man använde någon annan funktion.    

 

5.2 Syfte 
För att avgöra om de syften som väljs att utföras med hjälp av mobiltelefonen har med 
mobiltelefonens egenskaper att göra eller om dessa är helt slumpmässiga är det nödvändigt att 

analysera kring detta.  

Samtliga testpersoner angav under intervjuerna att de ibland använder mobiltelefonen enbart för att de 

har tråkigt. Detta bekräftade informationen i dagböckerna, där det också angavs vara en vanlig 

anledning för mobiltelefonanvändningen. P3 förklarade detta beteende: ”När det är reklam på tv, då 
kollar jag facebook och kollar mailen bara för att ha något att göra”. Men på frågan om avståndet till 

mobiltelefonen avgör om hon väljer att använda den sa hon: ”Ja det gör det, om det är reklam och 
mobilen finns i köket går jag inte till köket och hämtar den...”. Av detta kan slutsatsen dras att det är 

mobiltelefonen i sig som skapar ett behov. Finns mobiltelefonen tillgänglig känner användaren ett 

behov av att använda den. Det visar också att behovet att roa sig inte är så stort att användaren tycker 
att det är värt mödan att gå att hämta mobiltelefonen om den befinner sig på någon annan plats. Att 

mobiltelefonen i sig skapar ett behov bekräftas även av följande uttalande av P6: ”man känner att man 
bara vill leka lite med mobilen, det finns så mycket finesser som man inte vet om”. Dock finns det inga 

data på vad testpersonerna hade gjort eller använt sig av om mobiltelefonen inte funnits tillgänglig. 

60 procent (6 stycken) av testpersonerna uppger att de brukar använda sig av mobiltelefonen till att 

planera. Att en så stor del av dessa väljer mobiltelefonen till att planera kan tänkas bero på 

mobiltelefonens mobilitet och tillgänglighet. En fysisk kalender har inte dessa egenskaper vilka verkar 
uppskattas vid planering. Då behovet att anteckna saker som behöver kommas ihåg, kan dyka upp när 

som helst, både i hemmet och utanför hemmet, är det smidigt att anteckna dessa saker direkt i något 
som finns tillgängligt. Mobilen finns ju oftast till hands och lämpar sig därför bra till detta. I 

dagböckerna uppgavs det även att planering i mobilen föredrogs framför en fysisk kalender eftersom 

det i mobilen var möjligt att ställa in påminnelser; alltså att mobilen uppmärksammar användaren vid 
tidpunkter då aktiviteter är inlagda. Detta är alltså ett exempel på att mobiltelefonen bidrar med ny 

funktionalitet.  

Ordet vana dök upp i studien vid ett flertal tillfällen. Ofta när det efterfrågades om syftet till 

mobiltelefonanvändningen. P10 sa följande: ”… jag gör saker på rutin bara, vet inte varför… gör det 
bara för att”.  Vad hon uppgav att hon gjorde då var att läsa aftonbladet, gå in på facebook och kolla 

bloggar. Detta material tyder på att det ofta inte är något speciellt viktigt som utförs med 

mobiltelefonen. Vad har då skapat denna vana? Möjligtvis är det att det faktum att mobiltelefonen 
oftast är lättillgänglig och finns till hands, bidragit till detta. Mobiltelefonen följer ofta med 

användaren vart denne än går vilket leder till att användaren vänjer sig vid att den alltid ska finnas till 
hands.  
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5.3 Plats 
Vart i hemmet mobiltelefonen används och ligger när den inte används kan säga något om dess 

mobilitet därför kan det vara av nytta att diskutera detta.  

Det kan tänkas att eftersom testpersonernas boendesituation skiljer sig åt så skiljer det sig även hur 

många rum testpersonerna har tillgång till. Vissa bor i små lägenheter där det endast finns ett rum 
tillgängligt. Detta kan ha påverkat vilka rum som angavs i dagböckerna och betydelsen av dessa data.  

Det rum där de flesta interaktionerna med mobiltelefonerna ägde rum var vardagsrummet. 

Anledningen till detta kan tänkas vara att syftet till användningen ofta är att roa sig själv, detta kan 
man utgå ifrån ofta är fallet när användaren sitter i soffan och har mobilen tillgänglig nära sig. Detta 

kan då förklara varför vardagsrummet var den plats där användning skedde mest. Dock har det som 

tidigare nämnts Mitt rum i denna studie inte räknats till sovrum för att antagandet görs att det i Mitt 
rum i många fall kan finnas en dator tillgänglig. I ett sovrum antas detta vara mindre troligt. En 

skillnad mellan dessa rum görs även eftersom testpersonerna som angett Mitt rum som plats för var 
mobiltelefonen har använts, bor hemma hos sina föräldrar och därför är deras enda egna rum. Att det i 

Mitt rum finns en dator tillgänglig antas påverka ifall mobiltelefonen väljs att användas i detta rum.  

Överraskande nog var det endast 3 testpersoner i intervjuerna angav att mobiltelefonen oftast befann 

sig i närheten av dem själva, antingen i deras ficka eller bara någonstans nära. Resterande svarade att 
den oftast låg på en specifik plats, antingen i ett visst rum eller på ett bord någonstans eller liknande. 

Om det är så att mobilen ligger på ett fast ställe hela tiden kan det inte påstås att mobiltelefonens 

mobilitet utnyttjas. Dock svarar testpersonerna ofta angående om varför mobiltelefonen väljs framför 
andra alternativ att det beror på att den ”finns tillgänglig”. Av detta kan man tolka att mobiltelefonen 

ofta finns nära och tillgänglig, i alla fall de gånger den väljs att användas.   

På frågan om mobiltelefonen förflyttas runt i hemmet svarade 6 av testpersonerna, ja. P10 beskrev: 

”… om jag går runt i hemmet så tar jag den med mig. Badar jag är den i badrummet, lagar jag mat så 
är den i köket…”. P8 förklarade varför: ”… den är ju perfekt att ha både i sovrummet och vid tv-

hörnan. Och på toaletten, där är den bra. Den är ju så liten […] det blir ju mycket jobbigare att bära 

med sig datorn…”. Som dessa personer beskriver utnyttjas då mobiltelefonernas mobilitet. Detta 
motsäger det faktum att testpersonerna inte angav att mobiltelefonen oftast fanns i närheten av dem 

själva. Att mobiltelefonen förflyttas runt i hemmet kan bero på dess storlek och det faktum att den kan 
användas var den än befinner sig. Som P8 beskriver är den därför att föredra framför en bärbar dator 

på grund av dess fysiska attribut. Då all interaktion med mobilen utförs direkt på skärmen är 

användaren inte heller beroende av saker såsom datormus, högtalare med mera. I mobiltelefonen finns 
allt i ett. Detta verkar vara en egenskap som uppskattas väldigt mycket hos användarna.  

 

5.4 Tid 
Tidigare studier har visat att en stor del av mobiltelefonanvändningen sker i hemmet. Det är värt att 

analysera om detta bekräftats genom denna studie.  

I denna studie har det framkommit att testpersonerna i snitt använder sig av mobiltelefonen i 2,05 

timmar om dagen i hemmet. Dock upplevde vissa att mobiltelefonanvändningen skiljer sig mycket 
från dag till dag.  P8 beskrev: ”Vissa dagar la jag den bara innanför dörren och sket i den tills jag 

gick och la mig… och vissa andra dagar använde jag den, jag bar med mig den liksom hela tiden”. 
Anledningen till detta angav P9 vara: ”… har jag folk hemma använder jag den mindre än om jag är 

själv”.  
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Av detta kan antagandet göras att mobiltelefonanvändningen i hemmet är större vissa dagar beroende 

på ett antal faktorer. Eftersom det tidigare konstaterats att en vanlig anledning till att mobiltelefonen 
används i hemmet är just för att man har tråkigt, så kan det antas att användningen är som störst de 

dagar då man är hemma själv och inte har så mycket att göra.  

Då sex av tio personer anser att mobiltelefonen används ofta i hemmet, samtidigt som enbart två av tio 

anser att den tar upp för mycket av deras tid i hemmet, kan slutsatsen dras att användarna trivs med att 

använda mobiltelefonen en hel del varje dag. Mobiltelefonen verkar ha blivit en del av vardagen som 
uppskattas, användarna räknar med att mobiltelefonen ska finnas tillhands och användas ofta. P6 

menade till och med att hon sparade tid på att använda mobiltelefonen: ”… Att sätta sig vid datorn och 
knappa in en massa olika Facebook, Hotmail, Gmail, då tar det mycket längre tid, så det känns som 

att man har mobilen tillgänglig och man snarare spar tid tycker jag av att ha den”.  Det kan även vara 

så att mobiltelefonanvändningen har ersatt viss användning av andra apparater/prylar och därför 
upplevs inte tidsåtgången som något negativt. Att mobiltelefonen används i stor utsträckning i hemmet 

behöver alltså inte betyda att detta upplevs som ett problem, snarare att användningen effektiviserar 
för användaren. Detta bekräftas av P10: ”… skulle jag inte använda mobiltelefonen skulle jag ju 

använda datorn eller nåt annat istället så det spelar ingen roll att mycket tid går åt till mobilen”. 

Dock kan detta ifrågasättas på grund av den stora andel mobilanvändning som sker på grund av 
uttråkning och då till tidsfördröjande aktiviteter.  

Några testpersoner ansåg att vilka funktioner de använde sig av på mobilen berodde på om de var 
hemma eller inte. P10 sa följande: ”Blocket och IKEA apparna tror jag. [De] kollar jag endast på när 

jag har gott om tid…När jag är utanför hemmet vill jag hellre använda sånt som går fort att använda” 
och P6 sa:  ”Hemma har man mer tid att sitta och skriva och svara… klart att det är lugnare hemma, 

mer tid, ingen som stör en”. Av detta kan man tolka att eftersom hemmiljön uppfattas som lugnare, 

väljer vissa användare att där använda sig av funktioner på mobilen som kräver mer tid. Dock behöver 
detta inte betyda att all användning som sker med mobiltelefonen i hemmet sker under längre 

tidsperioder. De allra flesta interaktioner som antecknades i dagböckerna var av kortare karaktär 
(under 10 minuter). Testpersonerna angav då för det mest att de hade tråkigt eller var nyfikna på något 

speciellt och därför använde mobiltelefonen en kort stund. Dessutom säger detta påstående av P10 

emot det som sades tidigare i stycket om att använda mobiltelefonen under länge perioder: ”...Är det 
något snabbt jag vill göra använder jag hellre mobilen. Vill man sitta en längre stund är det skönare 

med datorn”. Detta talar även för att mobiltelefonen lämpar sig bättre till kortare interaktioner.  

Det kan även konstateras att testpersonerna använder sig av mobiltelefonen för att hålla sig 

uppdaterade på vad som händer och sker i deras omgivning. De går in på facebook bara för att: ”är 

nyfiken, vill se om något hänt”. De går in på e-posten bara för att: ”se om någon skrivit något, var 

nyfiken”. Mobiltelefonen stödjer detta beroende på ett sätt som datorer inte kan. Vart man än befinner 

sig kan man ha kontakt med andra människor. Användaren har ständigt koll på omgivningen genom 
dessa sociala forum och nyhetsuppdateringar som numera med hjälp av mobiltelefonen finns inom ett 

nära avstånd. Med mobiltelefonen har det även möjligheten skapats att vara synlig på ett annat sätt 
som tidigare inte varit möjligt. Genom att ständigt vara tillgänglig, att ständigt kunna uppdatera sin 

facebook, ständigt kunna skriva inlägg i sin privata blogg, har det blivit möjligt att ”vara någon”. Dock 

är detta beteende inte något som är nödvändigt just för det faktum att man har en mobiltelefon. Som 
det visat sig i studien skiljer det sig stort för hur användare väljer att använda sin mobiltelefon. Det är 

snarare möjligheten till allt detta som mobiltelefonen hjälpt till att skapa.   
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5.5 Skäl till att mobiltelefonen väljs 
De egenskaper hos mobiltelefonen som visade sig uppskattas av testpersonerna och avgjorde varför 

den ibland valdes framför andra tillgängliga alternativ var bland annat att den alltid var lättillgänglig, 

enkel och snabb att använda samt upplevdes som rolig att använda. Detta kan tyda på att 
testpersonerna helst vill ha ett snabbt, lätt och tillgängligt alternativ för att roa sig själva, vilket även 

visat sig vara en vanlig anledning till mobiltelefonanvändningen . Det som finns närmast till hand 
används alltså. Man är för lat att förflytta sig till något annat alternativ och eftersom mobilen oftast 

finns tillgänglig inom överkomligt avstånd används den. P1 bekräftade denna information, han 

förklarade varför han väljer att använda mobiltelefonen: ”Just egenskapen att det är snabbt och enkel 
samt nära till hands”.  

Huruvida testpersonerna har tillgång till bärbar dator och Wi-Fi bör påverka i valet mellan datorn och 
mobiltelefonen. Båda dessa alternativ är ju mobila och lättillgängliga. 7 av testpersonerna har en 

bärbar dator i hemmet med trådlöst internet. En av förklaringarna som angavs i dagboksstudien till 
varför den bärbara datorn inte användes var för att den inte var påslagen. Av detta kan tolkningen 

göras att det är mobiltelefonens enkla och snabba användning som avgör att mobiltelefonen i vissa fall 

vinner över den bärbara datorn. Dessutom var ett skäl till att mobiltelefonen valdes framför en dator att 
den alltid var tillgänglig. Detta påverkas såklart av vilken boendesituation användaren har. Bor man i 

flerhushåll är risken stor att datorn delas med flera personer i hushållet. Datorn anses då därför inte 
vara lika personlig som mobiltelefonen som oftast tillhör endast en person. Det kan vara så att datorn 

är upptagen av någon annan när man vill använda sig av den. Det kan även vara så att man inte vill 

spara lösenord och dylikt på datorn eftersom man inte vill att någon annan ska ha tillgång tills ens 
privata saker. Detta leder till att det tar längre tid att logga in och utföra det man vill ha gjort på datorn, 

jämfört med mobilen där användaren möjligtvis frivilligt har lösenord sparade vilket gör att denne 
snabbare kommer in i programmen.  

