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Abstract 
In recent years the use of mobile applications in smartphones has increased and will 

probably continue to do so. Smartphone users often have strict requirements and would 

almost always want better performance in smartphones, which driving the development 

forward. However, many smartphone users have complained that the battery life is too 

short. According to various researchers, the battery is not the problem instead there are 

mobile applications that consume too much energy. Most studies about the energy 

consumption of mobile applications focusing much on the technical aspects, and there is 

relatively little knowledge about user’s opinion regarding energy consumption. This has 

created a need for more research on the usage of mobile applications from the user's 

perspective. The purpose of this study is to find out if mobile applications energy 

consumption affects the usage of mobile applications among smartphone users. To gather 

knowledge about this, a total of eight smartphone users were interviewed, using 

semistructured interviews. Results of the study show that the usage has been affected 

differently and it has also been found that certain applications affect the usage more than 

others. Moreover, this study presents the settings that users tend to change in order to 

reduce energy consumption in mobile applications. 
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II 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har användningen av mobilapplikationer i smartphones ökat och 

kommer förmodligen fortsätta att göra det. Smartphoneanvändare ställer ofta höga krav 

och vill nästan alltid ha bättre prestanda i smartphones vilket driver utvecklingen framåt. 

Dock har många smartphoneanvändare klagat på att batteriet inte räcker till för deras 

användning. Enligt olika forskare är inte batteriet dåligt utan det är mobilapplikationer 

som förbrukar för mycket energi. De flesta studier som handlar om energiförbrukningen i 

mobilapplikationer fokuserar mycket på de tekniska aspekterna och det finns relativt lite 

kunskap om vad användare tycker om energiförbrukningen. Detta har skapat ett behov av 

att forska mer om användningen av mobilapplikationer utifrån användarens perspektiv. 

Syftet med denna studie är att ta reda på om mobilapplikationers energiförbrukning 

påverkar hur smartphoneanvändare använder mobilapplikationer. För att samla in 

kunskap om detta har sammanlagt åtta smartphoneanvändare intervjuats med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar bland annat att användningen 

påverkas på olika sätt och det har även visat sig att vissa applikationer påverkar 

användningen mer än andra. Studien presenterar också vilka inställningar som användare 

brukar ändra på för att minska energiförbrukningen i mobilapplikationer.  
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1 Inledning 

I det här inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till studien och tidigare forskning som 

gjorts kring ämnet. Därefter följer en problemdiskussion om vad som är relevant att 

forska kring och utifrån denna presenteras studiens forskningsfrågor, syfte, 

avgränsningar samt målgrupp. Även en disposition av studien finns med i detta kapitel.   

1.1 Bakgrund 

Idag använder många personer i Sverige mobiltelefoner och för de flesta har 

mobiltelefoner blivit en viktig del av deras dagliga IT-användning (Johnsson 2010). Det 

finns över fem miljarder mobiltelefoner i världen (BBC News 2010). Det beräknas också 

vara tre gånger mer mobiltelefoner än persondatorer och fler mobiltelefoner anslutna till 

internet än datorer där de flesta av dessa är smartphones (BBC News 2010; Allen, 

Graupera & Lundrigan 2010). En smartphone är en kombination av mobiltelefon och 

handdator (Cassavoy u.å.). 

Smartphone används inom en mängd olika användningsområden. Vissa som använder en 

smartphone ser den som en persondator. Den är generellt billigare, mer bekväm att bära 

med sig och på grund av dess allt mer avancerade funktioner har smartphone börjat 

utmana datorn. Uppgifter som vanligtvis hanteras på datorn går numera lika bra att 

hanteras via applikationer i smartphone där dessa benämns mobilapplikationer. En annan 

benämning för mobilapplikationer är apps eller appar som är den svenska översättningen. 

(Allen, Graupera & Lundrigan 2010) Denna studie inriktar sig på mobilapplikationer som 

bara går att använda i smartphones. Mobilapplikationer avser alla applikationer i en 

smartphone, såväl förinstallerade appar som redan finns i telefonen, som 

nedladdningsbara vilket går att installera i efterhand. 

Mobilapplikationer för att spela spel, visa väder eller lyssna på musik har funnits ett tag 

men inte slagit igenom som begrepp först förrän nu under senare år. Någon gång under 

1990-talet i samband med företaget Palms lansering av handdatorer, var det redan då 

möjligt att använda mobilapplikationer. (Allen, Graupera & Lundrigan 2010) Idag är 

behovet betydligt högre och mobilapplikationer har visat en positiv användningstrend. 

Sannolikt kommer användningen av mobilapplikationer i framtiden att öka markant, i alla 

fall om vi väljer att tro på analytikern Svanberg (2011). Svanberg (2011) spår nämligen 

att det inom en tre års period förväntas laddas ner 98 miljarder mobilapplikationer där 

majoriteten av dessa kommer att vara gratisapplikationer. 

I takt med utvecklingen av smartphones har användningen av mobilapplikationer ökat 

och enligt forskarna Marcu, Tudor och Fuicu (2010) är energiförbrukningen i 

mobilapplikationer en bidragande faktor till den korta användningstiden. Användningstid 

även kallat batteritid står för den tid som användaren kan använda sin smartphone innan 

den behöver laddas igen (Rahmati & Zhong 2009). I en undersökning som 

Elektronikbranschen (2012) tog del av framgick det att varannan smartphoneanvändare är 

missnöjda med batteriet och hur ofta hör vi inte användare uttrycka sitt missnöje över att 

användningstiden är för kort? Vissa smartphoneanvändare ser batteriet som en viktig 
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faktor vid köp av smartphone och har därför klagat på användningstiden när denna inte 

uppfyller deras förväntningar (Elektronikbranschen 2012). 

 

Vidare skriver Dagens Industri (2012) i en artikel, att batteriutvecklingen går trögt och 

det lär dröja ett tag innan något ”mirakelbatteri” utvecklas. Men även om utvecklingen av 

kraftfulla batterier går framåt förblir livslängden för användningen densamma. Detta har 

att göra med den parallella utvecklingen av smartphones som kontinuerligt utrustas med 

tunnare batteri, större och bättre skärmar, kraftfullare processorer samt andra 

energikrävande komponenter vilket gör att de flesta smartphones kräver batteriladdning 

dagligen. (Geuss 2011; Rahmati & Zhong 2009) Forskare och utvecklare försöker istället 

komma på andra sätt för att förlänga användningstiden. Ett sätt är nämligen att minska 

energiförbrukningen i mobilapplikationer och det finns därför ett intresse för detta. 

1.2 Tidigare forskning  

För att få en förståelse för vad den höga energiförbrukningen i mobilapplikationer kan 

bero på, presenteras här några studier som olika forskare har gjort.  

 

Ding, Xia, Zhang, Zhao och Ma (2011) skriver att mobilapplikationer har för hög 

energiförbrukning. Ding et al. (2011) förklarar att många mobilapplikationer är video-on-

demand, spel och lokaliseringsapplikationer. Dessa typer av applikationer kännetecknas 

oftast av intensiva beräkningar, stora dataöverföringar via nätet och skärmen som ständigt 

är aktiv. Detta drar mycket energi från processorn, batteriet och andra komponenter som 

finns i smartphonen (Ding et al. 2011).   

 

Detta styrks av Marcu, Tudor och Fuicu (2010) som beskriver att mobilapplikationer som 

ansluter till trådlösa nätverk tenderar att bli mer och mer energikrävande. De förklarar att 

mobilapplikationer förbrukar betydligt mer energi än vad batteriet faktiskt klarar av och 

applikationer behöver därför inom en snar framtid ha en lägre energiförbrukning. 

I en studie gjord av Pathak, Hu och Zhang (2012) framgick det att mellan 65-75 procent 

av energiförbrukningen i gratisapplikationer förbrukas av tredjeparts 

marknadsföringsmoduler. Det vill säga via reklamannonser som visas i 

mobilapplikationen genom att ansluta till det trådlösa nätverket 3G eller Wi-Fi. 

Energiförbrukningen som krävs för att utföra den huvudsakliga uppgiften med 

mobilapplikationen är endast 10-30 procent.  

Sagahyroon (2012) använde ett oscilloskop, som är ett elektriskt mätinstrument, för att 

mäta energiförbrukningen i smartphones. Sagahyroon (2012) jämförde ett tiotal 

experiment i sin studie. Ett experiment kunde exempelvis vara att spela MP3 

applikationen med upp till 400MHz och samtidigt ha skärmen på 50 procent ljusstyrka. I 

ett annat experiment spelades MP3 applikationen med skärmen avstängd och utan 

skärmljusstyrka. Resultat var att när skärmen inte var på så höll batteriet i ytterligare fyra 

timmar.  

Carroll och Heiser (2010) gjorde en liknande studie som Sagahyroon (2012). Deras studie 

gick ut på att mäta energiförbrukningen i tre smartphones. Caroll och Heiser (2010) har 
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undersökt hur mycket energi som olika hårdvara komponenter förbrukar med hjälp av 

tekniska mätinstrument och sense resistorer. Bland annat testades skärmen, bluetooth och 

processorn. Det visade sig att GSM, CPU och skärmen var dem mest energikrävande 

komponenterna i samband med användningen av mobilapplikationer. 

1.3 Problemdiskussion 

Tidigare forskning gällande energiförbrukningen i mobilapplikationer, som vi tagit del 

av, har till stor del varit tekniskt inriktade. Med detta menas att forskare använt sig av 

tekniska hjälpmedel och matematiska modeller för att mäta energiförbrukningen i 

mobilapplikationer. Enligt Heikkinen, Nurminen, Smura och Hämmäinen (2012) har 

mätning av energiförbrukningen i mobilapplikationer, enheter och nätverk skett utifrån 

flera olika perspektiv. Dock är det relativt få studier som är relaterade till användare 

(Heikkinen et al. 2012). 

Vissa kan då undra varför det är relevant att studera användare? Det är vanligtvis 

användarnas krav som styr utvecklingen därför har de också en viktig roll i utvecklingen 

av energiförbrukningen i mobilapplikationer. 

Banerjee, Rahmati, Corner, Rollins och Zhong (2007) framhåller att det forskats för lite 

om användare. De beskriver att en förståelse för användarbeteende skapar förutsättningar 

för att lättare kunna anpassa sig efter användarnas beteende. Heikkinen et al. (2012) 

förklarar att en bättre förståelse för användare kan leda fram till att nya behov upptäcks 

och det blir då enklare att ta fram lösningar som matchar användarnas förväntningar. 

Detta skulle i sin tur kunna innebära att användare blir mer nöjda med användningstiden 

(Heikkinen et al. 2012). 

Som nämnts i bakgrunden skulle en förlängd användningstid vara av intresse för såväl 

smartphoneanvändare som applikations och smartphoneutvecklare. Dessvärre har 

forskare påpekat att den dåliga användningstiden beror på användningen av 

mobilapplikationer som förbrukar alldeles för mycket energi (Marcu, Tudor & Fuicu 

2010; Pathak, Hu & Zhang 2012). 

Trots det fortsätter användningen av mobilapplikationer att öka (Svanberg 2011; Gartner 

2011). Att det ändå finns ett så stort behov för mobilapplikationer trots den höga 

energiförbrukningen i mobilapplikationer, fick oss således att undra om 

smartphoneanvändare är medvetna om mobilapplikationers energiförbrukning och deras 

tankar kring detta? 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande huvudfråga.  

 

Huvudfråga: Hur upplever smartphoneanvändare att deras användning av 

mobilapplikationer påverkas av mobilapplikationernas energiförbrukning? 

  

För att kunna besvara huvudfrågan är det viktigt att förstå vad en mobilapplikation är. 

Anledningen är att det finns olika typer av mobilapplikationer vilket innebär att 
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användningen av mobilapplikationer kan påverkas på olika sätt. Det behövs även kunskap 

om smartphoneanvändares uppfattningar för att kunna avgöra om användningen 

påverkas. Där vi behöver förstå om användningen av mobilapplikationer påverkas på 

grund av energiförbrukning. För att täcka och kunna ge svar på detta har således följande 

delfrågor utformats.   

 

Delfrågor: 

 

 Vad  är en mobilapplikation? 

 Vilken uppfattning har smartphoneanvändare om mobilapplikationers 

energiförbrukning? 

 Påverkas deras användning av mobilapplikationer p.g.a. applikationernas 

energiförbrukning och i så fall på vilket sätt? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om energiförbrukningen i mobilapplikationer  

påverkar hur smartphoneanvändare använder mobilapplikationer. Utifrån denna förståelse 

vill vi kunna bidra med kunskap om upplevelser och användarbeteende kring 

användningen av mobilapplikationer eftersom det saknas kunskap kring detta ämne. 

1.6 Avgränsningar 

Mobilapplikationer går att använda i handdatorer, smartphones och andra mobila enheter. 

Med tanke på studiens syfte studeras enbart mobilapplikationer till smartphones. En 

sådan avgränsning innebär att studien varken är fokuserad på någon specifik smartphone-

modell eller operativsystem. Det har inte heller lagts fokus på någon enstaka eller särskild 

kategori av mobilapplikationer utan så länge smartphoneanvändaren använder eller har 

använt någon sorts mobilapplikation i smartphone har det varit möjligt för denne att 

kunna delta i studien. Vidare undersöks inga tekniska aspekter av energiförbrukningen i 

mobilapplikationer. Det finns en del tekniska detaljer men dessa beskrivs bara på en 

övergripande nivå.  

1.7 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är både professionella utvecklare som arbetar med 

mobilapplikationer och personer som av eget intresse utvecklar mobilapplikationer på 

fritiden.  

 

Även akademiker som har intresse för informatik och framförallt mobilapplikationer ska 

kunna använda studien för att veta mer om ämnet eller som förslag på fortsatt forskning.    
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1.8 Disposition 

I detta avsnitt presenteras olika kapitel som ingår i uppsatsen.      

 

Kapitel 1 – Inledning 

I det här inledande kapitlet beskrevs bakgrunden till studien och tidigare forskning som 

gjorts kring ämnet. Därefter följde en problemdiskussion om vad som är relevant att 

forska kring och utifrån denna presenterades studiens forskningsfrågor, syfte, 

avgränsningar samt målgrupp.   

 

Kapitel 2 – Metod 

I det här kapitlet går vi igenom alla metoder som vi har använt för att genomföra studien. 

I början av kapitlet presenteras studiens kunskapskaraktär, vetenskapssyn, 

forskningsstrategi och angreppssätt för att sedan beskriva metoderna för att samla in och 

analysera data. Kapitlet tar dessutom upp vilka kriterier som studien utvärderats utifrån 

samt studiens presentationsmetod. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen ges först en motivering till valda ämnesområden och 

utefter det beskrivs dessa centrala begrepp och områden som använts. Referensramen är 

till för att underlätta läsarens förståelse av den empiriska delen.   

 

Kapitel 4 – Empiri  

I det här kapitlet presenteras en sammanställning av alla intervjuer som genomförts ihop 

med åtta olika smartphoneanvändare. I kapitlet beskrivs även upplägget av empirin.  

 

Kapitel 5 – Analys och diskussion 

I det här kapitlet går vi kortfattat igenom vad analysen kommer att innehålla. Därefter 

kommer vi att presentera det som för oss varit mest intressant att lyfta fram i analysen där 

kapitlet avslutas med att vi besvarar studiens delfrågor.   

 

Kapitel 6 – Slutsats  
I det här kapitlet presenterar vi våra egna slutsatser genom att besvara studiens 

huvudfråga. 

 

Kapitel 7 – Utvärdering 

I det här avslutande kapitlet diskuterar vi sådant som fungerat bra respektive mindre bra 

kring användningen av studiens valda metoder.  Efter det utvärderas studiens empiriska 

resultat utifrån kriterierna trovärdighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. Avslutningsvis presenteras även ett avsnitt med förslag på fortsatt forskning.   
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2 Metod 

I det här kapitlet går vi igenom alla metoder som vi har använt för att genomföra studien. 

