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ABSTRACT 

 

Titel: Generationer och iPhone - en kvalitativ jämförelse mellan en yngre och äldres 

mobilanvändning. 

Sidantal: 34 sidor + 49 sidor bilagor 

Författare: Alexandra Meleouni och Andrea Eriksson. 

Handledare: Jörgen Skågeby. 

Kurs: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistikvetenskap. 

Kandidatnivå. 

Termin: Våren 2011. 

Universitet: Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation, JMK. Stockholms 

Universitet. 

Bakgrund och syfte: Medieutbudets mångfacetterade skepnader är ett resultat av ett samhälle 

under utveckling och som ständigt tvingar nya innovationer och tillverkningar att ta form. 

Iphone är ett exempel på en ny innovation som har rusat i svensk försäljning både hos 

ungdomar och äldre. Den yngre generationen ser dagens mediala utbud som ett normalt inslag 

i livet medan äldre personer fått vänja sig vid dessa breda alternativ senare i livet. Denna 

skillnad på hur man vuxit upp med medier kan också komma att styra hur generationerna 

använder sin Iphone ifråga om hur ofta man utnyttjar dess funktioner eller vilken nytta den 

utgör för personen. Syftet med denna uppsats är att jämföra de två olika generationernas sätt 

att använda iPhone. 

Metod/Material: Metoden som använts för denna uppsats är en kvalitativ forskningsintervju 

med semistrukturerade/strukturerade intervjuer som verktyg. En intervjuguide med redan 

förbestämda frågor har legat till grund för intervjuerna.  

Teori: Uses and Gratifications, mobilitet, medieanvändningens historia, globalisering och 

olika teoretiska påståenden om yngre och äldres medieanvändning genom tiderna.  

Huvudsakliga resultat: Genom våra förförståelsen inför intervjuerna och efter genomförda 

intervjuer kan konstateras att användningen de två generationerna emellan skiljer sig ganska 

markant. Mer information kommer efter genomförd analysdel. 

Nyckelord: Mobilitet, globalisering, medieutbudets historia, innovation, generationer, 

förförståelse, medieanvändning, Uses and Gratifications-modellen.  
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1. INLEDNING 

De människor som växt upp med ett litet medieutbud, där radion endast sände några enstaka 

timmar per dag med bara ett fåtal dagstidningar, de helt nya kvällstidningarna och bio tillhör 

idag den kategorin av människor som vi här kallar för den äldre generationen. Den äldre 

generationens uppväxt med det strama medieutbudet är något som skiljer sig från det dagens 

ungdom har till sitt förfogande. Idag finns ett brett urval av TV-kanaler, ett obegränsat 

Internetbruk inom såväl datorer och mobiler, mångdesignade mobiltelefoner och ett flertal 

kommersiella radiokanaler. Medieutbudets mångfacetterade skepnader är ett resultat av ett 

samhälle under utveckling och som ständigt tvingar nya innovationer och tillverkningar att ta 

form. Globaliseringen har skapat en helt ny arena för mobiltelefonin där vi nu kan ta bilder, 

hålla kontakten med andra via sociala medier, lyssna på strömmad musik och ständigt vara 

uppkopplade på Internet. För de yngre är dessa tekniska utvecklingar inte obekanta samtidigt 

som gränserna för vad vi kan göra med bärbara tekniker bara ökar tillsammans med denna 

grupp.  

 

 iPhone är ett exempel på en ny innovation som har rusat i svensk försäljning både hos 

ungdomar och äldre. På iPhone är det mesta möjligt och av den anledningen, med 

generationernas mediala uppväxt i åtanke, kan det vara intressant att se hur två olika 

åldersintervall använder och hanterar mobilen.  Skillnader i hur man vuxit upp med medier 

kan nämligen vara betydande i hur man använder iPhone. Bilden av de vuxna som växt upp 

med de mer traditionella medierna kontra de unga där Internet införlivats sedan barnsben kan 

kanske uppvisa olika användningsmönster på iPhone.  
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2. SYFTE  

Arbetet syftar till att undersöka hur en yngre (20 till 35 år) respektive äldre (50 till 65 år) 

generations användning av iPhone skiljer sig inom nio funktionsområden; bakgrund, 

SMS/telefonsamtal/Internettjänster, applikationer, spel, musik, bildtagning/filmtaging/, 

alarmfunktion, värdet av iPhone och nyheter.  När de potentiella avvikelserna framgått mellan 

generationernas sätt att använda dessa nio användningsområden är syftet även att analysera 

varför dessa skillnader finns i användningen av iPhone, detta med starka kopplingar till 

teoretiska antaganden. Arbetet syftar alltså inte bara till att se hur användningen av iPhone 

skiljer ser hos olika generationerna utan också till att försöka se varför det finns skillnader i 

generationernas sätt att använda iPhone. Undersökningen utgår således ifrån att det faktiskt 

kommer att finnas skillnader mellan generationernas sätt att använda iPhone. 

 
3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur skiljer sig användningen av iPhone mellan en äldre och yngre generation?  

2. Varför skiljer sig användningen av iPhone mellan en äldre och yngre generation?  

 
4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Analysen av frågeställningarna utgår ifrån semistrukturerade/strukturerade samtalsintervjuer 

som sammanlagt uppgår till 20 stycken. Antalet är tillräckligt stort när vi söker nå kvalitet 

snarare än kvantitet i resultaten men också för att intervjuerna bara kan, med den strama 

tidsramen i åtanke, tillges en månad för genomförande och transkribering. Analysen görs 

följaktligen utifrån resultaten från de genomförda intervjuerna bland tio stycken yngre och tio 

stycken äldre som representerar två olika generationer. 

 

Valet av två ålderskategorier grundar sig på antagandet att vi ska kunna utläsa markanta 

skillnader i intervjusvaren dessa kategorier emellan. Detta har dels att göra med vår 

förförståelse kring detta ämne dels för att vi stödjer oss på teoretiska påståenden som gör klart 

att yngre personer oftast är mer öppna för förändringar och nya medier, medan äldre personer 

ofta håller sig till gamla, traditionella, medier. Urvalet är därför en följd av denna 

utgångspunkt, liksom ett medvetet val av att hålla nere antalet intervjupersoner på grund av 

den strama tidsramen.  60-talister har till skillnad från 40-talister åtminstone haft TV:n som 

ett normalt inslag i barndomen medan 40-talisterna, de som representerar den äldre 

generationen i denna studie, då precis börjat vänja sig vid kvällstidningarna. Skillnader i 
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medieanvändning skiljer sig alltså mer mellan 40-talister och 80-talister än 60-talister och 80-

talister vilket styrt att det blivit dessa grupper som blivit jämförda. 

 

Utöver detta som empiriskt material har tryckt litteratur om allmänna teknikers framfart, 

medieanvändningens historia och mobilitet tillämpats, mestadels som teoretiska ståndpunkter 

vilka ska stärka studiens resultat. Det mesta av litteraturen har varit kända kapitel från tidigare 

kurser men häribland finns också nytt material som inte berörts tidigare. Samtliga böcker som 

har kommit till vår användning har främst varit nödvändiga för att förstå generationers olika 

hanteringar av medier som ett resultat av vilken uppväxt man har haft med medier. Vissa 

böcker har kommit till mer användning än andra; de som berört frågor gällande 

generationernas medievanor har varit till stor hjälp för oss. Således har vi kunnat återknyta till 

teorin på ett begripligt sätt samtidigt som vår förförståelse har fått utrymme. Några böcker har 

visat sig innehålla en del liknelser och upprepningar av varandra, men har varit av betydelse 

för att öka förståelsen av den kvalitativa intervjun. Då ingen av böckerna vi använt oss av 

berört just iPhone, har stor vikt lagts på att läsa elektroniska artiklar om iPhone som 

framgångssaga. Detta för att sedan kunna stödja påståenden om iPhones höga popularitet och 

användningsområden. 

 

Den tidigare forskningen: ”The Choice of Communication Media and the Use of Mobile 

Phone among Senior Users and Young users” av de japanska studenterna Hashizume, Kurosu 

och Kaneko är en kvantitativ undersökning om vilken typ av mediekommunikation den yngre 

och äldre generationen helst tillämpar i olika situationer. Studien är japansk och visar inte 

vilket år den är skriven vilket gör att den inte har tillgetts allt för mycket tyngd åt den egna 

studien utan endast fungerat som ett komplement för andra teoretiska påståenden. 

Forskningens resultat är relevant för denna studie då den pekar på olikheter i generationers 

sätt att använda medier och att detta, likt många av de teorier som kommer att tas upp, har att 

göra med generationens mediala uppväxt och vanor. 
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5. DISPOSITION 

Undersökningen har hittills avslutat kapitlet om material och avgränsning. Nedan, i kapitel 6, 

följer ett bakgrundsavsnitt som syftar till att öka förståelsen om iPhone som teknikvara. 

Eftersom intervjuerna består av både frågor och svar som, för att förstå dem, kräver en slags 

kunskap om iPhone kan det vara nödvändigt att ge läsarna information om iPhone som mobil. 

I bakgrundsdelen finns även en kort redogörelse för medieanvändningens betydelse för 

svenskens vardag. I kapitel 7 inleds studiens alla teoretiska påståenden som syftar till att 

stödja arbetets resultat genom att kunna verifieras. Här har ett teoretiskt pussel byggts med 

flera olika inriktningar och teser vilket beror på att studiens ämne ännu är tämligen outforskat. 

I kapitel 8 redogörs studiens metod i flera steg där intervjuns tillvägagångssätt dominerar 

avsnittet. Här redogörs också studiens förbestämda perspektiv inför generationernas utsagor i 

intervjuerna. I kapitel 9 framgår analysen av intervjuutskrifterna där målet är att jämföra 

generationernas användning av iPhone för att sedan reda ut varför skillnader finns. 

Analysdelen syftar således till att besvara frågeställningarna. I slutsatsdelen, kapitel 10, 

fastslås studiens empiriska resultat i mer omfattande drag. Vidare i kapitel 11 löper ett par ord 

om studiens åtgärdsförslag som beskriver potentiella problem som undersökningen stött på. 

Kapitel 12 anger studiens källor och kapitel 13 alla de intervjuutskrifter som samlats.  

 
6. BAKGRUND 

6.1 INNOVATIONEN IPHONE 

Det var morgonen den 9:e januari 2007 som den verkställande direktören för Apple Steve 

Jobs steg fram på MacWorlds konferens och skulle inleda en ny era av mobil teknik. iPhone 

introducerades (Fling: 2009:10). Fyra år senare, med en omsättning på cirka tio miljarder 

dollar endast av försäljning av iPhone, är Apple nu världens största mobiltillverkare 

(www.macworld.idg.se). Vi behöver härmed inte säga så mycket mer än att iPhones 

popularitet är skyhög och att vi i framtiden troligtvis kommer att prata i termer av ”mobilerna 

före och efter iPhone” (Fling: 2009:10). 

Så vad gör iPhone som andra mobiler inte gör? För det första ingår iPhone i kategorin av 

”smartphones” och ”touchphones” som redan där tagit steget från den äldre teknikens mobiler 

till den modernare varianten som påbörjade 2002. Till skillnad från en android-mobil innebär 

detta att mobilen fungerar som en handdator och att designen liknar en plattform som styrs 

genom att man pekar på skärmen. Ytterligare skillnader är att Smartphones består av ett 

allmänt operativsystem, har en större skärm, ett tangentbord simulerat i displayen och ett Wi-
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Fi eller annat högt datatrafiknät som ägaren har åtkomst till dygnet runt (Fling: 2009:8). Idag 

upptar iPhone cirka 30 procent av all försäljning av alla smartphones (Fling: 2009:11).  

Det som kanske är mest unikt för iPhone är tillgången till App Store som låter användaren 

köpa och ladda hem applikationer efter eget intresse. En applikation kan bestå av allt som 

fantasin sträcker sig till; spel, nyheter, communities, bloggar, etcetera. Applikationerna kan 

vara gratis eller kosta några kronor. När iPhone lanserades tog det mindre än ett år innan 2000 

gratisapplikationer hade skapats för mobilen och efter bara ett halvår av lanseringen hade 10. 

000 applikationer laddats ner över 300 miljoner gånger med ett snitt på två miljoner per dag 

(Fling: 2009:11).  

iPhone har även en rad olika funktioner som gör att den är synkroniserbar med Apples alla 

datorer. Mobilen har en inbyggd mp3-spelare som tekniskt sätt kallas för iPod. En iPod går att 

köpa separat och lanserades innan iPhone – nu har teknikerna även konvergerat till en och 

samma teknik. Vill man lyssna på musik på iPod via iPhone måste man först ha tillgång till 

musik på sin dator i Apples program iTunes. När man kopplar sin iPhone till datorn 

synkroniseras musiken från iTunes till mobilens iPod vilket gör att man kan skapa sina egna 

bibliotek efter mobilens minneskapacitet.  

En vanligt förkommande applikation är musikprogrammet Spotify som främst används på 

datorer men som nu också kan användas på iPhone om man har Spotify Premium, det vill 

säga, om man betalar för tjänsten. Ytterligare ett är ”What’s App” som låter användaren sms:a 

och ringa gratis till alla med samma applikation oavsett var i världen man befinner sig. En 

annan populär möjlighet som App Store erbjuder är att kunna ladda ner alla radiokanaler i 

Sverige och lyssna på dem både live och vid senare tillfällen. Den applikation som är 

populärast är Facebook (www.svd.se). Facebook på mobilen är väl anpassat för det mobila 

formatet och erbjuder användaren att ständigt vara inloggad för att kunna vara uppdaterad om 

nya händelser. 
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Tabell 1. Ordlista över vanliga begrepp inom iPhone  

 
 

SPOTIFY 

Online-musiktjänst för att lyssna till strömmad 
musik över Internet världen över. Går att 
skaffa till mobilen som applikation om man 
betalar för tjänsten. 
 

 
APPLIKATIONER 

Program som laddas hem via App Store, gratis 
eller betalda, till mobilen och som bestäms 
efter ägarens intresse. Applikationerna kan 
utgöra en tidning, ett företag, ett spel, en 
blogg, din mejl och mycket mer. 

 
WHAT’S APP 

 

Applikation för att ringa och skicka gratis 
meddelanden mellan smartphones världen 
över. 

 
IPOD 

 

iPhones inbyggda mp3-spelare som också 
finns att köpa separat. 

 
ANDROID 

 

 
Ett operativsystem för mobiltelefoner 

 
FACEBOOK 

 
Community-sida för att hålla kontakten med 
andra och som också är App Stores mest 
nedladdade applikation. 
 

 
SAFARI 

 

 

Apple-utvecklad webbläsare 

 
6.2 MEDIEANVÄNDNING 

Svensken har sedan 2007 ökat användningen av medier med en halvtimme, det vill säga sex 

timmar och fem minuter istället för fem timmar och 35 minuter, detta samtidigt som Apple 

lanserade sin första iPhone. Att medieanvändningen inte ökat mer än en halvtimme beror 

ändock på att dygnet består av 24 timmar som inte tillåter obegränsade medieaktiviteter. 

Saker som arbete, fritid, matlagning och hygienbestyr är några av de saker som också måste 

rymmas inom loppet av ett dygn (Hvitfelt, Nygren: 2009,). Men att äga en iPhone innebär, 

som i ovanstående resonemang, att man kan vara en del av medieanvändningen när som helst; 

på väg till jobbet, i tandläkarkön eller på mötet. Medievanor är således inte helt låsta, 

åtminstone inte när man talar om Internet som tillåter att vi tar del av medier samtidigt som vi 

gör något annat (Hedenius, Weibull, Wadbring: 2009:345). Detta gör att den genomsnittliga 

tiden måste ha höjts några minuter från det som gällde år 2007 och från det vi kan se i dagens 

2011, åtminstone för de som äger en mobil som iPhone. Ett ökat medieutbud och ett lika långt 
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dygn bidrar till selektivitet, det vill säga att människor tvingas välja bland olika medier efter 

personliga behov. På samma sätt menar Hedenius, Weilbull och Wadbring att denna 

utveckling gjort att varje TV-kanal i genomsnitt fått en mindre publik genom att publiken 

fördelat sig över ett stort antal olika kanaler som i sin tur skapat fragmentering (Hedenius, 

Weibull, Wadbring: 2009:391). Detta, som vi har sett nu, behöver dock inte alls vara fallet; 

dagens mediala situation tillåter en kombination av flera val att uppträda samtidigt. En del av 

nätanvändningen, även den privata, äger rum under arbetstid och vi kan läsa en dagstidning 

medan vi lyssnar på en mp3-spelare. Detta slags pararellexponering har visat sig vara mest 

förekommande bland yngre (Hedenius, Weibull, Wadbring: 2009:346).  

7. TEORETISKA RAMAR OCH TIDIGARE FORSKNING 

7.1 TEORIER OM MOBILITET OCH GLOBALISERING 

71.1. GLOBALISERING, MOBILITET OCH INTERNET 

Den mänskliga uppmärksamheten är ofta riktad mot det mobila och det föränderliga, när 

något ”händer”, till exempel att iPhone och applikationernas värld lanseras, väcks 

medborgarnas nyfikenhet. Det finns således en underliggande drift hos medborgare och 

konsumenter av att vilja ta del av det nya och följa dess förlopp ända till slutet, därför blir det 

stationära och orörliga något vi människor tar avstånd ifrån idag och som inte längre uppfyller 

de förväntningar vi har om omedelbarhet och samhällelig utveckling (Berglez, Olausson 

2009:119). 

Mobiltelefonen har blivit ett underlättande medel för det mobila levernet som gör att vi snabbt 

kan få kontroll om var någon annan befinner sig samtidigt som vi själva kan bli guidade i 

situationer då vi inte vet var vi är. Mobiltelefonen som en globaliserande enhet har gjort 

samtal med uttryck som ”var är du?” till ett naturligt inslag i livet med en social förväntan om 

att alla med en mobiltelefon också ska vara kontaktbara (Berglez, Olausson 2009:118). 

Uttrycket ”var är du?” i ett telefonsamtal eller SMS uttrycker att vi ser mobilitet, det vill säga 

rörlighet, som ett normaltillstånd men att vi samtidigt har ett behov av att veta i vilka rumsliga 

sammanhang kommunikation försiggår (Berglez, Olausson 2009:116). Frasen ska således inte 

bara ses som en fråga om fysiskt befinnande utan också som en del av mobiltelefonens 

kulturella form (Berglez, Olausson 2009:116). När vi ställer frågan ”var är du?” blir vi 

automatiskt en del av globaliseringens ruljans och effektivitet där främst ungdomar är de som 

ser rörligheten som självklart. Idag är till exempel resor jorden runt ett normalt inslag i 

ungdomars liv vilket kan förklaras genom att den flytande moderniteten införlivats tidigt hos 

denna grupp (Berglez, Olausson 2009:118). Ett påfallande större engagemang och 
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användande av iPhone hos denna grupp skulle likt ovanstående resonemang kunna förklaras 

på samma sätt; att rörligheten naturaliserats sedan barnsben hos de yngre. I och med att det 

överhuvudtaget finns äldre som äger en iPhone gäller denna strävan efter rörlighet också 

denna grupp men härmed inte sagt att rörligheten är lika införlivad hos dem som den är för de 

yngre vilket kan visa på användningsskillnader på iPhone. 

