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Abstract 

 

Vår uppsats på kandidatnivå syftar till att knyta ihop två olika ämnesområden för att komma 

fram till en enhetlig slutsats. Syftet är att skapa en uppfattning om Internetanvändandet i 

relation med nya teknologiska möjligheter, i det här fallet har vi valt att undersöka trådlös och 

mobil kommunikation mot Internet. Situationen beskrivs dels ur ett tekniskt sammanhang, 

men även bakomliggande faktorer till teknikutnyttjande tas i beaktande för att få en rättvis 

och enhetlig bild av läget. Då tidigare forskning främst har fokuserats på mobiltelefonernas 

påverkan på vårat sätt att leva samtidigt som forskning inom trådlös och mobilt Internet får 

påstås vara starkt begränsad ville vi bidra med vårat inlägg i ett relativt ungt, men ack så 

viktigt forskningsområde. 

Vi utförde dels en kvantitativ studie där faktorer som sociala vanor, kommunikationsbehov 

och syn på mobilitet vägdes in för att skapa en bild av Internetanvändningen idag. I denna 

kvantitativa studie inkluderade vi även kvalitativa influenser i form av öppna frågor för att 

bredda synen av valt ämne, vilket visade sig vara ett lyckat tillvägagångssätt.  

Resultaten täckte mer än väl våran frågeställning och som bonus fick vi kvalitativ respons 

som gav oss en större insikt i hur Internet upplevs idag. Framförallt visade resultaten från 

undersökningen att fenomenet tar en väldigt stor plats i människors liv idag. Majoriteten av 

respondenterna i studien kunde inte tänka sig ett liv utan Internet, och trenden visade att de 

som nyttjade trådlösa eller på andra sätt mobila tekniker för att få åtkomst till Internet både 

hade högre användningsfrekvens och större spektrum tjänster som de nyttjade frekvent. 

 
Nyckelord: mobilitet, Internet, kommunikation, sociala vanor 
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1  Inledning 

 

Anledningen till att vi ville skriva om mobilt Internet och dess effekter var det faktum att allt 

fler idag väljer att skaffa mobilt bredband till förmån eller som komplement till de 

konventionella bredbandsalternativen. Fenomenet med att ha tillgång till Internet överallt 

verkar helt enkelt locka alltfler människor, vilket vi tyckte verkade vara en intressant 

företeelse att studera närmare. Det faktum att caféer med ”fast” Internetförbindelse försvinner 

i allt större utsträckning till favör för publika trådlösa nätverk kan vara ett tecken på denna 

”mobila revolution”. Detta kan relateras till att behovet av mobilitet finns i allt större 

utsträckning än förut.  

 

Många anser att mobilitet är ett av de största ledorden i framtidens IT-samhälle. Marknaden är 

inte heller sen att reagera på denna förändring: fler ”surfvänliga” mobiltelefoner tillverkas; 

och bärbara datorer blir mindre och integreras med tekniker som möjliggör Internetåtkomst 

överallt genom radiovågor. Mobilt Internet kan även handla om mycket mer än bara 

möjligheten att komma åt Internet överallt1, det handlar även om att nya möjligheter 

uppenbarar sig på det sociala planet. Genom detta fenomen finns nu bland annat möjligheten 

att arbeta vart som helst och när som helst, samtidigt som möjligheten att kommunicera via 

kanaler som e-mail och chatt har även öppnats för mobil användning. Detta är en av många 

förändringar denna revolution medför.  

 

Trots att ”barnsjukdomar” finns i diverse mobila tekniker att koppla upp sig2 väljer ändå 

många att använda sig av dem, vilket tyder på att mobilt Internet går en ljus framtid till mötes.  

1.1 - Problembakgrund 

Vi kan i dagens läge urskilja en tydlig trend som visar att världen som vi lever i idag blir 

alltmer trådlös. Genom att mobiltelefoner blev en accessoar i varje människas vardag får vi 

idag mer eller mindre frivilligt stå ut med att alltid vara nåbara. Detta i sin tur leder till att vi 

nästan förväntar oss att alltid kunna få tag på andra vart vi än befinner oss, att vara utan 

mobiltelefon är för de flesta otänkbart idag.  

 

                                                 
1 Vilket beskrivs närmare i kapitel 4.1 
2 Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=759479 
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Internet är även en självklarhet för många människor idag, vilket inte minst uttrycks i 

statistiken som visar att dagens ungdom ägnar mer tid åt att använda Internet än att titta på 

tv3. Att kombinera dessa företeelser genom möjligheten att vara och förbli uppkopplad mot 

Internet utanför hemmet ser ut att bli nästa steg i den så kallade mobila revolutionen. 

 

Enligt SCB utgör 13 % av Internetanvändandet hos män och 7 % hos kvinnor4 på någon 

annan plats än hemmet, skolan, arbetsplatsen eller hos en annan person. Exakt vilken teknik 

som används till Internetåtkomst utanför hemmet preciseras inte, men dagens IT-samhälle 

erbjuder många olika alternativ. Allt fler publika platser såsom restauranger, skolor, fik och 

bibliotek erbjuder trådlös åtkomst till Internet, samtidigt som möjligheten att nyttja Internet 

via mobiltelefonnätet med eller utan bärbar dator finns.  

 

I och med att mobilt Internet har både blivit bättre och billigare har således även spektrat av 

användare utökats från att enbart innefatta affärsresenärer till att även inkludera 

”hemanvändare” med allt vad det innebär. Mobilt Internet i alla dess former har blivit mer 

lättillgänglig för alla. Idag är det en normal syn och allmänt accepterat att se någon med en 

bärbar dator i parken, i caféet eller på tåget. Detta kan vara en kombination av att tekniken 

möjliggör mer mobilitet och att efterfrågan till sådana tjänster finns.  

1.2 - Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka faktorer som bestämmer valet att använda 

Internet genom så kallat mobilt bredband samt vilka fördelar och nackdelar detta medför. 

Genom att individer använder sig av bredband via mobila alternativ trots vissa betydande 

skillnader i vissa egenskaper måste de ha en helt annan prioritet gentemot åtkomsten till och 

användningen av Internet. Vi vill kunna förklara dessa ändrade prioriteringar dels genom 

demografiska faktorer, och dels genom sociala faktorer och genom detta få reda på varför 

denna efterfrågan på mobilt Internet finns. Därmed kommer vi att beröra frågeställningar som 

bland annat behandlar förändringar i behovet av kommunikation, sociala vanor, och mobilitet 

i relation till användningen av mobilt Internet. Detta ska sedan sättas i relation till våra 

empiriska fynd för att få en enhetlig bild av varför vissa väljer att använda bredband genom 

mobila alternativ och varför vissa avstår.  

                                                 
3 Källa: http://www.nordicom.gu.se/mt/filer/pressmeddelande%20MB%202007.pdf 
4 Källa: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____187911.asp 



 6

Framförallt vill vi besvara på frågan om hur dessa ”mobila användare” väljer att använda 

Internet och hur denna sorts användning skiljer sig från dem som väljer att avstå från den 

mobilitet det medför.  

 

Varför är detta viktigt? Ur ett tekniskt perspektiv är detta viktigt för att kunna anpassa 

efterfrågan med tillgång, ett bra samband mellan tillgång och efterfrågan är grundvalen i all 

form av ekonomisk verksamhet samtidigt som användare får en bättre produkt eller tjänst. 

Målet är att kunna uppnå en så kallad ”win-win situation” där alla parter är nöjda, i det här 

fallet både de som tillhandahåller mobilt Internet i alla dess former och användarna av dessa. 

Undersökningen bidrar även till den sociologiska forskningen i och med att undersökningen 

syftar till att undersöka individernas vanor och behov och därmed också konsekvenserna av 

dessa. Men huvudsyftet är att skapa en bättre förståelse av dessa individer för att i slutändan 

skapa en bättre värld för oss teknikkonsumenter. Detta bidrar vi till genom att bredda 

forskningen om de sociala effekterna av en allt mer mobil värld i och med mobiltelefonernas 

tillkomst till att även inkludera effekterna av att människor erbjuds mobil Internetåtkomst i 

allt större utsträckning. 

 

Rent konkret är alltså vårt mål med denna uppsats att ta reda på vem den typiska användaren 

av mobilt Internet är och huruvida denna individ använder Internet annorlunda gentemot icke-

användaren. Ett delmål på vägen är att undersöka tidigare forskning i ämnesområdet för att få 

kunskap om vilka potentiella faktorer som kan påverka denna användning. 

 

1.3 - Frågeställning 

Således vill vi med våran uppsats få svar på följande fråga: 

Vilka skillnader i Internetvanor kan man se mellan de som använder sig av mobil 

Internetuppkoppling och de som inte har tillgång till mobila lösningar? 
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1.4 - Avgränsningar 

I arbetet har vi inriktat oss på svenska användare av mobilt bredband, trots att det finns ett 

visst intresse av att skapa en bild av hur detta fenomen återges globalt5. Undersökningen 

syftar på att undersöka ”normalanvändare” av mobilt Internet för att få en rättvis bild av 

användarvanor. Därmed undersöks inte användarsegment som skiljer sig signifikant från 

dessa i form av behov, tillgång och vanor till Internet.  

 

Ett sådant segment kan vara till exempel affärsresenärer som möjligtvis har surfvanor mindre 

styrda av ekonomiska begränsningar men kanske större behov av driftsäkerhet och prestanda. 

Vår uppsats är till stor del användarfokuserat och därmed avgränsad till att inte inkludera 

leverantörernas syn på mobilt Internet. 