Flera testpersoner ansåg att mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek och ljudkvalitet påverkade valet 
mellan mobiltelefonen och de tillgängliga alternativen. P1 beskrev det på följande sätt: ”... hade varit 

skönare om jag suttit vid datorn…då ser man bättre, [är] bättre upplagt, man slipper zooma och 

scrolla och ha sig” . P8 tyckte: ”… om man ska kolla på fina youtubeklipp då kan man ju inte titta på 
den där [mobiltelefonen]!”. Av detta kan alltså slutsatsen dras att det finns vissa funktioner man inte 

vill använda mobiltelefonen till. Vid dessa tillfällen spelar det alltså ingen roll om mobiltelefonen 
finns tillgänglig, närmare eller är snabbare att använda. Ibland uppskattas alltså andra sorters 

egenskaper som mobiltelefonen inte kan tillhandahålla användaren.  

 

5.6 Privat 
9 av 10 testpersoner anser att mobiltelefonen är personlig. P3 beskriver det: ”Väldigt personlig, just 
för att man har alla nummer och foton, hela sitt liv i mobilen” medan P6 tolkade frågan på ett annat 

sätt: ”Jag försöker göra min mobil så personlig som möjligt genom att välja de bakgrunder, bilder, 

textsnitt, signaler och allt möjligt som jag vill ha, det är det som är kul, att man försöker göra den så 
personlig som möjligt och välja de appar man vill ha och sådär”. Vad testpersonerna uppfattar som 

personligt har alltså både att göra med vad man har i sin mobiltelefon såsom kontakter, meddelanden 
och bilder samt hur man utformar sin mobil med hjälp av bakgrundsbilder och ringsignaler med mera 

för att utrycka sin personlighet. Eftersom en så stor andel av testpersonerna anser att mobiltelefonen är 

personlig, kan man anta att denna uppfattning är vanlig för mobiltelefonanvändare. Att den uppfattas 
som personlig kan även ha och göra med att den endast används av användaren själv.  
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Det är alltså inte något man delar med flera andra, vilket kan vara fallet med exempelvis datorer. Detta 

bekräftas av P6: ”… den är ju alltid ledig, datorn kan ju va upptagen…”. Att vara ensam användare av 
mobilen möjliggör just det faktum att användaren kan utforma mobiltelefonen som han/hon vill. Man 

kan även ana att det att användaren känner sig trygg i det faktum att hon/han är ensam användare av 

mobilen då lösenord till olika slags inloggningar av vissa sparas på mobiltelefonen. P6 säger om detta: 
”… man behöver inte logga in och hålla på med lösen utan här har man allting… allt är redan 

förinställt”.   

3 av testpersonerna bor i ensamhushåll. Dock verkar boendesituationen inte ha någon betydelse för hur 

privat mobiltelefonen uppfattas för testpersonerna. Samtliga testpersoner tycker att det är okej om 
någon annan svarar i deras mobiltelefon, samtliga anser även att det skulle vara okej om de själva 

svarade i någon annans telefon, OM det är så att man känner personen som ringer samt att man har 

mobiltelefonägarens tillåtelse. Eftersom mobiltelefonen är så personlig kan det dock tänkas vara 
onödigt att svara i någon annans mobiltelefon. Ringer man till någons mobiltelefon vill man med stor 

sannolikhet ha tag i just den personen. Utifrån bakgrunden kan man läsa att de allra flesta svenskar har 
tillgång till en mobiltelefon. Det som visade sig i studien kan dock tyda på att så länge man känner den 

som ringer har man inget emot att ta samtalet även fast det inte var tänkt att ske med en själv.  

 

5.7 Övrigt 
För att avgöra om huruvida data som framkom i dagboksstudien kan tänkas stämma överrens med 
testpersonernas normala mobiltelefonanvändning i hemmet är det relevant att analysera dagböckernas 

reliabilitet. Dessutom bör det för att avgöra vilken typ av testpersoner som medverkat i studien 

analyseras hur vana mobiltelefon- och teknikanvändare dessa är.  

Man kan utifrån intervjumaterialet anta att dagboksstudien upplevts som jobbig för testpersonerna. På 
grund av detta kan man även utgå ifrån att all mobiltelefonanvändning inte uppgetts i dagböckerna. 

Detta bekräftas av P4 som sa följande: ”Man har ju missat vissa grejer, det hade varit jobbigt att 

skriva upp EXAKT varje gång jag fick sms under dagen” och av P9 som upplevde att: ”…det har gått 
bra, fast det har vart fett jobbigt för jag har glömt att fylla i en massa gånger”. En bidragande faktor 

till varför testpersonerna upplevde dagboksinmatningen som jobbig, kan vara pågrund av att 

inmatningen i dagboken upplevts som allt för tids- och energikrävande. I snitt använder varje 
testperson uppskattningsvis mobiltelefonen i 2,05 timmar om dagen i hemmet. En person (P4) 

uppskattade till och med att hon använder mobiltelefonen i upp till 7 timmar om dagen. Eftersom 
mobiltelefonen används i hemmet av testpersonerna i så pass stor utsträckning kan detta ha bidragit till 

att all användning inte fyllts i dagboken, det blev för mycket för testpersonerna helt enkelt.  

Gemensamt för samtliga testpersoner var dock att de var mycket mer utförliga i dagböckerna angående 
sitt mobilanvändande i början av studien, för att sedan bli allt mer slarviga med inmatningen ju längre 

tiden gick. P6 sa: ”I början var det inte alls svårt, sen mot slutet när jag hållit på ett tag…då började 
jag glömma så då slutade jag fylla i dagboken”. Av detta kan man anta att man hade tjänat på, eller i 

alla fall fått ett likvärdigt resultat, om man hade kortat ner dagbokstudien något. För det flesta 

testpersoner bestod de sista dagarnas dagboksanteckningar endast av en kort beskrivning av vad de 
använt mobiltelefonen till, det gavs alltså ingen djupare beskrivning om syfte, tid, alternativ 

tillgängligt och så vidare.  Man kan alltså dra slutsatsen att testpersonerna tröttnade efter ett par dagar 
och att ha kortat ner studien något hade varit att föredra.  

Trots att flera testpersoner uppfattade dagbokstudien som jobbig anser dock samtliga att det som fyllts 
i dagboken kan ses som representativt för deras normala mobiltelefonanvändning i hemmet. Samtidigt 
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tror de att användningen kan tänkas vara aningens mer omfattande än det de fyllt i dagboken. Det kan 

tyckas naturligt att all användning inte antecknats i dagböckerna, antingen för att den glömts bort, 
ansetts för personlig att dela med sig av, för att användaren helt enkelt inte reflekterat över den eller 

som ovan beskrivits för att det inte orkades med. Som P9 sa: ”…jag kanske använder mobilen lite mer 

än jag skrivit, men det är hemliga grejer”. Man kan inte heller ta för givet att testpersonerna faktiskt 
skulle medge om det var så att de struntat i att fylla i dagboken vid vissa tillfällen då de använt 

mobiltelefon. Då de medgett att det efter ett tag varit jobbigt att fylla i dagboken vid varje 
användningstillfälle och att de kan tänka sig att den normala mobiltelefonanvändningen i hemmet är 

något mer omfattande än den de angivit, kan detta tyda på att en hel del användning uteslutits från 

dagböckerna. Hur mycket som uteslutits kan man bara spekulera om, man kan bara konstatera att det 
som står i dagböckerna inte kan fastställas vara precis all användning som skett.  

Ur resultatet av studien kan man urskilja några olika sorters mobiltelefonanvändare. Testperson P9 kan 
räknas till en typ av mobiltelefonanvändare. Hon säger sig ha en stor ovilja att använda datorer. 

Oavsett om det finns en dator i närheten eller inte väljer hon alltid att använda mobiltelefonen. Hon 
beskriver: ”… för att jag aldrig går in på datorn, vet kanske inte hur man gör. Datorer tråkar ut 

mig…”. Hon upplever sig även vara beroende av mobiltelefonen och har 30-40 applikationer 

nerladdade. Mobilen använder hon till: ”[Jag] kollar klockan…även mycket på facebook, sms:ar, 
ringer, har som timer”. Personer i denna grupp kan antas vara personer som har ett litet intresse för 

teknik överlag men sedan införskaffandet av smartphone blivit något mer teknikintresserad, i alla fall 
för mobil teknik. Nödvändigtvis vet dessa inte hur allt fungerar på mobiltelefonen men de trivs ändå 

med att använda mobiltelefonen. 

Det går även att urskilja en annan grupp användare som enbart använder sig av mobiltelefonen till 

samtal och meddelanden. Testperson P5 tillhör denna grupp. Han beskriver att hans mobilanvändning 

inte förändrats alls sedan han skaffade smartphone: ”Nej… eftersom jag har använt den på samma sätt 
som mina andra mobiler de vill säga [mest till] meddelanden”. P5 använder sig av mobiltelefonen i 4-

5 timmar om dagen och har 10 stycken applikationer nerladdade. Att denna person använder sig så 
ofta av sin mobiltelefon kan dock bero på att mobiltelefonen, och främst funktionen meddelande, har 

blivit till ett hjälpmedel för den vardagliga kommunikationen, detta eftersom personen har uttalade 

talsvårigheter. Personer i denna grupp kan antas att inte alls vara intresserade av ny teknik samt att ha 
många funktioner och applikationer på sin mobiltelefon. De nöjer sig med att använda den till 

traditionella funktioner såsom meddelanden och samtal. Fler funktioner än så känner de sig inte 
behöva.       

Den sista gruppen användare som testpersonerna sorteras in i, är också den grupp som flest 
testpersoner passar in i. Detta är gruppen som använder mobiltelefonen till i stort sett allt. P4 är en 

sådan slags användare. Hon säger angående vad hon använder mobiltelefonen till: ”Allt nästan. 

Kameran kan man använda, det kan ju vara att man lyssnar på musik när man går runt i huset, att 
man sms:ar och att man kan få samtal helt plötsligt och så vidare, jag använder mobilen nästan hela 

tiden”. Denna person har 30 applikationer nerladdade och uppskattar att hon använder mobilen cirka 7 
timmar om dagen. Hon säger även att hon när hon är hemma har internet på mobilen genom att 

utnyttja trådlöst internet, så kallat Wi-Fi. Dessutom tycker hon att: ”… det är ju ny teknologi så det är 

roligare att leka med telefonen”. Personer som tillhör denna grupp har antagligen ett stort intresse för 

teknik. De har skaffat sig en smartphone eftersom de är medvetna om möjligheterna dessa 

mobiltelefoner erbjuder. Dessa personer utnyttjar även dessa möjligheter på sin mobiltelefon.  
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5.8 Mobiltelefonens roll i hemmet 
Mobiltelefonens roll i hemmet kan beskrivas på följande vis:  

- Privat och betydande   - Tidsbesparande 
- Medel för kommunikation  - Vanebildare 

- Bota tristess   - Distraktion 
- Tillgänglig    

 

Detta har tagits fram genom att användningsfaktorerna har analyserats och satts samman på följande 
vis: 

Det har i studien visat sig att flera testpersoner anser sig vara beroende av mobiltelefonen. P4 använder 
sig av mobilen i uppskattningsvis 7 timmar om dagen och P10 uttrycker att hon får panik om hon inser 

att mobilen har försvunnit. Nio av tio säger sig alltid ha koll på var deras mobiltelefon befinner sig. En 
anledning till detta skulle kunna vara det faktum att mobiltelefonen i stor grad uppfattas som väldigt 

personlig och privat. I mobiltelefonen kan man ha hela sitt liv som P3 beskriver det. Man kan 

sammanfatta detta som att mobiltelefonen har en väldigt privat och betydande roll i hemmet.  
Dock finns det en testperson som inte upplever mobiltelefonen som betydande. P7 anser: ”Jag tycker 

den är onödig, man behöver inte ha en sån här telefon”. Denna person har dock alltid mobiltelefonen 

på sig, han har flest applikationer nerladdade utav samtliga testpersoner och han ligger högt i tabellen 

över hur många interaktioner testpersonerna hade med mobilen. Denna person kan tänkas uppfatta 

”betydande” på ett annat sätt än resterande testpersoner. Självklart är mobiltelefonen inte livsviktig för 
testpersonerna såsom mat och tak över huvudet utan den fyller ett annat slags behov för användarna. 

Mobiltelefonen och speciellt smartphones är idag så mycket mer än bara en telefon. Samtidigt visar 
det sig i studien att det är mest är traditionella funktioner såsom samtal och meddelanden som används 

på mobiltelefonen i hemmet. Dock tycker testpersonerna ändå att det är kul att utforska mobilens alla 
funktioner och ladda ner olika slags applikationer, även fast detta inte är den användning som 

dominerar i hemmet. Mobiltelefonen har alltså rollen i hemmet att fungerar som ett medel för 

kommunikation. 