7.2 TEORIER OM MEDIEANVÄNDNING OCH GENERATIONER 

Hvitfelt och Nygrens teorier fokuserar på olika generationers allmänna användning av medier 

och hur dessa skiljer sig från varandra. Eftersom iPhone låter ägaren lyssna på radio, titta på 

förinspelade TV-program, använda Internet, mejla och ringa kan det vara värt att först se hur 

den allmänna medieanvändningen ser ut för att sedan knyta det till användningen av iPhone. 

Detta kapitel kommer således inte att kunna förklara för oss hur mobilanvändningen mellan 

olika generationer ser ut och skiljer sig specifikt, därför måste vi som forskare utgå från de 

mönster som användningen bland olika medieformer påvisar. 

Allt talar för att vi har att göra med olika mediegenerationer (Hedenius, Weibull, Wadbring: 

2009:395). Om vi tittar närmare på olika generationer är till exempel Internet för yngre något 

naturligt och självklart – för en 80-åring något nytt och revolutionerande som denne troligtvis 

aldrig kommer att ha kunna behärska lika bra som en ungdom (Hvitfelt, Nygren: 2009:99). 

Äldre kommer alltid att vara ”invandrare” på Internet och de yngre infödda (Hedenius, 

Weibull, Wadbring: 2009:346). En viktig notering i de yngres användning av Internet är 

inriktningen av nöje, underhållning, musik och att hålla kontakten med andra (Hedenius, 

Weibull, Wadbring: 2009:369).  

 

När Internet blev till ett vanligt inslag i svenskarnas liv visade radion och morgontidningarna 

på en fallande kurva vilket följde logiskt av det faktum att ungdomspubliken orienterade sig 

något från de traditionella medieformerna mot nätet (Hedenius, Weibull, Wadbring: 

2009:388). Närmare förklaringar till detta är skapandet av specialiserade informationskanaler 

via Internet och inte minst iPhone som låter användaren läsa nyheter genom både Internet och 

applikationer (Hedenius, Weibull, Wadbring: 2009:391). När det gäller dagspressen har en 

uppluckring av tidigare stabila morgontidningsläsare uppstått som ett resultat av dels minskad 

betalningsvilja dels av att yngre istället söker sig till gratistidningarna och de traditionella 

tidningarnas nätupplagor (Hedenius, Weilbull, Wadbring: 2009:380, 349). Också är det 

ökningen av mp3-lyssnandet som gjort att radion tappat många lyssnare (Hedenius, Weibull, 

Wadbring: 2009:346). Fling menar att ju yngre man är desto mer anförtror man sig åt mobilen 
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för daglig information. Yngre generationer som växt upp tillsammans med datorn och Internet 

som ett normalt inslag i livet har en unik talang för att lära sig avancerade 

informationsområden, dessutom är gruppen betydligt mer tålmodig med ny teknik och mer 

benägen till att förstå nya metoder för att utföra en uppgift (Fling: 2009:27). Det är därför 

följdriktigt att det är de yngre som snabbast tar till sig nya medieformer (Hedenius, Weibull, 

Wadbring: 2009:346).  

 

De så kallade 40-talisterna är uppvuxna under en helt annan medial situation där 

medieutbudet varit betydligt mer magert än vad dagens yngre generation (70- och 80-talister) 

fått växa upp med (Hvitfelt, Nygren: 2009:100). Under 40-talisternas uppväxt var medievalet 

begränsat kring ett par morgontidningar, de helt nya kvällstidningarna, radiosändningar och 

bio. (Hvitfelt, Nygren: 2009:99). För 40-talister är blogg och chattar inga viktiga 

användningsområden till skillnad från 80-talisterna där 35 procent läser bloggar minst varje 

vecka. I samma undersökning om mediekonsumtion i olika generationerna år 2007 framgår 

även att det är 80-talisterna som använder Internet flest gånger i veckan. När det kommer till 

television dominerar 40-talisterna tittandet av SVT medan de kommersiella kanalerna såsom 

Kanal 5 omvänt domineras av 80-talisterna (Hvitfelt, Nygren 2009:101). 

Medier i vardagen visar på en stabilitet hos alla generationer när det gäller deltagandet av 

traditionella medier såsom TV, radio och morgontidningar, men detta säger ingenting om 

stabiliteten bland olika program och kanaler utan endast medieformerna som sådant (Hvitfelt, 

Nygren: 2009:94). Om vi studerar olika program och kanaler är skillnaderna ännu tydligare 

bland generationerna, vilket vi sett ovan om televisionen (Hedenius, Weibull, Wadbring: 

2009:396). Beträffande radio lyssnar personer under 35 mer på den kommersiella radion 

medan de över 50 knappt lyssnar på någon privat kanal alls (Hedenius, Weibull, Wadbring: 

2009:357). Underhållningskanaler i alla slags medieformer är således mer intressant för yngre 

generationer precis som SVT är mer intressant för den äldre generationen. På liknande sätt 

kan vi koppla detta till iPhone i det avseendet att det finns en stabilitet i ägandet av iPhone 

hos såväl yngre som äldre men att innehållet kan bestå av olika intressen som tillfredställer 

ena generationen si och andra generationen så vilket innebär användningsskillnader.  

Det är givet att den äldre generationen inte tar del av nyare medier och kanaler i lika stor 

utsträckning men vad kan det bero på? (Hvitfelt, Nygren: 2009:100-101). Framförallt har det 

visat sig att de medier man vuxit upp med fortsätter att vara betydande senare i livet (Hvitfelt, 

Nygren: 2009:102). Att Sveriges Television men även Sveriges Radio lyckats kvarhålla sin 
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starka ställning hos den äldre generationen beror således på den äldre generationens trogenhet 

som publik (Hadenius, Weilbull, Wadbring: 2009: 380). Trots att alla generationer ovan kan 

ta del av samma medieinnehåll är det alltså inte alla som gör det. (Hvitfelt, Nygren: 2009:10).  

Förutom att man oftast väljer de medier man vuxit upp med är förändringar i samhället en 

utlösande faktor för mediala förändringar. Sysselsättning som samhällelig förändring är 

relevant för denna studie då skillnaderna mellan en äldre och yngre generations användning 

av iPhone kan bero på ekonomiska och sociala skäl men givetvis också befinnandet av olika 

livscyklar som generar olika intresseområden (Hvitfelt, Nygren: 2009:94-96). De yngres 

sysselsättning i jämförelse med den äldres kan vara avgörande för om personen läser nyheter 

via iPhone eller via betalda morgontidningar då detta i många fall kan förklaras av sociala och 

ekonomiska skäl. Att studera eller arbeta kan alltså sätta ramarna för vilket förhållande man 

har till sin mobiltelefon och vilken nytta den utgör i vardagen. En student kanske har mer tid 

att ägna åt sin mobiltelefon än vad en person som arbetar har av den anledningen att 

arbetslivet upprätthåller striktare rutiner än vad en student lever i.  

Rutiner, ekonomiska möjligheter och förväntningar på olika medier är alltså ytterligare 

exempel på vad som styr medievalen. Medan en 40-talist dras åt medier med 

samhällsorientering och opinionsbildning dras en 80-talist snarare mot underhållningsmedier. 

Detta beror dels på livscykel dels på att medier och deras innehåll har naturalisterats i olika 

grad hos olika generationer (Hvitfelt, Nygren: 2009:102). Något som förblivit oföränderligt 

för alla generationer är att medier fyller en slags funktion för oss vilket vi kommer att återgå 

till i kapitel 7.4: ”Användningsmodellen som teori” (Hvitfelt, Nygren: 2009:106). Härnäst ska 

vi gå in på den tidigare forskningen som likt det här kapitlet tar upp medieanvändning och 

generationer. 

7.3 TIDIGARE FORSKNING OM MEDIEKOMMUNIKATION OCH GENERATIONER 

Generellt sett har man antagit att avancerade tekniker är svåra att använda för äldre människor 

men observationer visar på att många äldre ändå använder avancerade mobiltelefoner frekvent 

även om det ännu inte är riktigt klart hur många funktioner de utnyttjar och vilken nytta 

mobilen skapar för denna grupp (Hashizume, Kurosu Kaneko). Denna tidigare forskning: 

”The Choice of Communication Media and the Use of Mobile Phone among Senior Users and 

Young users” av de japanska studenterna Hashizume, Kurosu och Kaneko är en kvantitativ 

undersökning om vilken typ av mediekommunikation den yngre och äldre generationen helst 

tillämpar i olika situationer. En utav de viktigaste konklusionerna, som även beskrivs av 
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Hvitfelt och Nygren, är hur den äldre generationen gärna fortsätter att använda sig av ”äldre” 

kommunikationsvägar såsom den stationära hemmatelefonen, brev och mer sällan 

mobiltelefonen och fysiska möten trots att modernare alternativ finns att tillgå (Hashizume, 

Kurosu Kaneko) (Hvitfelt, Nygren 2009: 102). Kravet på snabb kommunikation är således 

inte lika viktigt för denna grupp. Tillämpningen av mobiltelefonen dominerar däremot bland 

den yngre generationen vid nästan alla punkter tillsammans med mejl via Internet 

(Hashizume, Kurosu Kaneko). 

Hvitfelt och Nygren menar att den äldre generationen tycks bevara de medier som denne vuxit 

upp med vilket visar på att äldre människor och deras val av kommunikation är ett starkt 

förhållande för början till slut (Hvitfelt, Nygren 2009: 102). I denna studie är det givet att 

båda generationerna är ägare av iPhone vilket redan sätter grupperna i ett slags deltagande av 

rörlighetens utveckling och som då strider mot ovanstående resonemang. Däremot, vilket 

även Hvitfelt och Nygren analyserar fram, är det inte deltagandet av olika medieformer som 

visar på skiljaktigheter utan snarare hur användningen av dessa medieformer artar sig 

(Hvitfelt, Nygren 2009: 100-102). Den tidigare forskningen menar här att mobiltelefonen har 

ökat som kommunikationsalternativ bland äldre men att det är användandet av den som skiljer 

sig mellan yngre och äldre (Hashizume, Kurosu Kaneko). På samma sätt nämns av Hvitfelt 

och Nygren att samtliga generationer nämnda i avsnittet är flitiga deltagare av tryckta medier, 

TV och Internet men att skillnaderna finns i gruppernas sätt att använda sig av och utnyttja 

innehållet i tryckta medier, TV, och Internet (Hvitfelt, Nygren 2009: 100-102). Om 

skillnaderna mellan generationernas sätt att använda iPhone är markanta på vissa givna 

punkter kan detta bero på sådant som beskrivits här; att den äldre generationen har svårt att 

byta sina vanor i kontrast med ungdomens rappa adoption av nya händelser, även om båda 

grupperna äger en iPhone. 

7.4 ANVÄNDNINGSMODELLEN SOM TEORI 

Användningsmodellen, eller Uses – and Gratifications Theory, ställer i första hand frågan om 

vad människorna gör med medierna där intresset är riktat mot hur en aktiv publik selektivt 

väljer att använda olika medier framför andra (Ekström, Larsson: 2000:275). Vad 

uppmärksammas i medierna och vad väljer läsare, lyssnare och tittare att del av? Kunskap om 

användningsmodellen ger möjlighet att dra slutsatser om olika mediers funktioner för sina 

användare (Hedenius, Weibull, Wadbring: 2009:338). Modellen bygger således på att 

människor använder medier som utgör någon slags funktion för individen och att valet av 

medieanvändning ligger till grund på individuella motivationer (Balnaves, Hemelryk, 
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Shoesmith: 2009:69). Selektiviteten skapar en förväntan om att det valda ska ge någon form 

av förnöjelse vilket svarar mot individens personliga behov (Ekström, Larsson: 2000:275) 

Ett viktigt antagande av användningsmodellen är att publiken inte är en passiv massa som är 

manövrerad av mediers agenda utan att publiken snarare är aktiv och tar sig friheten att 

använda medier på olika sätt. På samma sätt kan vi hävda att en ägare av iPhone korar olika 

funktioner och att mobilen skräddarsys på ett sätt som bäst passar ägaren och att detta sker på 

grund av medvetna val. Ifråga om iPhone finns det många sätt att använda medier såsom att 

lyssna på radio, surfa på Internet och titta på förinspelade TV-program via nedladdade 

applikationer. Teorin kan då eventuellt säga något om mobilfunktionernas olika fruktbarheter 

hos den aktiva användaren; en del kanske använder den mest för att spela spel, lyssna på 

musik eller ta bilder med förförståelsen att personer gör det på grund av att det uppfyller 

någon slags funktion eller för att de finner en slags motivation till att göra så. Det är givet att 

vi använder medier för att tillfredställa ett behov och att sållandet av olika medier sker för att 

kunna tillfredställa just det behovet. Dessa behov bestäms bland annat av vilken social miljö 

och ålder man befinner sig i vilket är högst relevant för denna studie (Balnaves, Hemelryk, 

Shoesmith: 2009:69).  

 

Som vi sett i tidigare avsnitt bygger olika slags publikpreferenser inte bara på ålder utan även 

vad man vuxit upp med. För äldre är det självklart att ha en tidningsprenumeration i hushållet 

och att titta på SVT. Gällande Internet är det också ett normalt inslag att sätta på datorn, kolla 

mejlen, betala sina räkningar – och stänga av datorn igen. Yngre generationer beter sig inte på 

samma sätt, för dem är Internet ett forum för mycket mer såsom underhållning, musik och att 

hålla kontakten med andra. Dessutom lockar inte tidningsprenumerationer lika mycket då 

nyheter finns gratis att läsa på Internet via mobilen, på nätet eller i gratistidningarna. Den 

yngre generationen är van att kunna göra fler saker samtidigt och att det finns många kanaler 

och program att välja på. Detta har i sin tur skapat en parallellexponering hos yngre som 

innebär ett flitligt användande av olika medier på samma gång, något som är väl möjligt på en 

mobil som iPhone (Hadenius, Weibull, Wadbring 2009:375).  
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8. METOD 

8.1 TEMATISERING OCH PLANERING 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur iPhone-användandet mellan två 

generationer skiljer sig för att sedan gå närmare inpå orsakerna till olikheterna. När man vill 

studera relationen mellan två olika grupper, där det redan finns en slag förväntan om att 

grupperna kommer att svara olika, är forskningen mer intresserad av att testa en hypotes än att 

forska i en öppen och ostrukturerad mening (Kvale 1997:94) I en undersökning av skillnader 

mellan grupper är det lämpligast att standardisera frågornas formulering och ordningsföljd 

vilket följer logiskt av att intervjuer som prövar hypoteser tenderar att vara mer strukturerade 

(Kvale 1997:94). Att testa en hypotes som i förväg förväntar sig att olika användningsmönster 

ska träda fram mellan generationernas sätt att använda iPhone passar således undersökningens 

syfte bättre. Omvänt betyder detta att intervjuer med ett explorativt syfte inte är tillämpbart i 

den här studien. 

 

Eftersom ämnet och syftet styr valet av metod har det således varit nödvändigt att välja en 

forskningsteknik som låter yngre och äldre intervjuobjekt berätta hur de använder iPhone där 

utsagorna begränsas kring ett par generella frågor och teman (Ekström, Larsson 2010:54). För 

att kunna besvara frågeställningen om hur yngre och äldre använder sin iPhone och varför 

detta skiljer sig generationerna emellan behövs alltså intervjuobjekt som kan ge oss kunskap 

om sitt iPhone-användande. Undersökningens avsikt för att använda intervjuer som metod är 

emellertid för att få empirisk information av intervjuobjekten samtidigt som intervjuerna blir 

föremål för vidare analys om varför användningsskillnader råder mellan generationerna. 

 

För att få den information vi behöver av våra intervjuobjekt kommer ett kvalitativt verktyg 

baserat på semistrukturerade samtalsintervjuer att användas. Denna intervjuform är väl 

applicerbar för studien eftersom vi vet vad undersökningens mål är och ju mer strukturerad 

intervjusituationen är desto lättare blir det sedan att strukturera intervjun i analysstadiet 

(Kvale 1997:122). Intervjupersonerna leds i denna intervjuform till vissa teman men inte till 

bestämda uppfattningar om dessa teman (Kvale: 1997:37).  Intervjuformen är även lämplig 

när man vill ta reda på enskilda människors uppfattningar och erfarenheter om någonting 

(Ekström, Larsson 2009:54). De semistrukturerade samtalsintervjuerna är tematiskt upplagda 

och baseras på studiens frågeställningar men värt att notera är att undersökningens syfte även 

kräver ett par helt strukturerade drag vilket såldes skapar en kombination av två metoder. Den 

strukturerade formen består av specificerade frågor där man förväntar sig öppna svar vilket är 



	   17	  

något som också eftersträvas i den här undersökningen (Ekström, Larsson 2009:60). Den 

kombinerade intervjuformen kommer således bestå av semistrukturerade/strukturerade 

samtalsintervjuer som utförs genom att ställa ett antal frågor efter en temamässigt 

standardiserad manual, liknande en enkätundersökning men med skillnaden att svaren är 

öppna (Ekström, Larsson 2010:53). Detta gör att vår metod inte liknar en renodlad 

semistrukturerad samtalsintervju. Omvänt betyder det att intervjuer med breda frågor och 

samlade svar, ofta gällande karriär eller livshistoria, inte är något som passar den här studien 

(Ekström, Larsson 2010:60).  

 

Intervjuobjekten kan dels fungera som informanter som ger sak- och bakgrundskunskap med 

värde för forskningsuppgiften, dels som respondenter som förmedlar sin syn och uppfattning 

kring en fråga (Ekström, Larsson 2010:57). I den här studien kommer intervjuobjekten att 

fungera som bådadera alternativen vilket är möjligt i studier där man vill undersöka frågor om 

”hur” och ”varför” vilket är fallet här (Ekström, Larsson 2010:57). Svaren från 

intervjuobjekten är alltså av största värde för både frågeställningen och syftet eftersom 

intervjusvaren kommer att kunna svara på frågeställningarna (Ekström, Larsson 2000:52). 

Vidare betyder dessa semistrukturerade/strukturerade samtalsintervjuer att personerna 

intervjuas individuellt vilket främjar förståelsen av den studerande frågan (Ekström, Larsson 

2010:56). Till skillnad från kvantitativa forskningsmetoder intresserar vi oss för de enskilda 

intervjuobjekten på ett djupare sätt, person för person (Kvale 1997:67).  

 
8.2 URVAL 

I denna studie tillhör intervjuobjekten först och främst till ett typurval där man söker personer 

som kan tänkas representera det typiska, i det här fallet en generation eller viss ålder 

(Ekström, Larsson 2000:57). Generationerna ingår i ett typurval eftersom deras åldrar är 

typiska för en yngre och en äldre generation där förförståelsen om vissa beteendeskillnader 

åldrarna emellan finns. Kön, yrke eller personlighet spelar alltså ingen roll; avgörande är 

åldern. Detta gör det möjligt att välja objekten efter snabb tillgänglighet vilket betyder att det 

inte spelar någon större roll vilken personlig relation intervjuobjektet och forskaren har. Att 

tillfråga intervjuobjekt som är tillgängliga och positivt inställda till en intervju är enbart klokt 

(Ekström, Larsson 2010:63). 

