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Apparat – användning av mobiltelefoner 
Appen Apparat registrerar och samlar in data om hur vi använder våra mobiltelefoner – 
direkt från användaren. Syftet är att öka förståelsen kring hur mycket och vad vi 
använder våra mobiltelefoner till. Projektet drivs av Solaris Filmproduktion i samarbete 
med IIS. 

Denna rapport är ett smakprov av den statistik man kan sammanställa om 
användningen av mobiltelefoner baserat på den aktivitet som registreras med hjälp av 
appen Apparat. Sammanställningen har gjorts av Pamela Davidsson, statistikansvarig 
på IIS. 

Om undersökningen 

Under september 2015 deltog 17 personer i en pilotstudie av appen Apparat. 
Deltagarna laddade ner appen Apparat som registrerade aktiviteter i deras 
mobiltelefoner. Detta är en sammanställning av aktiviteter som deltagarna utförde 
mellan onsdagen den 16 september och tisdagen den 22 september 2015. 

Observera att detta är en pilotstudie och att resultatet avspeglar ett genomsnitt av hur 
17 personer använde sina Androidmobiler under en vecka. Den yngste deltagaren var 
18 år och den äldste 52 år, medelåldern var 30 år. Det var två kvinnor (12%) och 15 
män (78%) som deltog. Denna sammanställning är endast ett smakprov och gör inget 
anspråk på att vara vetenskaplig eller representativ för svenska befolkningen.  

Användning av mobilen 

 

En vecka har totalt 168 timmar. Räknar man bort 8 timmars sömn per natt återstår 112 
vakna timmar på en vecka. 
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Personerna i studien använde i genomsnitt sina appar 12,3 timmar under veckan som 
undersökningen pågick. Det motsvarar 7 procent av veckans alla timmar (eller 11 
procent av den vakna tiden). 

11 av de 17 personerna i undersökningen (65%) ringde eller tog emot telefonsamtal 
under den aktuella veckan. De pratade i genomsnitt i telefonen i 2,8 timmar. Fördelar 
man den totala tiden de samtalat på alla 17 användare blir det istället 1,8 timmar. 

I genomsnitt hade de 17 personerna i undersökningen skärmen påslagen i sin mobil 
utan att ha någon app igång 20,7 timmar under veckan. Det motsvarar 12 procent av 
veckans timmar. 

Deltagarna var off line eller hade sina mobiler avstängda i genomsnitt 25,1 timmar, det 
motsvarar 15 procent av veckans alla timmar. 

Den resterande tiden (108 timmar) hade deltagarna mobilerna igång och uppkopplade 
men det var inte någon aktivitet i dem. Det motsvarar 64 procent av veckans alla 
timmar.  

Sms och mms 

12 av de 17 personerna i undersökningen (71%) fick sms under veckan och 13 av dem 
(76%) skickade sms. De fick i genomsnitt 36 sms och skickade 25 sms under veckan. 

5 av de 17 personerna i undersökningen (29%) fick mms under veckan och 4 av dem 
(24%) skickade mms. De fick i genomsnitt 2,2 mms och skickade 3,0 mms under 
veckan. 

Musik 

Musik är i den här sammanställningen ett samlingsbegrepp för aktiviteter där deltagarna 
har lyssnar på strömmat ljud som musik, ljudböcker eller poddar. Ljudet har spelats upp 
i bakgrunden samtidigt som andra appar och aktiviteter har pågått. 15 av de 17 
personerna (88%) i undersökningen har haft strömmad musik igång, i genomsnitt 4,1 
timmar i veckan. 
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Uppkoppling 

 

I denna pilotstudie var det väldigt vanligt att vara uppkopplad via wifi. Det var 16 av 17 
deltagare (94%) som någon gång under veckan kopplade upp sig via wifi, 66 procent av 
den totala uppkopplade tiden var via wifi. Två av deltagarna var enbart uppkopplade via 
wifi och alltså inte alls uppkopplade via något mobilnät under undersökningsveckan. 

14 av 17 deltagare (82%) var uppkopplade via 3G någon gång under veckan. 
Uppkopplingen via 3G motsvarade 14 procent av den samlade uppkopplade tiden 
under veckan. Ingen deltagare var dock enbart uppkopplad via 3G under veckan. 

11 av 17 deltagare (65%) var uppkopplade via 4G (LTE) någon gång under veckan. 
Uppkopplingen via 4G motsvarade 18 procent av den samlade uppkopplade tiden 
under veckan. En deltagare var enbart uppkopplad via 4G hela veckan, deltagaren var 
alltså varken uppkopplad via 3G eller wifi. 

6 av 17 deltagare (35%) var uppkopplade via 2G någon gång under veckan. 
Uppkopplingen via 2G-nät motsvarade knappt 2 procent av den samlade uppkopplade 
tiden under veckan. Det var ingen deltagare som enbart var uppkopplad via 2G under 
veckan. 