En vanlig anledning till att mobiltelefonen används i hemmet är att man vill bota sin tristess. På grund 

av mobiltelefonens tillgänglighet samt snabba och smidiga användning passar sig mobiltelefonen 
utmärkt för detta ändamål. Mobiltelefonen väljs framför alternativ såsom datorer eftersom den oftast 

finns tillgänglig i närheten och är lätt och snabb att använda. Tillgänglig är den just för att är så pass 
liten att den kan bäras med användaren vart denne än går. När då testpersonerna vill utföra något 

snabbt, kanske enbart för att de har tråkigt, hamnar mobiltelefonen ofta i topp över tillgängliga 

alternativ. Mobiltelefonen i hemmet kan även sägas ha rollen att bota tristess.  

Trots att de flesta testpersoner anger att mobiltelefonen oftast ligger på en specifik plats när den inte 
används kan man ändå dra slutsatsen att mobilen förflyttas runt i hemmet. Avståndet till 

mobiltelefonen sägs av testpersonerna bidra till om den väljs att användas, vilket även påvisar det 

faktum att mobiltelefonen uppskattas just för att den ofta finns tillgänglig. Mobiltelefonen kan därför 
sägas ha en tillgänglig roll i hemmet.  

En majoritet av testpersonerna anser att de ofta använder sig av mobiltelefonen i hemmet men att det 
för den sakens skulle inte innebär att den upplevs ta upp för mycket tid. Testpersonerna uppskattar 

istället att den används mycket eftersom den anses spara in tid eftersom det att utföra samma sak på ett 
annat alternativ hade tagit längre tid. Mobiltelefonen har en tidsbesparande roll i hemmet.  
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Man kan även utgå ifrån att om mobiltelefonen finns nära tillhands så skapas ett behov för användaren 

som annars inte hade existerat. Som P3 beskriver använder hon mobiltelefonen när hon sitter i soffan 
och har tråkigt, endast om den befinner sig i närheten. Gör den inte det används den helt enkelt inte. 

Detta behov kan antas vara en vanesak. Mobiltelefonen har även alltså rollen som vanebildare i 

hemmet.  

P4 reflekterade om sin mobiltelefonanvändning: ” … man tänker efter själv, är det bra att man 

använder allting så mycket?....”. Samtidigt som mobiltelefonens tillgänglighet kan upplevas som 
någonting positivt kan den även upplevas påverka användaren negativt. Detta på grund av 

distraktionen användaren kan uppleva av att ständigt ha mobilen närvarande. Mobiltelefonen kan även 
sägas ha rollen i hemmet som en distraktion.  
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6. Slutsats 
Denna studie hade till syfte att undersöka och fastställa mobiltelefonens roll i hemmet. Då det inte 
fanns någon tidigare forskning som enbart fokuserat på användningen av mobiltelefonen i hemmet, 

samtidigt som det visat sig i en rad undersökningar att mobiltelefonen i stor utsträckning faktiskt 
används i hemmet, ansågs detta vara ett område som behövde utforskas. Sex stycken 

användningsfaktorer angående mobiltelefonanvändningen identifierades i denna studie som ansågs 

bidra till mobiltelefonens roll och därmed behövde undersökas. Ett metodval gjordes utifrån 
problemställningen. De metoder som ansågs vara mest lämpliga, och som sedan användes för att 

undersöka studiens ämne var, dagboksstudie med en intervjustudie som komplement. Dagboksstudien 
genomfördes med tio stycken testpersoner under fem dagars tid. Testpersonerna fick under dessa fem 

dagar anteckna all interaktion med mobiltelefonerna som skedde i hemmet i dagböckerna, samt övrig 

kompletterande information som kunde kopplas till användningsfaktorerna. Efter detta följde en 
semistrukturerad intervjustudie som utfördes med samtliga personer som medverkat i dagboksstudien, 

detta för att få en djupare förståelse för testpersonernas mobiltelefonanvändning i hemmet. I de 

insamlade dagböckerna kunde 315 interaktioner mellan testpersonerna och deras mobiltelefoner 
identifieras. Det visade sig att mobiltelefonen oftast hade använts till samtal, att ett vanligt syfte till 

användningen var att testpersonerna ville bota sin tristess eller att de bara var nyfikna på något 
speciellt. Det visade sig även att vardagsrummet var den plats i hemmet där flest interaktioner med 

mobiltelefonen hade angivits, att mobiltelefonen i snitt användes i 2,05 timmar om dagen av 

testpersonerna samt att samtliga testpersoner som hade en fast telefon tillänglig i hemmet (sex 
stycken) ändå brukade ringa från mobiltelefonen när de befann sig hemma. Anledningar till detta 

angavs vara att det var billigare att ringa från mobilen samt att det var smidigare eftersom kontakterna 
är integrerade i mobiltelefonen. Eftersom samtliga användningsfaktorer hade undersökts och besvarats 

var det då sedan möjligt att analysera kring vilken roll mobiltelefonen faktiskt har i hemmet. Man kom 

då fram till att flera testpersoner ansåg sig vara beroende av sin mobiltelefon, den används en stor del 
av tiden som spenderas hemma och de trivs med att använda den mycket och länge. Samtidigt har 

testpersonerna ständigt koll på var mobiltelefonen befinner sig samt att de uppfattar den som mycket 
personlig och privat. Mobiltelefonen uppskattas på grund av dess tillgänglighet samt snabba och lätta 

interaktion. Att den väljs framför andra alternativ såsom datorer beror just på detta, att den ständigt är 

tillgänglig, är lätt, liten samt snabb att starta i förhållande till andra alternativ. Det har även 
identifierats att mobiltelefonen skapar ett behov i sig i form av att användaren känner ett behov av att 

använda mobiltelefonen när den är i närheten just för att den finns där. 

Slutsatsen kan därför dras att studiens syfte har uppnåtts i och med att mobiltelefonens roll i hemmet 

har identifierats.   

Att studien begränsade sig till smartphones har med stor sannolikhet påverkat resultatet. På dessa slags 

mobiltelefoner finns en rad fler funktioner och tjänster än vad som finns på traditionella 
mobiltelefoner. Man kan därför anta att dessa mobiltelefoner som undersökts används i något större 

utsträckning än andra och därför möjligtvis även har något större betydelse för dess användare.  

Även att ett strategiskt urval användes i denna studie kan ha haft betydelse för studiens resultat. Det 
positiva med bekvämlighetsurvalet i denna studie kan tänkas vara att testpersonerna kände sig 

förpliktigade att lämna in dagbokstudien samt ställa upp på intervju. Att ha använt sig av ett annat 
urval hade säkerligen varit positivt för studiens resultat genom att man då möjligtvis fått en större 

spridning på resultatet.  
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Men då hade risken varit att man inte fått en komplett dagboksinsamling samt intervju. Samtliga 

testpersoner som undersöktes i denna studie bor inom Stockholms län. Hade man använt sig av 
testpersoner utspridda över hela Sverige hade variationer i resultatet kunnat ökas.  

Dagboksstudien kunde ha kortats ner något utan att detta hade fått negativa konsekvenser för studiens 

resultat. Testpersonerna uppgav att de tröttnade efter ett par dagar vilket också visade sig i kvaliteten 
på de sista dagarnas anteckningar i dagböckerna. Hade man istället kortat ner dagboksstudien till tre 

dagar hade man kanske fått ett mer koncentrerat resultat, man hade alltså haft kvar testpersonernas 
engagemang och intresse under hela dagboksstudien. Genom att denna dagbokstudie pågick i fem 

dagar fick man nu istället dessa tre ”bra” dagar samt två ”mindre bra” dagar.  

Intervjustudien fungerade som planerat.  

I denna kvalitativa studie har det alltså undersökts och identifierats några få individers 
mobiltelefonvanor i hemmet och utifrån detta fastställt vilken roll mobiltelefonen har i hemmet. För att 

bygga vidare på denna studie kan det tänkas att en kvantitativ studie utförs inom samma ämne. Det 
kan vara av intresse att undersöka hur ofta och till vad mobiltelefonen används i hemmet av en stor 

grupp människor, utan att gå in på djupet på samma sätt som gjorts i denna studie. Med hjälp av en 

sådan studie skulle man kunna avgöra om det som framkom i denna studie kan appliceras på hela 
befolkningen. Detta skulle kunna utföras med både personer som har smartphones och sådana som har 

traditionella mobiltelefoner för att kunna jämföra dessa grupper och avgöra om det finns någon 

skillnad dessa emellan. Det framkom i denna studie att mobiltelefonen har en oerhörd betydelse för 
vissa användare. De säger sig inte kunna leva utan sin mobiltelefon. Detta kan vara ett ämne intressant 

att undersöka vidare. Vad är det som gör att mobiltelefonen uppfattas som så viktig? Är det vad som 
utförs med mobiltelefonen dessa personer inte klarar sig utan eller är det just själva mobiltelefonen 

som har sådan betydelse? Hur och framförallt varför har detta behov skapats?   
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Dagboksmall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  

Tid:  Vad: Varför: Var i hemmet: Alternativ tillgängligt: 

          

Hur länge:     

Hur upplevdes  

användningen: 

Varför valdes inte  

detta framför mobilen: 

          

Med någon:       
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Bilaga 2: Information till testpersoner inför 
dagboksstudie 
 

Denna studie syftar till att undersöka människors mobilanvändningsvanor i hemmet. Det är mycket 
viktigt att ALLA interaktioner med mobiltelefonen som sker i hemmet skrivs ner i dagboken för att 

resultatet ska bli rättvisande. Nedan följer en förklaring för hur dagboken ska fyllas i: 

Datum: Datum då mobiltelefonen användes 

Hur länge: Uppskattat i minuter hur länge mobiltelefonen användes 

Med någon: Uppge om någon annan involverad i användandet. Exempelvis någon annan lyssnade på 
musiken, tittade på videoklippet eller på annat sätt medverkade i användningen 

Vad: Exakt vad användes mobilen till. Vilken funktion/applikation användes.  

Varför: Vilket syfte hade användningen. Både anledningar av nytta och nöje är av intresse. 

Var i hemmet: Var i hemmet befann du dig när mobiltelefonen användes. 

Hur upplevdes användningen: Uppge hur du anser att användningen med mobiltelefonen fungerade. 
Vad var bra respektive dåligt? 

Alternativ tillgängligt: Kunde det som utfördes på mobilen utföras med annat tillgängligt alternativ 

såsom tv-apparat, dator, stereoapparat, anteckningsblock, spel, klocka etc.? 

Varför valdes inte detta framför mobilen? Vad avgjorde (om det fanns alternativ tillgängligt) att 

detta alternativ inte användes istället för mobilen? Vilken fördel hade mobiltelefonen framför dessa? 

Dagboken ska fyllas i under 5 dagars tid. Efter att dagboken fyllts i och lämnats in vill vi gärna 

intervjua er om er mobiltelefonanvändning. Denna undersökning är anonym, det enda vi vill ha reda 
på om er är detta: 

Ålder: ___ 

Man/kvinna: _________ 

Mobiltelefonmodell:_______________________ 

Ensamboende/flerhushåll:______________ 

Tillgång till hemtelefon:____ 

Sysselsättning:_________________ 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
 

Inledande frågor: 

1. Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 

smartphone har du?  

2. Hur trivs du med den?  

3. Vad använder du din smartphone till? 

4. Hur upplever du att dagboksstudien har gått?  

5. Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 

6. Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 

7. Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala 

mobiltelefonanvändning i hemmet?  

8. Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken?  

Funktion 

9. Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 

10. Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig?  

11. Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – vilka? 

varför? 

12. Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför hemmet? – 

vilka? Varför? 

13. Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför hemmet? 

14. Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du skaffat 

smartphone? 

15. Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din mobiltelefon? 

Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem?  

16. Vi ser i dagboken att du (har/inte har) hemtelefon. (Inte har): Hur kommer det sig att du inte 

har hemtelefon? (Har): Händer det att du använder mobiltelefonen till att ringa när du är 

hemma? Varför väljs den framför hemtelefonen? 
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Syfte 

17. Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje etc., 

kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 

18. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 

19. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? På 

vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 

20. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? Hur 

ofta händer detta? 

21. Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad använda 

du mobiltelefonen till då? 

Tid 

22. Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 

23. Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av mobiltelefonen 

hemma en ”vanlig” dag? 

24. Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan används 

den som mest hemma? Varför då? 

25. Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 

Plats 

26. Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner du att 

du behöver ha koll? 

27. Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma?  

28. Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet?  

29. Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 

30. Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 

Skäl till att mobiltelefonen valdes 

31. Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka?  

32. Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? Ge 

ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 

33. Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val medvetet 

eller omedvetet?  
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34. Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet?  

35. Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet och 

mobiltelefonen? 

36. Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 

37. Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 

Privat 

38. Hur ser din boendesituation ut?  

39. Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 

40. Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 

41. Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.?  

42. Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, exempelvis 

samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 

43. Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 

44. Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) när den 

är i ditt hem? 

45. Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
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Bilaga 4: Insamlat dagboksmaterial 

 

Dagboksstudie: 

P1
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Dagbokstudie: P2 
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Dagbokstudie: 
P3
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Dagbokstudie: 
P4
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Dagbokstudie: 
P5
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Dagbokstudie: P6 
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Dagboksstudie: P7 
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Dagboksstudie: P8 
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Dagbokstudie: P9 
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Dagboksstudie: 

P10
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Bilaga 5: Insamlat intervjumaterial 
 

Intervju med testperson P1: Man 22 

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?  

P1 Samsung Galaxy S 
 
Fråga  Hur trivs du med den? 
P1 Ja trivs bra med den 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P1 Kolla mail, Ringa smsa, spela lite kanske, lite roliga grejer 
 
Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått? 
P1 Den har gått bra, den har varit enkel och kul, lätt att formulera sig.  
 