 

Intervjuobjekten består av tio personer inom varje generation och 20 personer totalt där fler 

män än kvinnor eller fler kvinnor än män inte spelar någon roll för studien, det viktiga är att 
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objekten håller åldern inne.  Den yngre generationen är begränsad till 20-35 år och den äldre 

till 50-65 år. Åldersintervallen är valda så att den yngre generationen täcks tillräckligt mycket 

av både 70- och 80-talister medan den äldre generationen är vald efter en högre ålder men av 

människor som ännu arbetar. En äldre generation som befinner sig i yrkeslivet är en mer 

attraktiv forskningsgrupp eftersom att det kan vara svårt att hitta 20-talister, det vill säga 80-

åringar, med en teknikvara som iPhone. Grupperna är valda efter deras mediala uppväxt; 70- 

och 80-talister växte upp med Internet och mobiltelefonerna medan 60-talister precis blivit 

vana vid kvällstidningarna. 

 

20 intervjuobjekt är ett tillräckligt urval för att skapa bredd och variation då varje person 

kommer bli tillägnad betydligt mer tid än om forskningen hade varit kvantitativ. Om antalet är 

för litet är det omöjligt att testa hypoteser om skillnader mellan grupper och om antalet är för 

stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale 1997:98). 

Resultaten från urvalets utsagor kan dock inte statistiskt generaliseras till populationen i sin 

helhet, vilket är en svaghet för den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997:210). Om 

intervjuobjekten uppvisar gemensamma drag för sin generation inom de flesta frågeområdena 

finns dock en möjlighet att man kan börja tala om generella uppträdande mönster som även 

kan göra anspråk att gälla i andra sammanhang.  (Ekström, Larsson 2000:72). Detta betyder 

att man på ett allmänt sätt skulle kunna konstatera att iPhone-användningen ser ut på ett sätt 

för ena generationen och på ett annat sätt för den andra generationen. 

 
8.3 INTERVJUMANUALEN 

En intervju utgår från teorier och tidigare forskning, de frågor som forskaren ställt sig utifrån 

insamlad information, egna kunskaper och eventuell egen erfarenhet av ämnet (Ekström, 

Larsson 2000:59). Det krävs således olika intervjufrågor för att erhålla information som 

behövs för att tolka meningen i generationers medieanvändning. De teoretiska 

förhållningssätten i föregående avsnitt belyser således olika aspekter i meningen av att yngre 

och äldre använder medier på olika sätt (Kvale 1997:93). Vidare är (semistrukturerade) 

samtalsintervjuer uppbyggda kring ett begränsat antal teman, i vårt fall nio teman. I varje 

tema finns sedan cirka fem underliggande frågor som här ställer strukturerade frågor. Ett tema 

syftar huvudsakligen på att fungera som en bred och öppnande fråga, i den här studien väljer 

vi enbart att kategorisera olika frågeområden för vår egen skull. Om frågorna gäller 

bildtagning på iPhone så har vi ett tema som heter ”bildtagning” varpå frågor om bildtagning 

följer (Ekström, Larsson 2010:64). Detta gör att vi lättare kan se avvikelser mellan 
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generationerna när det finns koncisa kategorier att utgå ifrån under analysstadiet. 

 

För att kunna se till hur varje generation använder sin iPhone är det främst praktiska frågor 

som kommer dominera intervjumanualen. Om svaret på någon praktiskt fråga inte är 

tillfredställande är uppföljningsfrågor lämpliga för att nå ett förtydligande, till exempel om 

intervjuobjektet menar på att något är dåligt men inte berättar varför det är dåligt (Ekström, 

Larsson 2010:66). Utöver detta är intervjumanualen skapat på ett sådant sätt att frågorna är 

tydliga, enkla och att de behandlar en sak i taget vilket är viktigt inom både kvalitativa 

intervjuer som kvantitativa enkätundersökningar (Ekström, Larsson 2010:65). Syftet i en 

öppen samtalsintervju är att vara flexibel och inte låsa sig i någon standardiserad manual. I 

den här studien är det tvärtom – samtliga teman och frågor är betydligt mer kontrollerade, 

däremot är öppenheten i att svara på ett uttömmande sätt fortsatt stor (Ekström, Larsson 

2010:66). Konsten är att styra intervjun så att undersökningens syfte förverkligas men 

samtidigt ge intervjuobjektet frihet att prata om vad han/hon vill inom syftet (Ekström, 

Larsson 2010:67).  

 

För att skapa en framgångsrik intervjumanual kan det vara lönsamt att först genomföra ett par 

provintervjuer för att testa intervjumanualen (Ekström, Larsson 2010:65). Efter denna studies 

provintervjuer blev det mycket riktigt aktuellt att göra visa justeringar i frågorna samt lägga 

till ett par områden som vid tiden för provintervjuerna inte fanns. Frågorna är nu formulerade 

på ett sådant sätt att intervjuobjektens svar ska kunna svara på våra frågeställningar. Eftersom 

vi vill ta reda på ”hur” och ”varför” kan hur-frågorna endast besvaras genom praktiska frågor 

som ”hur många applikationer har du?” eller ”var lägger du din mobil när du är på möte?”.  

För att sedan kunna svara på varför eventuella skillnader finns mellan den yngre och äldre 

generationens iPhone-användning krävs frågeformuleringar som kan gräva fram 

tendensskillnader. De praktiska frågorna kan också svara på varför-frågorna vilket gör att vi 

kan ta reda på sociala, ekonomiska yrkes- och utbildningsmässiga relationer som kan vara 

viktiga orsaker till användningsskillnader. Om det visar sig att den yngre generationen 

använder sig mer av musikfunktionen på sin iPhone än vad den äldre gör kan det vara lönsamt 

att ha ställt frågor som på något sätt kan förklara detta, till exempel ”Hur lyssnar du oftast på 

musik?” Svaret kanske blir att den äldre generationen bara lyssnar på musik via stereo eller 

radio medan den yngre generationen är en mer frekvent lyssnare av alla sina musiktillgångar 

på iPhone.  
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8.4 TEMAN 

För att kunna ta fasta på hur generationerna använder sin iPhone måste frågorna struktureras 

upp så att varje användningsområde av iPhone faller in på en egen kategori. Våra kategorier 

är följande: bakgrund/start, applikationer, sms/telefonsamtal/internettjänster, musik, 

bildtagning, filmtagning, alarmklocka, spel, värdet av iPhone och nyheter. Genom att ställa 

relevanta frågor inom varje kategori kan vi enkelt få information om intervjuobjektens 

användande av iPhone inom olika områden. Med hjälp av dessa teman kan vi också lättare se 

avvikelser i analysstadiet genom att studera ett område i taget. Det första temat består av ett 

par öppnande frågor som låter intervjuobjektet sätta sig in i ämnet och först förklara vad som 

är bäst och sämst med mobilen. Det andra temat tar fasta på hur många applikationer de olika 

generationerna har på sin mobil och hur ofta dem används. Det tredje temat studerar hur ofta 

generationerna ringer, sms:ar och använder Internet, det fjärde hur ofta de lyssnar på musik 

via den inbyggda mp-3n eller inlagda musikprogram, det femte hur ofta generationerna tar 

bilder och filmar per vecka, det sjätte hur ofta alarmklockan används och till vad och den 

sjunde hur många applikationer med spel ägaren laddat ner och använder.  Den åttonde 

kategorin ”värdet av iPhone” består av frågor som vill gå längre in på hur respondenten 

värdesätter mobiltelefonen - för vilken generation är beroendet av iPhone störst? Detta kan 

leda in på tankar om vad generationerna egentligen får ut av sin iPhone och vilken funktion 

den egentligen fyller, något som är intimt knutet till användningsmodellens relevans i studien. 
 

8.5 UTSKRIFT 

Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys 

(Kvale 1997:155). Eftersom denna studie består av två forskare som intervjuat hälften av 

varje generation finns det givetvis risker med olika tolkningar. Intervjumanualen ska kunna 

reducera detta genom att vara så strukturerad som möjligt även om vissa frågor kan skifta 

mellan oss som intervjuare. De intervjuer vi gjort är också de som varje forskare får skriva ut 

individuellt; därför bör samma förfaringssätt för utskrifterna användas. Förfaringssättet är att 

intervjuernas utskrift får en mer formellt skriftspråklig karaktär eftersom det underlättar den 

senare jämförelsen mellan generationerna. Omvänt betyder detta att utskrifterna inte kommer 

bestå av ordagranna intervjuuttalanden eller beskrivningar som illustrerar pauser, tvekan, 

skratt, emotionella uttryck, etcetera. Information som saknar värde för frågeställningarna 

stryks helt.  
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8.6 ANALYSMETOD 

Analysen kommer att gå ut på att jämföra varje frågekategori mellan generationerna för att se 

vilken av grupperna som dominerar användandet i varje område och på vilket sätt. Resultatet 

kommer antingen att stärkas av tidigare teoretiska påståenden och de egna förväntningarna 

eller bidra till helt ny kunskap. Rent praktiskt kommer jämförelsen gå ut på att plocka isär och 

samla intervjuobjektens svar för varje generation för att sedan ställa dessa mot varandra och 

jämföra område för område. I analysdelen besvaras frågan om hur användningen av iPhone 

skiljer sig och även på varför skillnaderna finns med teoretiska antaganden som stöd. I 

slutsatsdelen fastställs studiens empiriska resultat.  

 
8.7 FÖRFÖRSTÅELSE OCH FÖRKUNSKAP 

En mening går inte att observera – den måste tolkas och förstås och för att tolka och förstå 

något måste man på förhand ha en förförståelse för att veta vad det är man ska 

uppmärksamma sig på (Ekström, Larsson: 2000:14). En viktig förutsättning för en 

framgångsrik kvalitativ intervjuundersökning är att forskaren skaffar sig goda förkunskaper 

om det ämne som ska studeras. En god förkunskap i det här sammanhanget är att yngre är mer 

frekventa användare av Internet än äldre och att de även lockas mer av underhållande medier. 

Att vara insatt i kontexten för att förstå intervjuobjekten i förhållande till det sammanhang 

som omger utsagorna skapar en effektiv intervjuprocess som gör det lättare att analysera 

materialet.  

 

Innan vi får kunskap och insikt i hur våra intervjuobjekt använder sin iPhone och vad detta 

ligger till grund på finns det alltså en rad olika ”fördomar” som gör att vi förväntar oss 

ojämna svar från generationerna. Till exempel förväntar vi oss att yngre kommer att spela 

betydligt mer spel på sin iPhone än vad äldre gör, att fler yngre lyssnar på musik via Spotify-

applikationen och att yngre är de som tar flest bilder med mobilen. I den meningen tror vi oss 

därför komma fram till ett resultat som faktiskt visar på skillnader mellan två generationers 

iPhone-användning vilket bygger på den förkunskap vi har om generationers typiska 

beteenden. Med detta sagt strävar inte denna forskning efter att nå några häpnadsväckande 

resultat utan här finns snarare en förväntan om att vissa mönster kommer uppträda och andra 

inte. Om det däremot visar sig att vi har fel är detta lika intressant för studien eftersom det då 

skulle strida, inte bara mot våra förförståelsen, utan också mot många teorier som pekar på 

generationstendenser inom olika medieformer. 
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9. ANALYS  

Studiens frågeställningar är a) Hur skiljer sig användningen av iPhone mellan en äldre och 

yngre generation? och b) Varför skiljer sig användningen av iPhone mellan en äldre och yngre 

generation? I analysen nedan av intervjupersonernas svar besvaras frågorna. 
 

OMRÅDE 1: BAKGRUND 

Den första frågan i intervjun ville få svar på när generationerna skaffade sin första iPhone. I 

medelvärdet beräknat skaffade de yngre sin iPhone för 20,3 månader sedan och de äldre för 

13,1 månader sedan. De yngre skaffade alltså sin första iPhone före de äldre vilket följer 

logiskt då det är de yngre som snabbast tar till sig nya medieformer. När vi frågade de yngre 

varför de skaffat just en iPhone blev samtliga svar olika förutom två som menade att mobilen 

synkroniserade bra med tidigare Apple-produkter. Resten menade att den var snygg, att den 

upprätthöll en slags status, att det var på grund av grupptrycket, att det fanns musik på den 

eller för att den helt enkelt var bra. Dessa svar kan dock kategoriseras i ett kluster som säger 

att man har valt mobilen på grund av att den ingår i en flytande trend.  Att mobilen valts på 

grund av grupptryck är en respons som bara återfunnits hos två äldre personer. Grupptrycket 

som svar kan kopplas till Berglez och Olaussons påstående om att den mänskliga 

uppmärksamheten ofta är riktad mot det mobila och föränderliga – när något nytt händer 

väcks vår nyfikenhet och vi är benägna att följa teknikers utveckling till dess slut. Denna 

nyfikenhet har, som vi sett nu, visat sig vara större hos de yngre. Utöver grupptrycket är 

anledningarna till de äldres iPhone-köp helt avvikande mot de yngres – här har hälften 

värderat användarvänligheten och hälften mobilens möjlighet till ett effektivt arbetsredskap. 

Att äldre uppskattar användarvänligheten kan, som Hashizume, Kurosu och Kaneko menar, 

ha att göra med att denna grupp generellt sett har svårt för att använda avancerade tekniker 

varpå användarvänligheten på iPhone blir något som gruppen uppskattar. Att mobilen är bra 

för att den går bra ihop med arbetet är dock en fråga som hör ihop med sysselsättning och 

rutiner vilka inte sällan skiljer sig mellan dessa åldrar heller.  

Hittills har vi sett att användarvänligheten inte har varit den utgörande faktorn för de yngres 

inköp av iPhone men att den har varit det för de äldre. Detta betyder dock inte att yngre 

underskattar mobilens enkelhet. I frågan om vad som är bäst med iPhone svarade tre av de 

yngre att den är enkel i sitt gränssnitt, för hanteringen av mejl och rent allmänt; iPhone är 

ingen svårhanterlig mobil varken för yngre eller äldre. Men det som är allra bäst med iPhone 

har de yngre varit väldigt eniga om; det är alla möjligheter som iPhone ger genom att 

användaren ständigt kan vara uppkopplad till Internet för att kolla mejl, bloggar, Facebook, 
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och tider för kommunaltrafiken vilket sätter globaliseringens roll i ett betydande rum. Att man 

kan ha hela sitt liv i en och samma pryl är något som yngre värderar högt på en iPhone. 

Hvitfelt och Nygren menar att ett ökat medieutbud bidrar till selektivitet, det vill säga att 

människor tvingas välja bland olika medier efter personliga behov. Detta kan kopplas till 

användningsmodellens förklaringar att publiken är en aktiv massa som tar sig friheten att 

använda medier på olika sätt. Yngre visar således på att de använder mobilen på ett varierat 

sätt och att den tillfredställer vissa behov som att få lyssna på musik, läsa bloggar, att vara 

social på Facebook och att mejla. Att yngre uppskattar mobilens alla möjligheter kan också, 

som Hadenius, Weibull och Wadbring menar, ha att göra med att yngre är mer vana vid att 

kunna göra fler saker samtidigt och att det finns många kanaler och program att välja på. 

Detta har i sin tur skapat en parallellexponering hos yngre som innebär ett flitligt användande 

av olika medier på samma gång. Mobilens design värderas också högt bland de yngre; att man 

äger en snygg mobil är något positivt, något som de äldre inte bryr sig om.  

För de äldre löper samma respons om mobilens konvergens; den ständiga tillgången till nätet 

är det som är bäst med iPhone tillsammans med att den är användarvänlig. Att äldre, men 

också yngre, uppskattar att det finns många möjligheter i mobilen kan ha att göra med det 

som Berglez och Olausson menar; att det finns en underliggande drift hos medborgare och 

konsumenter av att vilja ta del av det nya och följa dess förlopp ända till slutet. Att ständigt 

vara uppkopplad till Internet är en del av det rörliga och icke-stationära och det orörliga och 

stationära är något vi människor tar avstånd ifrån idag och som inte längre uppfyller de 

förväntningar vi har om omedelbarhet och samhällelig utveckling. Skillnaden mellan 

generationerna är att de yngre använder Internet oftare och på fler sätt vilket kan bekräftas av 

att yngre generellt använder Internet fler gånger i veckan än äldre och att det är de yngre som 

oftare drar sig mot underhållande medier. 

Vi vet nu vad generationerna anser vara bäst med mobilen - nu återstår frågan om vad som är 

sämst med den. För de yngre kan tre aspekter sägas dominera svaren; batteritiden, att skärmen 

som är gjord av glas lätt kan gå sönder och att mobilens system är begränsat. Batteritiden som 

ett problem innebär att vi har att göra med en aktiv användare vilket också säger mycket om 

vilken daglig relation användaren har med sin mobil; yngre verkar ständigt pilla på sina 

mobiler till skillnad från äldre. Ifrån de äldre poängterades bristen på batteritid bara hos en 

person vilket också kan ha att göra med att denne jobbar som säljare och därför måste ringa 

många samtal under dagen. Ur den äldre generationen är det, liksom batteritiden, bara en 

person som tyckte att glasrutans känslighet var en nackdel. Varför fler yngre poängterar 
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glasrutan som en nackdel på iPhone går inte att fastställa genom perspektivet av olika 

mediegenerationer. Däremot kan man tänka sig att de yngre, eftersom de vuxit upp till så 

många tekniska innovationer, kan ha svårare att se värdet i en mobiltelefon och därför 

behandlar tekniska prylar mer vårdslöst än äldre. Men detta kan också ha att göra med 

åldersskillnader; äldre kanske är mer försiktig med saker överhuvudtaget. Att mobilen är 

begränsad är ytterligare ett problem med iPhone hos de yngre men också hos ett fåtal äldre 

vilket åter igen kan förklaras av att mänskligheten strävar mot det rörliga och fria vilket gör 

att alla typer av begränsningar är oönskade.  

Vi kan konstatera att de äldre inte delar samma åsikter om iPhones nackdelar med de yngre. 

Här råder andra anledningar som att ljudet och tangentbordet inte funkar något bra. Det finns 

emellertid aspekter med mobilens funktionalitet som äldre tycker är svårt, till exempel att 

skriva med tangentbordet i mörker eller kyla eller att ljudet ofta brusar i telefonsamtal. Detta 

är dock svar som snarare kan ha att göra med ålderskillnader än generationsskillnader. Att 

hörsel och synen blir sämre med åren är oundvikligt och något som även dagens yngre 

generation kommer att erfara. Beträffande tangentbordet kan dock generationsskillnaden vara 

en orsak. Enligt Fling har yngre generationer som växt upp tillsammans med datorn och 

Internet en unik talang för att lära sig avancerade informationsområden, dessutom är gruppen 

betydligt mer tålmodig med ny teknik och mer benägen till att förstå nya metoder för att 

utföra en uppgift än vad äldre är. iPhones simulerade tangentbod kan vara en nackdel just för 

att det tar längre tid för äldre att hantera den än vad det gör för yngre.  