Appar 

Undersökningen omfattade totalt 285 olika namngivna aktiviteter och appar. Dessa 
användes i genomsnitt 12,3 timmar under veckan, vilket motsvarar 105 minuter per 
person och dygn. I genomsnitt använde personerna i undersökningen 36 olika appar 
eller aktiviteter under veckan. Webbläsarna (Firefox respektive Chrome) användes i 
genomsnitt 2 timmar per person och vecka. 
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Användning av appar 

I detta avsnitt redovisas enbart de appar som användes av minst två olika personer i 
undersökningen. Andel som använde respektive app anges inom parentes. 

De appar som användes av flest personer i undersökningen var: 

• Chrome (88%) 
• Facebook (76%) 
• Kamera (71%) 
• BankID, Gmail (65%) 
• Messanger, Youtube (53%) 
• Instagram, Maps (47%) 
• Hangout, Spotify (41%) 
• Snapchat, Tradera (35%) 
• Kalkylator, Keep, Swish (29%) 
• Blocket, Skånetrafiken, Skype, tv.nu, Twitter (24%) 

De appar som användes längst tid i genomsnitt var: 

• Firefox: 7,3 timmar (12%) 
• Facebook: 107 minuter (76%) 
• Chrome: 80 minuter (88%) 
• Kik: 74 minuter (12%) 
• Twitter: 54 minuter (24%) 
• Snapchat: 45 minuter (35%) 
• SVT nyheter: 42 minuter (12%) 
• Instagram: 26 minuter (47%) 
• Whatsapp: 23 minuter (18%) 
• Hangouts: 22 minuter (41%) 
• Omni: 22 minuter (12%) 
• Skype: 21 minuter (24%) 

De appar som användes flest gånger under veckan i genomsnitt var: 

• Kik: 127 gånger i veckan, motsvarar 18 gånger om dagen (12%) 
• Firefox: 94 gånger (12%) 
• Twitter: 68 gånger (24%) 
• Whatsapp: 65 gånger (18%) 
• Chrome: 64 gånger (88%) 
• Hangouts: 57 (41%) 
• Messanger: 55 gånger (53%) 
• Facebook: 52 gånger (76%) 
• Snapshat: 50 gånger (35%) 
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Tabell: Sociala nätverk och kommunikationsappar 
Andel som använde sociala nätverk och kommunikationsappar, hur många minuter de 
gjorde det i genomsnitt under veckan och hur många gånger de använde appen. 

App	   Andel	  
som	  
använde	  	  

Minuter	  
per	  vecka	  

Antal	  
gånger	  

E-‐post	   12%	   12	   20	  
Facebook	   76%	   107	   52	  
Gmail	   65%	   16	   43	  
Hangouts	   41%	   22	   57	  
Instagram	   47%	   26	   27	  
Kik	   12%	   74	   127	  
Kontakter	   35%	   15	   17	  
Messenger	   53%	   19	   55	  
Skype	   24%	   21	   23	  
Snapchat	   35%	   45	   50	  
Twitter	   24%	   55	   68	  
WhatsApp	   18%	   23	   65	  
Youtube	   53%	   13	   11	  
 

Rörelse 

Med hjälp av appen Moves registrerades även om användaren var i rörelse. 

De 13 personer som använde Facebook gjorde det i genomsnitt 107 minuter i veckan. 
Men tittar man på hur de rörde sig medan de använde Facebook kan man bland annat 
se att det var vanligast att sitta still när man använde Facebook. 8 av 13 deltagare var 
någon gång under veckan stilla när de använde Facebook. Den genomsnittliga 
Facebooktiden vid varje stillasittande tillfälle var 2,5 minuter. 7 av personerna använde 
Facebook när de var på resa och de använde Facebook i genomsnitt 14 minuter per 
vecka medan de var på resande fot.  

6 av personerna använde Facebook när de gick omkring, men då blev varje besök 
betydligt kortare. De använde Facebook i genomsnitt 47 sekunder när de gick omkring. 
Ingen av personerna i undersökningen använde Facebook när de var ute och cyklade 
eller sprang. 
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Vi vill ha din hjälp! 

Vi söker nu deltagare till en större undersökning med appen Apparat. Undersökningen 
påbörjas den 23 november 2015 och pågår till den 10 januari 2016. Du behöver ha 
appen igång i minst tio dagar. Som tack får du en biobiljett! 

Gör så här för att delta i undersökningen: 

• Gå till Google Play och ladda ner appen Apparat eller fyll i din e-postadress på 
http://download.mobilebehaviour.se/ så mejlas en nedladdningslänk till dig. 

• Skapa sedan ett konto i appen. 
 

Användarvillkor och integritet 

IIS får enbart anonymiserade uppgifter och kan inte spåra användningen till en enskild 
person. När du registrerar dig lämnar du din e-post, födelseår, postnummer, kön, 
sysselsättning, civilstånd, födelseland och bransch. Apparat registrerar även 
telefonmodell. Din e-post används för att kunna kontakta dig och krypteras för att 
minimera riskerna. 

Appen registrerar hur länge och hur ofta olika appar och funktioner används. Den 
registrerar dock inte vilka internetsidor som besöks, vad som skrivs eller vem som 
kontaktas via telefonen.  

 

 