1.5 - Definitioner 

Med mobilt bredband menar vi alla tekniker som möjliggör Internetåtkomst med dator utanför 

hemmet och som möjliggör hastigheter över de som erbjuds via uppringda alternativ. Därmed 

gäller definitionen för mobilt bredband Internetåtkomst via 3G, Turbo3G, samt publika 

WLAN. Våran undersökning ämnar inte att undersöka användningen av Internetåtkomst via 

mobiltelefon där begränsningar i hur Internetsidor är representerade, exempelvis via WAP-

tekniken.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Manuel Castells (2004) 
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2  Metod 

2.1 - Metodansats 

Vår uppsats bygger på egna empiriska studier om Internetanvändning. Resultatet från dessa 

använder vi för att komma fram till logiska slutledningar i relation till relevanta 

frågeställningar.   

2.2 - Val av metod 

Vi valde att använda oss av kvantitativ metod för att kunna nå ut till så många respondenter 

som möjligt. Därmed är det inte sagt att vi helt lämnade den kvalitativa aspekten därhän. 

Genom att vi ville nå ut till redan etablerade Internetanvändare av mobilt bredband valde vi 

att använda oss av en webbenkät. I samband med frågorna gav vi möjlighet för 

respondenterna att lämna egna reflektioner på sina svar. Detta för att säkerställa så att inga 

eventuella missuppfattningar uppstod angående frågornas karaktär. En annan aspekt i detta 

var att kunna tillföra en viss kvalitativ aspekt i en annars helt kvantitativ undersökning.  

Vägledning till utformandet av den vetenskapliga metoden fann vi i form av aktuell litteratur 

om samhällsvetenskaplig metodlära6 samt handböcker om enkätutformning7. 

 

2.2.1 - Etiskt ställningstagande 

Undersökningen syftar till att skapa en generell bild av användningen och därför var lagring 

av personlig information i form av namn, personnummer etc. inte nödvändig i vår 

undersökning. Däremot lagrades respondenternas IP-adresser på Servern som tillhandahöll 

enkäten vi använde oss av, vilket var någonting vi inte kunde påverka. Orsaken till detta var 

för att säkerställa att ingen fyllde i den mer än en gång. Vi var väldigt noga med att delge 

denna information till samtliga respondenter i undersökningen. 

2.3 – Enkätstudie  

Vårt mål med enkätstudien var att nå ut till så många respondenter som möjligt. Dessa 

respondenter skulle vara av en viss karaktär för att genomförandet av studien skulle vara 

möjlig. Målgruppen som vi vände oss mot skulle vara redan etablerade användare av Internet 

vare sig det var via ”fast lina” eller genom mobila alternativ.  

                                                 
6 Holme & Solvang (1997) 
7 Ejlertsson (1996) 
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För att uppnå en rättvisande bild av Internetanvändandningen ville vi uppnå så hög reliabilitet 

och validitet som möjligt med vår undersökning, vilket i praktiken innebar att alla svar som 

upplevdes oseriösa (exempelvis när någon skrev att dens ålder var 220) räknades som bortfall. 

Reliabiliteten säkerställde vi genom att noga gå igenom relevansen av alla frågor och i samma 

tillfälle hitta en motivation till varje frågas existensberättigande. Innan publicering 

genomförde vi ett pilottest för att säkerställa både reliabilitet och validitet i största möjliga 

mån. 
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3  Teori 

3.1 - Teknik 

3.1.1 - LAN 

Förkortningen LAN står för Local Area Network och är ett nätverk av datorer 

sammankopplade med trådbaserad nätverkskabel. Det kan bestå av några enstaka datorer upp 

till flera hundra datorer och servrar. Syftet med ett LAN är att kunna dela bandbredd och 

resurser som servrar, skrivare och annat som en dator kan tänkas behöva använda. 

Räckvidden för ett LAN är som namnet antyder väldigt lokalt och sträcker sig oftast inom 

samma byggnad eller ett par närliggande byggnader8.  

Den klart största och vanligaste tekniken för LAN i dag är Ethernet som standardiseras av 

IEEE och där har där namnet 802.3. Ethernet använder sig av partvinnad kabel med RJ-45 

kontakter. Den maximala kabellängden mellan varje nod är 100 meter9. 

3.1.2 - WLAN 

“People move. Networks don't. 

More than anything else, these two statements can explain the explosion of wireless LAN 

hardware. In just a few years, wireless LANs have grown from a high-priced, alpha-geek 

curiosity to mainstream technology.”  

- Matthew Gast10  

 

Förkortningen WLAN står för Wireless Local Area Network och är till skillnad mot ett LAN 

inte sammankopplat med kablar utan kommunicerar istället via radiovågor. Den största och 

vanligaste standarden för trådlösa nätverk är IEEE 802.11 protokollet11 som inkluderar 

802.11a, 802.11b samt den nyare och snabbare standarden 802.11g.  

 

I dag är WiFi-kretsar relativt billiga vilket resulterar i att det inte bara datorer som använder 

sig av 802.11 protokollet utan användningsområdet sträcker sig även till exempelvis 

spelkonsoller, musikanläggningar, MP3-spelare och mobiltelefoner.  

                                                 
8 Källa: http://networkbits.net/lan-components/local-area-network-lan-basic-components 
9 Källa: http://networkbits.net/lan-components/local-area-network-lan-basic-components 
10 Citerat ur: 802.11® Wireless Networks The Definitive Guide 
11 Även känd som WiFi 
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Detta protokoll kommunicerar på ett frekvensspektrum mellan 2,400Ghz och 2,487Ghz, vilket 

möjliggör att fler kanaler kan användas och på så sätt även störningar till närliggande WLAN 

begränsas12.  

Protokollet kan kommunicera på två olika sätt, antingen via direktkommunikation mellan två 

enheter (ad hoc) eller genom en accesspunkt (infrastructure). Accesspunktens främsta 

funktion är att sammankoppla datorer eller andra produkter som har ett 802.11 nätverkskort. 

En accesspunkt kan också kommunicera med andra dito för att utöka räckvidden på nätverket. 

Accesspunkten har ett namn, ett så kallat SSID som skickas ut med syftet att användare lättare 

kan identifiera nätverket. Om det finns flera accesspunkter väljer klienten automatiskt att 

ansluta till den som har bäst signalstyrka. Detta möjliggör roaming, det vill säga att man kan 

röra sig fritt mellan accesspunkterna utan att tappa sin uppkoppling mot nätverket13.  

Den största fördelen med ett WLAN är mobiliteten det medför, den möjliggör fri rörelse inom 

nätverkets räckvidd tack vare att kommunikation sker genom radiovågor istället för en fast 

entitet. Hur stor täckningen är beror helt på hur många accesspunkter nätverket har. Ett 

WLAN blir på så sätt mycket mer flexibelt än ett traditionellt trådbundet nätverk eftersom det 

blir mycket lättare att bygga ut. Vill man utvidga nätverket för att täcka en större yta krävs 

bara ett större antal accesspunkter. Inga nya kablar måste dras till varje klient som ska ansluta 

till nätverket utan det blir mer en fråga om att ge varje ny användare rättighet att ansluta till 

nätverket14.  

3.1.3 - 3G 

Tredje generationens mobiltelefoni lanserades i Europa under början av 2003. Till skillnad 

mot sin föregångare GSM har den betydligt högre dataöverföringshastighet då den är upp till 

40 gånger snabbare. Under optimala förhållanden är överföringshastigheten 384 kbit/s. Den 

högre hastigheten medförde att nya tjänster lanserades som nerladdning av filer, streaming av 

rörlig grafik15 och videosamtal. 3G tekniken är däremot inte bara begränsad till 

mobiltelefoner utan kan med fördel användas som mobilt bredband till datorer.  

                                                 
12 Källa: Daniel Jönsson, www.omwlan.se 
13 Källa: Daniel Jönsson, www.omwlan.se 
14 Källa: Matthew Gast, 802.11® Wireless Networks The Definitive Guide 
15 Med streaming menas att kontinuerligt överföra rörlig grafik till användaren, likt en radioapparat som tar emot 

radiovågor. 
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För att utnyttja detta krävs oftast ett instickskort eller ett USB-modem eftersom bärbara 

datorer med inbyggt stöd för mobilt bredband via 3G i dagsläget är relativt få16.  

Post- och telestyrelsen (PTS) har satt upp vissa villkor för att ge ut licenser till leverantörer av 

tredje generationens mobiltelefoni. Ett av dessa är att leverantören ska vara möjlig att erbjuda 

hela Sveriges befolkning tillgång till de tjänster som 3G erbjuder. I dagsläget är Sveriges 

täckning i både tätort och glesbygd väldigt bra17. 

3.1.4 - Turbo 3G (HSPA) 

Turbo 3G eller HSPA (High Speed Packet Access) är en teknik som förbättrar 

överföringshastigheten i det befintliga 3G-nätet. Denna teknik har på senare tid hårdlanserats 

av leverantörerna som trådlöst mobilt bredband. Detta är dock en relativt ny teknik vilket 

resulterar i begränsad täckning utanför de större städerna i Sverige. Däremot är oftast enheter 

med stöd för turbo 3G kompatibla med det vanliga 3G nätet och kan nyttja den ifall täckning 

saknas. Detta medför i att överföringshastigheten blir begränsad till 384 kbit/s som är vad det 

vanliga 3G nätet maximalt kan erbjuda18 till skillnad från turbo 3G som under optimala 

förhållanden kan prestera upp till 7,2 Mbit/s. Precis som med det vanliga 3G nätet så är turbo 

3G inte bara begränsat till mobiltelefoner utan kan användas till datorer som ett alternativ för 

mobil Internetuppkoppling. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Källa: www.tradlost-bredband.nu 
17 Källa: Hi3G Access AB, www.tre.se 
18 Källa: www.tradlost-bredband.nu 
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4  En uppkopplad värld föds 

 

”Den informationsteknologiska revolutionen är […] en minst lika stor händelse som den som 

1700-talets industriella revolution, en som skapar ett diskontinuitetsmönster i ekonomins, 

samhällets och kulturens materiella bas.” 