OMRÅDE 2: SMS, TELEFONSAMTAL OCH INTERNETTJÄNSTER 

Att ständigt vara aktiv och kontaktbar på sin mobil är inte bara en social förväntan utan också 

ett deltagande av den globalisering och mobilitet som mobiltelefonen skapat runt omkring 

oss. Detta är ett normalt inslag för de yngre medan de äldre utövat dessa tekniska kunskaper 

senare i livet.  I frågan om hur generationerna använder sin iPhone till telefonsamtal är svaren 

relativt jämna. Två personer från de äldre var de enda som ringde upp till 30 samtal per dag 

men bland svaren fanns också de som bara ringde några enstaka gånger. För de yngre är 

klyftan inte lika bred utan här är svaren väldigt lika med ett snitt på 10 samtal per dag. Ifråga 

om SMS är skillnaderna generationerna emellan tydligare. Här sms:ar majoriteten av de äldre 

mellan 1-10 gånger i jämförelse med de yngre där majoriteten skickar 20-30 stycken per dag. 

Bland de tre som inte sms:ar lika mycket i den yngre generationen är det två som istället 

kompletterat SMS-funktionen med applikationen ”What’s App”, ett program som inte 

används hos de äldre. Äldre verkar således föredra att ringa framför att sms:a. Hvitfelt och 
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Nygren, liksom Hashizume, Kurosu och Kaneko, menar att personers medieval ofta utgår 

ifrån vilka medier man har vuxit upp med. När de äldre var unga fanns inga mobiltelefoner att 

sms:a med men däremot den stationära hemmatelefonen och kanske är det därför som de äldre 

nu visar på tendensen att de hellre ringer än sms:ar. Omvänt kan det faktum att yngre sms:ar 

mer grunda sig på att möjligheten att skicka SMS sedan barnsben varit gruppen bekant.   

Att vara sen till något har vi alla varit. Men skillnaden att vara sen på 1940-talet och att vara 

sen på 2000-talet är att vi idag kan kommunicera med den plats och peson vi ska till – vi kan 

alltid bekräfta sena ankomster. Att använda sig av mobilen för att fråga vad någon annan är 

eller för att berätta att man är sen innebär, enligt Berglez och Olausson, att man ser mobilitet 

som ett normaltillstånd men att vi samtidigt har ett behov av att veta i vilka rumsliga 

sammanhang kommunikation försiggår. Fraserna ska således inte bara ses som en fråga om 

fysiskt befinnande utan också som en del av mobiltelefonens kulturella form. Genom att fråga 

vilken typ av kommunikationsväg intervjupersonerna använder för att berätta att de är sena 

kan vi också få en inblick i vilken grad generationerna ser mobilitet som ett normaltillstånd. 

För de yngre var det alla förutom en som svarade att SMS är den kommunikationsväg som 

helst används. För de äldre drogs svaren mot två olika poler – ungefär hälften sms:ade och 

hälften ringde. En av respondenterna menade att hon sms:ade till yngre och ringde till äldre. 

Här ser vi åter tendenser på att äldre helst ringer än sms:ar. Eftersom äldre hellre väljer 

telefonsamtal framför SMS betyder detta att de håller sig till en kommunikationsväg som de 

vuxit upp med. Detta kan bero på faktorer som att det inte faller lika naturligt för äldre att 

hålla ett flertal dagliga SMS-konversationer i samma utsträckning som yngre. Enligt 

Hashizume, Kurosu och Kaneko fortsätter äldre att använda sig av ”äldre” 

kommunikationsvägar såsom den stationära hemmatelefonen och kanske är det därför som 

också samtal på mobilen dominerar de äldres kommunikationsväg på mobilen snarare än SMS 

som mer hör till de yngres natur. 

När det gäller Internettjänsterna på iPhone som gäller både applikationer och Safari var 

samtliga respondenter förutom två stycken ur den äldre generationen aktiva användare av 

både applikationer och Safari. För de äldre handlar denna användning främst om att kolla 

Facebook, nyheter och att göra informationssökningar. För de yngre dominerade dessa 

användningsområden också men här finns ett också ett frekvent mejlande och läsande av 

bloggar. Som vi har sett i tidigare kapitel är bloggar inga vanliga användningsområden för 

äldre varpå dessa fält inte är betydande. Enligt användningsmodellen är det givet att vi 

använder medier för att tillfredställa ett behov och att sållandet av olika medier sker för att 
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kunna tillfredställa just det behovet. Dessa behov bestäms bland annat av vilken social miljö 

och ålder man befinner sig i. Yngre gör mycket mer med sin mobil och det följer logiskt av 

Flings resonemang; ju yngre man är desto mer anförtror man sig på sin mobil för daglig 

information. Som vi har sett är informationssökning dock något som många äldre också gör 

med mobilens Internet vilket gör att påståendet utmanas något. Något äldre inte gör särskilt 

ofta på sin mobil tillsammans med att läsa bloggar är att mejla på mobilen. När det kommer 

till Internet används fortfarande datorn till sådana ändamål. Yngre generationer beter sig inte 

på samma sätt, för dem är Internet ett forum för mycket mer såsom underhållning, musik och 

att hålla kontakten med andra och detta verkar i större grad också ha förflyttats till mobilen. 

Men eftersom det är de yngre som snabbast tar till sig nya medieformer kan det vara en 

tidsfråga innan de äldre också börjar läsa bloggar och skicka mejl på mobilen. 

OMRÅDE 3: APPLIKATIONER 
Antalet applikationer beräknat i medelvärde är 35,9 för de yngre och 41 för de äldre. De äldre 

har med andra ord i snitt fler applikationer på sin iPhone än yngre. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att de yngre använder mobilen på fler sätt, vilket vi har sett i tidigare 

områden, och att detta härlett till ett mer varierat och utbrett användande av Internet både via 

applikationer och Safari. Favoritapplikationerna varierar dock både inom och mellan 

grupperna. Majoriteten av de yngre använder mest Facebook, Spotify och SL:s reseplanerare 

bland sina applikationer vilket stämmer överens med antagandet om att yngre gärna söker sig 

till mer underhållande medier. En viktig notering presenterad av Hedenius, Weibull och 

Wadbring är just hur yngres användning av Internet är inriktat på nöje, underhållning, musik 

och att hålla kontakten med andra. Facebook används också hos de äldre men här finns också 

två populära områden som helt saknas hos de yngre: nyheter och radio. Två av de äldre 

nämnde SVT som en favoritapplikation; en för Sveriges Radio och en för SVT-play1. Detta 

stämmer överens med Hvitfelt och Nygrens antagande om att 40-talister dras åt medier med 

samhällsorientering och opinionsbildning vilket hör till deras generation av TV-innehåll på 

SVT. Att yngre inte lyssnar lika mycket på radio kan bero på Hedenius, Weibull och 

Wadbrings påstående om att ökningen av mp3-lyssnandet hos yngre gjort att radion tappat 

många lyssnare. Som vi kan se finns inte Spotify som någon favoritapplikation hos de äldre 

medan programmet är överrepresenterat hos de yngre. Att lyssna på musik via iPhone fyller 

således en slags funktion för de yngre, men inte för de äldre där många istället fortsätter att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sveriges Televisions webb-tv 
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lyssna på radion. De generationerna ändå har gemensamt är att de ofta använder Facebook för 

att hålla kontakten. 

OMRÅDE 4: SPEL 

I det här området har det medvetet funnits en fördom om att yngre spelar mer spel på sin 

iPhone än vad äldre gör. De yngre respondenterna har ungefär fyra spel i snitt på sin iPhone 

medan de äldre bara har ett. Fyra av de äldre svarade att de inte hade några spel alls på sin 

iPhone och två svarade att de hade ett spel men att de aldrig spelade det. De resterande fyra 

som hade spel på sin mobil spelade sällan, bara några gånger i veckan i färdande sammanhang 

som på bussar eller tunnelbanor. Spelandet hos de yngre sker däremot i större utsträckning 

och nästan bara på grund av tidsfördriv eller för att man avslutat andra förströelsemoment. 

Tre av respondenterna hade spel på mobilen men spelade aldrig. En av dessa respondenter 

menade att spelen hade tagit för mycket av personens fritid och att spelen följaktligen var 

tvungna att tas bort. Fyra svarade att spelen användes dagligen och de resterande fyra att de 

användes mer sällan. Följaktligen är spel ett användningsområde som domineras av de yngre 

på iPhone både antalsmässigt och tidsmässigt. Resultaten kan åter igen kopplas till Hvitfelt 

och Nygrens påstående om att de yngre är de som söker sig till mer underhållande medier. 

Som i ovanstående resonemang bidrar ett ökat medieutbud till selektivitet, det vill säga att 

människor tvingas välja bland olika medier efter personliga behov. Unga människor kanske 

har mer tid över för dylika förströelsemoment än vad äldre har eftersom att äldre har oftare 

har ett fast jobb och andra rutiner än till exempel studenter.  

 
OMRÅDE 5: MUSIK 

För att lyssna på musik krävs att användaren synkroniserat musik från datorn till mobilens 

inbyggda iPod eller att denne laddat hem musikapplikationer såsom radiokanaler eller 

Spotify. Likt spelområdet har det i detta fält också funnits en fördom om att äldre inte lyssnar 

lika mycket på musik på iPhone än yngre men framför allt att generationerna lyssnar på olika 

kanaler och musikprogram. Mycket riktigt svarade bara hälften av de äldre att de lyssnade på 

musik via iPhone och av dessa lyssnade majoriteten inte heller särskilt ofta. Det betyder med 

andra ord att det enbart finns två personer ur den äldre generationen som aktivt lyssnar på 

musik på sin iPhone. Av de äldre dominerade radioapplikationer som musikväg tillsammans 

med den inbyggda iPod:en. Radiokanalerna, som förväntades överrepresentera Sveriges 

Radio, var däremot kommersiella vilket falsifierar tron om att Sveriges Radio i första hand 

lyssnas av de äldre. Att man väljer de kanaler och program man vuxit upp med behöver alltså 

inte stämma i alla sammanhang. Den resterande hälften som inte lyssnade på musik via 
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iPhone lyssnade på musik via traditionella sätt såsom radio via stereo hemma eller i bilen.  Av 

de yngre svarade samtliga att de lyssnade på musik via mobilen där majoriteten också 

lyssnade dagligen. Det mest förekommande musikprogrammet för de yngre är Spotify med 

sju användare, ett program som bara två av de äldre använde. Detta bekräftar att 

generationerna inte bara lyssnar på musik mer ofta utan även att de lyssnar på musik genom 

olika program. Utöver Spotify används också radioapplikationer såsom Sveriges Radio och 

NRJ, You Tube och den inbyggda iPod:en. Musikprogrammen är således mer varierade hos 

de yngre än de äldre med en överrepresentation av Spotify. 

 

Att äldre ofta lyssnar på musik via sin iPod innebär att de i större utsträckning överför ett 

stabilt musikbibliotek från datorn till mobilen. De yngre som istället använder Spotify som 

huvudsakligt musikprogram har istället möjligheten att söka sig till ny musik och ändra sina 

spellistor vilket inte är möjligt med den inbyggda iPod:en. Men de yngre är flitiga användare 

av alla musikvägar på iPhone; radioapplikationer, You Tube, den inbyggda iPoden och 

Spotify. Om Spotify inte är tillfredställande använder yngre något annat program vilket kan 

höra ihop med vanan att just kunna välja bland flera alternativ. Äldre är inte vana vid detta 

och ”nöjer” sig hellre med en stabil väg än flera osäkra. Generationsskillnaden blir att de äldre 

som mest lyssnar på iPod och radio är och kanske vill vara mer begränsade i sitt 

musiklyssnande än de yngre. Spotify innebär nämligen inte bara ett stort utbud av musik utan 

också bärbar musik som kan spelas upp på alla slags datorer och mobiler världen över. 

Kanske att detta då hör ihop med antagandet att yngre är de som eftersträvar rörlighet mer än 

äldre eftersom att den flytande moderniteten, som beskrivs av Berglez och Olausson, 

införlivats tidigt hos denna grupp. Detta gör att den yngre generationen deltar i mobilens 

konvergens i en större utsträckning.  Men värt att notera är ändå hur Sveriges Radio nämndes 

hos de yngre och inte hos de äldre, något som falsifierar förväntningarna på generationernas 

val av kanaler.  

 
OMRÅDE 6: BILDTAGNING/FILMTAGNING 

Av de äldre respondenterna var det sex stycken som använde mobilens kamera ofta varje 

vecka och resten som använde den mer sällan. Av de som använde kameran ofta tillkom 

bildtagandet i sammanhang av vardagssituationer där det inte var ovanligt att man delade med 

sig av bilden genom att mms:a den till någon. Av de som använde kameran mer sällan tillkom 

bildtagandet i sammanhang av semestrar och olika händelser med vänner och familj. De som 

fotar oftare med iPhones kamera av de äldre gör således det för att de gärna vill dela med sig 
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av sina bilder medan de som inte fotar lika ofta snarare vill spara bilderna privat som fina 

minnen. Av de yngre fotade åtta stycken ofta varje vecka, nästintill dagligen, med syftet att 

både spara privat och för att skicka till andra. Här nämns Facebook hos hälften av 

respondenterna som en plats där bilderna hamnar, något som inte sker med de äldres bilder. 

Bland de yngre finns dock också en strävan efter att spara bilderna privat eller att skicka dem 

per MMS till närmare människor. De yngre delar således med sig mycket mer av sina bilder 

medan de äldre föredrar att spara dem privat. Detta beror inte på att vuxna inte har något 

Facebook-konto; som vi har sett på applikationsområdet är vuxna flitliga användare av 

Facebook på mobilen men som vi har sett nu går denna användning inte ut på att ladda upp 

bilder direkt från mobilen. Som vi har sett i tidigare områden utnyttjar yngre mycket fler 

möjligheter på iPhone vilket även stämmer överens även här; kan man ta bilder med mobilens 

kamera och lägga upp bilderna direkt på Facebook så kommer också många av de yngre att 

göra det. Yngre föredrar att vara så rörliga som möjligt med sina tillgångar. Men en orsak till 

att äldre fotar mindre med sina mobilkameror kan vara för att denna grupp fortfarande låter 

digitalkameran utgöra den huvudsakliga kameran. Tre av de äldre menade att kameran på 

iPhone enbart fungerade som ett komplement när den riktiga kameran inte är med. För de 

yngres del har iPhone konkurrerat ut digitalkameran; samtliga unga respondenter fotade inte 

oftare med en digitalkamera. Yngre verkar således ha ett större behov av att ha fler funktioner 

i samma pryl vilket åter igen kan kopplas till gruppens strävan efter mobilitet och 

obegränsade alternativ i och med att det bärbara och tillgängliga blir allt viktigare.  

 
OMRÅDE 7: ALARMFUNKTION 

Har iPhone konkurrerat ut den traditionella väckarklockan hos båda generationerna? Det 

verkar så. Majoriteten av båda generationerna använder iPhones alarmklocka till att vakna på 

vardagarna. Skillnaden är att hälften av de äldre använder funktionen dagligen, resten sällan 

eller aldrig medan åtta av de yngre använder den varje dag. Alltså; både de äldre och yngre 

använder mobilens alarmklocka för att vakna, däremot använder yngre funktionen oftare än 

de äldre. Detta kan dock bero på åldersskillnader; många av de äldre använde inte 

alarmklocka för att de vaknade av sig själva ungefär samma tid varje morgon. Detta är möjligt 

om man som de äldre har fasta rutiner med ett arbete men för de yngre som kanske studerar 

och jobbar extra kan dagarna variera och eftersom hjärnan då aldrig tycks vänja sig vid någon 

speciell uppstigningstid kan alarmklockan kanske vara nödvändigare för gruppen. 

 

 



	   30	  

 

I frågan om iPhones alarmklocka är bättre än en vanlig är det inte många som instämmer. 

Bara två stycken ur de äldre svarade ja på denna fråga, två att de inte visste och fem att 

iPhones klocka inte är bättre än en vanlig. Av de yngre respondenterna svarade fyra att 

iPhones alarmklocka är bättre än en vanlig, två att de inte visste och fyra att de inte tyckte det. 

Svaren är alltså relativt jämna, det enda som skiljer gruppernas svar ifrån är hur ofta 

alarmfunktionen utnyttjas. Konsensus råder dock om att iPhones alarmklocka inte är bättre än 

en vanlig, tvärtom fanns det många nackdelar med att vakna med just en iPhone. 

 
OMRÅDE 8: VÄRDET AV IPHONE  

Värdet av iPhone kan sägas vara densamma för båda generationerna. Bland de yngre var det 

sex stycken som svarade att de inte skulle kunna byta till någon annan mobil än Apples 

produkter. Likaså svarade sex stycken ur den äldre gruppen att de heller inte skulle kunna 

byta. Den vanligaste orsaken till detta har varit för att mobilen synkroniserar bra med Apples 

Macbooks-datorer men här finns också orsaker som att det är jobbigt att byta, att mobilen är 

snygg och upprätthåller en slags status. Att det är jobbigt att byta är ett svar som kommit från 

de äldre, oftast med motiveringen att man inte vill börja om och lära såg något nytt igen. 

Detta är ingenting som de yngre poängterat vilket just verkar tyda på att yngre tar in ny teknik 

snabbare och mindre ansträngt än äldre. Av samtliga som svarade att de skulle kunna byta till 

ett annat varumärke berodde detta snarare på en slags tro om att det finns bättre 

mobiltelefoner än iPhone; således är iPhone ingen psykologisk nödvändighet för dessa 

personer.  

I frågan om var man lägger mobilen hemma svarade majoriteten av de äldre att mobilen alltid 

låg inom räckhåll – fyra svarade det motsatta. Bland de yngre svarade dock samtliga att 

mobilen låg på ett bord i närheten. Vi kan alltså konstatera att iPhone är mer fysiskt 

närvarande hos de yngre än de äldre. Detta kan ha att göra med att äldre medvetet inte vill 

vara lika nåbara som de yngre där mobiltelefonen kan tendera att vara en större del av de 

yngres fritid. Angående missade samtal svarade sex stycken äldre att det inte upplevde något 

sådant medan de resterande fyra gjorde det. Bland de yngre var det dock bara en som ofta 

upplevde missade samtal vilket gör att nästan alla hos den yngre generationen svarade nej på 

denna fråga. Att många fler äldre upplever missade samtal kan dels bero på att mobilen, som 

vi har sett ovan, inte alltid är fysiskt närvarande hos användaren. Faktorer på varför 

majoriteten av de äldre inte upplever missade samtal kan vara för att de inte tar emot lika 

många samtal på mobilen som de yngre gör men också för att hemmatelefonen fortfarande är 
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en vanligare kommunikationsväg för de äldre vilket gör att telefonsamtalen förflyttas dit. 