Fråga  Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P1 Nej, allting var väldigt klart och tydligt enkelt formulerat. 
 
Fråga  Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P1 A det vart ju lite man fick komma ihåg lite själv, det var inte så att man skrev direkt, 

man kollade vad man hade gjort helt enkelt. 
 
Fråga  Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala  

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P1 Det är representativt, jag kollar klockan jag går in på mailen o de. 
 
Fråga Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P1 Nej, ja tycker jag har fått med det som jag har gjort under dessa 5 dagar.  
 
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P1 Jag utnyttjar nästan de flesta funktioner som finns på mobiltelefonen. 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P1 Ja jag smsar, och ringer och kollar klockan tycker jag, som jag gör mest i alla fall. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P1 Det finns inga speciella funktioner. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? Varför 
P1 Det skulle ju vara gpsen och runkeeper. 
 
Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
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P1 Viss skillnad är det ju kanske, hemma kanske man surfar mer kanske än vad man gör 
när man är ute, men det kanske är ganska lika faktiskt 

 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
P1 Självklart, jag använder den mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra, datorn 

har blivit mindre använd än va den brukar. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem? 
P1 15-20st men jag använder kanske 6 stycken av dom oftast. 
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du har hemtelefon. Händer det att du använder mobiltelefonen till 

att ringa när du är hemma? Varför väljs den framför hemtelefonen? 
P1 Ja jag ringer med mobilen, jag ringer från den för att jag har alla nummer, sen så har 

jag Comviq så jag ringer gratis till alla andra som har Comviq. 
 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P1 Nytta skulle jag säga tror jag. Jag kanske skrev nöje, men det är nog mest nytta, 

eftersom jag kollar klockan osv. hela tiden. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P1 Ja de klart man gör det, jag sitter och spelar lite grann, lyssnar på musik kanske, bara 

kollar på nätet bara för att man har tråkigt, och inte orkar sätta sig vid datorn för man 
sitter i soffan. Det beror på hur länge man är hemma, men minst en gång varje dag i 
alla fall. 

 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P1 Ja det har ju hänt, men det händer inte ofta, inför prov brukar jag fota på mobilen så 

man kan plugga innan, eller om det är en pdf som man kan lägga in. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta? 
P1 Gymschema brukar jag lägga in så jag vet innan vad som ska göras på gymmet 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P1 Ja det har hänt, smsat och samtalat och gått in på internet kollat facebook. Absolut.  
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P1 Ja det gör jag väl det tror jag. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P1 Ja som singel så är det betydligt mindre än förut, men allt som allt sitter man kanske en 

timme en normal dag, och då är det ringa och smsa och sånt. 
 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
P1 Det varierar. Men på helger används den mest. Fredag lör. sön, då ringer man 

vännerna mera, helt enkelt för det händer mer saker under helgen. 
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Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P1 Nej, ja tyckte det förut kanske. 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 

du att du behöver ha koll 
P1 Nej jag har den alltid i fickan, när jag är hemma och ska sova ligger den alltid på 

nattduksbordet. 
 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma? 
P1 I min byxficka  
 
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet? 
P1 ja  
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P1 Ja det tror jag, skulle jag veta att mobilen va nere så skulle jag sätta mig vid datorn. 

Om datorn är på då går datorn alltid före. 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i köket. Hur kommer 

detta sig? 
P1 Köket.  
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka? 
P1 Ja det klart de finns, det mesta som jag gör på mobilen kan jag göra genom andra 

saker. 
 
Fråga  Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P1 Ja, det är mest att man ska starta grejer som tar lång tid, men mest för att man oftast 

har mobilen till hands. 
 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet? 
P1 Ren vana skulle jag säga. 
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet? 
P1 Just egenskapen att det är snabbt och enkelt samt nära till hands 
 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P1 Jo det är klart går jag in på facebook t.ex. så tänker jag att det kanske hade varit 

skönare om jag suttit vid datorn och logga in, då ser man bättre, bättre upplagt, man 
slipper zooma och scrolla och ha sig, men ibland är det den som är det enkla 
alternativet som sagt. 

 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P1 Alternativen finns ju så nej, den bidrar inte till någon ny funktionalitet. 
 
Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P1 Nej 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut? 
P1 Flerhushåll/villa 
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Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P1 Ja tvår stycken 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P1 Den är ganska personlig tycker jag, beroende på vad man har liksom. 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.? 
P1 Ja det händer 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 
P1 Ja det händer, men inte så ofta 
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P1 Om de vill att jag ska svara så skulle jag svara 
 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P1 Det tror jag inte eftersom jag har en egen, men kanske 
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P1 Helt okej, spelar ingen roll om jag eller någon annan svarar. 
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Intervju med testperson P2: Man 22 

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?  

P2 Iphone 4 
 
Fråga  Hur trivs du med den? 
P2 Ja Jag trivs bra med den, bra och ha, skönt o många funktioner på mobilen. 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P2 Ehm Mestadels ringer jag ju och skickar meddelanden från den, jag använder den 

mindre till att surfa och sådär, dom funktionerna använder jag mest på tåget. Nästan 
aldrig när jag hemma. 

 
Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått? 
P2 Hehe, joo det har väl gått bra, som sagt var ju inte så mycket att fylla i, eftersom jag 

mestadels ringer från min mobil så, iaf när jag hemma. 
 
Fråga  Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P2 Nej det var det väl egentligen inte, vissa frågor va väl svårare att svara på beroende på 

funktionen, t.ex. samtal och så finns ju inte så mycket att skriva om det. 
 
Fråga  Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P2 Nej, tycker jag inte 
 
Fråga  Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala  

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P2 Ja, i alla fall när jag är hemma 
 
Fråga  Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P2 Hm neej. Jag tror inte det. Inga som jag kan komma på. 
 
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P2 Tjaa, mestadels ringer jag ju och skickar meddelanden som sagt, så använder jag  

Spotify och Ipoden andra mest. Lyssnar musik samtidigt som jag lagar mat, klockan 
planeraren som väckarklocka, många fler funktioner än så använder jag inte när jag är 
hemma, andra grejerna kollar ju via datorn, går ju snabbare. 

 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P2 Ja det gör jag verkligen, i och med att jag har fast pris på abonnemanget med 3000 fria 

minuter i månaden. Då ringer man ju mer än vad man behöver.   
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P2 Det skulle väl vara påminnelserna för väckarklocka, jag har ju klockradio men mobilen 

kan man ställa in någon jobbig låt att gå upp till då måste man gå till, förutom det, tror 
jag inte jag använder när jag bara är hemma. 

 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? Varför? 
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P2 Ja facebook och surfen överhuvudtaget, den använder jag nästan aldrig hemma, skulle 
va internet va nere hemma kanske, då surfar man på mobilen 

 
Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
P2 När jag inte är hemma så använder jag väl den mer, ingen skillnad direkt, den fungerar 

ju likadant  
 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
P2 Ja framförallt så ringer jag ju mer eftersom jag har ett bättre abonnemang, men a 

lyssnar väl på musik mer oftare på mobilen, större urval av musik på mobilen, större 
utrymme, internet möjligheten bättre stream på mobilen. 

 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem? 
P2 Har väl ett 20 tals apps kanske, egentligen används inte någon av dom regelbundet när 

jag är hemma. Några apps som jag bara använder i hemmet, relaxing sounds. 
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du (har/inte har) hemtelefon. (Inte har): Hur kommer det sig att du 

inte har hemtelefon? (Har): Händer det att du använder mobiltelefonen till att ringa när 
du är hemma? Varför väljs den framför hemtelefonen? 

P2 Jag ringer bara från mobilen, det blir inte billigare att ringa med hemtelefonen 
 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P2 Nöje 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P2 Händer inte så ofta, skulle väl vara om man ringer och snackar skit med någon. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P2 Aldrig hänt 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta? 
P2 alarmklockan används varje gång när jag ska till skolan, men jag använder inte 

kalander så ofta, om man har något speciellt att göra en bra tid framöver 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P2 Det är väl då isåfall om man skulle ringa och snacka med någon, skicka sms. 
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P2 Ja det skulle jag säga att du gör, lite beroende på va det är för dag. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P2 måndagar t.ex. när jag är i plugget hela dagen, så är det väl en halvtimme kanske när 

jag är hemma. Det varierar ju som sagt 
 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
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P2 tisdagar. fredagar, torsdagar och helger används den mest, dom dagarna jag är hemma 
mest och har mest fritid.  

 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P2 Nej det tycker jag verkligen inte. 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 

du att du behöver ha koll 
P2 Ja det brukar ja hålla koll på. 
 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma? 
P2 Rummet precis bredvid laddaren, det är där jag alltid lägger den när jag kommer hem. 
 
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet? 
P2 Ja det beror ju på om jag gör något speciellt, om jag ska laga mat så lyssnar jag på 

musik oftast, då har jag ju med mig mobilen 
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P2 Det beror ju på om jag är på övervåningen 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P2 Jo det är gör jag väl oftast, ja när jag är hemma hänger jag oftast i rummet.  
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka? 
P2 Hemtelefonen men den har jag koppla ut i mitt rum. Dator och tv har jag också. 
 
Fråga  Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P2 Ja det skulle väl vara om jag var utomhus precis utanför dörren, o skulle kika något 

snabbt på internet, så går det ju snabbare att ta upp mobilen ur fickan och kolla än att 
gå ner till datorn. 

 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet? 
P2 Det är nog omedvetet skulle jag tro. 
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet? 
P2 Njaa nej det tror jag nog inte, inget jag kan komma på i alla fall, allt man kan göra på 

mobilen kan man ju göra på datorn, och där går det snabbare. Fördelen är väl att 
telefonen är lättillgänglig 

 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P2 Ja det är klart det gör, skulle knappast sätta mig och kollar på en serie på mobilen 

kanske. Det hade varit lite tråkigt kanske. 
 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P2 Nej det gör den nog inte.  
 
Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P2 Nej 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut? 
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P2 Bor hemma, in the ghetto  
 
Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P2 Nej 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P2 Jo det är väl den. Det är ju bara jag som använder den.  
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.? 
P2 Ja det gör det, det händer. 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 
P2 Ja det händer väl, kanske inte surfning men om man ringer och smsar och så. 
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P2 Det beror på vem det är som ringer, om det är någon jag känner skulle jag svara, 

annars skulle jag inte göra det om dom inte säger att jag sak göra det. 
 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P2 Nej det skulle jag inte göra. 
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P2 Det är väl okej, beror väl på vem det är som ringer och så där. Om det är något 

speciellt samtal liksom. 
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Intervju med testperson P3: Kvinna 23 

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?  

P3 Samsung Galaxy Spica 
 
Fråga  Hur trivs du med den? 
P3 Sådär, inte så bra, jag vill köpa en ny, den är seg, det tar så lång tid att kolla allting, 

om man ska kolla SL t.ex., sen har jag inte så bra operatör heller. 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P3 Ringa och smsa och sen kollar min mail ibland, facebook med. 

Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått? 
P3 Den har gått bra, jag trodde inte jag använde mobilen så lite som jag gör, man märker 

det när man fyller i varje kväll. Men det var också den tid som jag jobbat, då är jag inte 
hemma förens 7 så då hinner man inte använda den så mycket. 

 
Fråga  Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P3  Nej, först förstod jag inte om jag skulle fylla i alla sms och ring grejer, jag trodde det 

bara vara användning med internet och allt annat. Men Jag frågade ju det innan jag 
började använda den. 

 
Fråga  Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P3 Ja jag glömde nån kväll med larmet, för det ställer jag varje kväll, och morgon.

  
Fråga  Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala  

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P3 Lite mindre än vanligt, kanske missat något användningstillfälle, just när jag varit 

hemma så korta tillfällen 
 
Fråga Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P3 Nej inte direkt, förutom det här med att jag missat någon enstaka användning. 
 
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P3 Jag ringer mest, och smsar också en del. Sen kollar jag mailen om jag inte orkar sitta 

vid datorn, och som larmklocka. 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P3 Ja det stämmer. (samtal) 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P3 Larmklockan används bara på kvällarna, jag spelar inga spel. Nej. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? Varför 
P3 Spel, brukar spela på tåget. 
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Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 
hemmet? 

P3 Likadan, samtal bryts på tåget när man pratar i telefon.  
 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
P3 Ja tidigare kunde jag inte kolla min mail, men annars tycker att det nästan är svårare 

att skriva ner sms än tidigare för att det är touch skärm. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem? 
P3 Min sambo har laddat ner de åt mig hehe, jag är ingen mobilnörd, kanske 5 appar. 

Facebook används mest av dessa 
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du har hemtelefon. Händer det att du använder mobiltelefonen till 

att ringa när du är hemma? Varför väljs den framför hemtelefonen? 
P3 Det känns onödigt, överflödigt, det kostar massor extra, när man egentligen kan ringa 

från mobilen, skönt att kunna ha en egen telefon, om någon vill söka mig så ringer dom 
till min egen mobil 

 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P3 Nöje, samtal ringer och kollar läget med kompisar och kollar sms och så. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P3 När det är reklam på tv, så kollar jag facebook och kollar mailen bara för att ha något 

att göra, 2-3 ggr per kväll. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P3 Nej, jag har en enskild jobbmail och den brukar jag aldrig kolla på mobilen. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta? 
P3 Varje kväll med larmet, och sen om man smsar med kompisar, då planerar man ju 

också om man ska ses etc. men jag använder inte kalendern 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P3 När man har tråkigt kollar facebook. Samma sak liksom. 
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P3 Nej, jag tror det finns dom som använder den mer än jag gör. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P3 1 timme ungefär skulle jag säga. (lyssna inspelning) 
 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
P3 Samma varje dag. 
 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P3 Nej haha, det är lagom 
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Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 
du att du behöver ha koll 

P3 Ja, för jag ibland är jag dålig på att höra att det ringer, då vill ja veta vart den är, 
 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma? 
P3 På något bord antingen köksbordet eller köksbänken typ. 
  