- Manuel Castells (2000) 

 

Vad den spanske professorn Manuel Castells försöker förmedla är en definition på 

framväxandet av åldern vi lever idag, det som i mången litteratur har kallats för 

informationsåldern. Han konstaterar i likhet med många andra att informationsteknologins 

spridning globalt har skett väldigt snabbt, med intensiv utveckling av snabbare och bättre 

tekniker för informationsbehandling och överföring som bas. 

 

För att göra ett gigantiskt historiskt hopp - med risken att utelämna de viktigaste bitarna 

historien som har lett till dagens IT-samhälle – kan vi bara konstatera att teknikutvecklingen i 

dagens samhälle inte visar tecken på att avstanna, snarare tvärtom. Det Manuel Castells tar 

upp som en revolution resulterade i olika konsekvenser både på individnivå och på samhället i 

stort. Denna betecknas vara tredelad i form av förändring av möjligheter, kunskap och frihet 

genom att Internet och world wide web fick ett större fotfäste i världen som vi ser den idag19.  

 

4.1 - Mobilitet som fenomen 

Mobilitetens betydelse som fenomen är dels differentierad beroende på kontext som begreppet 

används i och dels beroende på vilken ansats man väljer att använda relaterat till begreppet. 

För att dra några exempel används mobilitet i militärens värld som en process där en 

platsförskjutande process är i anstånd: att mobilisera innebär att förflytta sig från en plats till 

en annan. Därmed är mobilitet en form av rörelse, vilket också kan relateras till viss del i all 

sorts forskning i ämnet. Historien slutar dock inte där, mobilitet kan vara ett mycket bredare 

begrepp än vad militärens värld vill påskina beroende på vilken ansats som väljs. I dagens 

transportsamhälle kan fenomenet ur ett individperspektiv delas upp i mobilitet av 

rörelsekaraktär eller av statisk karaktär, vi kan helt enkelt vara mobila trots att vi fysiskt sett 

är stillastående.  
                                                 
19 Lindgren, Jedbratt, Svensson, s. 3 
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Ur detta kan det urskiljas ytterligare en dimension i begreppet. Medan vi antingen är fysiskt 

statiska eller i någon form av rörelse spelar en individs mentala fokus en viss roll, inte minst 

då begreppet relateras till IT-området (vilket vi syftar göra i denna uppsats). Den mentala 

fokusen - eller humöret som lekmannen hade beskrivit det – påverkar ur ett IT-perspektiv 

huruvida vi är i begrepp att använda vissa tjänster eller negligera dessa. Ett mer 

verklighetsförankrat exempel kan här vara på sin plats: 

 

Det finns tillfällen då vi väntar på att någonting ska hända: vi väntar på bussen; vi väntar på 

ett viktigt e-mail; vi väntar på att en hemsida ska laddas klart. I denna väntans mentala status 

är vi i ett läge mellan att göra någonting och att inte göra någonting alls, och är samtidigt 

väldigt känsliga för tidsaspekten. Under tiden vi väntar på att bussen ska komma kanske vi 

hinner bli så pass uttråkade att vi bestämmer för att göra någonting annat istället. I värsta fall 

blir vi frustrerade och drabbas av så kallad ”techno stress”20. Detta är framförallt påtagande i 

dagens samhälle då vi förväntar oss att allting ska gå fort, vi vill inte hamna i ett mentalt 

tillstånd då vi tvingas vänta. Denna mentala skala i relation med det kinetiska tillstånd vi 

befinner oss i utgör mobilitetens olika dimensioner som förklarar vissa effekter av ett IT-

samhälle med basis på konsekvenser för individen21. 

 

4.2 - Mobilitetens revolution – mobiltelefonernas intåg i vardagen 

Primärt har tidigare forskning fokuserats på mobiltelefoni, vilket inte ter sig som en 

överraskning. Mobiltelefonen var trots allt den första moderna kontaktpunkten med vad vi 

idag syftar till när vi pratar om teknisk mobilitet i informationsåldern. Brown, Green och 

Harper syftar på tidigare nämnd revolution i kommunikationshänseende genom påståendet: 

”People became dependent upon the connectivity that the mobile telephone represented, 

restructured their lives and personal habits arund the device, and found it impossible to go 

back.” Vi kan därmed dra den logiska slutsatsen att dessa människor drabbades av ett 

beroende som inte nödvändigtvis behöver härledas till mobiltelefonen som en elektronisk 

apparat utan snarare till symboliken som mobiltelefonen representerade.  

 

                                                 
20 Stress över att ”det tar tid”, t.ex. webbsidor tar för lång tid att ladda, folk är långsamma att svara på e-mail etc. 
21 Lindgren, Jedbratt, Svensson, s.26 
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Genom att mobiltelefonerna introducerades i samhället skapades det en nåbarhet mellan 

människor (eller snarare möjligheten till nåbarhet vilket är minst lika viktigt åtminstone 

symboliskt). Bara tanken på att den du sökte var ett samtal bort oavsett vart i världen du var 

verkade locka många användare i mobiltelefonins ungdom, vilket slutligen eskalerade i att 

dessa apparater blev en naturlig del i många människors liv. Under år 2000 ansågs tekniken 

vara så pass mogen av den amerikanska befolkningen att 2 % valde att helt överge den gamla 

tekniken till förmån för den nya. De bytte ut den konventionella trådbundna telefonen till att 

enbart använda mobiltelefoni till den sortens kommunikation22. Under året 2007 var samma 

statistik på en nivå av 7 % i Sverige vilket visade att nivån för andelen människor som bytte 

ut sin fasta telefon till förmån för en mobiltelefon inte förändrades från föregående år. De som 

primärt avstod från att använda fast telefon vid tidpunkten var de personer som bodde i 

hushåll där åldern på samtliga var under 26 år23. 

 

De konsekvenser som kan urskiljas när en stor del av befolkningen väljer att använda 

mobiltelefoner istället för ”fasta abonnemang” är att telefonnummer associeras till personer 

istället för hushåll24. Naturligtvis är inte detta den enda förändringen som undersökningar kan 

påvisa vad gäller effekter av det ökade användandet av mobiltelefoner, vilket förklaras senare. 

Det viktigaste att poängtera är dock att det var mobiliteten i mobiltelefonerna som gjorde 

genomslagskraften i allmänheten så häftig och total. Detta baserades som sagt på att 

telefonnummer i större skala associerades med personer istället för hushåll. Individualism till 

förmån för kollektivism, personlighet istället för opersonlighet. 

4.3 - Uppfattning om tid och plats 

En av de stora drivkrafterna bakom utvecklingen av nya mobila tjänster är att de ska hjälpa 

individer att tjäna tid, då tidsbrist är en vanlig företeelse i det nya informationssamhället. Ett 

utnyttjande av både tids- och platsaspekter är att utnyttja den mobila marknadsplatsen till 

fullo, vare sig det handlar om tjänster som möjliggör priskomparation ”på plats”, online-spel i 

form av vadslagning, att kunna följa aktiekurser i realtid, eller att kunna hitta närmaste 

restaurang. Den mobila marknadsplatsen erbjuder stora möjligheter till skräddarsydda 

lösningar beroende på plats och tid25. Ytterligare en aspekt av mobilitetens under är 
                                                 
22 Brown, Green, Harper s.70 
23 Källa: PTS, http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2007/Individundersokning_2007_26_071128.pdf 
24 Brown, Green, Harper s. 70 
25 Lindgren, Jedbratt, Svensson 
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egenskapen att skapa nya platser för aktiviteter som underhållning, lärande och arbete där det 

innan inte var möjligt26. Idag ser vi personer med bärbara datorer överallt, alltifrån parken till 

caféet. Detta sker i relation till att datorerna blir mindre och anslutningsmöjligheterna till 

Internet större. Vi har idag mobiltelefoner som i princip är lika bra på att hantera fullskaliga 

webbsidor som de flesta bärbara datorer, samtidigt som vissa bärbara datorer har integrerats 

med komponenter som gör det möjligt att nyttja telefonnätet till att ansluta sig till Internet.  

4.4 - Gränsen mellan arbete och fritid 

Genom nya mobila anslutningsmöjligheter suddas gränsen mellan arbete och fritid ut i allt 

större utsträckning27. Även detta har en viss relevans till den tids- och platsförskjutande effekt 

som mobila tekniker ger uttryck till. Forskningen redovisar begrepp som ”working from home 

and homing from work”28. Med det menas att möjligheten finns idag att arbeta hemifrån i allt 

större utsträckning än förut. Mobilitet i arbetet är ett alltmer förekommande begrepp i 

samhället genom att arbete istället för att tidigare ha varit platsberoende nu kan vara rörligt. 

Med teknikens hjälp går det att göra arbetet lika bra på annan plats än i kontoret, vilket 

resulterar i att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut mer än någonsin. Konsekvenserna av 

detta – som i all annan mobilitet – är att människor har svårt för att koppla loss arbetet från sin 

vardag. 

4.5 - Kommunikation 

”People are more mobile because they communicate anywhere and anytime.” 

 - Diana Gant (2002) 

 

Castells ger en ganska träffande beskrivning av förändringen i kommunikation i dagens IT-

samhälle: ”If there is a failure in the address-book function or the mobile 

phone is lost, the owner of the handset will be seriously disabled, if not 

totally isolated, in his or her social networks”29. Genom att minska kostnaderna för 

möjligheten att kommunicera kommer sannolikheten för kommunikation öka30. Internet 

erbjuder ett stort utbud av kommunikationsmöjligheter i alla dess former och valörer.  
                                                 
26 Brown, Green, Harper s. 12 
27 Brown, Green, Harper s. 121, Castells s. 82, Bradley s. 26 
28 Bradley et al 
29 Castells s.78 
30 Brown, Green, Harper s.123 
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Dels finns det tjänster som kräver omedelbarhet i form av att andra förväntar sig att du svarar 

direkt, dels finns det mer tidsmässigt latenta kommunikationsformer som exempelvis e-post. 