 
OMRÅDE 9: NYHETER 

Beträffande nyheter är det mer vanligt att äldre människor prenumererar på en morgontidning 

än vad yngre gör. Å andra sidan är det en självklarhet för äldre att ha en 

tidningsprenumeration i hushållet men detta beror inte bara på faktorer som vilken generation 

man tillhör utan även vilken ålderscykel man befinner sig i. Av de unga respondenterna 

svarade samtliga förutom en att de inte prenumererade på en morgontidning men att de 

däremot läste nyheter på iPhone. När Internet blev till ett vanligt inslag i svenskarnas liv 

visade morgontidningarna på en fallande kurva på grund av det faktum att ungdomspubliken 

orienterade sig något från de traditionella medieformerna mot gratistidningarna och de 

traditionella tidningarnas nätupplagor. Dessa nätupplagor går även att läsa när som helst på 

iPhone vilket innebär att specialiserade informationskanaler gjort att de yngre, tillsammans 

med en minskad betalningsvilja, tar del av nyheter på dessa sätt. Att yngre gärna inte betalar 

för en lokal morgontidning hör således ihop med det teoretiska antagandet att yngre i större 

utsträckning anförtror sig åt mobilen för daglig information än äldre. Detta har att göra med 

dels det tekniska försprånget yngre personer haft vilket berör generationsfrågan, dels på grund 

av sysselsättning/rutiner, ekonomiska möjligheter och de förväntningar generationerna har på 

olika medier. De yngres sysselsättning i jämförelse med de äldres kan vara avgörande för om 

personen läser nyheter via iPhone eller är prenumerant av någon morgontidning.  

 

I fråga om hur de unga respondenterna läser nyheter på iPhone svarade ungefär hälften 

applikationer och hälften via Safari. Den populäraste tidningen var Aftonbladet. Bland de 

äldre svarade majoriteten att de prenumererade på en morgontidning vilket verifierar det 

teoretiska påståendet att äldre i större utsträckning betalar för lokal press. I frågan om man 

läser nyheter via iPhone var svaren betydligt mer splittrade än de yngres - ungefär hälften 

svarade nej och hälften ja. Här dominerade applikationerna som medium för att läsa nyheter 

och populärast tidning var likt de yngres Aftonbladet. Ett påtagligt mönster är att de yngre 

fortsätter att använda iPhone på flera sätt och att de således aktivt deltar i mobilen som en 

konvergerad vara. Att läsa nyheter via iPhone är dock kopplat till användningen av Internet 

och som i ovanståenden teoretiska resonemang är användandet av Internet mer 

förekommande hos 80-talister än 40-talister.  
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10. AVSLUTANDE ORD 

Den yngre generationen har vuxit upp under ständiga tekniska utvecklingar och 

föränderligheter vilket också har lett till en större känsla för mobilitet och samhällets 

globalisering. Internet, datorn, platt-TV, mp3-spelaren, DVD:n, den bärbara datorn och det 

mobila bredbandet är bara några innovationer som de unga har levt med och som har präglat 

gruppen under deras uppväxt.  Det är därför inte heller konstigt att det är de yngre som tar för 

sig mer av iPhones obegränsade funktioner och som utnyttjar dem i större utsträckning. Det 

tycks nämligen vara så att de äldre hellre vill hålla sig till en stabil väg än flera lösa. De äldre 

lyssnar på radioapplikationer och på den inbygga mp3-spelaren istället för Spotify och You 

Tube där man också kan lyssna på helt ny musik och ändra sina spellistor och musikgenrer 

direkt på mobilen. Yngre varierar istället musikprogrammen och rör sig mer kring olika 

alternativ. Dessa tendenser kan vi även se i fler användningsområden som 

bildtagning/filmtagning, nyheter, spel och alarmfunktion; yngre gör mycket mer med iPhone 

på alla funktionspunkter medan äldre gärna försöker hålla sig till en väg. Äldre tycks vilja ha 

allt så tydligt och enkelt som möjligt medan yngre vågar experimentera mer med mobilens 

tillgångar. I den allt mer globaliserade värld vi lever i har sociala medier såsom Facebook, 

mejlen och bloggar nu också hittat sin plats på mobiltelefonernas arena. För de äldre är 

Facebook ett vanligt förströelsemoment på mobilen men inte bloggar och mejl. Därför blir det 

de yngre som än en gång deltar i mobilens konvergens på ett bredare sätt när de använder 

Internet till fler ändamål – mobilen blir forumet för allt medan de äldre snarare ser iPhone 

som ett komplement när vanlig radio, tryckt tidning eller dator inte finns till hands. Detta, som 

vi har sett nu, verkar till större del bero på de olika mediala uppväxterna generationerna har 

haft vilka sätter personerna inför olika behov, intressen och förväntningar. 
 

11. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Den här studien kan enbart sägas vara under utveckling. En utav studiens brister har varit 

konsten att skapa frågor i intervjumanualen som bättre kunnat svara på frågeställningarna. Så 

här i efterhand har ett flertal nya frågor dykt upp som vi ansett varit nödvändiga för att stärka 

uppsatsen, men dessa har upptäckts när tiden varit alldeles för knapp för revideringar, det vill 

säga, när intervjuerna redan gjorts. Frågor som hade varit behövliga är till exempel ”ringer du 

oftare med en stationär hemmatelefon?” eller ”varför lägger du upp/inte upp bilder på 

Facebook via din iPhone?” för att få mer kunskap om vad personerna gör om de inte utnyttjar 

vissa funktioner på iPhone. Problemet blir att reliabiliteten avtar när vi till slut bara kan 

spekulera i brist på mer information. Detta kanske också tyder på att uppgiften varit alldeles 
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för stor för den utsatta tiden, att vi hade behövt mer tid eller gjort problemställningen mer 

stram. Utan tidigare erfarenhet av en intervjumanual är vi däremot nöjda med resultatet även 

om vissa bitar som vi tidigare trott oss få med har fallit bort såsom bekräftandet att äldre 

verkligen håller sig till traditionella medier i större utsträckning än yngre. I intervjumanualen 

ser vi nu få frågor som ger svar på personernas övriga medievanor vilket visat sig varit 

nödvändig information i efterhand. 
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Sofia, 23, Student, 29/3-11 12:23 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 15 minuter och 31 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: I somras, juli. 
I: Varför just en iPhone? 
IP: För att jag även har en Apple-dator som synkroniserar bra med mobilen 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Att man kan använda den till nätet, mejlen, GPS och Internet överhuvudtaget. Sen 
synkroniserar väldigt bra till Mac-datorn. Att man kan använda den till nätet 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Att glaset går sönder lätt och att den repar sig lätt. Mobilen förlorar sin design när man 
måste köpa skydd och skal till den. 
  
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: SMS och applikationen ”What’s App”2 som gör att man kan sms:a gratis till utlandet 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: SMS för att man vill berätta att man är sen snabbt 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: 30 gånger, så väldigt mycket 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: Kanske 5 – 10 ggr per dag 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Fler gånger per dag. Jag använder den för skolmejl och jobbmejl och för småsurfing under 
lektioner (recept, inredning och kläder). 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 23 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: ”What’s App” 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: För att man sms:ar gratis till alla iPhones oavsett geografi, väldigt praktiskt eftersom jag 
har massa kompisar utomlands 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Fyra gånger per dag 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: Ett spel som heter ”Epic Citadel” som min bror har laddat ner åt mig bara för att visa 
vilken bra upplösning spelet har 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: En  
I: Hur ofta använder du den? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Applikation som låter användaren sms:a och ringa gratis till alla med samma applikation världen 
runt. 
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IP: Aldrig. Jag har haft spel men då har jag spelat så mycket att jag blivit tvungen att ta bort 
spelen eftersom jag inte har kunnat koncentrera mig. 
  
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Spotify3 via datorn 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Spotify, Sveriges Radio och NRJ som applikationer 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: På gymmet, till och från skolan, pluggar utanför skolan, lyssnar på datorn eller telefonen 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Spotify varannan dag, mp3 var tredje dag på grund av att det inte finns mottagning ibland 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: En anledning till att man köper den är för att man slipper ha olika apparater för musik och 
telefon. På iPhone kan man ha allt i mobilen och det är roligare att lyssna på musik till och 
från skolan. 
  
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: 2 gånger per vecka 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Aldrig, har bara filmat en gång sen jag fick den 
I: I vilka sammanhang fotar du mest? 
IP: När jag vill visa någonting för någon som inte är där. Om jag inte kan välja mellan två par 
skor under shopping till exempel, eller bara när jag ser något väldigt fint. 
IP: I vilka sammanhang filmar du mest? 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej, jag har ingen digitalkamera, jag använder bara iPhone som kamera. 
(Varför fotar du på iPhone när du har en digitalkamera)? 
  
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Vakna, jag använder bara iPhone som kalender men jag har ingen påminnelse som piper, 
däremot använder jag också timern i mobilen när jag lagar mat. 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Flera gånger i veckan, varje dag förutom på helgerna 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Ja eftersom det finns så många alternativ i ett, jag har inte ens en vanlig alarmklocka 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Ja det skulle jag nog, jag har en iPhone för att jag har en Apple-dator så om jag skulle byta 
datorn skulle jag kunna byta telefon också. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  	  Musikprogram som främst används på datorer men som också kan användas på iPhone om man har 
Spotify Premium. 	  
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I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Jag är inte på möten ofta, på föreläsningar har jag den på knäet.  
I: Var har du din mobil när du är hemma? 
IP: Soffbordet, köksbänken 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Ganska ofta men detta beror på att jag inte kan svara och är upptagen, till exempel att jag 
sitter på föreläsning, jag ser alltså att det ringer. 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Safari 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Varannan dag 
  
 
Nathanel, 23, Student, 24/3-11 14:19 
Intervjuare: Andrea Eriksson 
Tid: 18 minuter och 59 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en iPhone? 
IP: För 1 år sedan, i februari 2010 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en iPhone? 
IP: För att alla andra hade en! För att den verkade bra, alla visade vilka bra funktioner den 
hade och så gick jag och hade aldrig riktigt trott att jag behövde de funktionerna. Men när jag 
insåg att man kunde läsa mejl och föra över pengar så kände jag plötsligt, “varför ska jag ha 
en stenåldersmobil när man kan göra massa häftiga saker med sin mobil?”. Så det var därför 
jag skaffade en iPhone, jag hade aldrig behovet innan. Men jag upptäckte fördelarna tack vare 
det sociala. 
I: Vad är det bästa med iPhone? 
IP: Att den har Internet och iPod inbyggt, och att den är väldigt snygg 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Att kamerna är dålig och mobilen låst. Den är inte som en dator där man kan ladda ner 
program utan du måste ha applikationer som Apple har godkänt, den är väldigt 
användarbegränsad. Den har inte ”flash”4 till exempel. Jag önskar att det hade varit en 
minidator, då hade det känts kul att ladda hem vad man vill. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Jag ringer nog mest för att det är enklast 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Sms:a 
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din iPhone till att sms:a per dag? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Datorprogram som används för att skapa tvådimensionella animationer 
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IP: Jag skickar väldigt få SMS, 2-5 SMS per dag. 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att ringa per dag? 
IP: Jag kanske ringer 15-20 gånger per dag 
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: Mest mejl till största del. Facebook nummer två. Aftonbladet nummer tre. 
I: Hur använder du telefonens internettjänst? 
IP: Jag använder den till Nordea och till att leta information 
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Generellt två gånger om dagen. Jag är ingen storanvändare av just internet. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP: 48 
I: Vilken applikation använder du mest? 
R Facebook 
I: Hur ofta använder du den? 
IP: Kanske 15-20 gånger per dag 
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP: Facebook och Aftonbladet. Man läser när man har två minuter över. Mina applikationer 
och min telefon är snarare som ett komplement än att de konkurrerar ut. 
 
Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din iPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Tre 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Aldrig 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? 
IP: På tunnelbanan när jag har tråkigt 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Varannan dag ungefär 
I: Vilka/vilket musikprogram använder du dig av för att lyssna på musik i telefonen? 
IP: Den inbyggda iPoden och You Tube. 
I: I vilken utsträckning utgör ditt musiklyssnande? 
IP: Ganska litet, för jag laddar aldrig på med ny musik. Jag har samma musik sedan nian typ.  
Jobbigt att ladda ner 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: För att det finns möjlighet och för att det finns i samma apparat. Hade det inte funnits hade 
jag säkert använt en iPod som jag hade innan jag köpte min iPhone 
 
Område 5: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din iPhone? 
IP: Ganska stor del. Jag har helt slutat med min lilla digitalkamera jag alltid gick runt med 
innan jag köpte min iPhone, så där har iPhones kamera konkurrerat ut min riktiga kamera 
I: Hur använder du kameran? 
IP: Det är nästan bara för att spara, fotografera människor eller händelse. Jag brukar aldrig 
mms:a eller lägga upp på Facebook 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att videofilma? 
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IP: Det händer, inte lika ofta som jag använder kameran 
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: För att kolla på för att det är kul, minnen. Bra stunder! 
 
Område 6: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Jag använder den aldrig, jag har en nedladdad applikation men jag använder aldrig den. 
Om jag använder den så blir det kalenderpåminnelser. Den enda gången jag använder den 
inbyggda alarmfunktionen i iPhone är när jag inte sover hemma.  
I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: 2-3 gånger i månaden ungefär 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Jag vet inte, jag vet knappt vart den finns eftersom jag aldrig använder den 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Mycket svårt! Jag tror inte det. Det oslagbara med iPhone är att det är lite av en statuspryl. 
HTC5 är säkert lika bra, men varför ska jag byta när jag är så nöjd? Det hela är ett koncept; 
min telefon går ihop med min dator som går ihop med sladden. 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: I fickan, alltid.  
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: På nattduksbordet, eller på mitt köksbord, jag bor rätt litet 
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: Inte ofta, jag har den med mig hela tiden. Det är när man har glömt att sätta på ljudet som 
man kan missa samtal eller SMS 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja, DN. 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation?  
IP: Aftonbladets applikation 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Varje dag. 
I: Varför läser du nyheter på iPhone? 
IP: För att uppdatera mig om världsnyheterna. Man är väl inte dum! 
 
 
 
Clara, 20, Servitris 29/3-11 15:17 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 13 minuter och 58 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5	  Ett taiwanesiskt företag som specialiserar sig inom Android-enheter för mobiltelefoner	  
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IP: Sex månader sen 
I: Varför just en iPhone? 
IP: Snygg 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Att den är snygg och att man alltid kan gå in på Internet var man än befinner sig 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Ingenting  
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: SMS 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: sms:ar 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Jag sms:ar ganska ofta varje dag, cirka 25 stycken per dag 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: Det kanske går ett samtal var tredje timme per dag, cirka tio gånger om dagen 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Dagligen hela tiden, jag tittar snabba saker på Safari men surfar inte så mycket, 
sammanlagt kanske en timme. Mest i sammanhang för tyda.se och synonymer.se 
  
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: Nio stycken 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Ett spel som heter ”Fruit Ninja” 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: För att jag tycker att det är kul att spela spel när jag har tråkigt 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Varje dag 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: SL-applikationen som visar hur trafiken går, den fyller ingen funktion för mig 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Två stycken 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Ofta, ungefär tio minuter om dagen 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: När jag har tråkigt eller väntar på något 
I: Varför spelar du spel på din iPhone? 
IP: Jag tycker det är roligt och tidsfördrivande 
I: Vilket spel är din favorit? 
IP: ”Fruit Ninja” 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: 10 minuter om dagen ungefär 
  
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Radion och mobilen 
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I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Nej, bara applikationen You Tube 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Nej 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: När jag sitter på tunnelbanan 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Varje dag 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: För att det är lättare att bara använda sig av en pryl 
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: Tre gånger 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Aldrig 
I: I vilka sammanhang fotar du mest? 
IP: På semester, hemma på min hund och på släktingar när jag är på besök, olika händelser 
med umgänge. Jag lägger ofta upp bilderna på Facebook. 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
IP: Fotar du oftare med digitalkamera? 
I: Nej 
  
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Vakna 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Varje dag 
I: Är IPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Ja, jag har inte ägt någon alarmklocka någonsin 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: I väskan 
I: Var har du din mobil när du är hemma? 
IP: På köksbänken, lite överallt, den följer inte med mig överallt men den är tillgänglig i 
rummet 
I: Var har du din mobil när du ska från en sträcka till en annan? 
IP: I fickan 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej 
 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 



	   43	  

I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Aftonbladets applikation 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Inte ofta 
 
 
Ida, 21, Barista, 29/3-11 13:46 
Intervjuare: Andrea Eriksson 
Tid: 10 minuter och 27 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en iPhone? 
IP: augusti 2009, nästan två år sedan 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en iPhone? 
IP: Det började med att jag tyckte att det var så häftigt att ha en, att man kunde göra så 
mycket saker med den och nu har det blivit en måste-ha-pryl. Jag kan inte leva utan den! 
I: Vad är det bästa med iPhone? 
IP: Det bästa är att man kan göra allt på den och man har allt man behöver i den. Man kan 
kolla bussen, tåget, tunnelbanan, mejla, kolla Facebook, ringa. Man kan göra allt!  
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Att batteritiden är ganska dålig, man måste ladda den varje dag. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Mest via telefonsamtal och SMS, jag tror att det är rätt lika där. 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Beror på situationen, man kanske inte kan ringa personen ifråga. Om det är jätteviktigt att 
berätta att jag är sen då ringer jag men om det är lite mindre viktigt då sms:ar jag. 
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din iPhone till att sms:a per dag? 
IP: Jag skriver allt mellan 2-20 SMS per dag, det är väldigt olika! 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att ringa per dag? 
IP: 5 gånger ungefär 
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: Jag kollar bloggar, mejlen, Facebook, hemsidor för kläder eller kanske letar efter 
öppettider på restauranger 
I: Hur använder du telefonens internettjänst? I vilka sammanhang? 
IP: Jag använder Safari och när jag väl är där så kanske jag letar efter ett recept eller går in på 
Eniro för att kolla upp nummer. Allmän information som finns på internet, helt enkelt. 
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Dagligen 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP: Cirka 20 stycken 
I: Vilken/vilka applikation använder du mest? 
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IP: SL, SATS, Angry Birds6 och Facebook 
I: Hur ofta använder du den/dem? 
IP: Jag använder varje applikation cirka fem gånger per dag 
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP: Jag tycker nog faktiskt bäst om SL-applikationen för att man kan söka bästa resvägar, 
kolla hur lång tid det tar eller om det är några förseningar 
 
Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din iPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: 6 stycken kanske 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig, så ingen fortsättning)  
IP: Alla använder jag inte dagligen men jag spelar kanske ett spel per dag 
I: Varför spelar du spel på din iPhone? 
IP: För att fördriva tid på bussen/tunnelbanan 
I: Vilket spel är din favorit? 
IP: Just nu är det Angry Birds och Flying Wings 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Kanske en halvtimme, inte varje dag men ungefär en halvtimme nästan varje dag 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? 
IP: Så fort jag är ensam, när jag går på stan, när jag sitter på buss/tunnelbana, när jag tränar. 
När jag tar mig någonstans och inte har något sällskap. 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Varje dag 
I: Vilka/vilket musikprogram använder du dig av för att lyssna på musik i telefonen? 
IP: Spotify 
I: I vilken utsträckning utgör ditt musiklyssnande? 
IP: Det är ganska stort 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: För att det är så bekvämt, man slipper ta med sig en iPod eller mp3. Här är allt integrerat i 
en och samma apparat. 
 
Område 5: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din iPhone? 
IP: Ingen stor del alls, någon gång då och då 
I: Hur använder du kameran? 
IP: Om jag tar kort på något jag ätit, eller när jag ser något snyggt på stan för inspiration 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att videofilma? 
IP: Jättesällan 
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: Jag filmar oftast när man är ute eller sitter på någon förfest och så kollar man på det dagen 
efter, så jag skulle säga att jag filmar för att samla minnen. 
 