I början av kapitlet presenteras studiens kunskapskaraktär, vetenskapssyn, 

forskningsstrategi och angreppssätt för att sedan beskriva metoderna för att samla in och 

analysera data. Kapitlet tar dessutom upp vilka kriterier som studien utvärderats utifrån 

samt studiens presentationsmetod. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Kunskapskaraktärisering handlar om att ta reda på vilken forskningsstrategi som en 

studie bör ha. Genom att veta inriktning är det lättare att välja en metod som passar 

forskningsfrågorna. I kunskapskaraktäriseringen delas forskningsfrågorna in i antingen en 

eller flera olika kunskapstyper. När alla frågor väl har karaktäriserats får man en tydlig 

översikt över vilka typer av kunskaper som behövs. (Goldkuhl 2011) Oftast görs 

kunskapskaraktäriseringen med hjälp av en tabell och denna presenteras här nedan. 

Kunskapsbehov Kunskapstyp 

Hur upplever smartphoneanvändare att deras användning av 

mobilapplikationer påverkas av mobilapplikationernas 

energiförbrukning? 

Förståelse  

Vad är en mobilapplikation? 

 

Kategoriell 

Vilken uppfattning har smartphoneanvändare om mobilapplikationers 

energiförbrukning? 

 

Förståelse  

Påverkas deras användning av mobilapplikationer p.g.a. applikationernas 

energiförbrukning och i så fall på vilket sätt? 

 

Förståelse 

 

 

Tabell 1 – Kunskapskaraktärisering av studiens forskningsfrågor enligt Goldkuhl (2011).   

Utöver kategoriell kunskap som är grunden för alla kunskapsformer (Goldkuhl 2011) har 

studien genererat kunskap som är inriktad på förståelse. Förståelsekunskap handlar om 

att bidra med ytterligare klarläggande av en viss studerad företeelse genom att förstå 

dess innebörd (Goldkuhl 2011). Studiens syfte är att skapa förståelse kring 

användningen av mobilapplikationer utifrån smartphoneanvändares upplevelser. Det var 

således nödvändigt att generera kunskap som handlar om förståelse då syftet är att öka 

förståelsen för att kunna bidra med kunskap om det som studeras. Goldkuhl (2011) 

beskriver att förståelsekunskap kan variera och leda till flera olika resultatet. 

2.2 Vetenskapssyn 

Inom samhällsvetenskapen finns flera olika vetenskapliga synsätt för hur man väljer att 

förstå och se på kunskap. Det två vanligaste synsätten är positivismen och 

hermeneutiken. Forskare som har ett positivistiskt synsätt använder naturvetenskapliga 

metoder och principer för att samla in och bekräfta kunskap. Detta innebär att forskaren 

formulerar hypoteser utifrån teorin som sedan beprövas empiriskt. Hypoteserna används 
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för att belysa och bekräfta teorin. (Bryman 2011; Patel & Davidson 2011) Denna studie 

har ingenting med hypoteser att göra och det var därför inte lämpligt att använda ett 

positivstiskt synsätt. 

Hermeneutiken däremot står för ett tolkande och förståelseinriktat synsätt (Bryman 2011; 

Patel & Davidson 2011). Som nämnts tidigare är syftet att skapa förståelse därför har 

hermeneutiken som lägger vikt vid förståelse varit det mest lämpliga synsättet för oss att 

utveckla kunskap. Patel och Davidson (2011) beskriver att forskare med ett 

hermeneutiskt synsätt utvecklar kunskap genom att tolka och förstå människans språkliga 

utsagor och handlingar. Därmed krävdes ett hermeneutiskt synsätt för att kunna skapa 

förståelse kring smartphoneanvändares upplevelser. Det hermeneutiska synsättet 

kännetecknas av variation vilket stämmer väl överens med karaktären i förståelsekunskap 

som togs upp i avsnitt 2.1. Andra tydliga kännetecken av hermeneutiken är förståelse för 

helheten, förförståelse och att forskningen är inspirerad av den kvalitativa inriktningen 

(Patel & Davidson 2011). 

2.3 Forskningsstrategi  

Mycket av det som tagits upp ovan handlar om att tolka och skapa förståelse utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt. I kvantitativa studier används vanligtvis ett positivistiskt synsätt 

medan kvalitativa studier kännetecknas av ett hermeneutiskt synsätt. Då studien utgår 

från hermeneutiken är den kvalitativa inriktningen mer lämplig än den kvantitativa.  

Skillnaden mellan dessa inriktningar är att, i en kvantitativ studie används statistiska 

metoder för att mäta och analysera insamlad data där resultatet presenteras i form av 

tabeller och siffror. En kvalitativ studie är istället inriktad på förståelse av upplevelser 

från den sociala verkligheten och mer inriktad på att förstå djupet av någonting. (Bryman 

2011) Den här studien undersökte smartphoneanvändares upplevelser kring 

användningen av mobilapplikationer. Studien har haft fokus på att skapa en djupare 

förståelse av deras upplevelser och användarbeteende. Detta är gjort för att kunna uppnå 

syftet. Denna studie kan således betraktas som en kvalitativ forskning, då tolkning av ord 

och förståelse för helheten varit viktigare än att samla in en större mängd data. Insamling 

av större mängder data är endast nödvändigt när syftet handlar om att generalisera 

resultatet för att bekräfta någon teori (Bryman 2011). 

2.4 Angreppssätt  

Abduktion, deduktion och induktion är tre olika angreppssätt för att relatera teorin och 

empirin till varandra. När forskaren använder teorin för att styra datainsamlingen 

kännetecknas detta av ett deduktivt sätt. När ett induktivt sätt tillämpas använder 

forskaren endast empirin för att skapa en teori det vill säga att teorin är en följd av den 

empiriska undersökningen. Medan abduktion är en slags kombination av deduktion och 

induktion som är inriktad på hypoteser och enskilda fall. (Bryman 2011; Patel & 

Davidson 2011) Hur ett deduktivt respektive induktivt angrepssätt kan gå till visas i 

nedanstående figur. 
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Figur 1 – Exempel på ett deduktivt respektive induktivt angreppssätt efter (Bryman 2011).  

Studien har inget abduktivt angreppssätt, då inga hypoteser har tagits fram utifrån 

enskilda fall. Det finns däremot inslag av induktion och till viss del deduktion. Deduktivt 

på det sätt att vi började med att skapa en teoretisk referensram som bygger på centrala 

begrepp och närliggande områden till ämnet. Teoretiska referensramen har använts för att 

ta fram vissa intervjufrågor och för att besvara delfrågan: Vad är en mobilapplikation?. 

Dessutom analyserades det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Anledningen till att börja med en teoretisk studie är att kunna ha en viss 

förförståelse inför empirin. Den emipiriska studien gjordes för att kunna besvara 

resterande delfrågor som inte varit möjliga att få svar på med hjälp av en teoretisk 

genomgång. Studiens angreppssätt är på så sätt en blandning av deduktion och induktion 

eftersom vi utgått från både teorin och empirin för att ta fram kunskap. 

2.5 Insamlingsmetod 

2.5.1 Insamling av teori  

Enligt Patel och Davidson (2011) brukar insamling av teori inledas brett. När forskaren är 

mer insatt i ämnet, det är först då, som forskaren kan göra riktade sökningar efter 

litteratur (Patel & Davidson 2011). Från början användes Google där vi prövade oss fram 

vilket ledde till att det söktes över ett ganska brett område. Men efter att ha gjort ett antal 

sökningar kunde vi bilda oss en uppfattning kring ämnet. På detta sätt har det hjälpt oss 

att göra relevanta sökningar där den ena källan ledde till den andra. I studien har även 

Summon använts. Summon är ett sökverktyg som används av Högskolan i Borås och 

även vid andra lärosäten runtom i Sverige. Exempel på nyckelord som söktes på både 

engelska och svenska är: Smartphone, mobile application, battery consumption, energy 

consumption och user behavior. När det gäller att samla in teori är det viktigt att kolla 

upp vem som har skrivit källan och när den har publicerats. Dessa tips som nämns av 

Bryman (2011) har vi följt för att kunna vara källkritiska. 
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2.5.2 Insamling av empiri 

2.5.2.1 Urval av respondenter 

Den empiriska studien började med ett urval av respondenter. Det var ganska lätt att få 

tag på smartphoneanvändare till urvalet just på grund av att det finns så många 

smartphoneanvändare. I urvalet har två kriterier använts. Först och främst behövde 

respondenterna vara användare av smartphones. I andra kriteriet var det viktigt att 

respondenterna hade använt mobilapplikationer i minst ett år, detta för att kunna upptäcka 

en mer bestående påverkan på användningen av mobilapplikationer. I studien användes 

ett bekvämlighetsurval där personer i vår bekantskap tillfrågades. Fördelarna med ett 

bekvämlighetsurval är tillgängligheten till respondenter och att det är en stor chans att 

tillfrågade personer tackar ja till att delta (Bryman 2011). Enligt Bryman (2011) är det 

dock svårt att avgöra hur många personer som ska intervjuas då det teoretiska 

övervägandet styr urvalet. Trost (2010) menar att antalet egentligen inte spelar någon roll 

utan det är främst kvalitén på intervjun eller intervjuerna som bestämmer urvalsstorleken. 

Dock har Trost (2010) gett förslaget om att intervjua mellan 4-8 respondenter, inte mer. 

Vi utgick från detta och vi bestämde oss för att börja urvalet med åtta respondenter. Efter 

analysen av insamlat underlag ansåg vi att en teoretisk mättnad uppnåtts och såg därför 

heller inte behovet av att genomföra ytterligare intervjuer. Sammanlagt intervjuades totalt 

åtta respondenter, som var bosatta i både Borås och Göteborg, när studien genomfördes. 

2.5.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

För oss var det logiskt att använda kvalitativa metoder för att samla in empiri eftersom 

forskningsstrategin är kvalitativ vilket fastställdes redan i avsnitt 2.3. I kvalitativa metoder 

ingår bland annat fokusgrupper, kvalitativa intervjuer och observationer (Bryman 2011). 

Av dessa metoder har kvalitativa intervjuer, varit det mest lämpliga alternativet, för att 

samla in underlag och kunskap till studiens huvudfråga. Observationer skulle till viss del 

också kunna vara möjliga att använda. Men då skulle vi bara upptäcka beteenden som var 

aktuella för just den stunden som observationen pågick och därför hade möjligheten för 

studien att gå på djupet med huvudfrågan minskat. Kvalitativa intervjuer är inte heller 

lika tidskrävande som observationer. En annan fördel med kvalitativa intervjuer är att allt 

fokus kan läggas på den enskilda respondenten eftersom man inte behöver anpassa sig 

efter gruppdynamiken som i fokusgrupper. I kvalitativa intervjuer får nämligen 

respondenten chansen att tala fritt och den som blir intervjuad behöver inte oroa sig för 

att några andra deltagare ska iaktta eller påverka ens åsikter. (Bryman 2011) 

Kvalitativa intervjuer delas upp i ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Med 

ostrukturerade intervjuer finns en risk att respondenten börjar prata om sådant som inte är 

relevant för studien. (Bryman 2011) För att få respondenterna att hålla sig till ämnet 

behövde intervjuerna ha någon typ av struktur. Detta kunde man uppnå i 

semistrukturerade intervjuer vilket fick oss att välja denna metod. Enligt Patel och 

Davidson (2011) ska intervjuer börja med neutrala bakgrundsfrågor, efter det kommer 

huvudfrågor och till sist avslutande frågor. Det är även viktigt att intervjufrågorna inte är 

ledande, långa och svårbegripliga (Patel & Davidson 2011). 
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De semistrukturerade intervjuerna som har använts i denna studie, delades in i tre delar. I 

första delen av intervjun, fick respondenten berätta kort om sig själv. Därefter ställdes 

huvudfrågor som rörde själva studien. I den tredje och sista delen avslutades varje 

intervju med respondentens eventuella synpunkter på innehållet i intervjun eller något 

annat liknande som kunde vara viktigt att veta. Det ställdes även en och annan följdfråga 

när vi ville att respondenterna skulle utveckla sina svar. Det som är bra med 

semistrukturerade intervjuer är att, även om det ställer ett visst krav på fokus och 

ordningsföljden i frågorna, har respondenten fortfarande möjlighet att uttrycka sig relativt 

fritt under intervjuerna (Bryman 2011). 

Intervjuerna tog mellan 10-25 minuter, och spelades in med hjälp av två smartphones och 

naturligtvis bad vi om lov om att få spela in intervjuerna. Förfrågan om inspelning 

gjordes via ett mejl utskickat informationsbrev där också syftet och annan viktig 

information framkom. Detta informationsbrev skickades ut innan intervjuerna och finns 

med som bilaga A. 

Andra viktiga intervjuförberedelser har varit val av plats för intervjun där vi valde ut 

lämpliga miljöer med hänsyn till respondenternas önskemål. Innan intervjun bestämdes 

också uppdelningen om vem som skulle anteckna respektive ställa frågorna under 

intervjun. Innan intervjun startades gick vi återigen igenom syftet med vår studie och 

säkerställde att det var ok att spela in intervjun, detta i fall de hade missat 

informationsbrevet som skickats ut. Även intervjufrågorna skickades ut i förväg till 

respondenterna. Vi ansåg att om de hann reflektera över frågorna så skulle vi få mer 

definierade och utförligare svar. Den intervjuguide som har använts under intervjuerna 

för att ställa frågor finns med i bilaga B. 

Slutligen har alla respondenter fått läsa igenom våra transkriberingar av deras intervjuer. 

På så sätt kunde vi se om rätt tolkning gjorts så att inga missuppfattningar uppstått från 

vår sida. Detta styrks av Bryman (2011) som menar att det är viktigt att låta 

respondenterna läsa igenom sina intervjuer för att verkligen bekräfta att forskarens 

tolkningar stämmer överens med respondenternas. 

2.6 Analysmetod 

För att analysera intervjuerna som samlats in började vi med att transkribera de inspelade 

intervjuerna. När vi gjorde transkriberingen undvek vi upprepningar, pauser, skratt och 

andra liknande former av uttryck, som utgjorde en del av intervjun. Uttrycken var inte 

relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor utan det viktiga var själva innehållet i 

intervjun. Efter transkriberingen sammanfattades intervjuerna var för sig, på ett språk 

som var enklare att förstå och analysera. Här var vi försiktiga med att inte påverka 

innebörden i texten. Sammanfattningarna skrevs sedan ut i papper för att lättare kunna 

analyseras. Det är mer eller mindre så här en analys kan förberedas enligt Patel och 

Davidson (2011). De framhåller att det är mycket lättare att analysera en utskriven text på 

papper, för då kan den som analyserar redigera texten genom att göra understrykningar, 

anteckningar etc. 
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Vi har naturligtvis läst igenom sammanfattningarna flera gånger för att uppnå de mest 

relevanta svaren, som vi sedan överfört till en tabell. Vi har använt oss av så kallade 

matristabeller för att fylla i respondenternas svar i form av förkortningar. På så sätt blev 

det mer överskådligt att analysera likheter och skillnader mellan deras utsagor. 

Matristabeller är en metod som annars används ofta vid tematiska analyser (Bryman 

2011). 

 

Utifrån tabellerna analyserades svaren och vi använde respondenternas citat, för att styrka 

vår analys och tolkning av deras uppfattningar. Som Patel och Davidson (2011) menar är 

det viktigt att citat och egna kommentarer, inte är alltför många men inte heller för få, för 

annars är det lätt hänt att analysen blir svårläst. Analysen styrdes till stor del av 

delfrågorna och har emellanåt analyserats ihop med den teoretiska referensramen. 