Vänskap och gemenskap är en av de mest fundamentala behoven för människan31, vilket vi 

inte minst ser bevis på i dagens nyttjande av olika kommunikationsmedier med hjälp av IT. 

Lindgren, Jedbratt och Svensson (2002) gör distinktionen mellan typer av kanaler som 

användningen av mobila nätverk kan delas in i: antingen är de tomma eller fyllda. Tomma 

kanaler är upp till användaren att fylla, till dessa hör de flesta kommunikationsformer genom 

valfritt elektroniskt medium. Värt att notera angående detta är den bredd som de tomma 

kanalerna har antagit på senare år genom den ökade möjligheten att påverka innehåll från 

Internetanvändare. Idag är dessa tomma kanaler inte bara e-post, chatt och mobiltelefoni, utan 

individer får utlopp för sin kreativitet på helt andra sätt: genom att ”blogga”; och genom 

social interaktion via forum och så kallade communities. De får tycka till om produkter, 

tidningsartiklar, ja i princip vad som helst genom Internet. De fyllda kanalerna är alltså det 

motsatta till de tomma kanalerna, och här handlar det om envägskommunikation från innehåll 

till mottagare. Vi kan till en viss del urskilja tendensen att dessa kanaler integreras i varandra i 

och med att mottagaren får påverka innehållet genom att till exempel kommentera 

tidningsartiklar.  

 

Den ökade kommunikationen som en effekt av ökad användning av ICT (Internet 

Communication Technology) leder till en kategorisering av syftet med kommunikation, där 

syftena kan delas upp i32: 

 

-Kunskapsinhämtning 

-Social funktion 

-Kontrollfunktion 

-Demokratisk funktion, och slutligen 

-Uttrycksfunktion 

 

Här tar Gunilla Bradley upp exemplet att använda emotionella uttryck vid textbaserad 

kommunikation som SMS och chatt som en form av uttrycksfunktion, vilket är ett av många 

exempel på förändrat kommunikationsbeteende genom informationsteknikens etablering.   

                                                 
31 Lindgren, Jedbratt, Svensson s. 11  
32 Bradley, s. 81 
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4.6 - Ömsesidig nåbarhet 

För att återigen dra paralleller till mobiltelefonins värld blev det i och med att ett 

telefonnummer kopplades till en person istället för en byggnad svårare för någon att helt 

nonchalera ett försök till att bli kontaktad. Det har blivit så pass socialt förväntat att äga en 

mobiltelefon och att alltid kunna bli nådd, så det är nästan förkastligt för många människor att 

inte kunna nå en annan via mobiltelefon. Att vara nåbar kan ses som en frihet eller 

förbannelse beroende på olika faktorer. Vetskapen om att andra individer har tillgång till 

mobiltelefon resulterar i att folk förväntar sig att kollegor, vänner och andra i deras närhet 

alltid ska vara nåbara. Samtidigt behöver människan ett sätt att begränsa nåbarheten till sig 

själv under vissa omständigheter33. Detta är inte allrådande för enbart mobiltelefoner som 

medium utan kan även beskådas exempelvis i IT-världen där många e-mail program eller -

servrar tillhandahåller så kallade spam-filter med uppgift att systematiskt sålla bort oönskad e-

post i ett visst mönster. 

4.7 Trådlösa nätverk ur ett globalt perspektiv 

Som sagt profilerar vi vårt arbete på den svenska marknaden, men tidigare forskning har av 

naturliga skäl haft ett globalt perspektiv i sin forskning. Val av perspektiv har en viss 

betydelse i hur resultatet av forskningen kommer att arta sig. Det finns till exempel regionala 

förutsättningar för tillgång och utveckling av IT-infrastruktur som måste tas i beaktande för 

att tillhandahålla en rättvis bild av verkligheten. Samtidigt kan kulturella skillnader spela en 

stor roll för Internetanvändningen och i synnerhet för användningen av mobila tekniker. 

Eftersom mobilt Internet är en relativt ny företeelse finns det ganska begränsat med forskning 

i området, vilket belyses i Manuel Castells globala undersökning av fenomenet och dess 

effekter34: 

”Because of the novelty of the phenomenon and the slow motion of academic 
research in uncovering new fields of inquiry, the amount of comparative 
knowledge on this subject is too limited to grasp empirically the 
emerging trends that are transforming communicative practices.“ 
 
-Castells, Manuel et al. (2006) 
 
Detta tyder dels på att mer forskning behövs i ämnet men samtidigt också att forskningen som 

bedrivs blir mindre färgad av tidigare resultat (de existerar ju inte!). Manuel Castells redovisar 

                                                 
33 Brown, Green, Harper s.115 
34 Castells (2006) 
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i nämnda undersökning att det framförallt är ungdomar som har drivit fram utvecklingen av 

olika kommunikationstekniker i I-länderna. I vissa fall har de till och med skapat, utvecklat 

och tagit åt sig nya sätt att kommunicera vilket ibland har resulterat i nya produkter, 

innovationer och marknadsformer. Castells menar att användningen av trådlösa tekniker 

skapas och modifieras av personer baserat på deras värderingar, intressen, vanor och projekt. 

Detta samtidigt som tekniken i sig möjliggör, förbättrar och nyskapar omfattningen eller 

innehållet i kommunikationen genom att bredda området där det kan appliceras. 

Rapporten redovisar också att det är ungdomar som är nyckeln till ett ökat användande av 

olika trådlösa tekniker, inte nödvändigtvis bara för att de är först med att använda tekniken 

utan även för att de använder den mer innovativt, bättre och snabbare. Detta resulterar till att 

de sätter trender för användning som till stor del tas efter av andra, till exempel deras 

föräldrar. 

Castells fortsätter med att definiera om mobilitet till att istället prata om anslutningsbarhet, 

eftersom mobila tekniker inte uteslutande används utanför hemmet. Kontexten för 

användningen av olika mobila tekniker för kommunikation sker såväl i stabila platser som 

hemmet, skolan eller arbetsplatsen som utanför dessa exempelvis i parker, på tåget och i 

restaurangen. Begreppet mobil kommunikation bör därmed relateras till möjligheten att alltid 

kunna kommunicera snarare än till dess potentiella mobilitet. 

Mobil kommunikationsteknik har förbättrat möjligheterna för att utöka kontaktnätverket för 

individen. Den stora skillnaden, menar Castells, mellan en kabelanslutning och ett trådlöst 

alternativ är byggandet och underhållet av sitt personliga nätverk. Han menar att individens 

kontaktnätverk utökas och hålls öppen i allt större utsträckning genom användningen av 

trådlösa accessmetoder till Internet vilket även gäller all form av interaktion genom detta 

medium. 

Slutligen har apparaten (den bärbara datorn, mobiltelefonen etc.) och dess teknologiska 

attribut en viss mening för användare, de tenderar att uttrycka personlighet genom dessa 

tekniska artefakter vilket på ett sätt är en identitetsskapande process. Användningen av nya 

tekniska artefakter ska inte bara uppfylla ett nyttobehov, den ska även säga någonting om 

människans identitet. Om man relaterar detta till Maslow’s behovspyramid35 vill användare 

nå högst upp (självförverkligande) genom deras tekniska apparater. Användandet handlar 

därmed lika mycket om själva användningen som att visa andra att man använder. 

                                                 
35 vilket beskrivs närmare i kapitel 4.10 
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4.8 Sammanfattning – den Teoretiska referensramen 

Användningen av ny teknik är till stor del beroende på möjligheterna och begränsningarna 

den nya tekniken bäddar för. Detta i samband med de olika behov som slutanvändarna har 

påverkar till vilken grad som en ny teknik används. Därmed kan ett slutligt ställningstagande 

göras huruvida den anses vara lyckad eller inte. Ofta tar de som levererar tekniken inte 

ställning till de komplikationer som detta medför i form av exempelvis sociala, 

säkerhetsmässiga, och integritetsmässiga effekter. Detta belyses i en mängd tidigare forskning 

som inte nödvändigtvis är relaterad till mobila tekniker specifikt, men som ändå är 

beskrivande för prioriteten av dessa faktorer för leverantörerna36.  

Ur ett ”handling-konsekvens” perspektiv kan man sticka fram hakan och påstå att i många fall 

fokuseras implementering av många tekniker enbart på möjligheter och för lite på 

konsekvenserna det medför, för mycket på själva användningen och för lite på de 

bakomliggande faktorerna av användningen. Det är här vi – och andra som bedriver 

forskningsrelaterad verksamhet – kommer in i bilden! 

4.9 - Modell för drivkrafterna bakom IT-användning. 

 

 

IT-kommisionens modell över användning 1 

                                                 
36 Preece, Roberts, Sharp et al 
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I IT-kommissionens rapport37 ”Vem använder internet och till vad? – Spridning av Internet 

bland befolkningen” presenterades följande modell för drivkraften bakom IT-användning. Vi 

upplever att denna modell även kan användas till att förklara drivkraften bakom användningen 

av olika typer av mobil IT-användning.  

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de ingående delar som finns representerade i figuren 

ovan, för att sedan i nästa kapitel om behovsapparaten gå igenom denna modells tillämpbarhet 

i olika mobila lösningar för att koppla upp sig mot Internet. 