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet? 
P3 Inte mycket, när jag ska gå och lägga mig så lägger jag den vid sängen. 
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P3 Ja det gör det, om det är reklam och mobilen finns i köket går jag inte till köket och 

hämtar den för att kolla min mail t.ex. 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i köket. Hur kommer 

detta sig? 
P3 Ja det tycker jag stämmer. 
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka? 
P3 Ja, dator, tv, klockradio. 
 
Fråga  Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P3 Ja, för att den är lättare, smidigare om man har mobilen här och bara vill kolla. Så 

med larmet har jag skönare ljud att vakna till på morgonen 
 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet? 
P3 Medvetet 
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet? 
P3 Ja Smidigare, men den är segare så det är plus minus noll ändå. 
 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P3 Nej det påverkar inte.  
 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P3 Nej det gör den inte.  
 
Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P3 Nej 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut? 
P3 Lägenhet med sambo 
 
Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P3 Ja 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P3 Väldigt personlig, just för att man har alla nummer och foto, hela sitt liv i mobilen 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.? 
P3 Nej det händer inte. 
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Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 
exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 

P3 Ja det händer 
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P3 Det beror på vem som ringer, det står ju oftast. 
 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P3 Ja, jag brukar använda min sambos mobil för att spela på. 
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P3 Det är också beror på vem det är som ringer, och vem d et är som svarar, men min 

sambo brukar inte göra det, han låter det ringar. 
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Intervju med testperson P4: Kvinna 18  

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?  

P4 Sony Ericsson X10 
 
Fråga  Hur trivs du med den? 
P4 Ja tycker den är väldigt användbar 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P4 För det mesta textmeddelanden och vanliga telefonsamtal men sen kan man alltid gå in 

på internet när man har tråkigt och använda spel och sånt 
 
Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått? 
P4 Det var enkelt i början då kom man oftast ihåg att skriva när man använt mobilen, men 

sen efter ett tag så kunde man börja glömma att fylla precis när man använde telefon, 
men sen kom man på vilka tidpunkter man hade gjort vissa saker och så 

 
Fråga  Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P4 Det kanske var lite mer, det fanns en del där det står om det var för nytta eller nöje 

liksom, om användningen var bra eller dålig, man tänker efter själv e det bra att man 
använder allting så mycket osv. Men annars var det enkelt att komma igång osv. 

 
Fråga  Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P4 Kolla svar 4 
 
Fråga  Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala  

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P4 Ja, men man har ju visat vissa grejer, det hade varit jobbigt att skriva upp exakt varje 

gång jag fick sms under dagen. För övrigt tror jag att det är representativt. 
 
Fråga  Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P4 Ja alltså jag har ju kollat på klockan väldigt ofta och t.ex. kollat bankkonton via 

mobiltelefonen. 
  
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P4 Allt nästan, kameran kan man använda, det kan ju vara att man lyssnar på musik när 

man går runt i huset, att man smsar och att man kan få samtal helt plötsligt osv., jag 
använder mobilen nästan hela tiden. 

 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P4 Nej det stämmer inte, jag gillar inte att prata i telefon så ofta, så jag smsar nog mest, 

men jag har inte hunnit antecknat alla gånger jag har använt sms. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P4 Wi-Fi, för att vi har trådlöst internet hemma då får jag internet på mobilen. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? Varför? 
P4 Nej det finns inte 
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Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
P4 A jag använder den mer när jag är utanförhemmet. För att mötas med folk och berätta 

vart jag är och hålla koll helt enkelt. 
 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
P4 Ja faktiskt, man slutar använda sig av datorn till en viss grad. Mobiltelefonen finns ju 

till hands oftast. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem? 
P4 30 stycken, jag använder inte alla, vissa är spel.  
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du har hemtelefon. Händer det att du använder mobiltelefonen till 

att ringa när du är hemma? Varför väljs den framför hemtelefonen? 
P4 Nej jag ringer aldrig från hemtelefonen, de flesta av mina vänner har samma 

abonnemang då blir det billigare att ringa till dom, gratis till och med. 
 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P4 Det kan ju vara allt, det kan va allt från studier till att någon ringer och man ska 

planera något, men mest nöje tror jag nog 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P4 Ja det händer rätt så ofta ändå, det kan ju vara när man försöker ligga och sova och 

sen kanske man har tråkigt och inte somnar, då går man in på facebook på mobilen och 
spelar lite fruit ninja.  

 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P4 Ja, att man t.ex. frågar om olika pluggmaterial när man ska plugga och utföra vissa 

saker, det händer nästan varje dag 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta? 
P4 Ja, det kan ju va både samtal och att man skriver upp själv på både anteckningar och 

kalander att man ska göra massa saker. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P4 Ja, det kan vara för att man varit rädd, eller för att man har haft tråkigt eller varit 

själv, man ringer till kompisar eller spelar . 
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P4 Ja väldigt ofta, jag har ju med mig den i fickan vart jag än går liksom. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P4 oj, ja men säg typ att man sover 12 timmar av dom, eller oj det kanske är lite för 

mycket, men säg att det är lov då, säg att man sover 10 timmar, då har man 14 timmar 
kvar, man använder ju mobilen direkt när man vaknar till att man går och lägger sig, 
så säg 7 timmar per dag.  



119 
 

 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
P4 Den används mer om vardagarna tror jag, för det handlar mer om skolan osv.  
 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P4 Ja, det kan ju vara att man sitter och pluggar, sen får man ett sms och fastnar i det, då 

fortsätter man smsa osv. 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 

du att du behöver ha koll 
P4 Ja, man blir u beroende av att veta var den är nånstans, ja vill veta vart den exakt 

ligger 
 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma? 
P4 Antingen mitt bord eller på byrån i mitt rym 
 
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet? 
P4 ja det gör den ju eftersom jag har den på mig. 
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P4 Ja det gör det. 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i ditt rum? Hur kommer 

detta sig? 
P4 Jag är mitt rum oftast, så det är därför jag använder mobilen mest där. 
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka? 
P4 Ja det finns ju allt, Playstation 3, dator, hemtelefon, X-box, tv, stereo. 
 
Fråga  Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P4 Hemtele n är dyrare, tv och sånt kan man titta på datorn, Playstation 3 och de behöver 

man oftast starta och sånt och det är bara jobbigt, och datorer är oftast på. Mobilen 
används framför dessa för det enklare att använda sig av eftersom den ligger i fickan. 

 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet? 
P4 Ren vana skulle jag säga. 
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet? 
P4 Nja jag vet inte att den är så, ja det är ju ny teknologi så det är roligare att leka med 

telefonen 
 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P4 Ja, jag använder Ipoden till musik t.ex. för att den har bättre ljud. 
 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P4 Ja nästan allt, det finns ju massa appar som täcker, ibland behöver man inte ens betala 

sms kostnader där chattar man istället. T.ex. anteckningar fanns inte förut heller  
 
Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P4 Nej 
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Fråga  Hur ser din boendesituation ut? 
P4 Bra? Haha definiera frågan, jag bor hemma med mamma pappa 
 
Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P4 Ja två andra 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P4 Jätte personlig faktiskt för man har ju alla låtar som man själv tycker om, alla sina 

egna kontakter, konversationer, samtal och bilder. Allt finns ju liksom i mobilen 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.? 
P4 Ja det händer 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 
P4 Ja alltså man kan ju sitta och smsa när någon är där t.ex. 
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P4 Nej det beror på vem 
 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P4 Nej mest isåfall i samtal, men det kan man ju använda hemtelefonen till. 
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P4 Jag vet inte det känns ju rätt så personligt, men varför inte om de säger att de kommit 

till min telefon och så. 
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Intervju med testperson P5: Man 22 

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?  

P5 Sony Ericsson E X8 
 
Fråga  Hur trivs du med den? 
P5 Ja det gör jag. 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P5 SMS, samtal då och då. 
 
Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått? 
P5 Den har gått lite halvt, den var lite konstig men duger. 
 
Fråga  Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P5 Ja typ allt, det var konstiga formuleringar typ, men annars så ja. 
 
Fråga  Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P5 Nej 
 
Fråga  Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala  

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P5 Det är representativt, absolut 
 
Fråga  Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P5 Nej det är väl i så fall alla 200 miljoner sms. 
 
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P5 Meddelanden bara, så gott som 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P5 Svar ja 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P5 Ja meddelanden 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? Varför? 
P5 Meddelanden 
 
Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
P5 Nej upplever Ingen skillnad. 
 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
P5 Nej. Men eftersom jag har använt den på samma sätt som mina andra mobilen dvs. 

Meddelanden. 
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Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 
mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem? 

P5 10 kanske jag använder kanske 2 av dom 
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du inte har hemtelefon. Hur kommer det sig att du inte har 

hemtelefon?  
P5 För att det behöver jag inte ha, jag har alla kontakter på datorn också så alla är där 

som man behöver snacka med liksom. 
 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P5 Nöje 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P5 Ja hela tiden typ, sms är det då som används mest. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P5 Nej aldrig hänt 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta? 
P5 Ja, det är väl mest larmklockan, tidsplanering. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P5 Ja, då användes meddelanden 
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P5 Ja det gör jag 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P5 Kanske, vad kan det ta, 4-5 timmar kanske. 
 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
P5 Ja, jag tycker att den används lika mycket varje dag. 
 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P5 Ja det tycker jag. 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 

du att du behöver ha koll 
P5 Ja det känner jag. 
 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma? 
P5 På bordet 
 
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet? 
P5 Nej det gör den inte 
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P5 Ja det påverkar valet. 
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Fråga Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P5 Jag har ju bara en etta, så är alltid vardagsrummet. 
 
Fråga Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka? 
P5 Ja en datorjävel, X-box, tv. 
 
Fråga Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P5 Ja det händer.  
 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet? 
P5 Ja det gör det väl 
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet? 
P5 Ja den är mer smidigare, och man har den nära hela tiden, och den är lätt att använda. 
 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P5 Ja alltså visst spelar det roll på så sätt, men ingenting som man lägger märke till så typ. 
 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P5 Nej det gör den inte, fast jag använder den oftast före alla andra. Den är närmare och 

bättre. 
 
Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P5 Nej 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut? 
P5 Bor själv i lägenhet 
 
Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P5 Nej 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P5 Ja den är väl personlig. Bilder och kontakter sms, allt sånt är personligt.  
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.? 
P5 Det händer inte så ofta men visst händer det. 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 
P5 Ja det händer. 
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P5 Det beror på vem det är som ringer till den, och om man har den personens tillåtelse 
 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P5 Nej det skulle jag inte. 
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P5 Det är väl okej, det är lugnt. 
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Intervju med testperson P6: Kvinna 49 

 
Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 

smartphone har du? 
P6  HTC Desire HD tror jag den heter 
 
Fråga Hur trivs du med den? 
P6 Jättebra, det är en jättebra telefon 
 
Fråga Vad använder du din smartphone till? 
P6  Till jättemycket, ringa med, skicka sms, kolla facebook, kolla recept, kolla Hotmail och 

Gmail och en massa appar av olika slag, vädret, läsa tidningar, a och mycket mera… 
 
Fråga Hur upplever du att dagbokstudien har gått? 
P6 Den har väl gått bra, men man måste ju komma ihåg varje gång man tar i telefonen och 

när man gör nånting. det var väl det då.. 
 
Fråga Så det var svårt att komma ihåg att fylla i dagboken? 
P6  I början var det inte alls svårt, sen mot slutet när jag hållit på ett tag, fem sex dagar, 

då började jag glömma så då slutade jag fylla i dagboken 
 
Fråga Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P6 Nej, det tycker jag inte 
 
Fråga Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala 

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P6 Ja 
 
Fråga Är det någonting du vill tillägga angående ditt mobiltelefonanvändande? Som du 

kanske missat att skriva i dagboken eller som du inte fick chans att skriva i dagboken? 
P6 Nej det tycker jag inte, jag kunde skriva varje gång jag använde den, det var inga 

problem så 
 
Fråga Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du dig av när du är hemma? 
P6  Ja. jag använder väl den till att ringa med, asså jag ringer hellre på mobilen än att ta 

den fasta telefonen eftersom man har alla kontakter i mobilen, det är mycket smidigare 
att ringa med mobilen, därför använder jag den till det, sms använder jag, finns ju inget 
alternativ till det… så då blir det ju mobilen,  

 
Fråga  Skiljer sig användningen från när du inte befinner dig i hemmet? 
P6 Nej det gör den inte, jag använder den alltså lika mycket när jag är hemma som när jag 

inte är hemma 
 
Fråga  Anser du att du använder mobilen mest till att kolla e-post när du är hemma? 
P6 Ja 
 
Fråga  Hur kommer det sig? 
P6 För det är mycket enklare, mobilen har man med sig överallt, man behöver inte logga 

in och hålla på med lösen utan här har man allting, det finns ju redan, allt är redan 
förinställt, man behöver inte hålla på och logga in utan trycker du på appen så kommer 
man direkt till Hotmailen och direkt in på G-mailen och direkt in på facebook. Allt går 
mycket snabbare. Det är smidigare och den är ju alltså alltid ledig, datorn kan ju va 
upptagen och den kan ju va avstängd och så att… 
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Fråga  Finns det några funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? 
P6 A det skulle nog vara att jag kollar på recept hemma, för att man är hemma och ska 

laga middag och då har jag börjat kolla på den appen. Allt det andra använder jag väl 
både hemma och när jag inte är hemma. 