2.7 Utvärderingskriterier 

När det är en kvalitativ studie ska helst inte kriterierna reliabilitet och validitet utvärderas 

eftersom dessa får en helt annan innebörd. I kvalitativa studier är det nämligen svårt att 

mäta reliabilitet och validitet. Istället rekommenderas kriteriet trovärdighet. Att 

trovärdighet är relevant att utvärdera har sin förklaring i att kriteriet inte förutsätter någon 

absolut sanning. Studien passar därför bättre ihop med kriteriet trovärdighet eftersom 

resultatet varierar i denna studie. Trovärdighet är en del av tillförlitlighetskriteriet som 

ytterligare består av delkriterierna överförbarhet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. (Bryman 2011; Trost 2010) 

Trovärdighet handlar om hur väl forskaren lyckats uppfatta verkligheten på rätt sätt. Om 

det visar sig att forskarens tolkningar inte stämmer överens med vad respondenterna har 

sagt, kommer forskarens studie att vara mindre trovärdig. Forskaren gör sig trovärdig 

genom att låta respondenterna läsa igenom sina intervjuer för att kunna bekräfta att ens 

tolkningar är korrekta vilket också kallas för respondentvalidering. (Bryman 2011) Vi 

ansåg att trovärdighet var ett viktigt kriterium att utvärdera eftersom andra personer kan 

ha helt annorlunda tolkningar och uppfattningar än oss. 

Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra 

populationer och situationer. I kvalitativa studier anses generalisering vara en svårighet 

då endast ett fåtal enheter studeras. (Bryman 2011) Förhoppningen är att andra ska kunna 

ta del av studien och därför ansågs även överförbarhet vara ett betydelsefullt kriterium i 

utvärderingen av denna studie. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att agera i god tro och att forskaren inte 

låter egna värderingar påverka undersökningen. I kvalitativa studier är det i princip 

omöjligt att uppnå en helt objektiv studie eftersom det inte går att koppla bort forskarens 

erfarenheter. (Bryman 2011) Med tanke på att vår studie är kvalitativ är vi medvetna om 

detta. Dock ska inte läsaren tro att vi enbart låtit våra egna värderingar styra olika val i 

studien. Vi vill visa att vi faktiskt varit objektiva och att studien följer en god 

forskningssed. Därmed valde vi att ta med detta kriterium i utvärderingen. 
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2.8 Presentationsmetod  

Denna rapport presenteras enligt den dokumentmall som, institutionen för Handels- och 

IT-högskolan lagt ut på deras hemsida, www.hb.se. I rapporten används figurer och 

tabeller för att skapa en större tydlighet i det som finns beskrivet. Förutom den skriftliga 

presentationen har rapporten presenterats muntligt där vi diskuterade kring studiens 

forskningsfrågor, syfte, metod, resultat samt slutsatser vid ett presentationsseminarium. 

Under detta seminarium ställdes studien även till svars mot en opponering och lämnades 

därefter in för en slutgiltig examinationsbedömning.  
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3 Teoretisk referensram 

I denna teoretiska referensram ges först en motivering till valda ämnesområden och 

utefter det beskrivs dessa centrala begrepp och områden som använts. Referensramen är 

till för att underlätta läsarens förståelse av den empiriska delen.   

3.1 Motiv till valda ämnesområden 

Det finns lite skrivet om ämnet som vi fördjupar oss i och vi använder därför istället en 

teoretisk referensram som bygger på närliggande begrepp och ämnesområden. I 

referensramen beskrivs bland annat begreppet smartphone samt andra ämnen som hör 

nära samman med studiens huvudfråga: Hur upplever smartphoneanvändare att deras 

användning av mobilapplikationer påverkas av mobilapplikationernas 

energiförbrukning? Även delfrågan: Vad är en mobilapplikation? besvaras och i avsnitt 

1.4 står det mer om hur dessa forskningsfrågor kommit till. Vidare förklaras 

användarbeteende kring energiförbrukningen i mobilapplikationer samt komponenter 

som påverkar energiförbrukningen i mobilapplikationer. 

3.2 Smartphone  

Det är sagt att den första smartphone telefonen tillverkades av företaget IBM, år 1993. 

Efter det och fram tills idag har ett antal nya modeller kommit ut på marknaden från olika 

tillverkare såsom Apple, HTC, Nokia och Samsung. Generellt sätt är skärmen större än 

de äldre mobiltelefonerna och de flesta smartphones är inte heller konstruerade med 

fysiska tangenter. Numera manöveras oftast smartphone endast med hjälp av fingrarna 

via ett pekskärmsgränssnitt eller touchscreen som det heter på engelska. Förutom 

skärmen har smartphone även andra komponenter såsom kamera, batteri, processor, 

bluetooth och Wi-Fi. Det finns också operativsystem i smartphones, vilket 

operativsystem som installeras, avgörs av tillverkaren. Typiska exempel på 

operativsystem är Android, iOS, Symbian och Windows Mobile. Utvecklingen av mer 

avancerade komponenter och operativsystem har förändrat synen på denna mobila enhet. 

Smartphone används inte bara till för att ringa och skicka sms utan anses vara en slags 

persondator som klarar av allt fler datorliknande uppgifter. Det går bland annat att ta 

emot och skicka e-post eller kolla kalendern. Dessutom har smartphone, funktioner som 

datorer inte har, exempelvis GPS. (Allen, Graupera & Lundrigan 2010; Hosch u.å.) 

Allen, Graupera och Lundrigan (2010) menar vidare att värdet av smartphones, inte 

längre avgörs av hårdvaran bara, utan det som utmärker smartphones är möjligheten att 

kunna ladda ner och använda mobilapplikationer. 

3.3 Vad är en mobilapplikation? 

Mobilapplikationer eller appar som många användare också kallar dem är program som 

används i smartphones och andra mobila enheter. Mobilapplikationer är egentligen inget 

nytt fenomen utan applikationer till mobiltelefoner utvecklades redan på 1990-talet. På 

den tiden bestämde mobiltillverkarna vilka applikationer som skulle finnas med i 

mobiltelefonerna. Det gör tillverkarna i för sig idag med. Men en stor skillnad mellan förr 

och nu är att idag kan också användare själva välja vilka applikationer som ska laddas ner 

till mobilen. Applikationer laddas ner via programbutiker som finns tillgängliga online 
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och det är oftast gratis att hämta och installera applikationer. (Allen, Graupera & 

Lundrigan 2010) 

 

Det finns två olika typer av mobilapplikationer så kallade native apps och web apps. 

Native apps utvecklas oftast till ett specifikt operativsystem och är sällan kompatibla med 

flera operativsystem. Web apps däremot körs alltid via telefonens webbläsare. Web apps 

fungerar i stort sett med de flesta operativsystem och så länge det alltid finns tillgång till 

ett mobilt nätverk. Enkelt sagt är web apps, applikationer där hela eller delar av 

applikationen laddas ner via webbläsaren, medan native apps är nedladdningsbara 

applikationer som efter nedladning och installation så behövs ingen ytterligare delar 

laddas ner. (Mobithinking u.å.)  

 

Förutom native apps och web apps brukar mobilapplikationer klassificeras efter 

kategorier såsom:   

 

 Musik 

 Nyheter  

 Sociala medier 

 Spel 

 Underhållning 

 

Dessa är några gemensamma och populära kategorier på mobilapplikationer som är tagna 

från Apples
1
 respektive Androids

2
 programbutiker. Det finns ett stort utbud av 

mobilapplikationer för användare att välja mellan och mobilapplikationer används ofta 

för att spela spel, lyssna på musik, kolla e-post, ta bilder etc.    

3.4 Förväntningar kring användningstiden 

Bloom, Eardley, Geelhoed, Manahan och Ranganathan (2004) har gjort en studie som 

handlar om användares upplevelser kring användningstid och mobila gränssnitt, som på 

engelska heter: Investigating the Relationship Between Battery Life and User Acceptance 

of Dynamic, Energy-Aware Interfaces on Handhelds. Enligt studien är användningstiden 

en av de egenskaper, som användare helst vill att tillverkare ska utveckla och förlänga i 

mobiltelefoner. Användare anser att mobiltelefoner har för kort användningstid och deras 

åsikt är att denna tar slut efter bara två till fyra timmars användning. De flesta användare 

uppger istället att den borde vara två till tre gånger bättre så att mobiltelefoner kan klara 

sig på endast en laddning fram tills kvällen. Detta vill dem för att dels behöva slippa 

ladda flera gånger under samma dag och dels för att slippa bära runt på ytterligare 

utrustning såsom laddare och/eller extra batteri. Även Banerjee et al. (2007) lyfter fram 

att användare sällan tar med sig extra laddare.   

 

                                                   
1
 http://www.apple.com/iphone/from-the-app-store/ 

2
 https://play.google.com/store 
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3.5 Användarbeteende kring energiförbrukningen i 
mobilapplikationer 

3.5.1 Batteriladdningsvanor hos mobilanvändare 

Det finns två typer av beteende som kan kategorisera hur användare laddar sina 

mobiltelefoner (Rahmati & Zhong 2009). Dessa delar dem in i typ-A och B användare. 

Typ-A användare laddar ofta mobilen varje dag eller varannan och ibland upp till flera 

gånger per dag. När typ-A användare laddar mobilen tar de ingen hänsyn till batteri-

ikonen och de kopplar bara in mobilen i laddaren utan att bry sig om vad som återstår av 

användningstiden. Typ-B användare däremot kollar alltid på batteri-ikonen innan de 

bestämmer sig för att ladda mobilen. Först trodde man att typ-B användare skulle vara 

mer försiktiga med att ladda mobilen eftersom dessa tog hänsyn till batteri-ikonen. Så var 

inte fallet och det visade sig att typ-B användare laddar både oftare och vid högre 

batterinivåer än typ-A.  

 

Användare brukar oftast ladda mobilen på kvällen och Banerjee et al. (2007) har kommit 

fram till att när mobilen kopplas in i laddaren, återstår oftast en väsentlig mängd energi 

kvar av batteriet. Många gånger är det mer än 50 procent kvar. Heikkinen et al. (2012) 

fick ett annat resultat som istället visar att användare laddar mobilen vid låga 

batterinivåer det vill säga när användningstiden håller på att slut.   

3.5.2 Batteri-ikoner visar information som inte är exakt  

Enligt Rahmati och Zhong (2009) är batteri-ikoner otydliga då dessa oftast visar 

information i procentform vilket gör det svårt att förutsäga den exakta användningstiden 

som är kvar. Om batteri-ikoner hade indikerat mer precist och tydligare skulle 

förmodligen användare ändra på sina batteriladdningsvanor genom att ladda mobilen mer 

sällan eller vänta till ett senare tillfälle. Rahmati och Zhong (2009) menar att användare 

skulle bli mer sparsamma när det gäller användningstiden. Men eftersom batteri-ikoner 

fortfarande använder procentform tvingas därför användare gissa på vad som återstår av 

användningstiden. Det finns en önskan om att batteri-ikoner ska kunna visa 

användningstiden i minuter istället för procentform. (Rahmati & Zhong 2009; Heikkinen 

et al. 2012) I figuren nedan presenteras några exempel på olika batteri-ikoner. 

 
Figur 2 –  Batteri-ikoner som används i mobiltelefoner enligt Rahmati och Zhong (2009). 

3.5.3 Mobilanvändare ändrar på inställningar men inte ofta 

Smartphoneanvändare kan ändra på inställningar för att förlänga användningstiden i en 

smartphone. Rahmati och Zhong (2009) förklarar att många mobilanvändare inte ens är 

medvetna om att mobiltelefoner har några inställningar. Flera användare svarade att deras 
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mobiler inte har några inställningar trots att dessa faktiskt hade det. Det är få användare 

som använder inställningar och flera hade exempelvis bara minskat ljusstyrkan i skärmen 

en enda gång och andra inte alls. Andra inställningar som ibland ändrades kunde till 

exempel vara att inaktivera Wi-Fi, stänga av vibratorn och bluetooth. Rahmati och Zhong 

(2009) anser att anledningen till att inställningar inte används så ofta beror på att alla 

inställningar är uppdelade i olika menyer. Ljusstyrkan kan till exempel vara i en meny 

medan Wi-fi i en annan och det kan därför vara jobbigt för användare att navigera sig 

mellan olika menyer för att ändra inställningar. Ett annat skäl till det låga intresset beror 

på svårigheten med att veta exakt hur mycket användningstid som kan sparas vid ändring 

av en viss inställning. Detta leder till att användare får gissa sig fram och ser därför då 

ingen nytta med att ändra inställningar (Rahmati & Zhong 2009).  

3.6 Komponenter som påverkar energiförbrukningen i 
mobilapplikationer  

Vid användningen av mobilapplikationer sätts olika komponenter igång och beroende på 

vilka, kommer komponenterna förbruka en viss mängd energi. I detta avsnitt går vi 

igenom fyra energikrävande komponenter och vad som är anledningen till den höga 

energiförbrukningen i dessa. 

3.6.1 Processorn 

Processorns uppgift är att beräkna logiken i applikationer så att applikationerna blir 

möjliga att använda. Enligt Perucci, Fitzek och Widmer (2011) har processorns prestanda 

fördubblas minst vartannat år medan samma utvecklingstakt för batterier tar betydligt 

längre och upp till vartannat decennium.  

3.6.2 Skärmen 

Skärmen är en annan komponent som dominerar energiförbrukningen. Anledningen till 

detta är att skärmen är det primära gränssnitt för användare att integrera med telefonen. 

Skärmen är antingen aktiv när den används eller inaktiv om skärmsläckaren är på. (Shye, 

Scholbrock & Memik 2009) Enligt ett test från Sagahyroon (2012) förlängdes 

användningstiden ungefär med 50 procent när ljusstyrkan sänktes med motsvarande 50 

procent. Shye, Scholbrock och Memik (2009) undersökte hur en långsam dämpning av 

ljusstyrkan påverkade användarnas upplevelser vid användningen av mobilapplikationer. 

Vissa användare la inte alls märke till att ljusstyrkan sjönk eftersom den sjönk gradvis 

under en längre tid. Deras testpersoner tyckte till och med att det var bättre att ljusstyrkan 

sjönk långsamt än att denna sjönk direkt. 

3.6.3 Nätverk  

Nätverk inkluderar 3G, GSM och Wi-Fi som också är tre energikrävande komponenter. 

Hur mycket energi som förbrukas från dessa komponenter varierar beroende dels på 

datastorleken som överförs och dels på hur jämn anslutning är vid överföringen. Om 

anslutningen inte är jämn kommer nätverket hela tiden att försöka ansluta tills 

överföringen blivit slutförd vilket medför att energiförbrukningen ökar. 

(Balasubramanian, Balasubramanian & Venkataramani 2009) De förklarar att nätverket 

kan befinna sig i tre energistillstånd nämligen: 
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 Ramp energy är när nätverket håller på att koppla upp sig och den mängd energi 

som förbrukas innan överföringen av data ens påbörjat.  

 

 Transmission energy relateras till mängden energi som förbrukas under själva 

överföringen av data.  

 

 Tail energy är energin som förbrukas efter överföringen där nätverket fortsätter att 

vara ansluten även om överföringen är slutförd. 

 

De testade att göra en överföring på 50Kb data via komponenten 3G. De visa sig att 60 

procent av den totala energiförbrukningen förbrukades efter överföringen (tail) medan 14 

procent gick åt anslutningen av nätverket (ramp). När det gällde Wi-Fi förbrukades minst 

energi under själva överföringen (transmission). Wi-Fi förbrukade även mindre energi än 

komponenten 3G oavsett datastorlek och energitillstånd.  

3.6.4 GPS 

GPS är förkortningen för Global Positioning System och är en komponent som används i 

samband med applikationer som behöver hämta positioner för att kunna lokalisera eller 

navigera platser. Ett alternativ till GPS är använda sig av Wi-Fi för att hämta positioner. 

Men i Wi-Fi är positionerna inte lika noggranna som i GPS. (Paek, Kim & Govindan 

2010) De har använt sig av följande figur som visar noggrannheten för positionering för 

GPS i förhållande till andra komponenter.  

 

 
 

Figur 3 – Komponenternas genomsnittliga positionsavvikelser.  