Område 6: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Till att vakna 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6	  Den tredje populäraste applikationen som laddats ned på App Store. Ett spel som går ut på att arga 
fåglar skjuter ner saker.	  
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I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: Varje dag, varje morgon 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Nej, jag tycker att iPhones alarmklocka är ganska dålig. Det känns inte så säkert att den 
ska ringa, den är lätt att stänga av, att trycka på fel knapp.  
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Jag är aldrig på möten, haha! Men om jag skulle gå hade jag nog haft den i väskan eller i 
jackfickan 
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: På vardagsrumsbordet 
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: Jo, lite. Mittemellan. Jag är bra på att ha den på ljudlös 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Jag går via Aftonbladets applikation 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Typ var tredje dag 
I: Varför läser du nyheter på iPhone? 
IP: För att uppdatera mig om det senaste och för att fördriva tid. 
 
 
Marie, 26, Student, 9/4-11 23:21 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 18 minuter och 12 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: 2008, när första 3GS:en kom ut 
I: Varför just en iPhone? 
IP: För att jag har en Apple-dator 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Att man har hela sitt liv i den. När jag går vilse kan jag kolla var jag är via en GPS och om 
ett MMS inte når fram kan jag skicka den via ”What’s App” istället. Med iPhone finns det 
alltid en annan väg att gå. 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Batteritiden, men det är ingenting jag tycker är jobbigt eftersom jag alltid har med mig en 
laddare i väskan. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
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IP: Allt, jag är väldigt beroende av mobilen, pratar jag i telefon är jag inne på Internet 
samtidigt. Detta beror på att vi inte pratar i det avseendet utan att vi snarare umgås. 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Sms:ar helst eftersom det är det minst personliga, det är jobbigt att vara sen. Kan man 
komma undan med ett SMS är det de bästa. Får jag inget svar så är det klart att jag ringer. 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Hundra stycken per dag 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: Fem timmer per dag 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: 30 ggr per dag minst. Jag kollar på flera bloggar och läser nyheterna på väg till någonting 
eller när jag är uttråkad. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 74 stycken 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Spotify 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: Så fort jag inte pratar med någon på mobilen måste jag lyssna på musik när jag är på väg 
någonstans, den underhåller. 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Flera gånger per dag 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: ”Sant eller falskt” som man trodde skulle vara roligt men som inte var det, ”skojappar” 
som är roliga när man fick reda på att de fanns. 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Fem stycken 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Sällan nuförtiden, jag spelade mer förut och blev helt besatt men blev tvungen att lägga 
ner för att det tog över mina studier. 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: När jag har tid över 
I: Varför spelar du spel på din iPhone?  
IP: När jag spelade spel på min iPhone så var det för att stänga av allting annat, en skön 
känsla. 
I: Vilket spel är din favorit?  
IP: Mitt favoritspel var Snoozis. 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Nu spelar jag ingenting men då spelade jag nog en timme per dag. Man tröttnar lätt. 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Det beror på var jag är någonstans men jag är nog minst hemma så därför blir det nog 
mobilen 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Spotify och alla radiokanalerna som applikationer. Jag lyssnar enbart på radio på 
morgonen och då är det främst Mix Megapol 
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I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Ja, men jag använder den aldrig. 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: När jag är på väg någonstans, när jag tränar eller känner mig sällskapssjuk 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Dagligen 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: Några gånger per dag 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Inte lika ofta men någon gång per vecka 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: Jag fotar allt som är intressant och som jag vill att andra ska få se men även mig själv 
eftersom jag har haft en blogg. 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
IP: Skojfilm på andra personer när jag är full 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Allt, när jag ska upp, koka ett ägg och påminnas om ett möte, etcetera. 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Varje dag 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Jag har ingen aning. 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Oftast framme på bordet 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: På laddning inom räckhåll 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej  
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: På safari 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Tre gånger per dag kanske 
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Niklas, 21, butikssäljare, 13/3-11 23:46 
Intervjuare: Andrea Eriksson 
Tid: 13 minuter och 44 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en iPhone? 
IP: Fem år sedan 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en iPhone? 
IP: För att det är den bästa telefonen på marknaden med bäst teknik 
I: Vad är det bästa med iPhone? 
IP: Att den är snygg, funktionell, smidig och bäst 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Att glasrutan lätt kan gå sönder, annars inget. Saker och ting kan förbättras men jag tycker 
inte att något är dåligt med den. 
  
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: SMS 
I. Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Ringer 
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din iPhone till att sms:a per dag? 
IP: 20, kanske 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att ringa per dag? 
IP: 10-20 gånger ungefär 
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: I jobb- och fritidssammanhang. Jag läser mejl och läser ibland bloggar, kollar på 
Eurosport eftersom jag är fotbollsintresserad 
I: Hur använder du telefonens internettjänst? 
IP: Genom Safari 
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Ungefär 15-20 gånger, då jag kollar på saker som har med mitt jobb att göra i telefonen. 
Internet är det som tar upp mest tid av min användning av iPhone. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP:30 stycken ungefär 
I: Vilken applikation använder du mest? 
IP: Eurosport och mejlen 
I: Hur ofta använder du den? 
IP: Varje dag, ungefär 1-2 gånger i timmen 
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP: Det går inte att välja en, alla är så bra. Det är svårt att säga när man inte har telefonen 
bredvid sig. 
I: Vilken applikation tycker du sämst om? Varför? 
IP: Det finns rätt mycket strunt, men jag tycker nog att en flöjtapplikation som jag har är 
väldigt meningslös. Man blåser på högtalaringången så kan man spela flöjt. Den är rätt 
onödig. 
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Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din iPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Ungefär 8 stycken. Jag har raderat en del för använder inte så många. 
I: Hur ofta använder du dem? 
IP: Det är väldigt i perioder, men nu har det kommit en ny version av Angry Birds så då 
spelar jag lite mer än vanligt. 
I: Varför spelar du spel på din iPhone? 
IP: För att det är fascinerande och roligt att se hur spel kan vara så bra på en sådan 
förhållandevis liten skärm. Det fungerar som tidsfördriv också. 
I: Vilket spel är din favorit? 
IP: Angry Birds, det håller i längden. 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Ungefär medelsnitt 5 minuter per dag 
  
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? 
IP: På tunnelbanan, på jobbet, när jag tränar 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Nästan varje dag 
I: Vilka/vilket musikprogram använder du dig av för att lyssna på musik i telefonen? 
IP: Spotify 
I: I vilken utsträckning utgör ditt musiklyssnande? 
IP: Eftersom att jag lyssnar på musik hela dagarna på jobbet så kan det vara skönt att vara 
utan musik när kommer hem, så det blir inte i så stor utsträckning längre. Musiken på jobbet 
är mest bara bakgrundsmusik. 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Avkopplande 
  
Område 5: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din iPhone? 
IP: Dagligen 
I: Hur använder du kameran? 
IP: Jag brukar fota information, till exempel när jag skickar ett MMS för att visa en situation 
som jag upplever just nu. Jag fotar mest situationer som jag vill dela med mig av till andra 
människor. 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att videofilma? 
IP: Väldigt, väldigt sällan. 
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: Som minne, vill man titta tillbaka på en rolig eller minnesvärd stund. Ett ögonblick man 
vill återse 
  
Område 6: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Att vakna och till påminnelser 
I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: Varje dag 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Ja, den är tydlig med stora bokstäver. Det är skönare toner och vibrationer 
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Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej, jag har testat det en gång och kommer aldrig göra samma misstag igen 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Om det är ett affärsmöte har jag den på bordet, är det ett annat möte som inte har med 
Apple att göra så har jag den i jack- eller byxfickan 
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: På bordet. Men jag ska köpa ett dockningsställ så att den kan få vara på ett och samma 
ställe. 
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: Nej, det är inte så många som ringer till mig. 
  
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
 
Claes Filip, 25, Projektledare 9/4-11 20:19 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 25 minuter och 29 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: Ett och ett halvt år sen 
I: Varför just en iPhone? 
IP: Jag hade en ganska avancerad mobil innan och skaffade en iPhone med ursäkten att mitt 
abonnemang hade gått ut och lika gärna kunde köpa den och när jag väl gjorde det blev jag 
väldigt nöjd.  
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Att allt faktiskt fungerar, det vill säga, det är väldigt sällan som det strular. Det är ett 
enkelt gränssnitt. När iPhone kom så tänkte jag att om vi har haft mobiltelefoner innan så 
kommer det nu en ny innovation som heter iPhone, skillnaden nu är att dessa mobiler fungerar 
som dem alltid bordet ha gjort. Det som också är bra är att iPhone låter ägaren slippa se olika 
inställningar och funktioner som vi egentligen inte behöver ägna så mycket tid åt. 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Det sämsta med iPhone jämfört med Android är väl att mobilen är lite hårdare styrd men 
det är också därför den kan hålla en större kvalité. Nackdelen är att tyglarna är hårdare. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Allt jag gjorde via SMS förut sker idag via datatrafiknätet som applikationen ”What’s 
App” till exempel, alltså mestadels Internet och applikationer. 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Om jag vet att personen finns tillgänglig på ”What’s App” så blir det oftast det, men om 
det är en mer akut situation ringer jag.  
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Nästan ingenting via mobilens egen SMS-funktion, snarare SMS-applikationen ”What’s 
App” som inte kostar någonting. För mig spelar inte SMS-kostnaden någon roll eftersom den 
ändå inte är så hög.  
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I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: Mellan 2 till 15 samtal, dem flesta samtalen jag gör är korta och till dem jag känner väl. 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Varje dag, väldigt ofta och självklart när jag inte har någonting att göra eller när jag 
behöver kolla upp någonting fort och inte har tillgång till datorn. Jag använder även Internet 
mycket kopplat med jobbet. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 96 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Jag klickar upp Facebook mest gånger men använder Spotify i längre utsträckning per dag 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: Spotify låter mig ha en mp3-spelare i mobilen och jag har andra musik tillgängligt när som 
helst och Facebook är en favorit för att den låter mig hålla kontakten, se vad som händer. 
Appen för Facebook är bra eftersom den låter mig göra nästan allt som jag kan göra på 
hemsidan på datorn. 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Facebook genomsnitt 5-10 ggr om dagen och Spotify 3 ggr per dag. 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: Skatteverket eftersom man bara behöver deklarera en gång om året men även ett program 
som gör att man kan styra datorn via mobilen, jag trodde det skulle vara en bra idé men den 
var alldeles för avancerad. 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: 11 stycken 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Väldigt sällan 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: När jag sitter på bussen eller någon resa och inte har något att göra, detta när jag redan har 
tittat igenom saker på Internet och Facebook. 
I: Varför spelar du spel på din iPhone?  
IP: Spelen är mitt sista val under tidsfördriv. 
I: Vilket spel är din favorit?  
IP: ”Impossible” 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Cirka tio minuter per månad 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Mobilen 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Spotify 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Ja, hela mitt musikbibliotek på datorn finns också på mobilen och jag köpte min iPhone 
med mest minne av den anledningen att jag ville ha all min musik kopplad till den. 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: På väg in till jobbet och när jag inte behöver vara så pass koncentrerad att låttexter 
distraherar mig men ändå vill koppla bort annat runt omkring mig. 
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I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: I snitt fem ggr i veckan, en gång om dagen. 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Antingen för att koncentrera mig utan att vara så koncentrerad eller på väg till någonting. 
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: En gång om dagen i snitt 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Inte ofta 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: Allt från soluppgången på väg till jobbet, roliga saker vare sig det gäller någon som är ful, 
något roligt klotter eller något jag bli förvånad över själv. Ibland delar jag med mig av roliga 
bilder men oftast är det för att spara som ett fint minne. 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
IP: När det händer någonting intressant, till exempel när någon gör bort sig, men det är svårt 
att filma rätt ögonblick, det tar oftast ett tag innan man inser att det vore lägligt att filma. 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej aldrig nuförtiden 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Nej, vi har en vanlig alarmklocka. Det är behagligare att vakna till ljuset och 
alarmklockans signal. 
I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
- 
Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
- 
I: Är en vanlig alarmklocka bättre än iPhones? 
IP: Det finns en stor nackdel med iPhones alarmklocka angående batteritiden om man som jag 
har laddaren kopplad till datorn och inte kan ha datorn i sovrummet. 
 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Ja, i och med att jobbar på Microsoft har jag insyn på nya innovationer som också är 
lovande i framtiden. 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: I fickan 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: På bordsytor 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej, oftast är jag på platser där jag känner vibrationen av mobilen eller hör ljudet. När jag 
inte svarar så är jag på klubb. 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
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I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Applikationen ”Dagens Media” 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Flera gånger per dag. 
	  
	  
Mari, 22, Student, 14/4-11 12:38 
Intervjuare: Andrea Erikson 
Tid: 14 minuter och 56 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en iPhone? 
IP: I september 2010 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en iPhone? 
IP: Jag var intresserad av att ha en telefon som innehöll en iPod, jag föredrar att ha en Mp3-
spelare, har alltid haft lättare för den tekniken och av den anledningen var det extra lockande 
att skaffa en iPhone. Och det var just för att min iPod jag hade innan dog som jag köpte en 
iPhone.  
I: Varför är iPhone bättre/sämre än andra telefoner? 
IP: Den var bättre än den telefonen jag hade innan just för att det finns en musikapparat som 
faktiskt kan få rum med allt jag vill ha på den, istället för att bara få plats med 2-3 låtar på en 
vanlig telefon. Det var det som fick mig att köpa den, sen så tycker jag ju nu att den är bättre 
för att jag alltid har mejlen till hands, alltid Internet till hands. Men dragplåstret var musiken.  
I: Vad är det bästa med iPhone? 
IP: Det bästa är hur mycket mindre saker jag måste ta med mig. Det är inte två, tre apparater i 
väskan, utan det är en. Och att man kan synkronisera den ganska enkelt med sin dator. Allt 
kan finnas på den. Den funkar som mitt eget USB-minne, jag har min dator på den, jag har 
mejlen, jag har telefonen. Det är liksom allt i ett! Kameran, fotoalbum i en liten apparat.  
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Det sämsta är att man inte kan ha den avstängd och samtidigt ha alarmet igång.  
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Jag skulle säga SMS, men jag har också en sådan där alternativ SMS-tjänst som går via 
nätet och som är gratis, den heter What’s App. Den använder jag väldigt mycket så då blir det 
ju både via nätet och SMS. Jag ringer inte lika ofta som jag skickar SMS. 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Till jobbet brukar jag ringa, men i övrigt så brukar jag sms:a. 
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din iPhone till att sms:a per dag? 
IP: Minst tre SMS per dag 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att ringa per dag? 
IP: En gång per dag ungefär 
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: Jag kollar mejlen ungefär varje timme, sedan kollar jag på Internet regelbunden också. 
Oftast är det att jag har fått mejl om något som finns på nätet, antingen på Facebook eller på 
Internet och då klickar jag mig vidare och kollar informationen på Internet. Men sedan har jag 
också schemat för skolan på Internet, så då blir det att jag kollar upp tider på Internet.  
I: Hur använder du telefonens internettjänst? 
IP: Jag använder Safari ganska ofta, men telefonen fungerar för mig som ett uppslagsverk; är 
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det något man vill kolla upp eller som man kanske inte förstår, då använder jag mig både av 
Internet och appar. Eller om man sitter och diskuterar vad man ska äta till middag så kan man 
enkelt kolla upp det via en receptapp, så det funkar lite som ett uppslagsverk man har med sig 
i sitt vardagsliv, just Safarifunktionen. Jag har en del Internetappar också, som DN, Facebook, 
Reseplaneraren. Häromdagen gjorde jag faktiskt min deklarering via telefonen!  
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Ungefär en gång i timmen 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP: 10 stycken 
I: Vilken applikation använder du mest? 
IP: Reseplaneraren från SL 
I: Hur ofta använder du den? 
IP: Varje morgon 
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP: Spotify, det är för att den har gjort anledningen till varför jag köpte en iPhone helt onödig. 
Nu använder jag det programmet till att lyssna på musik snarare än min iPod som jag från 
början hade tänkt. Det är mycket lättare att uppdatera spellistorna på Spotify, annars måste 
man ladda ned musik till iPoden och så kommer det alltid med några låtar av misstag som jag 
inte vill ha.  
 
Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din iPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Två stycken 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Inte särskilt ofta, det är om jag glömt att ta med mig mina hörlurar och behöva sysselsätta 
mig med något. 
I: Varför spelar du spel på din iPhone? 
IP: För att fördriva tiden 
I: Vilket spel är din favorit? 
IP: Tetris 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Ungefär två timmar sammanlagt 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? 
IP: När jag åker till och från skolan eller när jag ska till något jobbmöte. 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Dagligen 
I: Vilka/vilket musikprogram använder du dig av för att lyssna på musik i telefonen? 
IP: Nu är det Spotify 
I: I vilken utsträckning utgör ditt musiklyssnande? 
IP: Det är nog ganska stort, jag har mycket tid så det blir mycket lyssnande.  
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Jag har alltid varit en person som lyssnat mycket på musik. Jag hade en Freestyle när jag 
var liten, sedan blev det en bärbar CD-spelare för att sedan bli en MP3 och nu är det min 
iPhone, så jag har alltid lyssnat på musik när jag ska ta mig någonstans. Det är en vanesak, 
och en såpass stor del av mitt liv som gjorde att iPhone för mig blev väldigt intressant.  
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Område 5: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din iPhone? 
IP: Ganska mycket faktiskt, för jag har svårt att komma ihåg att ta med mig min riktiga 
kamera. Den här är ju alltid med! Det är en annan fördel med den att den alltid är med så att 
jag kan ta kort när man vill, för du ska ju ändå ha den med dig eftersom det är en telefon. Så 
den är alltid med! Jag använder kameran i min iPhone oftare än vad jag använder min riktiga 
kamera, men sedan är jag inte så duktig på just att fota. 
I: Hur använder du kameran? 
IP: Till att använda som minnen främst. Jag får väldigt många MMS av min mamma men jag 
skickar nästan inga själv. Men jag använder den mestadels för att ta en bild och ha med den i 
min mobil och sedan laddar jag över dem till min dator. Är bilderna exceptionella så kanske 
de hamnar på Facebook. 
I: Hur ofta använder du din iPhone till att videofilma? 
IP: Jag använde den mycket i julas. Jag filmar min brorson mestadels av den anledningen att 
han är underhållande att filma. Det är väl det jag använder den till, annars filmar jag inte så 
mycket. Jag tycker inte själv om att vara med på film så då blir det inte att jag filmar så 
mycket själv. 
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: Jag har dem att kolla på dem och visa dem för andra 
 
Område 6: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Mestadels till att vakna. Jag använder den även som matlagningsklocka när man ställt in 
något i ugnen. Men jag är inte så haj på att baka eller laga mat så det blir mest till att vakna.  
I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: Dagligen 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Nej, inte direkt.  
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nja, det skulle jag väl i och för sig kunna för nu när jag märker att jag inte riktigt behöver 
iPoden. Men nu har jag ju redan synkroniserat den med min Mac-dator så då känns det lite 
onödigt att byta till något annat. Nu har det liksom blivit ett koncept, jag vet inte hur det 
hände! Det började med en liten iPod, och nu sitter jag här med allt i Apple. Jag skulle säkert 
kunna köpa min frys i Apple! Jag har aldrig sett en reklam för Apple men trots det så är det så 
hypat! 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Framför mig. Vanligtvis har jag föredragandelistorna på telefonen så få fungerar den som 
min dagordning.  
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: På laddning. Jag bor rätt litet så att allt är mig väldigt nära när jag är hemma. Den brukar 
oftast ligga i köket där den har en egen liten plats för laddning.  
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: SMS, ja. Men det beror nog på att jag skickar ganska mycket SMS. Inte så ofta samtal. 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja, DN som jag får genom JMK. 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
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IP: Det händer, men jag föredrar att lyssna på Ekot eller kolla på något nyhetsprogram på 
TV:n.  
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Om jag läser nyheterna på min telefon så är det oftast när det hänt något speciellt och då är 
det genom Safari jag läser nyheterna. 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Inte särskilt ofta, en gång i veckan ungefär. 
I: Varför läser du nyheter på iPhone? 
IP: Det är om det har hänt något alldeles extra. Nu senast läste jag om Obamas tal, det var 
någon politiskt kommentator som hade uttalat sig. Men det var just för att jag specifikt är 
intresserad av sådana ämnen. Men jag hade inte vetat att det var så att han höll ett tal om det 
inte vore för att jag hade hört om det först på Ekot. Jag tar del av fler och mer nyheter nu när 
jag har en iPhone. Nu när det är så enkelt att man hela tiden har telefonen till hands så blir det 
så mycket enklare att “ta med sig” nyheterna var man än är. 
 