 
Fråga  Finns det då vissa funktioner som du enbart använder när du är utanför hemmet? 
P6  Ja när jag åker pendeltåget på väg till jobbet så kanske jag läser tidningen mera, alltså 

i mobilen till skillnad från hemma, för då kanske jag hellre läser den riktiga tidningen 
om den finns hemma.  

 
Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? 
P6 Hemma har man mer tid att sitta och skriva och svara och så, men det är... det kan jag 

göra på pendeltåget också, men det klart att det är lugnare hemma, mer tid, ingen som 
stör en. Långa svar på mailen skriver jag alltid när jag är hemma, det väntar man med 
tills då. 

 
Fråga  Har din användning av mobiltelefonen i hemmet förändrats sedan du skaffat en 

smartphone? 
P6 Ja, absolut.  
 
Fråga  På vilket sätt? 
P6 Det finns så många fler finesser i den här smartphonen som jag inte hade i min förra 

mobil. Så det är ju allt det här som jag rabblade upp, alla appar, recept och så, 
facebook. Det är mycket mycket bättre mobil som jag har nu så det klart att det är stor 
skillnad. 

 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer har du nerladdade på din mobil? 
P6 Uppskattningsvis säg 30 då, jag vet inte men nog mellan 20 och 30 stycken 
 
Fråga  Och hur många av dom använder du när du befinner dig hemma? 
P6 Är facebook och mailen appar? Ja då kanske jag använder 10 av dom hemma 
 
Fråga  Jag ser här i dagboken att du har hemtelefon. 
P6 Ja 
 
Fråga  Händer det ändå att du använder mobilen till att ringa samtal när du är hemma? 
P6  Absolut 
 
Fråga  Varför väljs den då framför den fasta telefonen? 
P6 För att jag har alla telefonnummer i mobilen, jag kan ju inte allas telefonnummer i 

huvudet så då skulle jag ändå först behöva gå till mobilen för att kolla upp numret och 
sen gå till den fasta för att ringa och det verkar ju helt onödigt, egentligen behöver man 
ingen fast telefon, det räcker med en mobil. Mycket smidigare med mobilen 

 
Fråga  Har ni ingen fysisk telefonbok? 
P6 Den är inte aktuell, håller inte på och ändrar i den så många nummer är säkert 

inaktuella. I den står inga mobilnummer heller. Utan det är bara folks 
hemtelefonnummer 

 
Fråga  Vilket syfte har mobiltelefonanvändningen oftast när du befinner dig hemma? 
P6 Mest för nöjes skulle men även av nytta såklart eftersom jag går in och läser mail och 

sånt där och läser tidningar och facebook, och det är ju nytta. Båda och alltså. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? 
P6 Ja många gånger, 
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Fråga  Och vad använde du mobiltelefonen till då? 
P6 Ja, då går man bara in och letar upp nån app som man kanske liksom inte har utforskat 

innan, kollar lite på den och aa kollar runt på mobilen på en massa olika saker. 
 
Fråga  Hur ofta händer det här? 
P6 Nån gång per vecka kanske.när man känner att man bara vill leka lite med mobilen, det 

finns så mycket finesser som man inte vet om 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobilen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 
P6 Jag har ju enskild firma så då använder jag ju mobilen och går in och kollar och 

kanske svarar på mail 
 
Fråga  Hur ofta händer detta? 
P6 Nån gång per vecka eller nej kanske varje dag då eftersom jag går in och kollar om jag 

fått några beställningar eller om folk har svarat eller meddelat att dom betalat eller så. 
Ja säg att det är varje dag. 

 
Fråga  Då väljer du alltså mobilen framför att gå in på en dator och göra dessa saker? 
P6 Många gånger väljer jag mobilen bara för att gå in och läsa, sen om jag måste skriva 

ut nånting så går jag till datorn och fortsätter där i så fall, om jag inte behöver 
skrivaren använder jag bara mobilen, så det är det som avgör. Och sen okej om man 
ska skriva långa mail så kan det gå fortare att gå in på den stationära datorn, men det 
blir mer och mer sällan tycker jag 

 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera?  
P6 Nån gång har jag väl använt kalender å skrivit in när vi har semester och sånt, om det 

nu räknas som planering, men det har hänt kanske max tre ggr 
 
Fråga  Varför så sällan? 
P6 För att jag inte riktigt har lärt mig hur den fungerar, men jag håller på å lär mig. Men 

har som sagt bara hänt någon enstaka gång sedan jag köpte den för ett halvår sen. 
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P6 Ja flera gånger per dag.  
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P6 Uppskattningsvis… varje gång man är inne så kanske man är inne en eller två minuter, 

och man kanske gör det typ ibland, säg varannan timme då, under vaken tid. Säg att jag 
går in 8 gånger då, då blir det väl 20 minuter som dagen, minst, säkert mera än så. 20 
till 30 minuter skulle jag gissa på.  

 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag?  
P6 Nej jag tycker jag använder den lika ofta oavsett.  
 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P6 Nej. För man blir beroende av den, man spar istället massa tid på att ha den. Att sätta 

sig vid datorn och knappa in massa olika facebook, Hotmail, Gmail, då tar det mycket 
längre tid, så det känns som att man har mobilen tillgänglig och man snarare spar tid 
tycker jag av att ha den . då behöver jag inte sätta mig vid datorn. Med mobilen kan jag 
se om någon svarat, nej det är det inte, då behöver jag inte göra någonting mer, mer 
ser jag att nån har svarat då kanske jag behöver göra nånting då sätter jag mig vid 
andra datorn, den är tidsbesparande tycker jag för min del 
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Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem?  
P6 Ja eller oftast, nästan alltid 
 
Fråga  Känner du att du behöver ha koll på var den ligger? 
P6 Ja jag vill ha den nära mig, är jag i köket vill jag ha den i köket, går jag upp och sätter 

mig tar jag med den, är jag i sovrummet tar jag med den och lägger den bredvid, är jag 
i vardagsrummet kan den ligga i köket för då hör jag den ändå. Jag vill alltså ha den så 
att jag hör om det ringer eller kommer sms eller så. 

 
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet?  
P6 Ja i alla fall mellan nedervåning och övervåning 
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P6 Nej det är inte avgörande utan jag väljer den i första hand alltid före fasta telefonen 

och före datorn och så 
 
Fråga  På grund av? 
P6 Att det går fortare, är enklare och smidigare att använda den 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i köket? 
P6 Ja, det är väl så. Jag tillbringar mycket tid i köket när man kommer hem från jobbet, 

sen är det ganska mycket i sovrummet också, eller i vardagsrummet fast då kan den lika 
gärna ligga i köket 

 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka?  
P6 Fasta telefonen, stationär dator, bärbar dator, klockradio, kokböcker, tidningar,  
 
Fråga  Händer det att du ersätter tv med att istället använda mobilen? 
P6 Alltså att titta på tv i mobilen? Nej det har inte hänt någon gång för jag vet inte hur det 

funkar 
 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet?  
P6 Medvetet i så fall 
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet?  
P6 Som jag sa är det om man ska in på facebook, Hotmail så är man inne bara med ett 

knapptryck i programmet, man behöver liksom inte, det är inte som med datorn där 
man måste starta datorn, logga in på datorn, det tar ju lång tid alltså, även fast datorn 
är på så tar det lång tid för då ska man logga in på … jag tycker att det är många 
egenskaper  

 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P6 Men den fast telefonen är det inga skillnader tycker jag i ljudkvalitet. Visst är det så att 

bärbara och stationära datorn har större skärm och det är lättare att se och skriva, 
men jag föredrar ändå mobilen många gånger eftersom det går fortare ändå. Så jag 
tycker det är tillräckligt stor skärm tycker man ser ganska bra på mobilen 

 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P6 På landet har vi en bom för att komma in i området och gäster som kommer ska slå ett 

nummer på en display och då kopplas man direkt till våran fasta telefon. Men det har 
inte fungerat så då har vi kopplat den till mobilen istället och då har ju den hjälpt till 
att allt fungerar  
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Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P6 Nej för bommen kan man öppna även utanför hemmet, så det påverkas inte 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut?  
P6 Flerhushåll, man barn 
 
Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P6 Nej, vet inte om min sons telefon räknas som en sådan… 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P6 Jag försöker göra min mobil så personlig som möjligt genom att välja dom 

bakgrunderna, bilderna och textsnitten, signaler och allt möjligt som jag vill ha, det är 
det som är kul. Att man försöker göra den så personlig som möjligt och välja dom 
appar man vill ha och sådär, så det försöker jag göra tycker jag 

 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.?  
P6 Det har hänt att jag har visat Youtube klipp för min man, det har hänt någon enstaka 

gång. Sen händer det att han lånar min mobil och kollar på internet för att det går 
fortare om han ska kolla öppettiderna på nån affär då är det lätt att ta mobilen och 
bara skriva in den affären så får man direkt fram det man vill veta, så den används mer 
och mer av min man 

 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen?  
P6 Ja det händer ofta 
 
Fråga  Och det stör dig inte? 
P6 Nej. Inte ett dugg 
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P6 Ja om jag ser vem det är som ringer och känner den personen annars skulle jag nog 

inte svara i nån annans mobiltelefon om jag inte kände den som ringde. Det tycker jag 
inte att man ska göra 

 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P6 Ja, nej det har jag aldrig behövt göra utan jag har min mobil så att jag anser att min 

mobile är bättre än dom som min familj har haha, om det inte är så att min är trasig då 
kanske jag måste göra det eller om den är urladdad, men då enbart till att ringa 

 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon?  
P6 Jag tycker att det är helt okej, men det är samma sak där, det skulle inte göra  nånting, 

men jagtycker inte det är någon ide att svara om man inte känner den som ringer, om 
man ser att det är nån som man inte känner då tycker jag att det är bättre att man låter 
det ringa så får man ringa upp sen 

 
Fråga  Men att nån annan använder din mobil till något annat då? 
P6 Det är helt okej, i alla fall i familjen, inte vem som helst sådär, att jag har den 

liggandes på jobbet och att vem som helst får använda den utan…  
 
Fråga  Varför?  
P6 Nej jag tycker inte det, det är min privata mobil och det kanske finns saker där i som 

man inte vill visa andra att dom ska se, men min man får gärna använd den om han vill. 
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Intervju med testperson P7: Man 18 

 

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?  

P7 Iphone 4 
 
Fråga Hur trivs du med den? 
P7 Jag tycker den är onödig, man behöver inte ha en sån här telefon.  
 
Fråga Vad använder du din smartphone till? 
P7 Spelar smsar och ringar. 
 
Fråga Hur upplever du att dagboksstudien har gått? 
P7 Sådär, jag har slarvat lite. 
 
Fråga Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P7 nej 
 
Fråga Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P7 Ja det var det. 
 
Fråga  Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala  

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P7 Ja 
 
Fråga  Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P7 Nej 
 
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P7 Vilka funktioner? Ringer smsar spelar använder internet. Jag använder Alarm och sånt 

också, mini räknare ibland kollar mailen ibland. 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att …(taget från 

dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P7 Ja, spela och ringa. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P7 Alarmfunktionen använder jag hemma på morgonen. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? Varför? 
P7 Ja juste, gps använder jag ju också, den använder jag inte hemma 
 
Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
P7 Nej likadant överallt 
 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
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P7 Ja man använder ju den lite mer, kollar mailen och sånt, internet, gör man ju inte på en 
annan mobil, spelar också, spelen är ju roliga på dom här så. 

 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem? 
P7 Jag har väl runt 160st apps, jag använder ca5 av dom, men sen har vi aftonbladet och 

blocket. 
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du har hemtelefon. Händer det att du använder mobiltelefonen till 

att ringa när du är hemma? Varför väljs den framför hemtelefonen? 
P7 Nej. För att vi använder bara mobilerna, så vi har inte kopplat in hemtelefon. 
 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P7 Lika mycket nöje och nytta. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P7 Det händer ibland då spelar jag på mobilen 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P7 Alltså när jag jobbade med en vän så skrev jag upp jobbtider i anteckningar, i skolan a 

har jag också använt mobilen till att planera till skolan. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta? 
P7 Nej inte direkt nån gång kanske det har hänt. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P7 Nej inte direkt eller nån gång, kanske ibland så ringer jag någon. 
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P7 Nej inte jätteofta 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P7 En timme allt tillsammans. Ja det tar ju någon min när jag ringer, ett sms tar ju typ 10 

sekunder att svara på. 
 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
P7 Samma varje dag, morgon och kväll mest. 
 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P7 Nej det tycker jag inte. 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 

du att du behöver ha koll? 
P7 Nej jag vet vart den är. 
 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma? 
P7 Jag brukar ha den i fickan. 
 



131 
 

Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet? 
P7 Ja, den följer ju med mig. 
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P7 Det beror ju på vad jag ska göra, men det är lättare att ta telefonen om den ligger 

närmare. 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i ditt rum? Hur kommer 

detta sig? 
P7 Ja mitt rum för att jag är väl där mest  
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka? 
P7 Ja, dator tv X-box, Wii, Playstation 3 hemtelefon(ej inkopplad) 
 
Fråga  Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P7 Ja det händer, för telefonen är lättare att använda. 
 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet? 
P7 Medvetet 
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet? 
P7 Jag vet inte, det är ju bara så lätt att ta fram allting, det finns ju direkt, man behöver 

inte starta något som datorn. 
 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P7 Ja det tycker, jag skulle inte sita och kolla en film på mobilen direkt 
 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P7 Nej  
 
Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P7 Nej 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut? 
P7 flerhushåll 
 
Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P7 Nej 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P7 Jag vet inte, nej inte jätte personlig. Vissa saker i telefonen är ju personliga bilder och 

sms är väl mest. 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.? 
P7 Ja ibland, kolla Youtube kanske. 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 
P7 Ibland.  
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Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P7 Det beror på vem det är som ringer. 
 