 

Nackdelen med GPS är dock att denna förbrukar betydligt mer energi än Wi-Fi. Den 

höga energiförbrukningen i GPS har att göra med att komponenten behöver vara konstant 

ansluten för att kunna uppnå precisionen i positioneringen. (Paek, Kim & Govindan 

2010)  
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3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Det finns en avsaknad av teorier kring ämnet som vi fördjupar oss i vilket istället 

resulterade i en teoretisk referensram som består av begreppen och ämnesområdena 

smartphone, mobilapplikationer, användarbeteende samt komponenter som påverkar 

energiförbrukningen i mobilapplikationer. I begreppet smartphone beskrivs vad som 

kännetecknar en smartphone och dess utveckling i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 har delfrågan: 

vad är en mobilapplikation? besvarats. I användarbeteende redogörs mobilanvändares 

batteriladdningsvanor och vilka inställningar som användare brukar tar till för att förlänga 

användningstiden i avsnitt 3.4. I det sista avsnittet 3.5 beskrivs övergripande om hur 

komponenterna processorn, skärmen, nätverket och GPS påverkar energiförbrukningen i 

mobilapplikationer.  

3.8 Argument för den empiriska studien 

Endast en av forskningsfrågorna har besvarats med teorin och det krävs en empirisk 

studie för att kunna besvara resterande forskningsfrågor. Därmed för att kunna ta reda på 

hur smartphoneanvändare upplever att deras användning av mobilapplikationer påverkas 

av mobilapplikationernas energiförbrukning är därför en empirirsk studie nödvändig.  
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenteras en sammanställning av alla intervjuer som genomförts ihop 

med åtta olika smartphoneanvändare. För att läsa mer i detalj om hur intervjuerna har 

gått tillväga se avsnitt 2.5.2. I kapitlet beskrivs även upplägget av empirin. 

4.1 Upplägg 

Följande respondenter kommer inte att namnges efter deras riktiga namn då det inte har 

någon betydelse för studiens syfte utan i fortsättningen kallas de för respondent 1-8. Vi 

har valt att presentera intervjuerna var för sig, detta för att lättare kunna förstå helheten av 

varje enskild intervju. När vi i empirin exempelvis skriver han använder telefonen i 3 

timmar eller respondent 3 laddar batteriet, är det underförstått att respondenten sagt detta 

och att det endast är deras egna utsagor. Det gör att vi hela tiden slipper skriva han säger, 

respondenten menar, enligt respondenten etc. där tanken med detta är att texten ska få ett 

bättre flyt. Samtliga sammanfattningar följer ungefär samma ordning som 

intervjufrågorna och för att se frågorna finns dessa med i bilaga B.  

4.2 Respondent 1  

Använder en iPhone 4S med operativsystemet iOS 6, och har använt smartphone i tre år.  

 

Smartphoneanvändning 

Respondent 1 saknar dator och han använder därför telefonen istället. Telefonen används 

mycket till att surfa på nätet, läsa nyheter, spela, gå in på sociala sajter såsom Facebook 

och allt möjligt egentligen även för att ringa och smsa. På vardagar används telefonen 

mellan två till tre timmar per dag medan på helger mer eftersom han är ledig från jobbet 

och oftast blir det då mellan fyra till fem timmars användning under helger.  

 

Användarbeteende batteri 

Respondent 1 laddar batteriet på sin telefon oftast två gånger dagligen, men ibland kan de 

räcka med en gång säger han. Han tar hänsyn till vad som återstår av batteriet och laddar 

batteriet när batteri-ikonen visar 10-20 procent. Respondent 1 är mindre nöjd med 

användningstiden på sin telefon och understryker att batteriet endast räcker två till tre 

timmars användning. Rimlig användningstid för en smartphone anser han är cirka sex 

timmar vid konstant användning och om man tar standbytid i beräkningen ska den räcka 

en hel dag. 

 

Användarbeteende mobilapplikationer 

Respondent 1 är inte medveten om vilka specifika applikationer som kan vara 

energibovar men generellt tycker han att applikationer förbrukar väldigt mycket energi. 

Däremot är han medveten om vilka komponenter som förbrukar mycket energi. De 

komponenter han nämner är 3G, Wi-Fi, skärmen och processorn. 

 

Respondent 1 tar till olika åtgärder för att förlänga användningstiden. Han drar till 

exempel ner på ljusstyrkan i skärmen. Han brukar också avsluta alla applikationer som 

som körs i bakgrunden för annars går det åt mer energi från batteriet. Han märker en liten 
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förbättring efter åtgärderna men resultatet är inte så pass god som han hade velat att det 

skulle vara.  

 

Respondent 1 säger att användningen av specifika applikationer inte påverkats eftersom 

förutom webbradion, så vet han inte vilken specifik applikation som förbrukar mycket 

energi. Han vet dock att applikationer i kategorin spel generellt förbrukar väldigt mycket 

energi så dem använder han inte när han behöver spara användningstid. Webbradion och 

spelapplikationer är dem applikationer som respondent 1 inte använder när han behöver 

spara energi i batteriet.  

 

Enligt respondent 1 har smartphones tagit en större roll i människans vardag jämfört med 

tidigare och han säger att nu används smartphones i fler sammanhang än vad tidigare 

telefoner gjorde. Därmed är människans användning den bidragande faktorn till att 

användningstiden upplevs som låg. Dock anser han att batteriutvecklingen borde gå 

fortare och bättre batterier borde finnas tillgängliga. Respondent 1 önskar att det fanns 

någon åtgärdsplan från respektive smartphonetillverkare som han kunde följa för att 

förlänga användningstiden.  

4.3 Respondent 2  

Använder en Sony Expiria S med operativsystemet Android, och har använt smartphone i 

mer än ett år.  

 

Smartphoneanvändning 

Respondent 2 använder sin smartphone mycket till att anteckna. Vidare använder han sin 

smartphone till webbsurfning, till spel, som kamera samt till samtal och sms. Under en 

dag använder han sin smartphone mellan två till tre timmar. 

 

Användarbeteende batteri 

Respondent 2 laddar telefonen varje kväll och tar även hänsyn till vad som återstår av 

batteriet. Han säger att oftast brukar batteri-ikonen vara under 30 procent när han laddar 

telefonen. Enligt respondent 2 är användningstiden i hans smartphone rätt dålig eftersom 

han är tvungen att ladda batteriet varje kväll. Han vill att användningstiden i en 

smartphone ska kunna hålla i två dagar.  

 

Användarbeteende mobilapplikationer 

Respondent 2 säger sig vara medveten om vilka specifika applikationer som förbrukar 

mycket energi. Exempel på applikationer som han uppger är videospelaren och radio. 

Han läser också recensioner från tidigare användare om de applikationer som han vill 

ladda ner och på så sätt höjs hans medvetenhet om vilka applikationer som förbrukar 

mycket energi. Respondent 2 uppger att han är medveten om vilka komponenter som 

förbrukar mycket energi i samband med användningen av en applikation. Exempel han 

ger är processorn, skärmen och grafikkortet. 

 

Respondent 2 tar till olika åtgärder för att förlänga användningstiden på sin smartphone. 

Han stänger av GPS, minskar ljusstyrkan i skärmen och stänger av applikationer som 

körs i bakgrunden. Han märker markant skillnad på användningstiden efter dessa åtgärder 
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och upplever resultatet som väldigt goda. Användningstiden förlängs, enligt honom med 

20-30 procent.  

 

Om en applikation förbrukar väldigt mycket energi och enligt respondent 2 är 

applikationer för videostreaming ett sådant exempel, då är han försiktig med hur mycket 

han använder den. Respondent 2 säger att förutom applikationer för videostreaming, har 

han märkt att även videospelaren förbrukar väldig mycket energi så den använder han 

endast när han verkligen behöver det, annars så gör han inte det. Efter att han använt en 

applikation som han laddat ner och upplever att den förbrukar mycket energi, 

avinstallerar han den helt. Oftast är det nöjes och spelapplikationer som prioriteras bort. 

Men sen sker motsatsen också, nämner han och applikationer som förbrukar lite energi 

använder han mer.  

 

Respondent 2 tycker det är konstigt att ju mer utvecklingen av mobiltelefoner går framåt 

desto mer minskar användningstiden. Han återblickar till sin tidigare mobil, en Nokia 

3210, då räckte batteriet i tre till fyra dagar. Därför anser han att batteriet är för dåligt.  

4.4 Respondent 3  

Använder en LG Optimus 2X med operativsystemet Android, och har använt smartphone 

i snart två år.  

 

Smartphoneanvändning 

Respondent 3 använder sin smartphone främst till samtal men också till webbsurfning 

och som ersättning av dator eftersom han inte har någon. Han brukar även använda den 

till att spela spel. Respondent 3 uppger att under en dag använder han sin smartphone två 

till tre timmar.  

 

Användarbeteende batteri 

Respondent 3 brukar ladda telefonen två gånger om dagen, han tar hänsyn till batteri-

ikonen och brukar ladda när den visar under 20 procent. Det händer även att batteri-

ikonen visar över 20 procent när han laddar, oftast då i samband med att han ska ge sig 

iväg och behöver ha ett fulladdat batteri. Respondent 3 tycker att batteriet inte räcker till 

för att täcka hans användningsbehov och han känner att batteriet försämrats med tiden. 

Rimlig användningstid för en smartphone anser han borde vara minst en dag men helst 

två dagar. 

 

Användarbeteende mobilapplikationer 

Respondent 3 säger sig vara medveten om vilka specifika applikationer som förbrukar 

mycket energi. Han uppger att webbläsaren och applikationer för sociala sajter förbrukar 

en hel del energi. Sedan säger han att speciellt spel med hög grafik förbrukar mycket 

energi. Respondent 3 säger sig vara medveten om vilka komponenter som förbrukar 

mycket energi vid användningen av en applikation. Enligt honom är det komponenterna 

skärmen och Wi-Fi. 

 

Åtgärder som respondent 3 tar till för att förlänga användningstiden är att dra ner på 

ljusstyrkan i skärmen samt stänga av Wi-Fi och 3G. Specifikt för honom är att han har 
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problem med ljudet på sin smartphone, om han stänger av ljudet så förbrukas mer energi 

tycker han därför har han alltid ljudet på. Resultatet av åtgärderna upplevs inte som goda 

nog men ibland kan han se någon förbättring.  

 

Respondent 3 uppger att han minskar användningen av vissa applikationer för att 

prioritera samtal. Applikationer som han oftast undviker att använda är spel och 

musikapplikationer. I samband med minskningen blir dessa applikationer överflödiga i 

telefonen och då avinstallerar han dessa.  

 

Respondent 3 skulle vilja ha mer detaljerad information angående energiförbrukningen i 

mobilapplikationer. Den information som han får i dagsläget är angiven i procent och det 

är svårt att tyda hur mycket en viss procent är i förhållande till tid. Han skulle också vilja 

se status på batteriprestandan för att kunna jämföra med hur den var vid köptillfället. 

Respondent 3 lägger skulden på batteriet och anser att tillverkarna borde se till att denna 

utvecklas i framtiden.  

4.5 Respondent 4  

Använder en HTC Sensation XE med operativsystemet Android version 4.0, och har 

använt smartphone i mer än ett år.  

 

Smartphoneanvändning 

Först och främst använder respondent 4 sin smartphone för att ringa och smsa det är ju 

det telefonen är till för säger han. Respondent 4 beskriver att i och med att det är en 

smartphone så finns möjligheten till att surfa på internet, kolla mejl, läsa nyheter och 

spela spel så det gör han också. Sammanlagt använder han sin smartphone max 3 timmar 

per dag.   

 

Användarbeteende batteri 

Respondent 4 laddar telefonen varje dag. Ibland händer det att han använder sin 

smartphone mycket och det sker efter att han slutat jobbet eller på helger. Vid dessa 

tillfällen laddar han batteriet en kort stund för att den ska räcka hela dagen. Han tar inte 

hänsyn till vad som återstår av användningstiden när han ska ladda telefonen. Han anser 

att batteriet i telefonen var bättre förr i tiden eftersom han kunde använda telefonen upp 

till två veckor utan att behöva ladda den. Han tar upp att när det gick över till smartphone 

är det inte som innan och han är glad om den håller en hel dag. Naturligtvis är det dåligt 

men så är det tyvärr säger respondent 4. Han är nöjd om batteriet håller hela dagen fram 

tills att det är dags att lägga sig, men han hade också velat ha ett batteri som i alla fall 

håller två till tre dagar.   

 

Användarbeteende mobilapplikationer 

Respondent 4 upplever att det inte är någon eller några specifika mobilapplikationer som 

förbrukar mycket energi. Däremot upplever respondent 4 att spelapplikationer förbrukar 

mer energi och att det till stor del beror på reklam. Detta upplever han för att det känns 

som att även om spelet bara är igång och inte spelas, poppar det hela tiden upp massa 

reklam där dessa måste uppdateras säger han. Han upplever också att förutom reklam 

måste skärmen vara något som påverkar energiförbrukningen i mobilapplikationer. Detta 
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för att vad han än använder för applikation så behöver alltid skärmen vara på. Respondent 

4 är också medveten om att bluetooth, Wi-Fi och 3G förbrukar en hel del energi, men 

nämner att 4G är den komponent som drar mest energi.   

 

Respondent 4 anser att skärmen förbrukar mest energi därför sänker han ljusstyrkan i 

skärmen till det lägsta för att förlänga användningstiden. En annan åtgärd respondent 4 

tar till är att han använder sig av en applikation som stänger ner alla onödiga 

applikationer automatiskt och säger att telefonen går in i en slags survivor mode. Med 

onödiga menar han att den stänger ner alla applikationer förutom dem vitala såsom ringa 

och sms. Enligt honom underlättar detta för då slipper han stänga av varje applikation var 

för sig. Respondent 4 säger att det är vanligt att han tar till dessa åtgärder tidigt på dagen 

där han försöker jobba förebyggande och om det är sent på kvällen så struntar han i att ta 

till några åtgärder. Av dessa åtgärder så upplever han att sänka ljusstyrkan är den åtgärd 

som funkar bäst. 

 

Respondent 4 säger att det händer att han minskar användningen av spelapplikationer 

med reklam i och applikationer för videostreaming. Detta sker oftast mitt under dagen 

eller om han märker att det är lite användningstid kvar och inte har en laddare i närheten 

då minskar användningen av dessa applikationer. Annars säger respondent 4 att det aldrig 

gått till en gräns där han avinstallerat en applikation på grund av att den förbrukar för 

mycket energi. Det gör han bara om han i överhuvudtaget blir trött på applikationen men 

aldrig på grund av energiförbrukningen. 

 

Slutligen anser respondent 4 att dagens batterier är alldeles för dåliga jämfört med innan 

så det får han och tycka att det är batteriet i sig som är dåligt.  

4.6 Respondent 5  

Använder en iPhone 4S med operativsystemet iOS version 5, och har använt smartphone 

i fyra år.  

 

Smartphoneanvändning 

Respondent 5 använder sällan telefonen för att ringa utan främst är det för att smsa, läsa 

nyheter, kolla Facebook och chatta i Messenger. Anledningen till att han inte ringer är för 

att oftast så sitter han på föreläsningar eller jobbar så därför håller han kontakten via sms, 

Facebook och Messenger istället. Streama serier är också något han ofta gör med 

telefonen. Sammanlagt lägger respondent 5 ner i snitt två till fyra timmar per dag på att 

använda sin smartphone. 

 

Användarbeteende batteri 

Respondent 5 laddar telefonen varje kväll för annars klarar den sig inte säger han. Han 

beskriver att han oftast har laddaren med sig och att det har blivit mer som att telefonen 

laddas så fort möjligheten ges, exempelvis kan vara om han sitter vid datorn eller är på 

jobbet då kopplas telefonen in i laddaren. När respondent 5 laddar telefonen bryr han sig 

inte om vad som återstår av batteriet, men oftast brukar det vara runt 50 procent kvar av 

användningstiden. Respondent 5 tycker att användningstiden är väldigt dåligt och anser 

att varannan dag är rimlig användningstid innan telefonen behöver laddas igen.  
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Användarbeteende mobilapplikationer 

Respondent 5 tycker att vissa musikapplikationer drar väldigt mycket energi. En annan 

applikation är exempelvis kartapplikationen, om denna är på så kanske telefonen fungerar 

i en halvtimma innan batteriet är slut säger han. Respondent 5 är som sagt medveten om 

att kartapplikationen aktiverar GPS, och att denna komponent förbrukar mycket energi. 