4.9.1 - Situationen 

Detta är motivet för att en individs IT-användning ska få ett visst behov tillfredställt. Behoven 

är dock i sin tur beroende på den individuella situationen, IT-kommissionen delade upp dessa 

i fyra olika grupper: 

 

- Livsstilsmotivet –IT möjliggör nya livsmönster 

- Nyttomotivet – IT spar tid och pengar 

- Underhållningsmotivet – IT är kul 

- Det sociala motivet – IT underlättar kontakter 

4.9.2 - Introduktion 

Här hävdar IT-kommissionen att förutom behovet så krävs ett medvetande att IT kan vara en 

lösning. De menar att först när man upplevt behovet så frambringar det ett mönster som leder 

till en repeterad användning av IT-lösningen. Enligt IT-kommissionen sker denna 

introduktion oftast på skolan eller arbetsplatsen. 

4.9.3 - Anskaffning 

Enligt rapporten så förutsätter ett återkommande användning av informationsteknologi att den 

finns tillgänglig i hemmet. 

 

 

                                                 
37 Informationsteknologikommisionen (2002) 
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4.9.4 - Support 

Support är en faktor som enligt IT-kommissionen är av kritiskt betydelse men som dessvärre 

ofta är förbisedd. Hårdvaran i sig går ofta inte sönder utan det är huruvida man har den 

kunskap att lösa mjukvarumässiga problem som supportfaktorn kommer in. Varje användare 

behöver i princip kontakt med en mer erfaren användare, framförallt vid introduktionen. 

4.9.5 - Utbildning 

Användarens utbildning är också en vikig faktor men eliminerar inte på något sätt 

supportbehovet. (IT-kommissionen, Spridning av Internet bland befolkningen) 

4.9.6 - Användning (utfall) 

Enligt IT-kommissionen krävs det ett upplevt behov eller motiv för att bli Internetanvändare. 

Resultatet måste också vara tillfredsställande vilket de poängterar ofta glöms bort.  

4.10 - Behovsapparaten 

 

 

Maslows behovspyramid 1 

Källa: http://steves.seasidelife.com/maslow.jpg 

 

För att kunna utreda vilka behov på mobilitet dagens Internetanvändare har kan det försöka 

relateras till Maslow’s behovspyramid.  
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Längst ner i denna pyramid har vi de mest basala behoven såsom mat och vatten, behov för att 

kunna överleva. Nästa steg i denna trappa är säkerhetsbehoven, här ingår behov som 

möjliggör ett säkert och förutsägbart liv.  

Tredje högst upp i trappan har vi behov som vi behöver för att känna oss älskade och i någon 

gemenskap, här inkluderas vänner och familj. Näst högst upp i denna omtalade pyramid hittar 

vi behoven som täcker ett psykologiskt välbefinnande, i detta steg inkluderas exempelvis 

känslan av duglighet. Högst upp i toppen av människans behovsapparat har vi 

självförverkligande, det är här en människas högsta drömmar finns38. IT-kommissionen 

presenterade i sin rapport om ”Spridning av Internet bland befolkningen” fyra primära orsaker 

till att folk använder Internet: Livsstilsmotivet, Nyttomotivet, Underhållningsmotivet samt det 

Sociala motivet. Man kan säga att Livsstilsmotivet är ett behov av säkerhet och hör därmed 

till den andra nivån på Maslow’s pyramid. Detta på grund av att individer som använder 

Internet i detta motiv gör det för att skapa lösningar på problem gällande hans eller hennes liv. 

Det kan exempelvis handla om att använda tekniken till att kombinera familjeliv och arbete.  

 

Det kan även vara så att någon använder Internet till att kunna leva ett normalt liv, exempelvis 

som handikappad. I det fallet hamnar behovet av Internet nere på lägsta nivån i pyramiden, 

det vill säga det blir en nödvändighet. De som motiverar sitt Internetanvändande enligt 

nyttomotivet använder det till ärenden som att kontakta myndigheter, betala räkningar eller att 

ta del av nyheter. De som använder Internet enligt Underhållningsmotivet gör det helt enkelt 

för att fördriva tid, och för att de tycker att det är kul. Det sociala motivet till 

Internetanvändning handlar om att etablera och underhålla existerande kontakter med vänner 

och bekanta. Detta motiv hamnar främst i den tredje nivån i pyramiden.  

Förutom dessa motiv påverkar en individs situation hur han nyttjar Internet, det kanske i vissa 

fall inte ens är möjligt att få tillgång till Internet. Dessutom måste det finnas ett upplevt behov 

i form av ovanstående motiv till att få tillgång till Internet. En kombination av dessa präglar 

Internetanvändningen. 

 

 

 

                                                 
38 Bloisi, s. 174ff 
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5 – Genomförandet 

 

Insamling av empiriskt material pågick under en vecka, från 21 maj till 28 maj år 2008. 

Antalet respondenter uppgick till 103 och bortfallet var 7, en synnerligen hög siffra på antalet 

respondenter om man beaktar insamlingens tidsram. Som en kommentar på detta visar det lite 

kraften av Internet som kommunikationsmedium, det är lätt att nå ut till många olika sorters 

individer på kort tid. Innan vi publicerade enkäten officiellt genomfördes en pilotstudie för att 

korrigera eventuella brister i disposition och logiskt upplägg. Denna pilotstudie gjordes dels 

med utvalda respondenter och genom att vi själva analyserade frågorna på ett övergripande 

sätt. De brister som fanns på serversidan, det vill säga i webbtjänsten kunde vi naturligtvis 

inte göra någonting åt. 

 

5.1 - Enkätens disposition 

För att få en god bild av användaren delade vi upp frågorna i följande kategorier39: 

 

- Bakgrund 

- Sociala vanor 

- Internetvanor, samt 

- Syn på mobilitet 

 

Bakgrund innehöll demografiska frågor av standardmall som exempelvis kön, ålder, 

sysselsättning etc. Denna typ av frågor finns i de allra flesta enkäter, och är till för att 

underlätta segmenteringen av olika respondenter. I sociala vanor ingick frågor om hur 

respondenterna kommunicerar med varandra utan och genom Internet. Syftet till att ta med ett 

sådant kapitel var att få en bild av deras behov av att kommunicera och genom vilket sätt de 

helst föredrar att göra det. Respondenternas kommunikationsbehov i övrigt kan påverka deras 

behov av att kommunicera på Internet, och om så inte är fallet gör det studien än mer 

intressant. Under kategorin Internetvanor finns frågor om när, var och hur respondenterna 

nyttjar Internet, men även frågor om deras Internetabonnemang. Detta främst för att kunna 

relatera till vilket behov varje enskild målgrupp har i avseende på prestanda. I denna kategori 

fanns frågan om respondenten använder sig av mobila tekniker för att ta sig ut på Internet.  
                                                 
39 Enkätmallen med alla frågor finns som bilaga (1) 
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Detta är något av en huvudfråga i enkäten. Utan den hade det inte varit möjligt att segmentera 

respondenterna i användare och icke-användare av mobilt Internet, och därmed inte möjligt att 

studera skillnader mellan dem. Med kategorin ”syn på mobilitet” ville vi ta reda på 

respondenternas syn på kontaktbarhet, men här fanns även frågor om deras förhållande till 

olika tekniska apparater fanns representerade. Sammantaget var det tänkt att dessa kategorier 

med inkluderade frågor skulle ge en enhetlig bild av alla 96 respondenterna, för att sedan 

kunna användas till en vetenskaplig slutsats. 

 

5.2 - Tillverkning 

Tillverkningen och hanteringen av enkäten gjordes genom en webbtjänst som heter 

Surveymonkey40. Anledningen till att vi valde detta tillvägagångssätt var främst av rent 

praktiska skäl då vi inte ville slösa tid och möda på att tillverka en egen lösning utan ville 

fokusera oss på forskningen. Som referens för tillverkningen hade vi boken 

”Forskningsmetodik” av Holme & Solvang. Annan relevant litteratur i ämnet i kombination 

med vårat syfte för uppsatsen hjälpte oss att formulera relevanta frågor.  

Utöver detta tillverkade vi en hälsningssida där bland annat våra etiska ställningstaganden 

informerades. En kort beskrivning av syftet med undersökningen fanns också där41. 

 

5.3 - Distribution 

Utöver i communities som facebook och via chattprogrammet MSN distributerades länken till 

våran enkät i följande webbplatser: 

- IDG’s e-forum (http://eforum.idg.se/) 

- Sweclockers forum (http://www.sweclockers.com/forum/) 

- Webbplatsen för mobilt Internet (http://www.mobilabredband.se/forum/) 

- Filmtipset (http://www.filmtipset.se) 

 

 

 
                                                 
40 http://www.surveymonkey.com 
41 http://www.informatik.umu.se/~svph0505/index.html 
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5.4 - Resultatredovisning 

Detta kapitel syftar till att redovisa det insamlade empiriska materialet42 ”ofärgat” av våra 

reflektioner över resultatet för att du som läsare ska kunna dra egna slutsatser. Ett till syfte är 

att sammanfatta och sortera resultatet från undersökningen i relevanta beståndsdelar som i sin 

tur står i relation till syftet med våran uppsats. Resultatet från det empiriska bortfallet - det vill 

säga de enkäter som inte var fullständigt ifyllda – är inte medtagen för att undvika 

missvisande resultat. 

5.4,1 - Resultat - publika WLAN. 

Här presenterar vi resultatet från våran undersökning gällande de som använder Internet via 

publika WLAN (hotspots) gentemot de som använder en fast uppkoppling. De direkt 

signifikativa skillnaderna mellan användare av WLAN gentemot de som använder fast 

internetuppkoppling är: 

- De verkar generellt mer intresserade av tekniska apparater, av WLAN användare är 

det ca 20 % fler som äger en GPS, 10 % fler äger en digitalkamera, 25 % en handdator 

etc. 

- På önskade kvalitéer vid köp av en ny bärbar dator har 25 % fler svarat att den 

viktigaste egenskapen är att den är lätt att ha med sig (portabel). 