Fråga Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P7 Nej det skulle jag inte. Jag har en egen telefon 
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P7 Det beror på vem där som ringer, jag bryr mig inte så mycket, dom får svara om dom 

vill. 
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Intervju med testperson P8: Kvinna 27 

 

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du?  

P8 Iphone 4 
 
Fråga  Hur trivs du med den?  
P8 Jag trivs bra med den 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P8 Tydligen allt möjligt. Typ ställer klockan när jag ska gå upp på morgon, stänger av den 

på morgonen, skickar bilder till folk, tar kort, skickar sms, ringer, massa av grejer 
alltså. 

 
Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått?  
P8 Den har gått ganska bra 
 
Fråga  Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P8 Nej jag skrev bara ner ALLT som jag gjorde när jag rörde telefonen liksom,  
 
Fråga  Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P8 A lite, det var det, men jag samlade ihop lite också, så här oj nu har jag gjort det här 

fyra gånger så skrev jag ner det 
 
Fråga  Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala 

mobiltelefonanvändning i hemmet?  
P8 Absolut, jag tror det 
 
Fråga  Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P8 Nej 
 
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma?  
P8 Mest så ställer jag klockan, det gör jag ju varje dag, sen så drar jag hem musik, så jag 

kan ha den i min smartphone, drar hem appar, tittar i appstore, kollar vad klockan är, 
frågar vad folk gör, surfar.  

 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma?  
P8 Jag ställer nog inte klockan annars, det gör jag ju varje gång när jag ska gå och lägga 

mig, så den funktionen kanske, fast i och för sig så använder jag ju den funktionen på 
jobbet också, när jag skriver upp hur mycket övertid jag har, det kan ju hända. eller 
vänta det är ju inte samma…hm men klockan använder jag ju, och annars använder jag 
kalendern, jaha nej det va ju inte samma 

 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet?  
P8 Det finns väl en del spel som jag inte använder hemma, det är ju bara när jag har så 

tråkigt, när jag har tråkigt så gör jag dom på..utanför 
 
Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
P8 Det går bra, autocorrect kanske är lite jobbigt ibland och whatsapp! Whats up med 

whattsapp? Jag gör jämt fel, igår skulle jag skriva till min pojkvän så här; jag är på 
väg hem nu, så råkade jag skriva till en kille på jobbet för han var den senaste jag hade 
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skrivit till; ba jag är på väg hem nu sen fan det va ju till …..! Då var jag tvungen att 
fortsätta, jag ba; bara så du vet det va inte till dig men nu vet du ju också att jag är på 
väg hem 

 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
P8 Ja, förut kunde jag ju bara ringa och smsa på den. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon?  
P8 Jag har faktiskt inte så många, vänta jag skulle kunna räkna dom nu.. (räknar).. 27! 

Eller ska jag räkna med dem där med som är färdigställda?  
 
Fråga  Har du hemtelefon? 
P8 Ja 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen till att ringa när du är hemma?  
P8 Ja 
 
Fråga  Varför väljs den framför hemtelefonen? 
P8 Asså dom som har Comviq blir ju billigare för mig att ringa på mobilen, jag har ju 

bara hemtelefonen för jag fick den med mitt abonnemang, alltså mitt andra 
abonnemang. Det är bara min mamma eller min pojkväns mamma som ringer på den 
eller min pappa ibland.  

 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P8 Jag tror nog att det är mest nytta för jag kollar ofta vad klockan är. Det trodde jag inte 

att jag gjorde men det gjorde jag, jag kollade hela tiden vad klockan är och då tog jag 
telefonen istället 

 
Fråga Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt?  
P8 Eh ja… 
 
Fråga  Vad användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P8 Jag är på toaletten. Mest. Surfar. En gång per dag kanske 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker?  
P8 Nej. Eller nej nu ljög jag!  Inte till det här jobbet.men när vi hade det andra jobbet så 

använde jag den. Så svar ja. Då skickade jag över såna här… när jag fick ett mail, jag 
har ju mailen där i, så skickade jag över uppgifter till, mellan tryckeriet och dom som 
var vår uppdragsgivare. Bara spred information alltså 

 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera?  
P8 Eh ja. Då planerade jag att jag skulle gå upp imorgon. Då brukar jag gå in här på 

klockan och ställa att jag ska gå upp på morgonen, ibland går jag in här också på 
kalendern som säger till mig att jag ska göra olika saker olika dagar, så att jag kommer 
ihåg det. Ibland skickar jag sms till folk å säger: ska vi planera in en fika imorgon? Så 
gör jag det 

 
Fråga  Hur ofta använder du mobilen hemma? 
P8 Det var väldigt olika. Vissa dagar la jag den bara innanför dörren och sket i den tills 

jag gick och la mig men jag ställde ju klockan och vissa andra dagar använde jag den, 
jag bärde med mig den liksom hela tiden 
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Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 
mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 

P8 2 timmer kanske 
 
Fråga  Vilka dagar i veckan används den som mest hemma?  
P8 Jag tror inte att det var någon speciell. fast ibland på helgen då brukar jag skita i att ta 

med den, för min pojkvän har ju jämt med sin. Och jag är ofta med min pojkvän. 
 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P8 Nej 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem?  
P8 Nej 
 
Fråga  Känner du att du behöver ha koll? 
P8  Nej 
 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma?  
P8 Asså om jag inte använder den då ligger den precis på mitt nattduksbord, eller inte 

det… vad heter det… ? precis när man kommer in så har man en avlastningsyta, precis 
där ligger den 

 
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet?  
P8 Ja när jag använder den, den ligger ju ofta bredvid, jag kan ju ha den bredvid datorn 

som jag kan göra nästan exakt samma saker på, och så har jag den här (mobilen) 
precis bredvid. Den är ju perfekt att ha både i sovrummet och vid tv hörnan. Och på 
toaletten, där är den bra. Den är ju så liten det blir ju mycket jobbigare att bära med 
sig datorn där.  

 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P8 Ja, det gör det 
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i sovrummet?  
P8 Nej det stämmer nog inte 
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka?  
P8 Datorn och hemtelefonen 
 
Fråga  Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P8 Ja precis. Den är mindre än de andra, ibland är den billigare 
 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet?  
P8 Både och 
 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P8 Ja! Om man ska kolla på fina youtubeklipp då kan man ju inte kolla i den där (mobilen) 

då kan man knappt kolla i min dator då måste man kolla på min pojkväns dator 
 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P8 Ja jag kan ju spela musik ifrån den dära, trådlöst till högtalarna, det blir ju en liten 

fördröjning på ljudet men det fungerar bra, men det gör det ju från datorn också 
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Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P8 Nej 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut?  
P8 Jag är sambo 
 
Fråga  Har resterande familjemedlemmar tillgång till en smartphone? 
P8 Ja 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P8 Ganska personlig men å andra sidan tar jag fel ibland, men då byter jag ju tillbaka 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.?  
P8 Mm, ja ofta, men mest utanför hemmet. Partytricket är ju isplitphoto 
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen?  
P8 Ja men det stör mig inte 
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P8 Om det är någon jag känner. Jag skulle ju inte svara i min mammas eller pappas 

hemtelefon om den ringer. Om det är någon som ringer till min pojkvän och jag känner 
den personen så skulle jag svara, om jag vill prata med den såklart. Är det hans farmor 
så svarar jag nog inte… 

 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P8 Ja min pojkvän har ju mycket mer spel än vad jag har, den använder jag ju till det. 
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon?  
P8 Helt okej 
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Intervju med testperson P9: Kvinna 25 

 
 
Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 

smartphone har du? 
P9 En Iphone 
 
Fråga  Hur trivs du med den? 
P9 Den är skitbra, jag är mycket nöjd med den 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P9 Facebook. Eller okej jag sms:ar väl mest. 
 
Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått? 
P9 Nej det har gått bra, fast det har vart fett jobbigt för jag har glömt att fylla i en massa 

gånger 
 
Fråga  Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P9 Nej, allt var klart. 
 
Fråga  Var det svårt att fylla i dagboken vid varje användning? 
P9 Ja, det va ganska svårt, gjorde så bra jag kunde.  
 
Fråga  Tycker du det som angetts i dagboken är representativt för din vanliga 

mobiltelefonanvändning i hemmet? 
P9 Ja 
 
Fråga  Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P9 Okej jag kanske använder mobilen lite mer än jag skrivit, men det är hemliga grejer, 

trodde först att jag skulle skriva i vem jag pratat med… 
 
Fråga  Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P9 Kolla på klockan, vilket jag glömt skriva upp i dagboken vissa ggr eftersom det sker så 

ofta. Kollar även mycket på facebook, sms:ar, ringer, ha som timer, har inte kokat ägg 
så mycket de senaste dagarna men annars använder jag alltid mobiltelefonen till det. 
Äggklocka alltså 

 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att gå in på 

Facebook…(taget från dagboksanteckningar)? Hur kommer det sig? 
P9 Ja det tycker jag stämmer. Jag gör det för att jag är beroende. 
 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone?  
P9 Ja, jag har blivit beroende av telefonen på ett annat sätt 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P9 Nej definitivt inte, det är samma funktioner som används 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? 
P9 Gpsen använder jag mig av utanför hemmet, men har aldrig hänt i hemmet.  
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Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
P9 grejen är att jag alltid lyssnar på musik när befinner mig utanför hemmet, det gör jag 

inte i samma utsträckning hemma. Så utanför hemmet gör jag alltid mer än en sak 
samtidigt.  

 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem? 
P9 30- 40 stycken. Typ 2 eller 3 stycken används hemma. De flesta som finns på mobilen 

används inte utan ligger bara där och skräpar. 
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du (inte har) hemtelefon. (Inte har): Hur kommer det sig att du 

inte har hemtelefon?  
P9 För att jag inte vill att telefonförsäljare ska ringa mig. På mobilen harjag en app som 

gör att alla såna nummer spärras.  
 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P9 jag vill roa mig själv. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P9 ja det händer varje gång jag är hemma, beror ju på hur mycket jag är hemma, men 

ungefär en timme om dagen. Då använder jag Facebook, aftonbladet. 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P9 definitivt inte 
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta? 
P9  ja det händer. Då använder jag mig av almanackan eller kalendern eller vad det nu 

heter i mobilen. Fast jag planerar i min riktiga kalender också. Beror på hur långt 
borta den ligger. Ibland brukar jag dubbelskriva både i den riktiga kalendern och i 
mobilen. 

 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P9 nej.  
 
Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P9 nej det tycker jag inte. 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P9 hm det beror på hur mycket jag pratar i mobilen. Men jag skulle nog säga cirka 2 

timmar.  
 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
P9 Asså jag vet inte, det varierar verkligen, har jag folk hemma använder jag den mindre 

än om jag är själv hemma. Vissa dagar ligger man bara framför tvn och då behöver jag 
ju inte telefonen, men andra dagar är man ju fett uttråkad, och då går jag in på 
facebook var 10:e sekund och hoppas att det har hänt något.  
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Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P9 nej det tycker jag inte. 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 

du att du behöver ha koll? 
P9 ja jag har alltid koll på det. Ja det vill jag nog alltid ha.   
 
Fråga  Var befinner sig din mobiltelefon oftast när du är hemma? 
P9 Den ligger nästan alltid på den nedersta hyllan i köket, för det är enda stället där jag 

har ordentlig mottagning.  
 
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet?  
P9 Nej det kan jag inte påstå, eftersom jag behöver mottagning för att använda den kan 

den bara ligga på ett ställa. Det skulle bara vara om den används då kanske den flyttas 
runt.  

 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P9 Nej, den väljs ändå framför det mesta andra.  
 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i vardagsrummet 

…(taget från dagboksanteckningar)? Hur kommer detta sig? 
P9 Ja, har inte så många rum.  
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka? 
P9  Datorn, fast den är sämre när jag ska gå in på facebook för där visas inte alla 

uppdateringar, på mobilen är det bättre, där visas alla uppdateringar. Eller så är det 
för att jag aldrig går in på datorn, vet kanske inte hur man gör. Datorer tråkar ut mig, 
därför är den aldrig på. Har även tv och klockradio. 

 
Fråga  Använder du dig av mobiltelefonen eller klockradion till väckning? 
P9 Båda 
 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet?  
P9 Ja, jag skulle välja mobilen framför datorn alla gånger, även fast datorn är på. Fast det 

beror lite på vad jag ska gå in på, vissa sidor är lite wacko på mobilen, typ ticnets sida.  
 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet?  
P9 Hatar datorer bara  
 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P9 nej egentligen inte. Jag väljer mobilen mest för att den är lättillgänglig. 
 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P9 Nej 
 
Fråga  Hur påverkas funktionaliteten i ditt hem av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P9 Va? Förstår inte vad funktionalitet innebär. Det spelar ju ingen roll eftersom jag bor 

här själv, jag är ju ändå inte hemma så det är inte som att jag saknar någon 
funktionalitet. Hade kanske blivit problem om det hade bott flera personer här och att 
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endast en av oss hade haft en Iphone, fast å andra sidan hade jag nog inte använt 
någon annans Iphone för att ta tid när jag kokar ägg. 