Sedan säger han att skärmen är en annan komponent som påverkar energiförbrukningen i 

mobilapplikationer.  

 

Om respondent 5 inte använder det trådlösa nätverket stänger han av 3G och Wi-Fi för att 

förlänga användningstiden. Det händer att han sänker ljusstyrkan i skärmen. Ytterligare 

en åtgärd respondent 5 tar till är att han stänger av i princip allting i telefonen när det är 

20 procent kvar av användningstiden och detta upplever han som att telefonen då klarar 

sig avsevärt längre. Anledningen till att respondent 5 slutar använda telefonen när det är 

20 procent kvar är i fall någon skulle vilja få tag på honom. 

 

Det har aldrig hänt att respondent 5 minskar användningen av mobilapplikationer på 

grund av deras energiförbrukning. För oftast har han laddaren med sig och kopplar in 

denna så fort han får chansen. Därför är energiförbrukningen i mobilapplikationer inte 

någonting han tänker på i alla fall. Respondent 5 uppger att han har blivit tvungen att ta 

med sig laddaren överallt detta för att han ska kunna använda telefonen som han vill.  

 

Slutligen så tycker respondent 5 att den dåliga användningstiden beror på batteriet och 

inte sin egen användning eller mobilapplikationers energiförbrukning. Respondent 5 

säger, visst om han använder telefonen mycket men en telefon ska ju kunna ringas och 

med en smartphone ska mobilapplikationer kunna användas. Vidare säger han att det är 

som sagt en mobil och denna ska kunna tas med överallt så förutsättningen tycker han att 

en smartphone ska kunna erbjuda konstant användning minst under en dag vilket inte går 

att göra nu. Det får han att tycka att det är batteriet i sig som är dåligt. Respondent 5 

upplever att användningstiden drar iväg om han ringer för mycket och anser att det i 

princip inte är någon mobil om denna inte kan räcka åt en hel dag.   

4.7 Respondent 6  

Använder en Samsung Galaxy Nexus med operativsystemet Android version 4.1.2, och 

har använt smartphone i fyra år.  

 

Smartphoneanvändning 

Respondent 6 säger att telefonen används till underhållning i över lag, gå in på Facebook, 

visa schemat, visa busstider, kolla upp vad som går på tv och GPS för att kolla kartor. 

Om respondent 6 har tråkigt eller har tid över händer de att han också försöker spela spel 

med den. När han pendlar till och från skolan som ungefär tar 35-45 min, brukar han 

använda telefonen för att lyssna på musik eller surfa med telefonen. I snitt uppskattar 

respondent 6 att han använder sin smartphone i fyra timmar på vardagar och betydligt 

mer på helgerna. 
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Användarbeteende batteri 

Respondent 6 hade gärna sett att användningstiden hade förlängts för som det är nu så 

måste han ladda telefonen varje dag innan han går och lägger sig. Han brukar bara koppla 

in den utan att ta hänsyn till vad som återstår av batteriet. Han menar att det inte spelar 

någon roll om han använt telefon mycket eller lite för det blir ändå så att han måste ladda 

den inför nästa dag, annars kommer inte batteriet att räcka till säger han. Respondent 6 är 

nöjd om användningstiden kan hålla i två dagar för det kan hända att han plötsligt ska 

iväg någonstans och hinner då inte ladda telefonen. 

 

Användarbeteende mobilapplikationer 

Respondent 6 är inte helt säker på om det är mer än andra men han anser att 

grafikkrävande spel förbrukar väldigt mycket energi. Respondent 6 uppger också att 

applikationer för att streama musik förbrukar mycket energi. Sedan tycker han egentligen 

inte så många andra applikationer förbrukar så mycket energi. Enligt honom är det inte 

applikationen i sig utan snarare skärmen som förbrukar energi. Respondent 6 säger att 

mobilapplikationer som behöver hämta något från nätet, typ hämta poänglista eller 

uppdateringar tror han påverkar energiförbrukningen eftersom applikationen behöver då 

koppla upp sig mot 3G nätet. Respondent 6 nämner ett exempel när någon gillar en bild 

som han lagt upp på en social sajt då uppdateras detta via pushnotifikationer vilket 

påverkar energiförbrukningen.  

 

Som åtgärder för att förlänga användningstiden i telefonen brukar respondent 6 inte ha på 

Wi-Fi i onödan. Respondent 6 inaktiverar också automatiska uppdateringar och 

synkroniserings grejer. När respondent 6 inte har tillgång till laddare eller inte är hemma 

och märker att batterinivån börjar bli låg brukar han sänka ljusstyrkan i skärmen. 

Respondent 6 upplever att dessa åtgärder förlänger till en viss del men det är ju inte så 

otroligt mycket säger han.  

 

Respondent 6 säger att hans användning av mobilapplikationer aldrig har påverkats av 

deras energiförbrukning och inte någonting han tänker på i alla fall.  

 

Slutligen anser respondent 6 att batteriet är för klent och tycker inte att 

smartphonetillverkare ska slimma ner batteriet som de gör. För grejen är den att alla 

tillverkare på något vis försöker slimma ner telefonen till världens tunnaste telefon och 

om de istället skulle utöka storleken på batteriet, visst den skulle bli lite tjockare men det 

spelar ingen större roll tycker respondent 6. För med tanke på dagens batterier är de ju 

inte speciellt tjocka och dessa skulle dels ha bättre användningstid samtidigt skulle 

telefonen också blir mer greppvänligare menar han. 

4.8 Respondent 7  

Använder en Samsung Galaxy S2 med operativsystemet Android, och har använt 

smartphone i mer än ett år.  

 

Smartphoneanvändning 

I första hand använder respondent 7 telefonen till de primära telefonfunktionerna. 

Respondent 7 tar upp att det kanske inte känns så normalt med dessa smartphone men det 
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är det han gör ringer, smsar och lyssnar på musik. Respondent 7 använder också 

telefonen för att spela spel. Respondent 7 tycker att det finns applikationer för väldigt 

mycket. Ta till exempel Svenskafans som har en egen applikation eller Facebook som 

han inte använder så mycket, men som sagt det finns applikationer för nästan vad som 

helst säger han. Kameran som enligt honom är ganska bra använder han ganska frekvent 

för att ta bilder med. Någonting han däremot aldrig har använt i telefonen är GPS. Om det 

är en dag han jobbar brukar han lyssna på musik i början av dagen på jobbet i cirka två 

timmar. Sen när han är hemma och inte orkar sätta på datorn använder han smartphone 

istället, för datorns funktioner finns ju i telefonen säger respondent 7. Han uppskattar att 

han använder telefonen mellan tre till fem timmar per dag.  

 

Användarbeteende batteri 

Innan respondent 7 lägger sig varje natt brukar han sätta den på laddning, mest som en 

åtgärd för att den ska räcka nästa dag. Respondent 7 bryr sig inte om vad som återstår av 

batteriet när han laddar den eftersom han ändå laddar den varje dag. Personligen tycker 

han att användningstiden på telefon är bra eftersom batteriet aldrig har tagit slut under en 

dag och han säger att den alltid har räckt till för hans syften med telefonen. Däremot 

tycker respondent 7 att även om de flesta människorna har tillgång till att ladda sin 

telefon varje dag är det ändå så att om de använder applikationer och sådant så ska 

egentligen batteriet vara så utvecklat att den håller i 24 timmar utan att man ska behöva 

ladda den flera gånger. Han menar att det finns så mycket funktioner i telefonen. Låt säga 

att du sitter och använder applikationer sen måste du ladda telefonen igen efter åtta 

timmar det får han att tycka att prestandan på telefonen jämfört med prestandan på 

batteriet är för bra.  

 

Användarbeteende mobilapplikationer 

Av det applikationer respondent 7 använt tycker han inte att det är någon specifik 

applikation som förbrukar för mycket energi. Däremot uppger han att det är väldigt 

många gratisapplikationer som gör det. Han tror inte det är applikationen i sig som 

förbrukar mycket energi utan han anser att det är reklamen i dessa gratisapplikationer 

som gör att de förbrukar mycket energi. Han tycker också att spelapplikationer i sig 

använder mer energi. Som jämförelse tar han exempelvis Svenskafans, det är som att 

surfa på internet det är inte mycket mer med det, men om du istället spelar spel så 

används skärmen hela tiden detta gör att telefonen måste jobba ännu mer vilket drar mer 

energi av telefonen. Respondent 7 kan tänka sig att applikationer som är programmerade i 

telefon från början förbrukar mindre energi där till exempel tillverkaren försöker 

förmodligen utveckla applikationerna i telefonen så att de inte drar för mycket energi. 

Respondent 7 menar att applikationer som går att ladda ner anpassas bara för 

försäljningssyfte, de ska vara så bra som möjligt och säljas så bra som möjligt. Förutom 

skärmen är han inte medveten om vilka andra komponenter som påverkar 

energiförbrukningen i mobilapplikationer. Respondent 7 tror det är svårt att komprimera 

energiförbrukningen i en mobilapplikation. 

 

För att förlänga användningstiden i telefonen är respondent 7 noga med att stänga av 

applikationer som för tillfället inte används och som körs i bakgrunden. Som han sa innan 

så är det primära telefonfunktionerna sms och att kunna ringa, så vid lågt batterinivå 
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använder han inte applikationer och slutar använda telefonen som en dator och istället 

använder han den som en telefon igen. Sedan sänker han ljusstyrkan på skärmen för att 

den inte ska förbruka så mycket energi. Av dessa åtgärder han tar till vet han inte riktigt 

hur märkbar skillnad det blir på energiåtgången. Respondent 7 svarar att han alltid tyckt 

att användningstiden är bra. Dessa åtgärder han tar till nu började han redan med från 

tillfället han köpte telefonen så han har inte riktigt testat för att se skillnaden på resultatet 

mellan att stänga av en applikation och ha på den. Däremot har han märkt att någon gång 

när han glömt stänga av en applikation blivit förvånad över att batteriet har använts mer 

än vad han förväntade sig att det skulle göra.  

 

Om respondent 7 upplever att en mobilapplikation använder för mycket energi försöker 

han inte använda applikationen överhuvudtaget för det finns saker i telefonen som är 

viktigare för honom såsom telefonfunktionerna. Samtidigt menar respondent 7 att det 

beror på syftet med applikationen, för han kan tänka sig att vissa människor kanske 

behöver använda en applikation och använder den trots att den förbrukar mycket energi. 

Han tar upp att syftet kan ha större betydelse än energiförbrukningen men eftersom hans 

oftast är spel så är det inte svårt att lägga ner ett spel för att telefonen ska funka. För vissa 

gratisspel har respondent 7 gått så långt med att han avinstallerat dessa applikationer. Han 

tycker inte det varit värt det och applikationerna kändes meningslösa i jämfört med vad 

som hände med telefonen när han la märke till att användningstiden påverkades. Om det 

är några applikationer han prioriterar bort är det främst nöjesapplikationer. För att i grund 

och botten är telefonen som en liten dator och visst det går använda den till flera saker 

men respondent 7 nämner också att alla människor har varit ute på krogen någon gång 

och de har dåligt med användningstid kvar på telefonen. Detta ställer till problem när de 

till exempel vill ringa efter en taxi men kan inte på grund av att batteriet är slut. Därför 

prioriterar han telefonfunktionerna för att ringa och smsa mycket högre än något spel 

eller någon annan sorts applikation.  

 

Slutligen anser respondent 7 att det är en kombination av hans egen användning och att 

mobilapplikationer drar för mycket energi. Han säger att eftersom det finns åtgärder för 

hur du själv använder en applikation så till viss del är det personerna som påverkar det 

lite. Han tycker inte att skulden ska läggas på batteriet eftersom dagens smartphone är 

som en liten dator och det finns mycket kraft i dessa och han kan förstå att det krävs en 

hel del energi för att driva runt dessa smartphones. Ta till exempel en bärbar dator, om 

laddaren inte är inkopplad så räcker inte batteriet länge utan efter några timmar är det slut 

säger han. Han tror inte batterimarknaden lägger lika mycket resurser på att utveckla 

batteriet som för andra komponenter därför är batteriet inte lika högt utvecklad än. Men 

som sagt kan respondent 7 inte riktigt klaga på batteriet eftersom för honom återstår det 

alltid användningstid så därför tycker han att det är en kombination av användarens 

användning och applikationer som tar väldigt mycket energi. 

4.9 Respondent 8  

Använder en Samsung Google Nexus med operativsystemet Android version 4.1, och har 

använt smartphone i fyra år.  
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Smartphoneanvändning 

För respondent 8 är ringa och sms det primära med sin smartphone. För honom är också 

kalender och e-post viktiga funktioner, dessa används både privat och för jobbet så att 

han hela tiden kan hålla sig uppdaterad om jobb och privata ärenden. Han brukar använda 

applikationer för att lyssna på musik och radio. Respondent 8 säger att det rör sig minst 

om tre timmar per dag som han använder sin smartphone.   

 

Användarbeteende batteri 

Respondent 8 laddar sin smartphone två gånger om dagen. Detta måste han göra för 

oftast håller telefonen precis en dag. Han tar hänsyn till batteri-ikonen och väntar tills det 

är på cirka 15 procent innan han laddar telefonen. Han tycker att batteriet är väldigt dåligt 

och det har hänt honom flera gånger att han inte haft tillgång till laddare och så stängs 

telefonen av på grund av att batteriet tagit slut. Han tycker att användningstiden i en 

smartphone borde hålla i minst två till tre dagar.  

 

Användarbeteende mobilapplikationer 

När respondent 8 kollar på något videoklipp eller film på telefonen så upplever han att 

det drar oerhört mycket energi. Applikationer för IP-telefoni är också väldigt 

energikrävande och såklart spelapplikationer säger han. Om han typ bläddrar och surfar 

med telefonen upplever han att den förbrukar en hel del energi. Han säger sig vara 

medveten om att det är komponenterna minnet och processorn som belastar 

energiförbrukningen för att det är dessa som driver mobilapplikationen.  

 

Respondent 8 använder inte telefonen lika mycket som han kanske hade velat, för väntar 

han ett viktigt samtal så är han försiktig med att använda telefonen. Andra åtgärder som 

han tar till är att sänka ljusstyrkan, stänga av pushnotifikationer och så använder han en 

applikation som stänger ner alla applikationer för att minska energiförbrukningen i 

telefonen. Av dessa åtgärder respondent 8 tar till upplever han ingen märkbar skillnad för 

det är fortfarande så att han måste ladda telefonen varje dag.  

 

Respondent 8 säger att det finns ganska många applikationer som han minskar 

användningen av men aldrig gått så långt att han avinstallerat någon applikation på grund 

av deras energiförbrukning. Exempel på applikationer som han använder mindre när det 

är lite batteri kvar är videostreaming, radio och IP-telefoni applikationer. Han är mer 

försiktig med att använda applikationer när han inte är hemma för då prioriteras de 

primära funktionerna i telefonen. Dock om han är hemma så påverkar användningen inte 

alls för då finns alltid tillgång till laddaren. 

 

Slutligen tycker respondent 8 att mobilapplikationer förbrukar för mycket energi men att 

den dåliga användningstiden beror mest på ett dåligt batteri. Han tycker inte att 

mobilapplikationers energiförbrukning ska behövas minskas och anpassas efter batteriet. 

Visst smartphone har ett litet batteriet och är ju en slags minidator med väldigt bra 

prestanda men respondent 8 menar ändå att batteriteknologin borde vara mer utvecklat. 

Han tycker att komponenterna är väldigt bra men att batteriet fortfarande är dåligt och på 

grund av detta kan han inte utnyttja telefonen till max.  
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5 Analys och diskussion 

I det här kapitlet går vi kortfattat igenom vad analysen kommer att innehålla. Därefter 

kommer vi att presentera det som för oss varit mest intressant att lyfta fram i analysen 

där kapitlet avslutas med att vi besvarar studiens delfrågor.   