- 27 % fler svarade att de föredrar att hålla kontakten med sina ytligt bekanta genom 

chatt, även vid kontakt med sina vänner var de mer benägna att chatta då cirka 18 % 

fler svarade detta. 

- 30 % fler säger att de spenderar mer än 5 timmar per dag åt Internetrelaterade 

aktiviteter än de med fast uppkoppling. 

- 20 % fler uppger att de planerar att skaffa mobilt bredband inom den närmsta tiden. 

- De som använder publika WLAN tenderar att generellt i större utsträckning nyttja de 

tjänster som Internet erbjuder, till exempel communities (9 % fler), arbetsrelaterade 

sysslor (16 % fler) och e-mail (11 % fler). 

- Cirka 11 % fler av respondenterna har tyckt att det är mycket viktigt att alltid vara 

kontaktbar och 9 % fler tyckte samma sak om att alltid kunna kontakta andra. 12 % 

fler uppgav att de under det senaste halvåret känt sig frustrerade över att inte kunna 

vara nåbara. 

                                                 
42 Fullständiga tabeller över resultatet finns med som bilaga (nr 2) 
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- 18 % färre hade under det senaste halvåret känt sig frustrerade över att inte kunna 

kontakta andra. 

- 17 % fler hade under samma tidsram känt frustration av att de inte hade tillgång till 

Internet. Trots detta svarade 10 % färre att de inte skulle klara sig utan Internet. 

5.4.2 - Resultat – mobilt bredband 

De mest betydande skillnaderna mellan de som har mobilt bredband och de som använder 

Internet via fast uppkoppling är: 

- 23 % fler spenderar mer än 5 dagar per månad utanför hemorten. 

- 35 % uppger att mobilt bredband inte har förbättrat deras situation på något sätt, men 

de väljer ändå att behålla sitt abonnemang. 

- Ingen av de som svarat på enkäten uppger att de funderar på att säga upp sitt mobila 

Internetabonnemang. 

- 28 % färre har svarat att de är utanför hemorten 0-1 gånger per månad. 

- Likt de som använder publika WLAN har även de som nyttjar mobilt bredband en 

tendens att samla på sig fler tekniska prylar, bland annat 33 % fler äger en GPS, 35 % 

fler äger en handdator, 27 % fler äger en spelkonsol etc. 

- 23 % fler säger att de dagligen tar med sig datorn utanför hemmet. 

- 38 % har svarat att de sätter högsta prioritet på portabilitet vid köp av en ny bärbar 

dator. 

- 13 % uppger att de besöker en community mer än 5 gånger per dag, trots detta svarar 

14 % färre att de håller kontakten med ytligt bekanta via detta medium. 

- Likt de som använder Internet via publika WLAN så är också de som använder mobilt 

Internet väldigt benägna att kommunicera via chatt både med vänner och ytligt 

bekanta. 

- 10 % fler uppger att de använder Internet mer än 5 timmar varje dag. 

- 10 % färre spelar på Internet genom mobilt bredband. 

- 19 % färre uppger att de är medlem i någon sorts community. 

- 11 % fler tycker att det är mycket viktigt att vara kontaktbar medan 12 % fler uppger 

att det är mycket viktigt att andra alltid är kontaktbara. 

- 10 % fler uppger att de under det senaste halvåret varit frustrerade över att folk inte 

svarar på e-mail. 23 % fler är frustrerade över att de saknar 3G täckning. 

- 8 % färre uppger att dator utan Internet är svårast att klara sig utan och 11 % fler säger 

att mobiltelefon är svårast att klara sig utan. 



 28

5.4.3 - Generella resultat och kvalitativa tillägg 

Utöver de ovanstående resultaten kan man vidare genom enkäterna redovisa det faktum att 60 

% av användarna av mobilt bredband uppgav att möjligheten att komma åt Internet överallt 

var en drivande faktor bakom anskaffningen. Bland de som svarade ja på frågan om de ”anser 

att tillgången till en Internetuppkoppling blivit en så stor del av deras vardag att de är något de 

inte skulle klara sig utan” hittar vi kommentarer som: 

 

”Allting verkar hända genom en Internetförbindelse. Jag minns inte en enda offlinedag på 

senaste 15 år nu förutom på jättelånga flygresor.” 

 

”Jag gör mina bankärenden där, spelar online, söker information, läser tidningen och mycket 

mycket mer.” 

 

”Är 100% beroende av Internet för att kunna bedriva mitt jobb och jag sköter mycket av mina 

fritidssysslor på nätet också.” 

 

”Hela mitt liv kretsar kring Internet. Jag utför knappt några aktiviteter utan Internet.” 

 

”Kontakt med bank, myndigheter, vänner, familj… Allt som påverkar mig ekonomiskt och 

socialt.” 

 

Dessa kanske inte är direkt relaterade till skillnaderna mellan mobila anslutningsalternativ 

respektive det fasta dito till Internet men beskriver ändå till en viss del de bakomliggande 

krafterna som har påverkat utvecklingen till det trådlösa samhälle vi lever i idag. Det ger 

också en god bild av samhället i stort, Internet är nu inte bara en plattform för 

informationsutbyte utan så mycket mer. Genom kommentarerna och statistiken kan vi dra 

slutsatsen att vissa inte kan tänka sig ett liv utan de möjligheter, tjänster och sociala effekter 

en Internetuppkoppling ger oss. Att gå tillbaks till ett samhälle utan Internet verkar för vissa 

likställas med att gå tillbaks till en slags social stenålder eftersom så mycket verkar kretsa 

kring det nya digitala informationsutbytet. Detta är i alla fall den allmänna slutsatsen vi kan 

dra från den kvalitativa responsen i vår enkätundersökning. 
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5.5 - Analys av resultat 

Det faktum att de med mobila alternativ till att komma åt Internet har fler tekniska apparater 

såsom GPS, mp3-spelare etc. tyder på att de har större intresse för teknik. Detta tycker vi kan 

motivera viljan att haka på nya trender, alltså är detta enbart ett tecken på att en stor del av 

dessa användare är så kallade ”early adopters” av nya innovationer. Att egenskapen 

portabilitet vid köp av ny bärbar dator är så starkt representerad bland användare av mobilt 

bredband är föga förvånande eftersom alla respondenter i undersökningen som hade mobilt 

bredband uppgav att de tänkte fortsätta använda den. Med en anslutning som möjliggör 

mobilitet bör även datorn leva upp till förutsättningarna. Användare med mobilt bredband 

tenderar även att chatta mer och generellt sett vara uppkopplade i större utsträckning än andra. 

Detta kan förklaras med att nya platser till kommunikation uppstår genom mobiliteten eller att 

anslutningsbarheten ökas på grund av platsobundenhet, vilket dessa användare utnyttjar med 

glädje. Anslutningsbarheten43 genomsyrar användare av mobilt och trådlöst bredband där 

både frekvensen och kontaktbehoven ökar samtidigt som kommunikationsvanorna förändras i 

och med användandet av denna sortens teknik. Det faktum att ungefär 23% av användarna av 

mobilt bredband under det senaste halvåret känt frustration över att de saknar täckning till 3G-

nätet belyser dels tidigare nämnda fenomen men även att den tekniska infrastrukturen inte 

riktigt håller måttet idag. Det kan även vara en kombination av dessa två. Slutligen kan det 

även betyda att användningen av dessa tekniker – som sagt hela 60% - skapar ett större behov 

av att komma åt Internet överallt, och därmed även till viss del anamma ”alltid uppkopplad” 

attityden.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 som Manuel Castells et al var inne på i kapitel 4. 
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6  Slutsats 

 

Vi är inne i en trådlös revolution. Datorer blir allt mindre och mobiltelefoner alltmer 

”datoriserade” samtidigt som vikten av en Internetuppkoppling uppenbarligen inte visar 

tendenser på att stagnera. Den spanske sociologen Manuel Castells vill hellre omformulera 

uttrycket mobilitet till anslutningsbarhet eftersom vi inte bara är mobila när vi är i rörelse. 

Mobilitet har fler dimensioner än rörelse och tid, även om dessa två är de mest tydliga vi kan 

urskilja. Mobilitet handlar även om ett psykiskt tillstånd, ett väntande tillstånd, ett tillstånd när 

vi gör någonting samt ett tillstånd när vi verkligen fokuserar på att inte göra någonting alls. 

Beroende på dessa tillstånd i relation till rörelse och tid påverkas vår relation till mobila 

tjänster av olika slag eller behovet av att utnyttja dessa. Ett alltmer ökat behov av en 

Internetuppkoppling utöver de konventionella skrivbordsmiljöerna kan förklaras av dessa 

olika dimensioner i mobilitet: vi vill införa nya platser att arbeta; underhålla oss själva eller att 

bedriva ett aktivt lärande; samtidigt som alltfler av oss känner av den så kallade 

”technostressen”. Detta är ett fenomen som myntades i och med att förväntningarna finns att 

allting ska gå i ett alltmer högre tempo. När någonting inte händer i den hastighet vi har 

förväntat oss upplever vi en frustration. Som det har framgått i vår studie känner alltfler av 

detta fenomen, folk blir frustrerade av saker som tidigare kanske inte ens hade höjts på 

ögonbrynen åt. Hela 88 av 96 personer i vår undersökning har upplevt frustration på ett eller 

annat sätt i en IT-kontext. Nåbarhet och icke-nåbarhet är en aktuell fråga relaterat till ämnet. 

Av undersökningen framgick det att förväntningarna på att kunna nå andra inte nödvändigtvis 

är tätt relaterat med önskningen att själv alltid vara exponerad för kontakt från omvärlden.  