 
Fråga  Så hur ser alltså din boendesituation ut? 
P9 Ensamboende 
 
Fråga  Hur personlig anser du att din mobiltelefon är? 
P9 Amen aa… tycker den är rätt privat. Fast jag har inga problem med att folk läser mina 

meddelanden eller nåt, men det är fortfarande..det är lite som att gå in i någon annans 
hem, för du har ju verkligen ALLT i mobilen. 

 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.?  
P9 Ja, fast ytterst sällan. Men det händer ju nån gång, fast då väljer jag nog hellre datorn. 

Främst för att den har större skärm, typ som om man är i skolan, då kan ju fler kolla 
om man istället använder datorn.  

 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 
P9 ja det händer ibland. Stör mig inte att andra är i närheten.  
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringde när den var i ditt 

hem?  
P9 Jag bor ju själv, men när jag bodde hemma gjorde jag det flera gånger. Både i min 

syrras och i min brorsas telefon. OM det är någon kompis jag känner att jag kan prata 
med. Har även svarat i mammas telefon. 

 
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P9 Nej inte eftersom jag har en Iphone, då kan jag lika gärna använda min egen, hade jag 

inte haft det hade jag kunnat använda deras.  
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P9 Det skiter väl jag i. Då slipper jag svara. 
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Intervju med testperson P10: Kvinna 31 

Fråga Du har blivit utvald till denna studie på grund av att du har en smartphone. Vilken slags 
smartphone har du? 

P10  Iphone 3GS  
 
Fråga Hur trivs du med den?  
P10 Mycket bra, bästa mobilen jag haft. 
 
Fråga  Vad använder du din smartphone till? 
P10 Allt möjligt. Jag använder den för att roa mig själv; spela spel, kolla videoklipp, läsa 

tidningen, använda som väckning, lyssnar på musik, skickar sms, pratar i telefon… och 
en massa mer 

 
Fråga  Hur upplever du att dagboksstudien har gått?  
P10 Har fungerat bra, vart jobbigt att fylla i bara 
 
Fråga Var det något i dagboken som var svårt att förstå? 
P10 Hur upplevdes användningen förstod jag inte riktigt. Skrev mest att den upplevdes som 

bra. Annars var allt tydligt tycker jag 
 
Fråga Var det svårt att komma ihåg att fylla i dagboken vid varje användning? 
P10 Jag mycket. Använder den hela tiden känns det som. Blev att jag ibland fyllde i i 

efterhand när jag glömt bort 
 
Fråga Tycker du att det som antecknats i dagboken är representativt för din normala 

mobiltelefonanvändning i hemmet?  
P10 Jag tror att jag använder mobilen hemma något mer än det som är antecknat i 

dagboken. 
 
Fråga Är det något du vill tillägga angående ditt mobilanvändande i hemmet som du missat att 

skriva i dagboken eller något som du inte fick chansen att skriva i dagboken? 
P10 Nej  
 
Fråga Vilka funktioner i mobiltelefonen använder du när du befinner dig hemma? (exakt vilka 

funktioner och tjänster används) 
P10 Jag kollar på facebook, läser aftonbladet, använder whatsup, kollar vädret, kollar 

bilder, går in på internet genom safari, planerar resvägar på sl.se, kollar Youtube 
klipp, spelar spel, kollar tv-tablån på tv.nu, kollar recept, Ikea appen, blocket appen, 
kollar banksaldo på Nordea appen, läser horoskop och letar nya bakgrunder.  

 
Fråga  Anser du att det stämmer att du mest använder mobiltelefonen till att kolla på 

facebook? 
P10 Ja det tycker jag stämmer 
 
Fråga  Hur kommer detta sig?  
P10 Går in där direkt när jag får tråkigt. Även fast jag vet att det inte har hänt nåt så blir 

det så. Har blivit beroende. 
 
Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du enbart använder när du är hemma? – 

vilka? varför? 
P10 Blocket och Ikea apparna tror jag. Kollar jag endast på när jag har gott om tid. För att 

planera vad jag vill köpa eller bara kolla runt vad som finns. När jag är utanför 
hemmet vill jag hellre använda sånt som går fort att använda.  
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Fråga  Finns det vissa funktioner på mobilen som du endast använder när du är utanför 

hemmet? – vilka? Varför? 
P10 Kartfunktionen tror jag. Använder jag endast när jag inte hittar dit jag ska. Och 

runkeeper när jag är ute och går eller springer. Såna funktioner som har med gps att 
göra använder jag såklart aldrig hemma. Har flera radiokanaler nerladdade som 
appar också som jag aldrig använder hemma. Hemma lyssnar jag hellre på datorn, 
bättre ljud därifrån.  

 
Fråga  Hur upplever du användningen av mobiltelefonen i hemmet? – jämfört med utanför 

hemmet? 
P10 Jag tröttnar snabbare på mobilen hemma. Finns så mycket annat att använda när man 

har tråkigt hemma. Ute finns det ju endast det att välja på.  
 
Fråga  Anser du att din användning av mobiltelefonen i hemmet har förändrats sedan du 

skaffat smartphone? 
P10 Ja absolut. Eftersom det finns så mycket mer att göra på den. Är som att ha med sig 

datorn vart man än går nu. I och med att det finns appar som gör att man messar gratis 
gör jag nog det mycket mer än förut. Nu messar jag jätteofta, förut var man tvungen att 
begränsa sig till när det var nåt jätteviktigt man ville säga för att mobilräkningen inte 
skulle bli för hög.  

 
Fråga  Uppskattningsvis hur många applikationer (appar) har du nerladdade på din 

mobiltelefon? Hur många av dessa används när du befinner dig i ditt hem?  
P10 Cirka 40 stycken. Hälften av dom kanske.  
 
Fråga  Vi ser i dagboken att du inte har hemtelefon. Hur kommer det sig att du inte har 

hemtelefon?  
P10 Har inget behov av det. Hade förut men ringde aldrig från den. Dyrare med fast telefon 

och krångligare, finns inga nummer förprogrammerade i den. Måste man ju ändå kolla 
upp i mobilen.  

 
Fråga  Vilket syfte har mobilanvändningen oftast när du befinner dig i hemmet? (Nytta/ nöje 

etc., kolla i dagboken om det stämmer överrens med svaret) 
P10 Att ha något att göra när jag har tråkigt. Eller att jag gör saker på rutin bara vet inte 

varför jag går in på facebook gör det bara för att.  
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet enbart för att du hade tråkigt? Vad 

användes mobiltelefonen till då? Hur ofta händer detta? 
P10 Ja! Läsa aftonbladet, kolla facebook, kolla bloggar och webbsidor. Jätteofta säkert 

minst 15 gånger om dagen.  
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att sköta arbetsrelaterade saker? 

På vilket sätt då? Hur ofta händer detta? 
P10 Nej men saker till skolan sköter jag med den.  Läser och skickar ibland mail till lärare 

och andra.  Kollar scheman och sånt.  
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet till att planera? På vilket sätt då? 

Hur ofta händer detta?’ 
P10 Ja använder kalenderfunktionen i mobilen. Skriver in viktiga saker och sätter larm. 

Ganska sällan kan ske 1 gång i veckan.  
 
Fråga  Har det hänt att du använt mobiltelefonen i hemmet för att du känt dig ensam? Vad 

använde du mobiltelefonen till då? 
P10 Ja då messar eller ringer jag.  
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Fråga  Anser du att du ofta använder mobiltelefonen när du befinner dig i hemmet? 
P10 Ja 
 
Fråga  Uppskattningsvis hur många minuter/timmar om dagen använder du dig av 

mobiltelefonen hemma en ”vanlig” dag? 
P10 1 timme ungefär. 
 
Fråga  Används mobiltelefonen hemma ungefär lika ofta varje dag? Vilka dagar i veckan 

används den som mest hemma? Varför då? 
P10 Ja den används lika ofta varje dag. Mest dom dagarna då jag är ensam hemma och inte 

har något att göra, inget att plugga. Mest på vardagskvällar tror jag. Vardagarna 
använder jag den till att ställa klockan på också.  

 
Fråga  Tycker du att din mobiltelefonanvändning i hemmet tar upp för mycket av din tid? 
P10 Nej det tycker jag inte. Skulle jag inte använda mobiltelefonen skulle jag ju använda 

datorn eller nåt annat istället så det spelar ingen roll att mycket tid går åt till mobilen. 
 
Fråga  Har du koll på var din mobiltelefon ligger/ finns när du befinner dig i ditt hem? Känner 

du att du behöver ha koll? 
P10 Ja jag har nästan alltid koll. Känner verkligen att jag behöver ha koll. Får typ panik 

om mobilen försvunnit. Utan mobilen känner man sig handikappad och ensammast i 
hela världen.  

 
Fråga  Var ligger/finns din mobiltelefon oftast när du är hemma?  
P10 På soffbordet, eller där jag befinner mig för tillfället. 
  
Fråga  Förflyttas mobiltelefonen runt i hemmet?  
P10 Ja om jag går runt i hemmet så tar jag den med mig. Badar jag är den i badrummet, 

lagar jag mat så är den i köket osv. 
 
Fråga  Påverkar avståndet till mobiltelefonen ifall den väljs att användas (i hemmet)? 
P10 Hm nej. Oftast har jag både datorn och mobilen i närheten. Inte direkt avståndet som 

avgör, tror det mest är slumpen, vad jag känner för just då och vad det är jag ska göra. 
Är det nåt snabbt jag vill göra använder jag hellre mobilen. Vill man sitta en längre 
stund är det skönare med datorn.  

 
Fråga  Anser du att det stämmer att du oftast använder mobiltelefonen i vardagsrummet? Hur 

kommer detta sig? 
P10 Ja det stämmer. Oftast sitter jag nog i soffan och använder den. För att det är där jag 

ofta är när jag är hemma. Blir ofta uttråkad när jag sitter där haha 
 
Fråga  Finns det andra alternativ till mobiltelefonen tillgängliga i ditt hem? Vilka?  
P10 Ja jag har två datorer, tv, väckarklocka, väggklocka, tv-spel 
 
Fråga  Händer det att mobiltelefonen väljs framför ett av dessa tillgängliga ”bättre” alternativ? 

Ge ett exempel på detta. Varför väljs mobiltelefonen i så fall? 
P10 Ja det händer att mobilen väljs framför datorn väldigt ofta. För att den ofta är 

snabbare, Lättare att komma in i programmen. Låter mindre än datorn, och drar ingen 
ström.  

 
Fråga  Då mobiltelefonen väljs framför ett tillgängligt ”bättre” alternativ görs detta val 

medvetet eller omedvetet?  
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P10 Omedvetet tror jag. Oftast väljer jag nog bara det som finns tillgängligt närmast mig. 
Exempelvis om jag vill kolla facebook och datorn står på och mobilen ligger bredvid, 
då har det egentligen igen betydelse vilken jag väljer.  

 
Fråga  Finns det någon egenskap hos mobiltelefonen som ibland gör den till det ”bättre” 

alternativet?  
P10 Den är lätt att sätta på och stänga av. Om man är tillsammans med någon annan 

behöver man inte visa den personen vad man håller på med. På grund av den lilla 
skärmen alltså.  

 
Fråga  Påverkar mobiltelefonens prestanda, skärmstorlek, ljudkvalitet valet mellan alternativet 

och mobiltelefonen? 
P10 Ja om jag vill lyssna på musik. Att lyssna enbart genom mobilen är alldeles för dåligt 

då väljs alltid datorn, men för dom andra sakerna så spelar det ingen roll, skärmen är 
tillräckligt stor tycker jag för de saker som jag gör med mobilen.  

 
Fråga  Bidrar mobiltelefonen till ny funktionalitet till redan existerande teknik i hemmet? 
P10 Nej det gör den nog inte.  
 
Fråga  Påverkas funktionaliteten i hemmet av att din mobiltelefon lämnar hemmet? 
P10 Nej. 
 
Fråga  Hur ser din boendesituation ut?  
P10 Jag bor själv 
 
Fråga  Hur personlig anser du att mobiltelefonen är? 
P10 Jag tycker den är väldigt personlig. Jag vill helst inte att nån annan kollar i min 

mobiltelefon på mina bilder och meddelanden och sånt.  
 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen tillsammans med andra för att t.ex. lyssna på 

musik, kolla videoklipp etc.?  
P10 Nej i så fall väldigt sällan. Om man är hemma tillsammans med någon annan väljer 

man nog hellre datorn till det. ÄR man fler tycker jag skärmen är lite för liten och 
ljudet för dåligt.  

 
Fråga  Händer det att du använder mobiltelefonen när andra befinner sig i närheten, 

exempelvis samma rum, men som inte deltar i användningen? Om inte, varför? 
P10 Ja ofta. Känns ibland lite otrevligt, för den andra inte kan se vad man gör. Man väljer 

att umgås med mobilen istället för den andra personen.  
 
Fråga  Skulle du svara i en familjemedlems/kompis mobil om den ringer när den är i ditt hem? 
P10 Nej, bara om den personen sa till mig att svara. Den som ringer ringer ju till den 

personens mobil alltså vill han prata med just den personen inte med mig. 
  
Fråga  Skulle du använda en familjemedlems/kompis mobil till något annat(sms, spel, surfa) 

när den är i ditt hem? 
P10 Ja det skulle jag kunna. Spela spel i alla fall. Det är inte samma sak som att ringa 

tycker jag.  
 
Fråga  Hur ser du på att någon annan i svarar i din mobiltelefon? Varför? 
P10 Hm det är nog okej tycker jag. Eller det beror på vem det är som ringer och vem det är 

som svarar i min telefon. Om personerna känner varandra känns det okej.  
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