5.1 Upplägg  

För att underlätta analysen har vi använt matristabeller som är en del av studiens valda 

analysmetod. Det finns mer beskrivet om denna analysmetod i avsnitt 2.6 medan 

matristabellerna går att återfinna i bilagorna. Analysen är uppdelad i två delar. I den 

första delen används i princip samma rubriker som förekommer i empirin. Den enda 

skillnaden från empirin är att avsnitt 5.4 användarbeteende mobilapplikationer istället är 

uppdelat i underrubrikerna medvetenhet applikationer, medvetenhet komponenter och 

inställningar samt användning av mobilapplikationer. I den andra analysdelen besvaras 

studiens delfrågor i form av en diskussion.  

5.2 Smartphoneanvändning  

Användningen av smartphones varierar mellan respondenterna. De flesta respondenter 

brukar använda sin smartphone mellan två till tre timmar under en dag. Ibland används 

den i fem timmar men det är oftast under helger. Allen, Graupera och Lundrigan (2010) 

anser att mycket av det som utmärker en smartphone är att kunna använda 

mobilapplikationer. Det märks att mobilapplikationer är ett intresse för respondenterna då 

samtliga vill ha längre användningstid för att få ut mer av sin användning av 

smartphones. Smartphones har både bättre prestanda och fler funktioner än gamla 

mobiltelefoner som i stort sett bara gick att ringa och skicka sms med. Dessa 

grundläggande funktioner så som samtal och sms används fortfarande av respondenterna 

men utgör inte alltid det huvudsakliga användningsområdet. En smartphone används till 

så mycket mer än bara till samtal. 

”Jag använder sällan telefonen för att ringa, för oftast sitter jag på föreläsningar eller så 

jobbar jag då använder jag sms, Facebook och Messenger istället för att hålla kontakten.” 

[Respondent 5]
3
 

Det finns olika definitioner av smartphones men alla har ungefär samma betydelse. Enligt 

Cassavoy (u.å.) är en smartphone en kombination av mobiltelefon och handdator. Denna 

definition får stöd av respondenterna som uttrycker sig på följande sätt. 

 

”Dem här smartphones är ju som små minidatorer...” [Respondent 8]
4
 

”…för att i grund och botten är det ju som en liten dator och man kan använda den som 

en.” [Respondent 7]
5
 

                                                   
3
 Se fråga 4 i bilaga g.  

4
 Se fråga 10 i bilaga j.  

5
 Se fråga 13 i bilaga i.  
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När respondenterna pratar om deras användning av smartphones brukar uttrycket datorer 

komma upp i sammanhanget. Deras sätt att använda smartphones har vissa likheter med 

datorer vilket är att kolla e-post, kalendern och att surfa på nätet. Vissa respondenter har 

till och med ersatt datorn helt. 

”Har inte haft dator, så telefonen har ersatt den.” [Respondent 1]
6
 

5.3 Användarbeteende batteri 

Rahmati och Zhong (2009) framhåller att användare laddar ofta mobilen varje dag eller 

varannan och ibland upp till flera gånger per dag. Våra respondenter är som deras 

användare där samtliga respondenter laddar varje dag och minst en gång om dagen. Enligt 

Rahmati och Zhong (2009) finns det användare som kollar på batteri-ikonen när de ska 

ladda mobilen respektive dem som inte tar hänsyn till batteri-ikonen. Vissa av 

respondenterna kollar på batteri-ikonen när de ska ladda men inte alla. Respondenterna 

som tar hänsyn till hur mycket energi som återstår brukar ladda batteriet när batteri-

ikonen visar under 20 och i vissa fall 50 procent. De flesta respondenter som tar hänsyn 

laddar två gånger om dagen och faktiskt oftare än dem som inte bryr sig, som bara laddar 

en gång. Respondenterna som inte tar hänsyn gör inte det på grund av att de anser att 

batteriet ändå inte kommer räcka över natten och absolut inte under nästa dag. Därför 

laddar de sin smartphone innan de går och lägger sig eller innan de ger sig väg. 

”Jag laddar varje natt, mest som en åtgärd för att den inte ska behöva dö under dagen.” 

[Respondent 7]
7
 

”Ibland väntar jag, men om jag ska iväg då vet jag att jag inte kommer kunna ladda den 

på ett tag så då försöker jag ladda den oavsett.” [Respondent 3]
8
 

När Bloom et al. (2004) gjorde sin studie så tyckte deras användare att användningstiden 

var dålig. Sedan dess har nästan 10 år gått men även idag har många användare samma 

upplevelser om att användningstiden är för kort och att denna inte räcker till. 

Respondenterna är inte helt nöjda med användningstiden och de klagar mest på batteriets 

lagringskapacitet. 

”Jag skulle vilja skylla på batteriets prestanda. Den är lite för klen helt enkelt /…/ alla 

tillverkare försöker slimma ner dem väldigt mycket det är någon slags cape race på 

världens tunnaste telefon.” [Respondent 6]
9
 

 

Det finns en önskan om att användningstiden förlängs till två dagars användning. 

Användningen som det ser ut nu är cirka tre timmars aktiv användning. Om man tänker 

på två dagars användningstid blir vår tolkning att aktivt användande förlängs till sex 

timmar och så måste standbytiden räknas med också. Kraven för att batteriet ska räcka till 

så pass lång tid, ställs på batteriets lagringskapacitet och inte på egen användning eller 

                                                   
6
 Se fråga 4 i bilaga c.  

7
 Se fråga 6 i bilaga i.  

8
 Se fråga 6 i bilaga e. 

9
 Se fråga 14 i bilaga h. 
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applikationernas energiförbrukning. De är inte benägna att anpassa sin egen användning 

till batteriets lagringskapacitet och har också lite krav på att applikationernas 

energiförbrukning ska minska. 

 

”Jag tycker att det är batteriet, ok om jag använder den men en telefon ska ju kunna 

ringas och nu när det är en smartphone ska man ju kunna använda mobilapplikationerna 

som finns i denna.” [Respondent 5]
10

 

”…man borde inte anpassa applikationer till användningstiden...” [Respondent 8]
11

 

5.4 Användarbeteende mobilapplikationer 

5.4.1 Medvetenhet applikationer  

Enligt Rahmati och Zhong (2009) är batteri-ikoner otydliga och svåra att uppskatta 

eftersom dessa visar användningstiden i procentform. På ungefär samma sätt har 

respondenterna gått in på att de är inte medvetna om hur mycket energi en enskild 

applikation förbrukar. Antingen har de inte tillgång till sådan information eller så är den i 

form av procent vilket leder till svårigheter att tolka. 

”…jag har tänkt mycket på energiförbrukningen i mobilapplikationen och jag förstår mig 

inte riktigt på den. Alltså man vet inte vad som förbrukar hur mycket. Det står i och för 

sig i procent men det är svårt och veta hur en viss procent betyder.” [Respondent 3]
12

 

Detta i sin tur har lett till att respondenterna får förlita sig på sin egen uppskattning om 

huruvida en applikation förbrukar mer energi än andra. Uppskattningen görs oftast på den 

erfarenhet de har från användningen av enskilda applikationer. Utifrån denna 

uppskattning har respondenterna bildat en uppfattning om att olika kategorier innehåller 

applikationer med hög energiförbrukning. Återkommande kategorier med energikrävande 

applikationer som nämns är spel och nöjeskategorierna. 

”Det är ingen specifik tror jag inte. Däremot tror jag applikationer för kategorin spel 

förbrukar mer energi…” [Respondent 4]
13

 

Även i tidigare forskning framgår det att spel, video och lokaliseringsapplikationer, är 

mer energikrävande (Ding et al. 2011). Att beskylla att det är en hel kategori av 

applikationer som förbrukar mycket energi låter inte rättvist. Applikationerna är inte 

indelade i kategorierna baserat på deras energiförbrukning utan på andra egenskaper de 

har gemensamt. Vår tolkning är att detta sker på grund av att de förlitar sig på sin egen 

uppskattning och inte på någon specifik information om enskilda applikationers 

energiförbrukning. Avsaknaden av specifik information, oavsett om sådan information 

inte är tillgänglig eller att användarna inte är intresserade att ta del av den, medför att 
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 Se fråga 9 i bilaga f.  



 

 

- 32 - 

 

kategorier fördöms på förhand. Applikationer med hög energiförbrukning respektive låg 

förekommer i alla möjliga kategorier. 

5.4.2 Medvetenhet komponenter och inställningar 

Applikationer behöver ha tillgång till olika komponenter. Respondenterna delar 

uppfattning att komponenter förbrukar mycket energi och de nämner att vissa gör det mer 

än andra. 3G, Wi-Fi, GPS, skärmen och processorn är exempel från respondenterna på 

komponenter som påverkar energiförbrukningen. 

”Jag är ju medveten om att GPS drar väldigt mycket. Skärmen också.” [Respondent 5]
14

 

”Sen vad det gäller Wi-Fi och 3G drar det ju också en hel del och självklart så drar 4G 

mest av dessa.” [Respondent 4]
15

 

Respondenterna separerar dock komponentens och applikationens energiförbrukning. 

Komponenternas förbrukning av energi förknippas inte med applikationen utan för 

respondenterna är dessa två separata saker som förbrukar energi även om komponenterna 

används endast när en specifik applikation körs. 

”Sen så vet jag inte om det är så många andra applikationer som egentligen drar mycket 

energi det är väl snarare typ skärmen som drar mycket batteri och inte applikation i sig.” 

[Respondent 6]
16

 

Respondenterna inaktiverar vissa komponenter för att förlänga användningstiden genom 

att ändra inställningar. Rahmati och Zhong (2009) kom fram till att många 

mobilanvändare inte har en aning om vilka inställningar som en mobiltelefon har. Till 

skillnad från Rahmati och Zhong (2009) är våra respondenter medvetna om att det finns 

inställningar i deras smartphone. De inställningar som ändras av respondenterna är bland 

annat att sänka ljusstyrkan, stänga av applikationer som körs i bakgrunden och att 

inaktivera det trådlösa nätverket. Enligt Rahmati och Zhong (2009) ändras inställningar 

väldigt sällan och bara enstaka gånger. De förklarar att det låga intresset beror på att det 

är svårt att uppskatta hur mycket energi som kommer att sparas om man ändrar på en viss 

inställning. Detta leder till att användare får gissa sig fram och ser därför då ingen nytta 

med att ändra inställningar (Rahmati & Zhong 2009). Vissa respondenter nämner att de 

tycker att inställningar fungerar bra medan andra är lite inne på samma spår som Rahmati 

och Zhong (2009). 

”Sådär, det hjälper ibland men det känns som att mobilen dör väldigt fort ändå.” 

[Respondent 3]
17
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”Om jag ska vara ärlig så är det ingen märkbar skillnad för jag måste fortfarande ladda 

batteriet varje dag.” [Respondent 8]
18

 

5.4.3 Användning av mobilapplikationer 

Hur energiförbrukningen påverkar användningen av applikationer ser olika ut. De flesta 

respondenter, när de anser att en applikation förbrukar mycket energi, har användningen 

av dessa applikationer minskat, samtidigt som de har tagit till olika åtgärder under 

användningen till exempel inaktiverat vissa komponenter och minskat ljusstyrkan på 

skärmen. 

”…jag undviker att använda applikationer för att spara energi till viktigare saker ifall jag 

skulle behöva ringa etc.” [Respondent 3]
19

 

”…när jag är tvungen att använda något så försöker jag att kolla t.ex. inställningar i IP-

telefoni applikationen, jag stänger av pushnotifikationer så att den inte ska ploppa upp 

något i applikationen varje gång någon skriver något.” [Respondent 8]
20

 

Flera respondenter nämner att de inte har någon tillförlitlig information om 

energiförbrukningen hos specifika applikationer därför har inte användningen av enskilda 

applikationer påverkats. Bristen på sådan information har istället lett till att användningen 

av hela kategorier har påverkats negativt. 

”Generellt vet jag att spel drar mycket och de undviker jag när jag behöver spara batteri.” 

[Respondent 1]
21

 

5.5 Diskussion 

5.5.1 Vilken uppfattning har smartphoneanvändare om 
energiförbrukningen i mobilapplikationer? 

De smartphoneanvändare vi intervjuat upplever att mobilapplikationer förbrukar mycket 

energi. Vi har lagt märke till att de tar upp olika anledningar för att energiförbrukningen 

är hög. Bland annat anser en av användarna att nedladdningsbara applikationer anpassas 

för att sälja så bra som möjligt medan telefonens förinstallerade applikationer utvecklas 

av tillverkare som antagligen lagt mer resurser på att minska energiförbrukningen. Vi 

delar hans mening om att just applikationer som laddas ner förbrukar mer energi än 

förinstallerade. Det är flera användare som tycker att energiförbrukningen påverkas av 

applikationers extra funktioner. När dessa funktioner som pushnotifikationer och 

automatiska uppdateringar används aktiveras vissa komponenter och detta leder till att 

applikationer förbrukar mer energi. För övrigt fanns det upplevelser av att spel och 
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videoapplikationer samt applikationer som använder GPS eller innehåller reklam, 

förbrukar en hel del energi.    

5.5.2 Påverkas deras användning av mobilapplikationer p.g.a. 

applikationernas energiförbrukning och i så fall på vilket sätt? 

De flesta hade anpassat sin användning av mobilapplikationer på olika sätt. De som 

uppgav att deras användning aldrig påverkats på grund av energiförbrukningen gav också 

varsin förklaring till varför den inte gjorde det. En förklarade att han alltid hade med sig 

laddaren därför använder han mobilapplikationer utan att bry sig om deras 

energiförbrukning. Den ena användaren hade ungefär ett liknande resonemang. För 

honom var inte energiförbrukningen alls viktigt för användningen. Av den anledningen 

att han ändå måste ladda telefonen varje dag. Dock i analysen av användarna som säger 

sig har anpassat sin användning har vi kommit fram till att användningen påverkas på 

följande sätt:  

 

Minskad användning 

Minskad användning betyder helt enkelt att applikationerna används mindre. Det som 

sker är att antingen avbryter användare sin pågående användning eller så väljer de också 

att låta bli att starta applikationerna i överhuvudtaget. Flera av användarna hade detta 

beteende och oftast minskades användningen i samband med att batterinivån var låg. Vi 

kom även fram till att vissa avinstallerat applikationer det vill säga att användare helt och 

hållet slutat använda applikationer på grund av energiförbrukningen.  

 

Inaktivering av applikationers extra funktioner  

När det gäller inaktivering är det inte själva applikationen i sig som påverkas utan detta 

beteende har att göra med applikationers extra funktioner såsom pushnotifikationer eller 

automatiska uppdateringar. Många funktioner som bedöms onödiga av användarna stängs 

av vilket gör att applikationerna inte används fullt ut som utvecklarna kan ha tänkt sig. 
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6 Slutsats  

I det här kapitlet presenterar vi våra egna slutsatser genom att besvara studiens 

huvudfråga. 

 

Huvudfråga: Hur upplever smartphoneanvändare att deras användning av 

mobilapplikationer påverkas av mobilapplikationernas energiförbrukning? 

Resultaten från denna studie visar att smartphoneanvändare har olika upplevelser om 

mobilapplikationers energiförbrukning vid användningen av mobilapplikationer. 

Generellt är upplevelsen att mobilapplikationer drar för mycket energi från smartphones 

vilket har påverkat smartphoneanvändares sätt att använda mobilapplikationer. 

Smartphoneanvändare blir mindre benägna att använda mobilapplikationer på grund av 

applikationernas energiförbrukning. Användare tycker att energiförbrukningen är för hög 

och har därför minskat användningen av mobilapplikationer eller till och med gått så 

långt att de avinstallerat dessa. De applikationer som användare minskar användingen av 

är bland annat video, musik, nöjes och spelapplikationer men oftast är det 

spelapplikationer som används mindre. 

Vissa applikationer påverkar användningen mer än andra. Att just spelapplikationer har 

en större påverkan på användningen av mobilapplikationer kan bero på att dessa används 

längre och ibland i flera timmar. Väderapplikationer upplevs också som energikrävande 

men dess energikrav påverkade inte användningen alls eftersom dessa används under en 

så kort stund. Så bara för att en mobilapplikation upplevs ha en hög energiförbrukning, 

behöver alltså inte betyda att användningen kommer att minska, det gäller vid de fall då 

applikationen är avsedd att användas under väldigt kort tid. 