Om den ökade mobiliteten påverkar våra Internetvanor var huvudfrågan i denna uppsats, och 

vi kan med relativt stor säkerhet påstå att den har gjort det. Faktum är att de som nyttjar 

trådlösa mobila accessmetoder använder Internet med både högre frekvens och bredare 

användningsområde än när de enbart har en ”kabel i väggen” hemma eller på arbetsplatsen. 

Det finns en mängd andra exempel på förändrat användarbeteende, men dessa har vi redan 

redovisat tidigare under analysdelen i denna uppsats 
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6.1 - Avslutande kommentarer  

"Then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel Is just a freight train coming your 

way” 

- James Hetfield 

 

Citatet ovan sammanfattar upplevelsen av att skriva denna uppsats, men i slutändan hoppas vi 

att ljuset i tunneln är en väg till en bättre framtid och inte ett skenande tåg. Denna framtid vill 

vi hjälpa till att förbättra, kanske är det du just nu håller i handen ett litet steg i den riktningen. 

Ämnet vi valde är i forskningssammanhang fortfarande ganska ungt, detta fann vi stundtals 

vara både stimulerande och otroligt krävande. Stimulerande genom vetskapen att ett helt fält 

av överraskningar kunde ske, krävande genom att avsaknaden av en trygg hand i form av 

tidigare erkänd forskning inte var närvarande. 

6.2 – Självkritik och diskussion 

Vi vill på inga sätt påstå att vår undersökning är helt felfri, men vi tycker att den håller för att 

representera en rättvis bild av verkligheten och därmed även kunna stå som grund för vidare 

forskning i ämnet. Det finns många relevanta frågeställningar i anknytning till detta arbete 

som vi gärna skulle vilja nysta upp lite mer. Det faktum att en stor majoritet spenderar mer än 

5 timmar framför Internet varje dag är ett sådant ämne som passar väl som grund för vidare 

forskning. Hur påverkas vi som människor och samhället i stort i det långa loppet av denna 

sorts beteende, eller snarare beroende? Hur ska man relatera till detta fenomen ur en 

hälsomässig synpunkt? Påverkar de nya kommunikationsformerna hur vi interagerar med 

varandra i den fysiska verkligheten, och hur prioriteras slutligen uppfattningen av den riktiga 

världen när den digitala kommunikationen förädlas och görs åtkomlig vart vi än befinner oss? 

 

Dessa är samtliga frågor som känns relevanta idag och i framtiden, och kanske just vi får äran 

att behandla dessa vid ett senare tillfälle. 

 

 

 

 

 



 32

Källförteckning 

Tryckta källor 

Böcker: 

Bloisi et al (2003). Management and organisational behaviour. 

McGraw-Hill Education 

Bradley, Gunilla (2006). Social and Community Informatics: Humans on the Net 

 Routledge 

Brown m.fl (2002). Wireless world: Social and Interactional Aspects of the Mobile Age. 

 Springer-Verlag 

Castells, Manuel (2006). Mobile Communications and Society: A Global Perspective 

 Cambridge 

Castells, Manuel (2000). Nätverkssamhällets framväxt: Informationsåldern Band 1 

 Daidalos Förlag AB, 2 uppl. 

Ejlertsson, Göran (1996). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. 

 Studentlitteratur 

Holme, I.M & Solvaeng, B.K. (1997).  

Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur 

Informationsteknologikommisionen (2002):  

Vem använder Internet och till vad: Spridning av Internet bland befolkningen 

IT-kommisionens rapport: 2002:1 

Lindgren m.fl (2002).  

Beyond mobile: People, communications  

and marketing in the mobile age. Palgrave 

Post och Telestyrelsen (2007).  

Individundersökning 2007: Svenskarnas användning av telefon och Internet. 

Post och telestyrelsens rapport: 2007 

Webbsidor:  

Nordicom (2008). Pressmeddelande: Nya medievanor bland unga flyttar upp i åldrarna –        

plattformar för text, ljud och bild på nätet spelar allt större roll,[www] Hämtat från: 

   <http://www.nordicom.gu.se/mt/filer/pressmeddelande%20MB%202007.pdf> 2008-05-31 

http://www.nordicom.gu.se/mt/filer/pressmeddelande MB 2007.pdf�


 33

Dagens Nyheter (2008). Alltfler klagar på mobilt bredband [www] Hämtat från: 

   <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=759479> 2008-05-31 

Bilagor 

Bilaga 1 – Enkätfrågor 

1. Bakgrund 

1.1 Kön 

1.2 Ålder 

1.3 Sysselsättning 

1.4 Utbildningsnivå 

1.5 Hemort 

1.6 Hur ofta spenderar du tid på annan plats än hemorten? 

1.7 Vilka av dessa prylar äger du? 

1.8 Om du äger en bärbar dator, ungefär hur ofta tar du med dig den utanför hemmet? 

1.9 Om du skulle köpa en ny bärbar dator, välj i vilken ordning du prioriterar egenskaper som 

1.10 märket/modellen ska ha. (Detta är inte en obligatorisk fråga) 

2. Sociala vanor 

2.1 Ungefär hur ofta pratar du i mobiltelefon per dag (privatsamtal)? 

2.2 Ungefär hur många SMS skickar du i snitt per dag? (ej arbetsrelaterade) 

2.3 Ungefär hur många e-mail skickar du per dag? 

2.4 Hur ofta chattar du? (T ex. via MSN, ICQ, IRC osv.) 

2.5 Hur många gånger per dag besöker du så kallade communities? (T ex. Lunarstorm 2.6 

Facebook) 

2.7 Hur ofta uppdaterar du din blogg? 

2.8 Genom vilket sätt föredrar du att hålla kontakten med dina vänner? 

2.8 Genom vilket sätt föredrar du att hålla kontakten med ytligt bekanta? 

2.9 Genom vilket sätt föredrar du helst att kontakta myndighter eller företag? 

3. Internetvanor 

3.1 Hur många timmar per dag använder du Internet? 

3.2 Vad har du för hastighet på din internet uppkoppling? 

3.3 Om du inte har mobilt bredband, planerar du på att skaffa det? 

3.4 Vad använder du Internet till? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=759479�
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3.5 Var använder du internet? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

3.6 Avänder du dig av någon form av mobil internetuppkoppling?  

4. Användarvanor Mobilt bredband 

4.1 Varför valde du att skaffa mobilt bredband? 

4.2 Var använder du ditt mobila bredband? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

4.3 Hur ofta använder du ditt mobila bredband utanför hemmet? 

4.4 Vad använder du ditt mobila bredband till? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

4.5 Har du innan du skaffade ett mobilt bredband haft tillgång till någon typ av trådbundet  

4.6 bredband (T ex. ADSL, fiber, kabel etc.) 

4.7 Har ditt mobila internetabonnemang förbättrat din situation på något sätt? 

4.8 Om du svarade ja på föregående fråga: På vilket/vilka sätt har din situation förbättrats? 

5. Användarvanor Publika WLAN 

5.1 Varför använder du publika WLAN? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

5.2 Hur ofta använder du publika WLAN?  

5.3 Var använder du oftast publika WLAN? 

5.4 Är du oftast ensam eller i grupp när du använder publika WLAN? 

5.5 Vad använder du publika WLAN till?  

6. Kontaktbarhet och mobilitet 

6.1 Hur viktigt är det för dig att alltid vara kontaktbar? (1 inte alls viktigt, 5 mycket viktigt) 

6.2 Hur viktigt tycker du det är att kunna kontakta andra? (1 inte alls viktigt, 5 mycket viktigt) 

6.3 Har du någonsin under det senaste halvåret känt stress/frustration i någon av dessa     

situtaioner? 

6.4 Vilken av dessa saker skulle vara svårast att klara sig utan? 

6.5 Anser du att tillgången till Internet blivit en sådan stor del av din vardag att du inte skulle 

klara dig utan den? 

 

Antal frågor: 41 
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Bilaga 2 – Samlat resultat 

Antal respondenter: 96 

Bakgrund 

Kön 

Answer Options Response Percent Response Count 
Kvinna 13,5% 13 
Man 86,5% 83 
 

Ålder 

Response Average Response Total Response Count 
30,58333 2936 96 

 

Sysselsättning 

Answer Options Response Percent Response Count 
Arbetande 54,2% 52 
Student 34,4% 33 
Arbetsökande 6,3% 6 
Annat 5,2% 5 
 

Utbildningsnivå 

Answer Options Response Percent Response Count 
Grundskola 5,2% 5 
Gymnasium 45,8% 44 
Högskola/universitet 49,0% 47 
 

Hemort 

Answer Options Response Percent Response Count 
T&#228;tort 85,4% 82 
Glesbygd 14,6% 14 
 

Hur ofta spenderar du tid på annan plats än hemorten? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

0-1 gånger per månad 47,9% 46 
2-3 gå;nger per månad 28,1% 27 
4-5 gånger per månad 12,5% 12 
Mer än 5 gånger per månad 11,5% 11 
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Vilka av dessa prylar äger du? (flervalsfråga) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Mobiltelefon 99,0% 95 
Stationär dator 85,4% 82 
Bärbar dator 77,1% 74 
Handdator 20,8% 20 
Spelkonsoll 42,7% 41 
MP3-spelare 69,8% 67 
Digitalkamera 75,0% 72 
GPS 28,1% 27 
TV 90,6% 87 
 

Om du äger en bärbar dator, ungefär hur ofta tar du med dig den utanför hemmet? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Dagligen 13,5% 10 
Någon eller några gånger i veckan 25,7% 19 
Någon eller några gånger i månaden 31,1% 23 
Någon eller några gånger per halvår 17,6% 13 
En gång per år 1,4% 1 
Mycket sällan eller aldrig 10,8% 8 
 

Om du skulle köpa en ny bärbar dator, välj i vilken ordning du prioriterar egenskaper som 

märket/modellen ska ha.  