	  
 
Simon, 25, Aktieanalytiker, 29/3-11 21:02 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 15 minuter och 27 sekunder 
 

Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: Ett år och två månader sen 
I: Varför just en iPhone? 
IP: För att jag fick den av jobbet 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Att den är lätt att använda angående mejl och Internet eftersom den har så stor skärm 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Batteritiden 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Telefonsamtal 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: sms:ar 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Tio gånger 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: Tio gånger 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Varje dag när jag ska kolla nyheter 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 35 stycken 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Bloomberg där man kollar aktiekurser 
I: Varför är det en favoritapplikation? 



	   57	  

IP: För att den är lätt att använda och rik av information 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Varje dag 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: 90 % av alla applikationer jag har, till exempel Nautical AR som visar hur långt det är till 
vissa destinationer ute på sjön. 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Ja, en 
I: Hur ofta använder du den? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Någon gång i veckan 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: När jag sitter på bussen eller tunnelbanan 
I: Varför spelar du spel på din iPhone?  
IP: För att ha någonting att göra när jag sitter på bussen eller tunnelbanan 
I: Vilket spel är din favorit?  
IP: Det spelet jag har, harpan 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Fem minuter i veckan 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: På mobilen   
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Ja, Sveriges Radio och Spotify 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Nej 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: När jag är hemma och lyssnar på musik via högtalarna med mobilen och när jag är ute och 
går 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Tre gånger i veckan ungefär 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Trevligt med bakgrundsmusik när man är hemma 
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: Inte så ofta, snarare en gång i månaden 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Aldrig 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: För att fånga ett speciellt ögonblick 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan? (kalender, vakna, påminnelse) 
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IP: Vakna och påminnelse 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Varje dag 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Den fungerar egentigen exakt likadant, fördelen är att man kan bära med sig den 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Ja, om det fanns en bättre telefon 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: I fickan eller på bordet 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: På bordsytor 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Safari 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Varje dag 
 

 
Evelina, 21, Butikssäljare, 22/4-11 16:14 
Intervjuare: Andrea Eriksson 
Tid: 13 minuter och 10 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en iPhone? 
IP: I augusti 2010 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en IPhone? 
IP: Jag tycker att den är lättanvänd och det är enklare att använda Internet på iPhone än på 
min förra Nokia.  
I: Varför är iPhone bättre/sämre än andra telefoner? 
IP: Det bästa är att den är lättanvänd. Och att den har appar och framförallt att man själv kan 
välja vilka appar man vill ha. 
I: Vad är det bästa med iPhone? 
IP: Det bästa är att det är lätt och smidigt att ladda upp bilder på Internet och att jag kan hålla 
kontakten med mina kompisar som också har en iPhone, typ genom What’s App. 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Det är nog att den lätt kan bli överhettad och att batteritiden är väldigt dålig. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Internet och SMS. 
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I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: sms:ar till mina kompisar men ringer om det är till någon/något viktigt.  
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din iPhone till att sms:a per dag? 
IP: Många SMS! Säkert 30 SMS per dag. 
I: Tycker du att det är lätt/svårt att använda SMS-funktionen i iPhone? 
IP: Jättelätt, man vänjer sig snabbt!  
I: Hur ofta använder du din iPhone till att ringa per dag? 
IP: Jag ringer ungefär tio gånger per dag 
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: Jag kollar Facebook och min mejl, det är väl det jag gör ungefär!  
I: Hur använder du telefonens internettjänst? 
IP: Jag använder det oftast genom Safari om jag ska kolla upp något 
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Flera gånger om dagen, nästan hela dagen om jag inte har något annat för mig. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP: 16 stycken som jag själv har laddat ned. 
I: Vilken applikation använder du mest? 
IP: Facebook, utan tvekan. 
I: Hur ofta använder du den? 
IP: Den använder jag mycket, kanske en gång i timmen vilket blir kanske minst 12 gånger om 
dagen. 
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP: Jag tycker bäst om Facebook och Västtrafik. Facebook för att jag mer eller mindre är 
beroende och Västtrafik för att det är bra att kolla tåg och spårvagn när jag är i Göteborg. 
 
Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din iPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Tre stycken. 
I: Hur ofta använder du dem? 
IP: Kanske fyra gånger per dag 
I: Varför spelar du spel på din iPhone? 
IP: För att fördriva tiden och för att man lätt blir beroende, då är det svårt att sluta spela. 
I: Vilket spel är din favorit? 
IP: Tap Zoo. 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Ungefär en timme per dag om man lägger ihop tiden för alla de gånger jag spelar spel på 
telefonen. 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? 
IP: I de flesta sammanhang när jag inte jobbar. Så fort jag tar mig någonstans så lyssnar jag på 
musik. 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Flera timmar om dagen, så jag lyssnar dagligen på musik i min iPhone.  
I: Vilka/vilket musikprogram använder du dig av för att lyssna på musik i telefonen? 
IP: Telefonens inbyggda iPod 
I: I vilken utsträckning utgör ditt musiklyssnande? 
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IP: Det är stort, eftersom jag lyssnar på musik i princip jämt.  
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: För att jag gillar musik och jag tycker att livet är roligare med musik! 
 
Område 5: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din iPhone? 
IP: Mycket, det är den enda kameran jag har. 
I: Hur använder du kameran? 
IP: Till att lägga upp på Facebook för att visa vad jag gör.  
I: Hur ofta använder du din iPhone till att videofilma? 
IP: Inte ofta alls faktiskt. 
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: Jag har dem i min dator eller lägger upp dem på Facebook, till exempel om man varit på 
en fest som var rolig.  
 
Område 6: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Det är den enda väckarklockan jag har så jag använder den till att vakna.  
I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: Varje dag när jag ska vakna 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Njae, inte direkt. 
 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej det skulle jag inte  
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Med mig fast på ljudlöst i väskan oftast. 
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: På bordet 
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: Nej, jag har den med mig hela tiden så jag hör oftast när det ringer eller när jag får SMS. 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Aftonbladet, genom applikationen 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Ungefär varje dag 
I: Varför läser du nyheter på iPhone? 
IP: För att det är lättare än att köpa en tidning. 

 

	  

 



	   61	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den äldre generationen 
10 intervjuutskrifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   62	  

Agneta, 50, Konsult 14/4-11 20:54 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 14 minuter och 50 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: Fyra månader sen 
I: Varför just en iPhone? 
IP: Kul, skoj och enkelt. Jag behövde en telefon där jag har möjlighet att komma över mejl 
och Internet. 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Den är enkel och användarvänlig 
I: Vad är det sämsta med en iPhone? 
IP: Hanteringen med iTunes. Jag tycker synkroniseringen med musik är jobbig eftersom jag 
har en PC och inte en av Apples dator 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Internet, men detta beror på vilka uppdrag jag har 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Ringer 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Någon gång, kanske 1-2 ggr 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: 5-10 gånger 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: 10-20 gånger i bussen och på tunnelbanan, det vill säga när jag rör mig. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 30 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Facebook, Expressen/Aftonbladet men även ett program som heter Sleep Cycle 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: Förströelse 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Flera gånger dagligen 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: Applikationen ”På Stan”, den gav ingen nytta för mig som jag trodde att den skulle. 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Sudoko  
I: Hur ofta använder du den? (om aldrig, så ingen fortsättning). 
IP: Någon gång i veckan 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: På bussen, eller i bilen när min man kör 
I: Varför spelar du spel på din iPhone?  
IP: För att det är tillgängligt 
I: Vilket spel är din favorit? 
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IP: Sudoko  
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Spotify via datorn 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Mix Megapol som applikation 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Ja, där har jag nästan 10 000 låtar. All musik som jag har haft på datorn har jag tagit in på 
mobilen. 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: Om jag promenerar och är sugen på en viss låt 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Någon gång i veckan, det skiftar alltid mellan radion och den inbyggda mp3:en. 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Förströelse  
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: Någon gång i månaden 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Noll 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: En situation som jag vill mms:a och dela med mig av  
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
- 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Ja, mycket oftare 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Nej, jag använder applikationen ”Sleep Cycle” som ersätter iPhones alarmklocka. Jag 
tycker inte om iPhones alarmklocka eftersom den inte har bra ringsingnaler. 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: När jag använde iPhones alarmklocka var det för att vakna 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Aldrig 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Jag har inte ens någon vanlig alarmklocka men jag skulle nog tycka att den var bättre än 
en vanlig alarmklocka ändå 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Ja det skulle jag kunna göra men nu när iPaden kommer så börjar man vänja sig vid 
program som iTunes. Allt synkroniseras så bra så jag tror nog inte att jag skulle byta på ett bra 
tag. 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: På bordet 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: I handväskan 
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I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja SVD och Di 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Applikationerna Expressen och Aftonbladet 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: 2-3 gånger om dagen 
 
 
Anne, 51, Bildchef på Aftonbladet, 18/4-11 19:06 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 14 minuter och 50 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: För två år sen 
I: Varför just en iPhone? 
IP: För att vi var tvungna att ha mobilen på jobbet och jag gillade den verkligen inte i början 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Att man ständigt har en liten dator och att man har tillgång till sina mejl och Internet hela 
tiden 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Ljudet som ofta brusar och den korta batteritiden, mobilen är egentligen väldigt usel och 
blir bara sämre med tiden. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Telefon, sist mejl 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Sms:ar  
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: 10 gånger 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: Eftersom vi inte har några fasta telefoner så ringer jag bara från den nu, vilket är cirka 20- 
25 gånger 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Dagligen, 7-8 gånger om dagen när jag söka någonting på Google eller när man sitter på 
tunnelbanan och inte har något att göra och går in på Facebook. Facebook fungerar som 
förströelse för mig. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: En 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Facebook 
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I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: Förströelse när jag åker tunnelbana 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Dagligen, flera gånger 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: Eftersom jag bara har en nedladdad applikation så måste det nog bli kalkylatorn som finns 
inprogramerad i mobilen 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (Om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Nej 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: You Tube via datorn här hemma 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Nej 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Nej, jag har en iPod som separat mp3, det är för dåliga batterier på iPhone för att kunna 
lyssna på musik. 
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: Fem gånger i veckan 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Aldrig 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: På hunden, när man är ute och reser och roliga situationer på jobbet. Jag använder oftast 
bilderna för att mms:a andra om något jag ser 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
- 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej, men jag äger fem digitalkameror 
(Varför fotar du på iPhone när du har en digitalkamera)? 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Vakna 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Varje dag, i princip 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Nej, den är praktisk och man vaknar av den, min vanliga alarmklocka gick sönder så nu 
har jag iPhone. 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej, jag tycker att Apples produkter har en snygg design som jag vill ha 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
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IP: På bordet framför mig 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: På bordsytor  
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej men om jag inte har den i handen är det ibland så att jag missar något telefonsamtal 
eller SMS eftersom jag inte hör den så bra 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja, Svd och DN 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Safari 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Varannan dag går jag in på aftonbladet.se 
 
 
Helena, 55, Civilingenjör 10/3-11 20:07 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 14 minuter och 16 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: Tre månader sen, precis när 4:an km 
I: Varför just en iPhone? 
IP: Någon hade visat mig mobilen. Det är väldigt lockande med dem här symbolerna och att 
man hela tiden är uppkopplad till Internet. Man behöver inte ens lära sig hur man använder 
den. 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Det bästa med iPhone är att det finns så lite begränsningar. Jag har mest nytta av att jag 
kan lyssna på radio och olika program som varit. 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Man kan inte begära att den ska vara större men ibland när man går in på safari så ger inte 
hemsidan någon överblick. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Jag använder inte mejl på den här mobilen. Jag har mejl hemma och mejl på jobbet och då 
vill jag inte ha mejl på iPhone. jag sms:ar mycket och då är det bra att se 
konversationshistoriken. 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Sms:ar 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Det är väldigt olika. Men vissa dagar kan det vara 20 dagar och andra dagar 5.  
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: På jobbet är det inte så mycket jobbsamtal, jag träffar mest folk. 10-15 samtal per dag. Jag 
sms:ar mer än jag ringer. Det tar tid att prata i telefon nästan. 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
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IP: Inte alls mycket. Ofta sitter jag vid datorn mycket så iPhone har inte riktigt konkurrerat ut 
datorn än. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: Cirka 15 stycken. 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Sveriges radio. 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: Den kan spela upp program som har varit och jag kan lyssna på den till och från jobbet. 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Två gånger per dag. 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: ”Run keeper” eftersom att man inte springer varje dag. 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Nej 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik mest? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Radion 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Rix FM som applikation 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Nej 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Inte alls ofta. 
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: En gång i veckan 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Aldrig 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: Resor och för att fotografera viktiga listor som står på tavlan på jobbet 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
IP: Inga 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej, jag tar oftast bilder med iPhone 
(Varför fotar du på iPhone när du har en digitalkamera)? 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja. 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Vakna  
Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Varje dag 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
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IP: Ja den är enklare 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Kan, kan jag väl. Det kan hända att det kommer någon efterapning som har väldigt bra 
ikoner också. Om den skulle kunna ha någonting som är bättre så. Jag bryr mig inte så mycket 
om just iPhone Apple. 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: På bordet, oftast. 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: Den ligger någonstans. Den ligger inte alltid fysiskt nära utan kan ligga i hallen några 
timmar. 
I: Var har du din mobil när du ska från en sträcka till en annan? 
IP: I fickan 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Ja, jag hör inte alltid och har den ibland på ljudlöst 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Svd och Di 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja, ekonomiska nyheter 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Applikation 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Lite varje dag 
 
 
 
Anna, 50, projektledare, 3/5-11 13:22 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 16 minuter och 18 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: Första oktober 2010 
I: Varför just en iPhone? 
IP: Jag ville verkligen ha en iPhone, jag är en gammal Mac-människa sedan 1987, jag skulle 
aldrig köpa en HTC till exempel. 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Enkelheten och att den är grafisk, det är en snygg produkt. 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Tangentbordet eftersom man alltid måste titta på det och för att den är svår att använda i 
kyla 
  
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Telefonsamtal 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Sms:ar  
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I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: 10 gånger ungefär 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: 20 gånger ungefär  
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Varje dag när jag sitter på bussen. Jag spelar Angy Birds eller så kollar jag upp saker på 
Safari. Det kan vara min arbetsplats interna hemsida och så vidare. Jag använder Internet 
enbart för förströelse. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 19 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Radioapplikationen ”The Voice” 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: Trevlig förströelse på väg till jobbet 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Varje dag  
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: ”Linked in”, affärskontakter, eftersom den är så begränsad och är bättre på datorn. 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Fem  
I: Hur ofta använder du dem?  
IP: Två gånger i veckan ungefär 
I: Vilket spel är din favorit? 
IP: ”Angry Birds” 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: När jag sitter på bussen 
I: Varför spelar du spel på din IPhone?  
IP: Förströelse på bussen 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Mobilen 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Spotify och radioapplikationerna ”The Voice” och ”Rix FM” 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Ja, jag lyssnar mest på den   
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: När jag är ute och motionerar och när jag är på kontorslandskap och måste koncentrera 
mig 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Varje dag 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Koncentration, motion och förströelse 
  
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
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IP: Inte alls ofta, bara när jag inte har en riktig kamera 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Lika sällan som jag tar bilder 
I: I vilka sammanhang fotar du mest? 
IP: Semester, familjen och kompisar 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
IP: Semester  
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Ja 
I: Varför fotar du på iPhone när du har en digitalkamera? 
IP: För att jag inte alltid har med mig digitalkameran 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Nej, jag visste knappt att det fanns någon 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej, aldrig 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: I mitt skrivbord på kontoret 
I: Var har du din mobil när du är hemma? 
IP: På laddning eller där mina barn är, inte alltid inom räckhåll 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Ja, för att jag medvetet har volymen på ljudlöst 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Nej 
I: Hur tar du del av nyheter då? 
IP: Via gratistidningen Metro, kommersiell radio och TV på kvällen 
 
 
Sia, 62, Informatör, 3/5-11 12:53 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 19 minuter och 30 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: december 2009, 1,5 år sedan 
I: Varför just en iPhone? 
IP: Jag skulle ha en ny telefon och säljaren tyckte att jag skulle ha en i och med mitt jobb 
inom IT-branschen. Jag blev nästan lite tvingad eftersom jag behövde hänga med i den nya 
teknikvärlden. 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Användarvänligheten och att jag alltid kan surfa på Internet 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Att man måste ställa om så många grejer när man kommer utomlands och att det inte finns 
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några bra funktioner för att rensa samtal och SMS. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Jag mejlar inte på mobilen eftersom jag har datorn så därför blir det nog SMS 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: SMS till yngre och telefonsamtal till äldre  
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Ett par tre gånger 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: Ett par tre gånger, jag ringer inte så mycket. 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: 10-15 gånger per dag när jag vill kolla upp information i samband med någon diskussion. 
På tunnelbanan håller jag alltid på med Facebook men när jag vill kolla upp snabba saker på 
Safari är det oftast i sociala sammanhang. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 22 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: ”Res i Stockholm” 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: För att jag ofta åker kommunalt och då sparar jag tid med att kolla tidtabellerna på 
mobilen 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Varje dag 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: Blockets applikation 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Nej 
  
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: Radion hemma eller i bilen 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Nej 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Nej, jag har en separat iPod som jag lyssnar på musik  
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Några gånger i veckan 
IP: Tre gånger 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Aldrig 
I: I vilka sammanhang fotar du mest? 
IP: Mitt barnbarn, MMS till andra från mina resor 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
- 
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I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Ja 
I: Varför fotar du med iPhone när du har en digitalkamera? 
IP: När jag inte har kameran med eller för att jag vill kunna lägga upp bilderna direkt på 
Facebook 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ibland 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan mest? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Vakna 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Mycket sällan, jag går upp utan alarmklocka på mornarna 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Jag vet inte eftersom jag inte använder någon 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: På skrivbordet i mitt kontor, jag lämnar kvar den där 
I: Var har du din mobil när du är hemma? 
IP: Jag vet inte riktigt var den är ibland, den inte alls inom räckhåll 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja, SVD. 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Nej 
 
 
Tommy, 63 år, Egen företagare, 25/4-11 20:25 
Intervjuare: Andrea Eriksson 
Tid: 15 minuter och 18 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en IPhone? 
IP: augusti 2009  
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en IPhone? 
IP: Den är väldigt användarvänlig och lätt att skicka SMS med.  
I: Vad är det bästa med IPhone? 
IP: Det bästa är att den alltid fungerar, det är aldrig några problem.  
I: Vad är det sämsta med IPhone? 
IP: För mig är det systemet med iPhone. Jag gillar inte när det är låst. Apple använder ett 
slutet system, så du kan aldrig ha filer eller andra program på iPhone. 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med IPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
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IP: Jag kommunicerar oftast genom mejlen och genom de applikationer som jag laddat ned.  
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Ringer  
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din IPhone till att sms:a per dag? 
IP: Inte så jättemycket, kanske en gång om dagen 
I: Hur ofta använder du din IPhone till att ringa per dag? 
IP: Några gånger per dag. När jag ringer någon så använder jag de fasta telefonerna oftare än 
vad jag använder min iPhone. Jag gör det av gammal vana.  
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: När jag kollar nyhets- och sportvärlden, programmerar olika program som jag sedan kan 
spela upp och spela in på TV:n. Och det sker genom applikationer. Jag kollar väder också!  
I: Hur använder du telefonens internettjänst? 
IP: Det är både genom applikationer och Safari 
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Varje dag 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP: 120 stycken. 
I: Vilken applikation använder du mest? 
IP: Dreambox, en satellitmottagare 
I: Hur ofta använder du den? 
IP: Om man är ute på stan eller är ute och åker bil. Jag är nog framförallt en kvällsanvändare, 
för har jag tillgång till datorn så tar jag hellre den. Jag har inte ett så stort 
kommunikationsbehov. 
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP: Eurosport, för att hålla isg uppdaterad på sporten. Sedan har jag Västtrafik så att man kan 
se när bussen eller spårvagnen kommer, den använder jag väldigt ofta. 
 
Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din IPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Inga alls. 
 
Område 5: Musik 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Aldrig  
 
Område 5: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din IPhone? 
IP: Ofta 
I: Hur använder du kameran? 
IP: Jag använder bilderna som minnen och sparar dem i mitt fotoalbum.  
I: Hur ofta använder du din IPhone till att videofilma? 
IP: Ganska ofta, det som är så bra är att man alltid har med sig telefonen och därför alltid 
videokameran så då är det så lätt att ha den till hands. En kamera kanske man aldrig på 
samma sätt har med sig.  
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: Det kan vara när man upptäcker något som man verkligen vill filma, till exempel när jag 
åker tåg och ser häftiga moln. Speciella tillfällen. Ibland filmar jag mitt barnbarn. 
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Område 6: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Inget alls, påminnelse ibland. 
I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: Väldigt sällan. 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Nu använder jag ju inte min alarmklocka särskilt ofta men man kan ju ställa in olika alarm 
på olika dagar, så att det är förbestämt. Om man vill vakna vid olika tider på helgerna eller 
olika veckodagar. 
 
Område 8: Värdet av IPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en IPhone? 
IP: Ja, det skulle jag kunna göra. Min ursprungsirritation är att själva systemet är låst. iPhone 
är i jämförelse med nyare telefoner såsom Sony Ericsson rätt stenålders. Min son köpte nyss 
en ny Sony Ericsson som är jättemodern och snabb, så på det sättet känns iPhone lite 
föråldrat. Men iPhone och Apple i allmänhet är ju en statuspryl och jag kan tänka mig att det 
är en av anledningarna till varför folk köper iPhones. 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Det är så sällan jag är på möte, men jag har den nog oftast i min ficka. 
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: På bänken i hallen eller på vardagsrumsbordet. Det är oftast för att jag kan använda den 
som en fjärrkontroll till TV:n och då måste jag ha den i närheten av TV:n.  
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: Nej 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja 
I: Brukar du läsa nyheter på IPhone? 
IP: Ibland 
I: Hur läser du nyheter på IPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Applikationer  
I: Hur ofta läser du nyheterna på IPhone? 
IP: Nästan aldrig, jag tar del nyheter via TV:n och läser nyheterna i den fysiska tidningen. Det 
jag inte läser i tidningen eller kollar på TV:n kollar jag upp på datorn. 
 
 
Anders, 50, Säljare 3/5-11 14:04 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 18 minuter och 33 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: december 2009 
I: Varför just en iPhone? 
IP: För att jag prioriterar användarvänlighet och har ett behov av en Smartphone för att kunna 
mejla på ett smidigt sätt 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
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IP: Den hänger sig aldrig och har bra ljud, det är en riktigt bra telefon 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Batteritiden och att man inte kan välja vilken ringsignal som helst 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: SMS 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Ringer 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: Tio gånger 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: 30 ungefär 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Jag använder Safari varje dag för att söka information 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 13 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: SVT-play och Tetris 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: För att jag kan kolla på TV-program som jag missat eller när jag vaknar på morgonen och 
vill titta på något utan att väcka min sambo.  
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Två gånger i veckan vardera 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: IKEA 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: En  
I: Hur ofta använder du den? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Tre gånger i veckan 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: Innan jag ska gå och lägga mig 
I: Varför spelar du spel på din iPhone?  
IP: För att det är ett roligt spel som jag alltid spelat 
I: Vilket spel är din favorit?  
IP: Det spelet jag har, tetris 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: På radion i bilen  
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Nej 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Nej, jag är intresserad av musik men åker inte kommunalt så ofta 
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Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: Tre gånger 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Har bara filmat en gång 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: Dokumentationer av någonting i en vardagssituation 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Vakna  
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Varje vardagsmorgon 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: iPhone har många moment för att ställa in klockan vilket är en nackdel jämfört med en 
vanlig alarmklocka. 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Ja 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: I fickan 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: Där jag är 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Nej 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja, Svd 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: aftonbladet.se på Safari 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Inte ofta 
 
 
Ivar, 57, Sjukskriven, 01/05-11 18:01 
Intervjuare: Andrea Eriksson 
Tid: 6 minuter och 43 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en IPhone? 
IP: I april 2011 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en IPhone? 
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IP: Att det finns 300 000 applikationer och att den är lättanvänd  
I: Varför är IPhone bättre/sämre än andra telefoner? 
IP: Vad är det bästa med IPhone? 
I: Att den är logisk, man slipper hålla på att trycka på en massa knappar för att ta sig dit man 
vill. 
I: Vad är det sämsta med IPhone? 
IP: Tangentbordet. För en gammal man som jag så är det ganska svårt att använda det 
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med IPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Telefonsamtal 
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Ringer 
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din IPhone till att sms:a per dag? 
IP: Inte så ofta, en gång i veckan ungefär 
I: Hur ofta använder du din IPhone till att ringa per dag? 
IP: Fem gånger ungefär 
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: Facebook som jag använder ganska ofta 
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Några gånger per dag 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP: 50 ungefär 
I: Vilken applikation använder du mest? 
IP: Facebook 
I: Hur ofta använder du den? 
IP: Två gånger om dagen ungefär 
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP: Kartor och sjökort tycker jag är bra. Man kan kolla var man är och vart man ska. 
 
Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din IPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: En 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig så ingen fortsättning) 
IP: Jag har aldrig använt den 
 
Område 5: Musik 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Sällan 
I: Vilka/vilket musikprogram använder du dig av för att lyssna på musik i telefonen? 
IP: Den inbyggda mp3:en 
I: I vilken utsträckning utgör ditt musiklyssnande? 
IP: Ganska litet 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: För att det är portabel musik 
 
 



	   78	  

Område 5: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din IPhone? 
IP: Ganska mycket 
I: Hur använder du kameran? 
IP: Jag använder dem för minnen. Jag lägger inte upp dem på Facebook  
I: Hur ofta använder du din IPhone till att videofilma? 
IP: Någon gång kanske, mycket sällan 
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: Jag använder dem till minnen 
 
Område 6: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Vakna 
I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: Jag har bara använt den en gång sedan jag köpte den 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Nej, jag har som sagt bara använt den en gång så jag kan inte uttala mig 
 
Område 8: Värdet av IPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en IPhone? 
IP: Nej 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: I närheten 
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: Jag lägger den på laddning, jag har den inte alltid nära mig 
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: Ja, det är för att jag inte har den nära hela tiden 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja, DN 
I: Brukar du läsa nyheter på IPhone? 
IP: Nej 
 
 
 
Svante, 50, Säljare, 3/5-11 14:04 
Intervjuare: Alexandra Meleouni 
Tid: 17 minuter 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du dig din första iPhone? 
IP: Två månader sen 
I: Varför just en iPhone? 
IP: Jag tyckte det var dags eftersom hela min familj har en 
I: Vad är det bästa med en iPhone? 
IP: Användbarheten och mångsidigheten i servicen 
I: Vad är det sämsta med iPhone? 
IP: Att man lägger så mycket tid på den och att glaset lätt kan repas 
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Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med iPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Telefonsamtal  
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Sms:ar 
I: Hur ofta, ungefär, sms:ar du per dag? 
IP: 5 gånger 
I: Hur ofta, ungefär, ringer du per dag? 
IP: 30 gånger kanske 
I: Hur ofta använder du Internet på mobilen? I vilka sammanhang då? 
IP: Någon gång i veckan för informationssökning men inte alls ofta 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många applikationer har du? 
IP: 50-60 stycken 
I: Vilken är din favoritapplikation som du använder mest? 
IP: Gmejl-applikationen för privata mejl 
I: Varför är det en favoritapplikation? 
IP: För att jag vill kolla mejlen ofta 
I: Hur ofta använder du din favoritapplikation? 
IP: Varje dag 
I: Vilken applikation har du minst användning för? 
IP: Bullermätaren som mäter decibelnivån 
 
Område 4: Spel 
I: Har du några applikationer med spel? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Fem stycken 
I: Hur ofta använder du dem? (om aldrig, så ingen fortsättning) 
IP: Flera gånger i veckan 
I: I vilka sammanhang spelar du spel? 
IP: När mina barn spelar 
I: Varför spelar du spel på din iPhone?  
IP: För att mina barn spelar spel 
I: Vilket spel är din favorit?  
IP: Hänga Gubbe och Alfapet 
I: Hur mycket tid ägnar du åt att spela spel med din iPhone? 
IP: Fem minuter varje gång 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? (radio, stereo, Tv:n, mobilen)? 
IP: På mobilen eftersom jag alltid kopplar in den i stereon och bilen 
I: Har du något musikprogram som gör att du kan lyssna på musik på iPhone? 
IP: Ja, ett flertal radiokanaler som applikationer 
I: Har du någon musik på din inbyggda mp3 på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang lyssnar du på musik via iPhone? 
IP: Hemma, på jobbet och när jag är ute och går 
I: Hur ofta brukar du lyssna på musik via iPhone? 
IP: Dagligen 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
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IP: Förströelse, musik är en del av livet och det är avkopplande 
 
Område 6: Bildtagning/filmtagning 
I: Hur ofta tar du bilder med iPhone per vecka? 
IP: Några enstaka gånger 
I: Hur ofta filmar du med iPhone per vecka? 
IP: Inte så ofta, men det har hänt 
I: I vilka sammanhang fotar du mest?  
IP: Semester och fester 
I: I vilka sammanhang filmar du mest? 
IP: När barnen uppträder 
I: Fotar du oftare med digitalkamera? 
IP: Nej, iPhone har ersatt den biten 
 
Område 7: Alarmklocka 
I: Brukar du använda alarmklockan på iPhone? 
IP: Ja 
I: I vilka sammanhang använder du alarmklockan? (kalender, vakna, påminnelse) 
IP: Vakna 
I: Hur ofta använder du alarmklockan i det dominerande sammanhanget? 
IP: Varje vardag 
I: Är iPhones alarmklocka bättre än en vanlig alarmklocka? 
IP: Ibland när jag råkar sänka ljudet så hör jag inte alarmklockan vilket är en nackdel. Det är 
alldeles för lätt att påverka volymen av misstag. 
 
Område 8: Värdet av iPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en iPhone? 
IP: Nej, jag känner mig väldigt trogen just nu 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: Avstängd på bordet framför mig 
I: Var har du din mobil när du är hemma?  
IP: Jag vet var jag har mobilen, den är alltid inom räckhåll 
I: Upplever du ofta att du har missade samtal? 
IP: Ja 
 
Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Nej, jag läser gratistidningarna eftersom jag inte har tid på morgonen 
I: Brukar du läsa nyheter på iPhone? 
IP: Ja 
I: Hur läser du nyheter på iPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: aftonbladet.se via applikationer 
I: Hur ofta läser du nyheterna på iPhone? 
IP: Varje dag 
 
 
 
 
 
 



	   81	  

Helén, 53 år, Stadsdirektör, 25/4-11 21:25 
Intervjuare: Andrea Eriksson 
Tid: 17 minuter och 22 sekunder 
 
Område 1: Bakgrund 
I: När skaffade du en IPhone? 
IP: Vintern 2009/2010 
I: Finns det någon speciell anledning till varför du har en IPhone? 
IP: Det är helt och hållet mitt arbetsredskap 
I: Vad är det bästa med IPhone? 
IP: Det är att jag har allt i en enda pryl, och att den är lagom storlek. Jag gillar inte för små 
telefoner, jag kan inte hålla i dem.  
I: Vad är det sämsta med IPhone? 
IP: Headsetet och ljudkvaliteten. Jag pratar bara i mitt headset och jag får ofta klagomål att 
jag hörs dåligt.  
 
Område 2: SMS, telefonsamtal och internettjänster 
I: Hur kommunicerar du mest med IPhone, via Internet, telefonsamtal eller SMS? 
IP: Mest med Internet och SMS. Mindre med telefon.  
I: Om du vill berätta att du blivit sen till något, sms:ar du, mejlar du eller ringer du oftast? 
IP: Sms:ar.  
I: Hur ofta, uppskattningsvis, använder du din IPhone till att sms:a per dag? 
IP: 6-7 gånger om dagen, ungefär. 
I: Hur ofta använder du din IPhone till att ringa per dag? 
IP: Några gånger om dagen, men jag ringer som sagt några gånger per dag men det är inte alls 
så ofta som jag använder telefonen till att skicka mejl eller SMS.  
I: I vilka sammanhang använder du dig utav Internet på mobilen (mejl, bloggar, 
nummerupplysning, bokningar etcetera)? 
IP: Det är i alla de sammanhangen. Däremot läser jag varken bloggar eller är med på 
Facebook. Däremot är jag med på ”Linked In”. Jag använder mejlen i telefonen mer än datorn 
när jag ska läsa mejl och texter överhuvudtaget. 
I: Hur använder du telefonens internettjänst? 
IP: Jag använder Internet mest genom applikationer.  
I: Hur ofta använder du dig av Internet på mobilen? 
IP: Jag använder Internet varje dag, flera gånger om dagen. 
 
Område 3: Applikationer 
I: Hur många, på ett ungefär, applikationer har du? 
IP: 80 stycken 
I: Vilken applikation använder du mest? 
IP: Klustret där jag har alla nyheter.  
I: Hur ofta använder du den? 
IP: Flera gånger per dag.  
I: Vilken applikation tycker du bäst om? Varför? 
IP. Skype är väldigt bra för att det är billigt att ringa när jag är utomlands som i USA till 
exempel.  
 
Område 4: Spel 
I: Hur många spelapplikationer har du i din IPhone? (om inga, så ingen fortsättning) 
IP: Jag har en frågesportsapplikation som man kan använda när man åker på semester men 
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den har jag aldrig använt.  
I: Hur ofta använder du den? (om aldrig så ingen fortsättning) 
IP: Aldrig 
 
Område 5: Musik 
I: I vilka sammanhang lyssnar du oftast på musik? 
IP: När jag ska någonstans 
I: Hur ofta lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Varje dag. 
I: Vilka/vilket musikprogram använder du dig av för att lyssna på musik i telefonen? 
IP: Ett radioprogram från iTunes som varvar nyheter med musik och Spotify.  
I: I vilken utsträckning utgör ditt musiklyssnande? 
IP: På morgonen när jag går till jobbet eller på eftermiddagen när jag går till gymmet. Inte på 
kvällen. 
I: Varför lyssnar du på musik i din iPhone? 
IP: Jag lyssnar när jag promenerar och då är det lustbetonat. Jag tycker om att lyssna på musik 
och då har jag en stund för mig själv att lyssna på musik. Och det bästa med det är att om det 
ringer så avbryter det ju musiken per automatik så jag är påkopplad hela tiden fast ändå på 
min egen tid. 
 
Område 6: Bildtagning/Filmtagning 
I: Till hur stor del använder du kameran i din IPhone? 
IP: Massor, jag använder ingen annan kamera.  
I: Hur använder du kameran? 
IP: Det är framförallt till minnen, jag tar mycket bilder på mitt barnbarn. De ligger i 
bildmappen och jag skickar MMS ibland. 
I: Hur ofta använder du din IPhone till att videofilma? 
IP: Det gör jag ibland, istället för att ta kort då. Är det någon rolig episod så filmar jag. 
I: Till vilket ändamål använder du sedan filmsekvenserna? 
IP: Då är det oftast för att kunna skicka dem vidare som MMS, men oftast är de för långa. 
 
Område 7: Alarmfunktion 
I: Hur använder du alarmfunktionen oftast (till att vakna, kalendrar, påminnelser)? 
IP: Vakna och påminnelser.  
I: Hur ofta använder du alarmet i din iPhone? 
IP: Kanske 10 gånger per dag 
I: Tycker du att iPhones alarmklocka har någon finess som en annan alarmklocka saknar? 
IP: Nej, det är nog samma.  
 
Område 8: Värdet av IPhone 
I: Skulle du kunna byta till något annat varumärke än Apple nu när du har en IPhone? 
IP: Nej, jag blir bara arg om jag ska lära mig något nytt. Jag har inget behov av att byta till 
något annat. 
I: Var har du din mobil när du är på möte? 
IP: På bordet oftast  
I: Var lägger du oftast din mobil när du är hemma? 
IP: På bänken i hallen.  
I: Upplever du att du ofta har missade samtal? 
IP: Nej. Eller ibland kan jag ha missade samtal men då är det medvetet för att jag inte kan 
svara. 
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Område 9: Nyheter 
I: Är du prenumerant av någon morgontidning? 
IP: Ja. 
I: Brukar du läsa nyheter på IPhone? 
IP: Ja, applikationerna DN, SvD och GP.  
I: Hur läser du nyheter på IPhone oftast? Safari eller applikation? 
IP: Applikationer. 
I: Hur ofta läser du nyheterna på IPhone? 
IP: En liten snutt varje kväll.  
I: Varför läser du nyheter på IPhone? 
IP: För att hålla mig uppdaterad om det som händer eftersom det ingår i mitt jobb. 
 

 
 