För användare är optimal användningstid att kunna mobilapplikationer under en hel dag 

på endast en batteriladdning. Då slipper man tänka på användningstiden och behöver inte 

heller anpassa sitt beteende genom att ladda flera gånger eller ändra inställningar i sin 

smartphone. 
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7 Utvärdering 

I det här avslutande kapitlet diskuterar vi sådant som fungerat bra respektive mindre bra 

kring användningen av studiens valda metoder.  Efter det utvärderas studiens empiriska 

resultat utifrån kriterierna trovärdighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. Dessa kriterier beskrivs också i metodavsnittet 2.7. Avslutningsvis 

presenteras även ett avsnitt med förslag på fortsatt forskning.   

7.1 Källkritik 

När det gäller källor är det viktigt att inte ta allt som står skrivet för givet då författare 

kan ha gjort fel tolkningar av innehållet. Även våra egna tolkningar kan vara felaktiga 

eftersom vi i många fall varit tvungna att översätta artiklar från engelska till svenska. Vi 

har därför varit noga med att kolla upp vem som egentligen publicerat de källor som 

använts. För att uppnå relevanta källor har vi bara försökt använda ursprungliga källor.  

7.2 Metodreflektioner 

Det fanns inte speciellt mycket teoretiskt material tillgängligt och då syftar vi på 

vetenskapliga artiklar och annan form av litteratur.  Detta kan bero på att ämnet är nytt. 

Det fanns därför vissa svårigheter med att skapa en teoretisk referensram eftersom vi inte 

riktigt visste vilka teorier vi skulle välja. Trots att det har saknats teorier lyckades vi ändå 

skapa en referensram med hjälp av centrala begrepp och områden.  

 

Våra tankar efter att ha använt semistrukturerade intervjuer är positiva och vi tycker att 

intervjuerna har fungerat bra. Frågan är om det istället hade varit bättre med 

observationer eller öppna intervjuer? Vi anser att det är svårt för oss att avgöra detta då vi 

inte använt någon av metoderna. Vi vet i alla fall att forskare som gör observationer 

måste oftast samla in intervjuer också. Hade därför observationer valts skulle vi 

antagligen behövt göra intervjuer i vilket fall som helst. Men som sagt så har de 

semistrukturerade intervjuerna motsvarat förväntningarna och det känns som att vi valt 

rätt metod för att samla in empiriskt underlag.   

7.3 Resultatutvärdering  

7.3.1 Trovärdighet  

En förutsättning för att få trovärdiga resultat är att respondenterna känner sig trygga med 

intervjun. För att få respondenterna att känna sig trygga har vi gett de möjligheterna till 

att vara anonyma. För att vara helt säkra på att vi gjort rätt tolkningar lät vi alla 

respondenter läsa igenom våra transkriberingar. Enligt respondenterna hade vi gjort rätt 

tolkningar av deras intervjuer vilket i sin tur kan bekräfta att studien är trovärdig. Det 

som ytterligare talar för trovärdigheten i denna studie är att i vårt fall har enbart 

privatpersoner intervjuats.  

7.3.2 Överförbarhet   

Överförbarhet handlar om huruvida resultat kan generaliseras till andra populationer och 

situationer (Bryman 2011). Urvalet i denna studie är inte alls stort och resultatet är endast 
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baserat på åtta smartphoneanvändare. Detta representerar en liten mängd av alla 

smartphoneanvändare. Vi anser ändå att vissa av resultaten kan vara representativa för 

ännu fler smartphoneanvändare eftersom det i resultaten finns betydligt fler likheter än 

skillnader. Det går nämligen att se flera samband mellan respondenternas svar där de ofta 

pratar om samma saker.  

 

De respondenter som har blivit intervjuade hade olika smartphones, vilket innebär att 

prestandan i deras telefoner varierar. Dock är det oftast inga stora skillnader mellan 

prestandan och det skulle nog inte ha påverkat studiens resultat om respondenterna hade 

haft andra smartphones. Därför anser vi att resultaten även går att generalisera till andra 

smartphone modeller och inte bara till dem som ingår i denna studie. 

 

När det gäller överförbarheten på andra enheter än smartphones, ser vi viss möjlighet att 

kunna generalisera till surfplattor. Vår tolkning är att applikationer i smartphone fungerar 

på samma sätt som i surfplattor. Alltså borde användare ha samma uppfattningar om 

applikationer för surfplattor som för smartphone. Så på sätt och vis kan resultaten 

relateras till surfplattor. Däremot är surfplattor jämfört med smartphones mer begränsade 

i mobilitet på grund av deras storlek och på så sätt används kanske inte alla funktioner i 

samma utsträckning som smartphones. Vi tänker främst på samtalsfunktionen för att 

ringa som vi tror är en av de funktioner som användare prioriterar lägre i surfplattor. 

Därför är förmodligen användningstiden i surfplattor av mindre bekymmer och spelar 

nog inte en lika viktig roll som den gör i smartphones.   

 

Forskning gör ingen större nytta om kunskapen inte kan spridas vidare och vi hoppas 

därför att studiens kunskaper ska kunna användas av akademiker och utvecklare. 

Förhoppningsvis kommer akademiker kunna utgå från denna studie för att forska vidare 

inom ämnet medan utvecklare kan använda resultatet för att komma på nya lösningar som 

förbättrar användningstiden så att användningen av mobilapplikationer också ökar.   

7.3.3 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att ha en objektiv syn. Dock är 

svårigheten att uppnå en helt objektiv studie då forskaren inte kan koppla bort egna 

erfarenheter helt och hållet. (Bryman 2011) Vi har uppfyllt detta kriterium så gott det går 

genom att inte styra respondenternas svar utan de har fått tala fritt samtidigt som de 

kunnat ge oss relevanta svar på intervjufrågorna. Detta anser vi har ökat studiens 

objektivitet.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att undersöka ännu fler smartphoneanvändare och förslaget är att 

genomföra en kvantitativ undersökning. För då kan en större population ingå i urvalet och 

det innebär att man kan dra mer generella slutsatser om resultatet.  
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Bilagor 

Bilaga A – informationsbrev 

 

Information inför intervjun 

 

Hej,  

 

Detta är ett informationsbrev till dig som har blivit utvald att delta i vår studie om 

”smartphone användarnas upplevelser kring energiförbrukningen i mobilapplikationer”. I 

detta brev beskriver vi bakgrunden till denna studie, syftet med studien, upplägget, dina 

rättigheter som intervjuperson och annan viktigt information för dig som ska intervjuas.  

 

Vi är två studenter som läser sista året på dataekonomprogrammet respektive 

systemvetarprogrammet i Högskolan i Borås och genomför ett examensarbete på 

kandidatnivå inom ämnet informatik.  

 

Syftet med studien är att ta reda på vad smartphoneanvändare tycker om 

energiförbrukningen i mobilapplikationer och deras upplevelser kring detta. Vi ska även 

ta reda på om energiförbrukningen i mobilapplikationer påverkar hur 

smartphoneanvändare använder mobilapplikationer.  

 

Upplägget intervjun kommer att spelas in med hjälp av två mobiltelefoner och pågår i 

cirka 40 minuter där en av oss ställer intervjufrågor medan den andra antecknar. Säg 

gärna till om ni inte vill bli inspelade. 

 

Frivilligt du som intervjuperson ska inte behöva känna dig tvungen till att genomföra 

studien. Därför kan du när som helst under intervjun själv bestämma om du vill avbryta 

denna utan att behöva ge någon motivering.   

 

Anonymitet din identitet kommer vara anonym i denna studie.  

 

Nyttjandekravet resultaten från era intervjuer kommer endast användas för studiens 

syfte och inget annat.  

 

 

Om det är något ni undrar över når ni oss antingen på mobil eller också e-post.  

 

Stefan Trinh    Festim Daka  

stefan.trinh@gmail.com  festimdaka@hotmail.com 

070-3388389    073-9462996 
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Bilaga B – intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

Smartphoneanvändning 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Användarbeteende batteri 

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

Användarbeteende mobilapplikationer 

9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en mobilapplikation?  

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden  

a. Om ja, vilka åtgärder? 

b. Hur upplever du resultatet? 

c. Om nej, varför inte? 

 

12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga C – transkribering av respondent 1 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

Jag är 23 år gammal och jobbar.  

 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

En iPhone 4S. 

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

iOS 6. 

 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Har inte haft dator, så telefonen har ersatt den. Jag brukar läsa nyheter, kolla i 

Facebook, nöjen, till allt möjligt egentligen även för att surfa, spela spel, ringa och 

sms:a. 

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Mellan 2-3 timmar på vardagar då man jobbar och 4-5 timmar på helger. 

 

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Minst en gång per dag och ibland upp till två gånger. Oftast är det på kvällarna.  

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Ja, den brukar visa under 20 %. 10-20 %. 

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

Mindre nöjd men den, räcker typ bara i 2-4 timmar om man håller på med den hela 

tiden. 

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

5-6 timmar konstant användning. Om man räknar in med standbytiden ska det räcka 

en hel dag. 

 

9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

Nej, generellt drar alla väldigt mycket, men ingen specifik. 

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Ja, det är väl i så fall skärmen, processorn och det trådlösa nätverket som 3G och Wi-

Fi.  

 

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Jag drar ner ljusstyrkan och så brukar jag avsluta alla applikationer. 
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b. Hur upplever du resultatet? 

Det blir bättre, men inte så stor förbättring. 

 

c. Om nej, varför inte? 

 

12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

Det är svårt för mig att veta hur mycket en specifik applikation drar, därför har det 

inte påverkats så mycket. Generellt vet jag att spel drar mycket och de undviker jag 

när jag behöver spara batteri.  

 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

Spel, videos och musik. Speciellt webbradion på telefonen, den drar väldigt mycket. 

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 
Telefonen har fått mycket större roll i människans vardag nu än jämfört med tidigare. 

Det gör att vi använder telefonen till mycket mer grejer och mycket oftare än vad vi 

gjorde tidigare. Så vår användning är ju den största påverkande faktorn. Sen vet jag 

inte om man kan skylla batteriet lite också, den borde vara större och bättre.   

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  

Det hade varit bra att veta vilka åtgärder, alltså en åtgärdsplan, som man kan följa för 

att förlänga batteriet. 

 

Bilaga D – transkribering av respondent 2 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

Jag är 24 år gammal och befinner mig i slutet av mina studier. 

 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

Sony Expiria S. 

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

Android. 

 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Det är väl webbsurfning, anteckningar, spel absolut och kameran använder jag en hel 

del. 

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Det beror på. Om jag t.ex. är i skolan eller jobbar så använder jag den mycket. 

 

Om du kan göra en uppskattning tidsmässigt? 

2-3 timmar om dagen kanske.  
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6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Varje kväll. 

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Jag brukar ladda den när det återstår ca 20-30 %. Om det återstår 50 % eller 60 % så 

väntar jag med att ladda och låter jag den vara bara.  

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

Alltså jag måste ju ladda den varje kväll. Det tycker jag är rätt dåligt att man ska 

behöva ladda den så ofta. Det borde räcka åtminstone två dagar.  

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

Två dagar. 

 

9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

Ja absolut, jag brukar se på videos mycket och då märker jag att batteriet bara töms ur 

energi. Sen finns det andra applikationer t.ex. radio, den tar också mycket energi. 

 

Med andra ord, du ser samband mellan en specifik applikation och 

energiåtgången i telefonen? 

Ja! Jag brukar även läsa recensioner om applikationerna. Där får man också reda av 

andra användare på om applikationen drar mycket energi och det gör att jag kanske 

inte alls laddar ner den specifika applikationen och istället försöker jag hitta någon 

liknande applikation för att ladda ner.  

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Ja, processorn, skärmen och grafiken. Jag märker t.ex. när min telefon inte klarar av 

grafiken på vissa spel då dras det mycket energi.  

 

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Ja absolut, läst mycket om vad man kan göra. Jag stänger av GPS för den drar 

mycket energi, minskar ljusstyrkan på skärmen och stänger av applikationer som 

körs i bakgrunden. 

 

b. Hur upplever du resultatet? 

Det påverkar positivt, absolut. 

 

Kan du ge en uppskattning till vilken grad dessa åtgärder påverkar?  
Man kan väl säga att användningstiden förlängs med ca 20-30 %. Det är i alla fall 

väldigt tydlig påverkan att det är lätt att märka skillnaden. 

  

c. Om nej, varför inte? 
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12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

Ja, exempelvis applikationer för videostreaming drar väldigt mycket energi så dessa 

är jag försiktig med att använda. Videospelaren drar väldigt mycket energi också har 

jag märkt så den använder jag när jag verkligen behöver det annars undviker jag det. 

Sen sker motsatsen också, om någon applikation drar lite energi så använder jag den 

väldigt mycket.  

 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

Spelapplikationer prioriterar jag oftast bort eftersom det bara är till för nöje.   

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 

Batteriet. Det är väldigt konstigt att ju mer utvecklingen av mobiltelefoner går framåt 

desto mer minskar användningstiden. Jag minns ju Nokia 3210, batteriet räckte i 3-4 

dagar. 

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  

 

Bilaga E – transkribering av respondent 3 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

Jag är 23 år gammal och studerar.  

 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

Lg Optimus 2X. 

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

Android. 

 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Främst för att prata med folk. Inte så mycket sms. Jag använder den mycket till att 

surfa för jag har ingen dator hemma.  

 

Något annat? 
Spela spel. 

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Nästan hela tiden. Ibland är det längre perioder ibland lite kortare men totalt blir det 

kanske 2-3 timmar om dagen.  

 

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Om man kan uttrycka sig på detta sätt, en till två fulla batterier om dagen, brukar jag 

ladda. 
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Du laddar den alltså två gånger om dagen skulle man kunna säga? 
Ja precis! Mellan 1-2 två gånger.  

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Ibland väntar jag, men om jag ska iväg då vet jag att jag inte kommer kunna ladda 

den på ett tag så då försöker jag ladda den oavsett.  

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

Det känns som att den inte räcker till och att den har försämrats för varje dag.  

 

Menar du att prestandan gått ner? 
Ja precis! 

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

Alltså, om jag inte hade behövt ladda den på minst en dag. Nu är jag kanske lite 

optimistisk men önsketänkande är två dagar. Så att man skulle kunna åka iväg över 

helgen utan att behöva tänka på det. 

 

Helst två dagar men minst en dag, alltså?  

Ja! 

 

9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

Ja det är väl när man webbsurfar. Webbläsaren förbrukar väldigt mycket. Så gillar jag 

inte heller att vissa applikationer inte går att stänga av t.ex. sociala sajter. De är ju på 

hela tiden så det drar ju energi.  

 

Menar du när man loggar ut eller går det inte att stänga av alls?  
Ja, man är tvungen att logga ut för att det inte ska dra energi. 

 

Finns det någon mobilapplikation som du laddar ner och som du också tycker 

förbrukar mycket energi? 

Ja, t.ex. spel och sociala sajter. Speciellt spel med hög grafik. 

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Ja, för det mesta.  

 

Kan du utveckla? 
Jag vet t.ex. när jag använder webbläsaren. Samma när jag spelar. Sen vet jag att 

många andra applikationer som drar energi men vet inte specifikt hur mycket.  

 

Vad vi menar dock är om du vet specifikt vad som påverkar, t.ex. 

komponentmässigt? Alltså indirekt påverkan från mobilapplikationer.  

Jaha! Ja, exempelvis när applikationer är kopplade till mobila nätverket. Det borde 

man veta. 
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Vad tror du själv påverkar? Är det mest 3G, Wi-Fi? Kan det vara skärmen? 

Vad anser du? 

Alltså självklart skärmen, men jag tror Wi-Fi och de här drar mer om de är ständigt 

uppkopplade. Om de används hela tiden alltså. Men jag tror skärmens storlek spelar 

roll också och vilken grafik som används.  

 

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Ja, det känns som att det går åt mer energi när jag har telefonen på ljudlös så jag har 

alltid ljudet på. Så fort jag är klar med användningen så släcker jag skärmen. Stänger 

av Wi-Fi, när jag inte använder det. 