 

 

Sociala vanor 

Ungefär hur ofta pratar du i mobiltelefon per dag (privatsamtal)? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

0-1 gånger per dag 32,3% 31 
2-3 gånger per dag 39,6% 38 
4-5 gånger per dag 16,7% 16 
6-7 gånger per dag 3,1% 3 
Mer än 7 gånger per dag 8,3% 8 
 

 

Answer Options Viktigast Näst viktigast
3:e 

viktigast 
4:e 

viktigast
Minst 
viktig 

Rating 
Average

Respons
e Count 

Att den är snygg 2 3 15 23 50 4,247312 93 
Prestanda 40 20 18 10 5 2,139785 93 
Funktioner 13 33 19 16 12 2,795699 93 
Att den är lätt att ha 
med sig 21 19 14 28 11 2,881721 93 

Pris 17 18 27 16 15 2,935484 93 
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Ungefär hur många SMS skickar du i snitt per dag? (ej arbetsrelaterade) 

Answer Options Response Percent Response Count 
0-1 49,0% 47 

2-3 31,3% 30 
3-4 9,4% 9 
5-6 4,2% 4 
7-8 0,0% 0 

Fler än 9 6,3% 6 
 

Ungefär hur många e-mail skickar du per dag? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Använder inte e-mail 3,1% 3 
0-1 gång per dag 38,5% 37 
2-3 gånger per dag 20,8% 20 
4-5 gånger per dag 7,3% 7 
Fler än 5 gånger per dag 30,2% 29 
 

Hur ofta chattar du? (T ex. via MSN, ICQ, IRC osv.) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Aldrig 18,8% 18 
1-2 gånger per vecka 15,6% 15 
3-4 gånger per vecka 7,3% 7 
Dagligen 58,3% 56 
 

Hur många gånger per dag besöker du så kallade communities? (T ex. Facebook) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Använder inte communities 29,2% 28 
1 gång per dag 22,9% 22 
2-3 gånger per dag 24,0% 23 
4-5 gånger per dag 3,1% 3 
Fler ä;n 5 gånger per dag 20,8% 20 
 

Hur ofta uppdaterar du din blogg? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Jag har ingen blogg 79,2% 76 
Dagligen 3,1% 3 
Någon gång per vecka 9,4% 9 
Någon gång per månad 4,2% 4 
Mer sällan 4,2% 4 
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Genom vilket sätt föredrar du att hålla kontakten med dina vänner? 

Answer Options Response Percent Response Count 
SMS 13,5% 13 
Telefon 57,3% 55 
Chat 20,8% 20 
Mail 6,3% 6 
Via communities 2,1% 2 
 

Genom vilket sätt föredrar du att hålla kontakten med ytligt bekanta? 

Answer Options Response Percent Response Count 
SMS 8,3% 8 
Telefon 10,4% 10 
Chat 40,6% 39 
Mail 20,8% 20 
Via communities 19,8% 19 
 

Genom vilket sätt föredrar du helst att kontakta myndighter eller företag? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Telefon 46,9% 45 
SMS 1,0% 1 
Mail 51,0% 49 
Vanlig post 1,0% 1 
 

Internetvanor 

Hur många timmar per dag använder du Internet? 

Answer Options Response Percent Response Count 
0-1 timmar 3,1% 3 
2-3 timmar 25,0% 24 
4-5 timmar 25,0% 24 
över 5 timmar 46,9% 45 
 

Vad har du för hastighet på din internet uppkoppling? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Under 1 Mbit/s 2,1% 2 
1-4 Mbit/s 7,3% 7 
5-10 Mbit/s 31,3% 30 
11-24 Mbit/s 25,0% 24 
Över 25 Mbit/s 34,4% 33 
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Om du inte har mobilt bredband, planerar du på att skaffa det? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Ja 14,6% 14 
Nej 49,0% 47 
Jag har det redan 36,5% 35 
 

Vad använder du Internet till? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Spel 44,8% 43 
Chat 66,7% 64 
Söka information 94,8% 91 
Mail 94,8% 91 
Shopping 75,0% 72 
Arbete 84,4% 81 
Fildelning 70,8% 68 
Blogga 18,8% 18 
Social networking (t ex. Facebook) 62,5% 60 
 

Var använder du internet? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Hemma 99,0% 95 
Skolan/arbetet 79,2% 76 
På resan 40,6% 39 
Annan plats 35,4% 34 
 

Använder du dig av någon form av mobil internetuppkoppling?  

Answer Options Response Percent Response Count 
Ja, via publika WLAN 25,0% 24 
Ja, via mobilt bredband 29,2% 28 
Nej 45,8% 44 
 

Användarvanor Mobilt bredband 

Varför valde du att skaffa mobilt bredband? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Fanns inga andra alternativ 10,7% 3 
Möjligheten att komma åt internet överallt 60,7% 17 
Det var billigaste alternativet för en 
internetuppkoppling 0,0% 0 

Jag behöver det till arbete/skola 14,3% 4 
Annat 14,3% 4 
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Var använder du ditt mobila bredband? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Hemma 50,0% 14 
När jag reser 78,6% 22 
På jobbet/skolan 39,3% 11 
Annat 3,6% 1 
 

Hur ofta använder du ditt mobila bredband utanför hemmet? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Dagligen 25,0% 7 
Någon eller några gånger i veckan 32,1% 9 
Någon eller några gånger i månaden 39,3% 11 
Aldrig 3,6% 1 
 

Vad använder du ditt mobila bredband till? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Spel 10,7% 3 
Chat 67,9% 19 
Söka information 82,1% 23 
Mail 85,7% 24 
Shopping 32,1% 9 
Arbete 50,0% 14 
Fildelning 21,4% 6 
Blogga 3,6% 1 
Social networking (t ex. Facebook) 39,3% 11 
 

Har du innan du skaffade ett mobilt bredband haft tillgång till någon typ av trådbundet 

bredband (T ex. ADSL, fiber, kabel etc.) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Ja 82,1% 23 
Nej 17,9% 5 
 

Har ditt mobila internetabonnemang förbättrat din situation på något sätt? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Ja 64,3% 18 
Nej, men jag kommer att fortsätta använda det ändå 35,7% 10 
Nej, jag funderar på att säga upp mitt abonnemang 0,0% 0 
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Om du svarade ja på föregående fråga: På vilket/vilka sätt har din situation förbättrats? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Det har förbättrat min arbetssituation och/eller 
livskvalitet 57,9% 11 

Det har gjort det smidigare att utnyttja tjänster som 
underlättar min vardag 68,4% 13 

Det har gjort det lättare att fördriva tid genom 
underhållning av olika slag 68,4% 13 

Det har förenklat kontakten med personer i mitt 
sociala nätverk 42,1% 8 

Annat 10,5% 2 
 

Användarvanor Publika WLAN 

Varför använder du publika WLAN? (Du kan välja fler än ett alternativ) 

Answer Options Response Percent Response Count 
Underhållning 70,8% 17 
Arbete/skola 70,8% 17 
Annat 0,0% 0 
 

Hur ofta använder du publika WLAN?  

Answer Options Response Percent Response Count 
Dagligen 8,3% 2 
Någon eller några gånger i veckan 29,2% 7 
Någon eller några gånger i månaden 50,0% 12 
Någon eller några gånger per år 12,5% 3 
 

Var använder du oftast publika WLAN? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Tåget/bussen 8,3% 2 
Flygplatsen 4,2% 1 
Cafet/restaurangen 33,3% 8 
Hotellet 16,7% 4 
Annan plats 37,5% 9 
 

Är du oftast ensam eller i grupp när du använder publika WLAN? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

När jag är ensam 66,7% 16 
När jag är i grupp 33,3% 8 
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Vad använder du publika WLAN till?  

Answer Options Response Percent Response Count 
Spel 25,0% 6 
Chat 54,2% 13 
Söka information 87,5% 21 
Mail 79,2% 19 
Shopping 16,7% 4 
Arbete 54,2% 13 
Fildelning 8,3% 2 
Blogga 8,3% 2 
Social networking (t ex. Facebook) 50,0% 12 
 

Kontaktbarhet och mobilitet 

Hur viktigt är det för dig att alltid vara kontaktbar? (1 inte alls viktigt, 5 mycket viktigt) 

Answer Options Response Percent Response Count 
1 6,3% 6 
2 14,6% 14 
3 27,1% 26 
4 32,3% 31 
5 19,8% 19 

 

Hur viktigt tycker du det är att kunna kontakta andra? (1 inte alls viktigt, 5 mycket viktigt) 

Answer Options Response Percent Response Count 
1 1,0% 1 
2 7,3% 7 
3 21,9% 21 
4 43,8% 42 
5 26,0% 25 

 

Har du någonsin under det senaste halvåret känt stress/frustration i någon av dessa     

situtaioner? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Andra kan inte nås 63,6% 56 
Du kan inte nås av andra 27,3% 24 
Folk är långsamma på att svara på e-mail 61,4% 54 
Avsaknad av en internetuppkoppling 55,7% 49 
Saknar 3G täckning 10,2% 9 
 

 

Vilken av dessa saker skulle vara svårast att klara sig utan? 

Answer Options Svårast Näst svårast
3:e 

svårats 
Minst 
svår 

Rating 
Average 

Mobiltelefon 37 37 16 6 1,90625 
Dator med internetuppkoppling 49 41 6 0 1,552083 
Dator utan internetuppkoppling 3 11 42 40 3,239583 
TV 7 7 32 50 3,302083 



 43

Anser du att tillgången till Internet blivit en sådan stor del av din vardag att du inte skulle 

klara dig utan den? 

Answer Options Response Percent Response Count 
Ja 85,4% 82 
Nej 14,6% 14 
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