 

b. Hur upplever du resultatet? 

Sådär, det hjälper ibland men det känns som att mobilen dör väldigt fort ändå. 

  

Så resultatet är inte så bra som du hade hoppats på? 

Stämmer, det är väldigt tråkigt för jag kan t.ex. inte lyssna på musik om jag ska vara 

borta länge. Så jag bara låter bli att lyssna på musik.  

 

c. Om nej, varför inte? 

 

12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

Precis som jag sa tidigare, jag undviker att använda applikationer för att spara energi 

till viktigare saker ifall jag skulle behöva ringa etc. 

 

Om vi specificerar. Användningen har minskat alltså? 

Ja, den minskar. 

 

Har det gått så långt att du har avinstallerat någon applikation p.g.a. 

energiförbrukningen? 

Ja, minskar jag användningen så blir dessa applikationer överflödiga och då brukar 

jag ta bort dessa applikationer från min telefon. Det oftast både applikationer för 

videostreaming och musik, de drar väldigt mycket, så jag undviker använda de när jag 

är ute. 

 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

Musikapplikationer och spelapplikationer faller bort. Jag brukar t.ex. spela endast när 

jag är hemma och kan ha mobilen under laddning.  

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer förbrukar för mycket energi? 

Batteriet.  
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Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  

Ja, jag har tänkt mycket på energiförbrukningen i mobilapplikationen och jag förstår 

mig inte riktigt på den. Alltså man vet inte vad som förbrukar hur mycket. Det står i 

och för sig i procent men det är svårt och veta hur en viss procent betyder. Jag skulle 

också vilja veta hur batteriet är just nu i förhållande till hur den var vid köptillfället. 

Alltså om prestandan i hårdvaran har minskat. 

 

Bilaga F – transkribering av respondent 4 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

Jag är snart 32 år gammal. Har precis studerat färdigt och ska eventuellt jobba som 

byggnadsingenjör inom kort.   

 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

Jag använder en HTC Sensation XE. 

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

Operativsystemet till den är Android 4.0, dock inte den senaste versionen. 

   

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Först och främst för att ringa och sms:a naturligtvis det är ju därför man har en 

telefon. Men i och med att det är en smartphone så har man möjlighet till att gå in på 

internet och surfa, kolla mejl, läsa nyheter, spela spel etc. så det gör jag också.  

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Jag kanske lägger ner en 3 timmar max per dag.   

 

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Varje natt är obligatoriskt, sen ibland måste man ladda den en kort stund på 

eftermiddag om man kommit hem från jobbet eller om man på en helg använt den för 

mycket under dagen. Detta för att den ska hålla på kvällen.  

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Nej, jag laddar den oavsett varje kväll. 

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

Förr i tiden så höll ju telefonen i 2 veckor utan att man behövde ladda. Nu liksom när 

det gick över till smartphones är det inte som innan och man ska vara glad om den 

håller en hel dag. Det är naturligtvis väldigt dåligt men så är det. Så jag är rätt så glad 

om den håller en dag.  

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

Håller den hela dagen fram tills att man ska lägga sig så är jag faktiskt nöjd. Men 

naturligtvis hade man velat ha ett batteri som håller i alla fall en 2-3 dagar.  
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9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi?  

Det är ingen specifik tror jag inte. Däremot tror jag applikationer för kategorin spel 

förbrukar mer energi eftersom man måste spela dem. Sedan kan det vara 

applikationer som det är reklam i, det känns som att dem drar en hel del energi.  

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Jag tror att det är reklam till stor del. Sedan måste skärmen vara på för att kunna 

använda en applikation så skärmen påverkar nog också.  

 

Hur är det med andra komponenter såsom processorn och nätverk? 

Bluetooth kan ju påverka det går ju åt en hel del energi. Sen vad det gäller Wi-Fi och 

3G drar det ju också en hel del och självklart så drar 4G mest av dessa.  

  

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Det första jag gör är att sänka ljusstyrkan på skärmen, det sparar en hel del energi. Sen 

finns det olika applikationer man kan använda som t.ex. JuiceDefender. Den stänger 

ner alla applikationer som är öppna och använder bara dem vitala applikationerna 

såsom telefon och sms. Sedan brukar det vara så att om det är sent på kvällen så bryr 

jag mig inte men om det är tidigt på dagen så försöker jag jobba förebyggande.   

 

b. Hur upplever du resultatet? 

Det funkar faktiskt jag har testat liksom att ha när det är 30 % kvar. För jag var själv 

nyfiken och ville se hur dessa applikationer funkade. Så jag testade att när det gick 

från grönt till gult så använde jag den vanligt för att se hur lång tid de tog. Sedan 

testade jag att sätta igång den och verkligen försöka rädda batteriet och den höll 

faktiskt hela kvällen, så det funkade faktiskt med JuiceDefender. När jag sänker 

ljusstyrkan är de det som nästan funkar bäst.   

 

c. Om nej, varför inte? 

 

12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning?  

Det kan hända liksom att vid t.ex. ett spel som det är reklam i då kanske man spelar 

mindre. Om det är mitt under dagen eller om man inte har någon laddare vid närheten 

och den håller på att dö då kanske man minskar användningen.  Men jag tror inte det 

går till en gräns där man avinstallerar applikationer p.g.a. energiförbrukningen. Det är 

bara om jag blir trött på spelet och applikationen överhuvudtaget då tar jag bort den 

men aldrig grund av energiförbrukningen.  

 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort?  

Applikationen för videostreaming drar ju t.ex. mycket mer än spel och sådant så 

därför minskar jag användningen kraftigt för denna applikation. Så faktiskt är det 

video sen spel. När det är reklam i dessa spelapplikationer förbrukar dessa väldigt 
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mycket energi. För även om man inte spelar så poppar de upp massa reklamer som 

hela tiden måste uppdateras. 

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 

Jag tror att det är batteriet i sig, dagens batterier är alldeles för dåliga om man jämför 

med innan.  

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  

 

Bilaga G – transkribering av respondent 5 
 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 
Jag är 24 år gammal och pluggar sista året till dataekonom i Högskolan i Borås.  

 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

iPhone 4S. 

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

iOS 5, inte den senaste versionen för jag har inte uppdaterat den än. 

 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Jag använder sällan telefonen för att ringa, för oftast sitter jag på föreläsningar eller så 

jobbar jag då använder jag sms, Facebook och Messenger istället för att hålla 

kontakten. Sen brukar jag surfa i aftonbladet kolla nyheter och på kvällen brukar jag 

faktiskt streama serier också.  

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Det händer nog minst ett par timmar 2-4 blir det nog.   

 

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Jag måste ladda den varje kväll annars klarar den sig inte. Men det har blivit mer som 

att jag laddar den så fort jag får chansen t.ex. om jag sitter vid datorn. För jag har 

alltid med mig en laddare. Sedan har jag en laddare på jobbet också så jag kopplar 

ofta in den i laddaren.    

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Ah jag brukar ladda den vid 50 %, det är då jag känner att det är kritisk. 

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

Den är väldigt dålig. 

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

Två dagar, varannan dag är ok.  
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9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

Musikapplikationer som man laddar ner tar väldigt mycket batteri. Sedan tar 

kartapplikationen med GPS väldigt mycket, om man har på den kanske telefonen 

fungerar i en halv timma sedan är hela batteriet borta.  

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Jag är ju medveten om att GPS drar väldigt mycket. Skärmen också.  

 

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Sedan om jag inte använder trådlöst nätverk stänger jag av Wi-Fi och 3G de drar ju 

också. Jag brukar dra ner på ljusstyrkan för skärmen och som sagt så stänger jag av 

nätverket 3G och Wi-Fi om dessa inte används. 

 

b. Hur upplever du resultatet? 

Jag märker när man har mindre än 20 % av själva batteriet då stänger jag i princip av 

allting då klarar den sig betydligt längre. Jag slutar använda telefonen och har kvar 

det ifall någon skulle försöka få tag på mig.  

 

c. Om nej, varför inte? 

 

12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

Det är inte någonting jag tänker på i alla fall. Det har aldrig hänt att jag minskar 

användningen för jag har alltid en laddare med mig oavsett vad så gör jag någonting 

så kopplar jag in den. Jag har blivit tvungen att ta med mig laddare överallt för att jag 

ska kunna använda telefonen så som jag vill.   

 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 

Jag tycker att det är batteriet, ok om jag använder den men en telefon ska ju kunna 

ringas och nu när det är en smartphone ska man ju kunna använda 

mobilapplikationerna som finns i denna. Det är ju mobil man ska kunna ta med sig 

den överallt så förutsättningen tycker jag att man ska kunna ha konstant användning 

minst under en dag vilket inte går att göra nu. För en person känner jag att om man 

ringer mycket en dag så drar användningstiden iväg, det är i princip ingen mobil om 

man inte kan använda i en hel dag.  

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  

 



 

 

- 53 - 

 

Bilaga H – transkribering av respondent 6 
 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

Jag är 21 år gammal och läser till systemvetare i Högskolan i Borås.   

 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

Jag använder en Samsung Galaxy Nexus. 

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

Jag använder den senaste versionen av Android 4.1.2.  

 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Jag brukar använda den till underhållning i över lag, visa scheman, visa busstider och 

pendeltider samt kolla kartor i GPS om jag skulle behöva det. Jag brukar även kolla 

vad som går på tv. Sedan om jag har tråkigt eller tid över när jag åker buss och sådant 

händer det ofta att jag försöker spela spel. Facebook brukar jag använda en hel del 

också.  

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Jag skulle kanske nog säga att den används i genomsnitt 4 timmar på vardagar som en 

aktiv användning och mycket mer på helger.   

 

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Varje kväll. 

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Jag brukar alltid nästan bara koppla in den oavsett hur mycket energi det är kvar av 

batteriet. 

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

Jag hade gärna sett att den hade förlängts. För som det är nu så måste jag ladda den 

varje dag och då spelar det inte större roll om jag använt den lite eller mycket. För om 

jag ändå använder den lite så måste jag ändå liksom ladda den inför nästa dag annars 

kommer den inte räcka till. Så man kan säga att jag laddar den över natten varenda 

kväll.  

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

Jag skulle nog se kanske typ 2 dagar eller någonting. Säg t.ex. att du är borta eller att 

du inte hinner ladda eller något. 

 

9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

Jag vet inte om jag har liksom sett att det är mer än andra men typ riktigt sådana 

grafikkrävande spel brukar dra väldigt mycket energi. Applikationer för att streama 

musik tycker jag också drar batteri. Sen så vet jag inte om det är så många andra 
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applikationer som egentligen drar mycket energi det är väl snarare typ skärmen som 

drar mycket batteri och inte applikationen i sig. 

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Jag skulle nog tro att om dem behöver t.ex. hämta något från nätet, säg att dem 

behöver hämta poänglista eller uppdateringar och då behöver dem koppla upp sig mot 

3G nätverket.  Ta t.ex. en social sajt, om någon gillar en bild som jag lagt upp då 

aktiveras pushnotifikationer, vilket jag tycker är något som påverkar 

energiförbrukningen i mobilapplikationen. 

  

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Det brukar jag faktiskt göra ibland. Om jag märker att det börjar bli lågt batterinivå 

och jag inte är hemma eller inte har tillgång till laddare så brukar jag t.ex. sänka 

ljusstyrkan på skärmen. Jag brukar även stänga av Wi-Fi eller blutetooth så att inte 

automatiska uppdateringar och synkroniseringsgrejer uppdateras.   

 

b. Hur upplever du resultatet? 

Det är klart att dem förlänger men det är ju inte så här otroligt mycket, men man 

märker ju en viss skillnad, så kan man kanske vilja säga. 

 

c. Om nej, varför inte? 

 

12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

Det är sådana fall om man är ute och surfar mycket men inte så direkt att jag har 

märkt tror jag inte. Det är inte någonting jag tänker på i alla fall.  

 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 

Jag skulle nog vilja skylla på batteriets prestanda. Den är lite för klen helt enkelt, för 

grejen är att jag tycker så som att dagens telefoner, alla tillverkare försöker slimma 

ner dem väldigt mycket det är någon slags cape race på världens tunnaste telefon. 

Men grejen är att skulle man utöka batteriet väldigt lite visst den skulle bli lite 

tjockare men det spelar ingen större roll. Med tanke på att det är ju inte speciellt 

tjocka i dagens läge tycker jag, det är bara ett plus det kanske får en bättre 

användningstid och skulle kanske till och med blir mer greppvänligare.  

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga I – transkribering av respondent 7 

 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

En person på 25 år och jobbar. 

 

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

Samsung Galaxy S2. 

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

Android.   

 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Telefonen har som sagt väldigt många funktioner, men de primära funktionerna är 

telefonfunktionerna i första hand. Det kanske inte känns så normalt med dessa 

smartphones, men det är det jag gör med den ringer, sms:ar och lyssnar på musik. Sen 

så självklart spelar jag. Det finns ju applikationer för väldigt mycket för internet som 

exempel Svenskafans som har en egen applikation och Facebook men den använder 

jag i för sig inte så mycket. Som sagt det finns ju applikationer för nästan vad som 

helst. Kameran används ganska frekvent för att ta bilder och det är en ganska bra 

kamera på den här telefonen. GPS använder jag aldrig, jag tror till och med att jag 

aldrig använt den i överhuvudtaget. Sen när man är hemma så använder man ju den 

ibland om man inte orkar sätta på datorn för att surfa på internet för dem funktionerna 

finns ju i telefonen det är väl mest det. 

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Om vi menar så länge skärmen är på så skulle jag nog kanske uppskatta att jag 

använder telefonen i snitt mellan 3-5 timmar. 

 

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Jag laddar varje natt, mest som en åtgärd för att den inte ska behöva dö under dagen. 

Jag brukar sätta den på laddning när jag lägger mig och sen när jag vaknar kopplar jag 

ur den.  

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Jag brukar inte ta hänsyn, för jag laddar den varje dag ändå.  

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

För mig personligen så tycker jag användningstiden är bra på den här telefonen, för 

telefonen har liksom under en dag aldrig dött för mig. Den har alltid räckt för mina 

syften med telefonen.  

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

Jag kan tycka att eftersom de flesta människorna har tillgång att ladda sin telefon 

varje dag någon gång, men jag tycker ändå att även om du använder applikationer och 

sådant så ska egentligen batteriet vara så utvecklat att den håller i 24 timmar utan att 
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du behöver ladda den. För det finns så mycket funktioner det får mig att tycka att, säg 

att en telefon håller 8 timmar innan den behöver laddas igen när du sitter och 

använder applikationer då kanske jag tycker att prestandan på telefonen jämfört med 

prestandan på batteriet är för bra.  

 

9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

Av det som jag har använt kan jag inte säga att det är en applikation. Däremot kan jag 

säga att väldigt många gratisapplikationer använder mycket energi. Jag tror inte det är 

p.g.a. applikationerna i sig själva utan det är väldigt mycket reklam i dessa 

applikationer vilket gör att det drar energi av telefonen som i sin tur påverkar 

användningstiden. Sedan tycker jag att spel i sig använder mer. Till exempel om du 

går in på Svenskafans det är som att surfa på internet det är inte mycket mer med de. 

Den drar ju lika mycket som att gå in på en internetsida men om du istället spelar så 

använder man ju telefonen hela tiden. Jag vet inte detta men jag kan anta att skärmen 

måste jobba mycket mer vilket kan leda till att det drar mer energi i telefon.     

 

Märker du någon skillnad på de man laddar ner och det som är redan 

förinstallerade? 

Jag märker inga skillnader rentav, men jag kan tänka mig att de som är 

programmerade i telefonen från början, vi säger som Samsung är det förmodligen de 

som har gjort apparna i telefonen så de har försökt utveckla dem så att de inte drar för 

mycket energi. Medan appar du laddar ner tror jag bara anpassas i försäljningssyfte, 

de ska vara så bra som möjligt och säljas så bra som möjligt.  

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Faktiskt inte, som sagt jag är inte så insatt i det elektroniska så jag har inget bra svar 

på det vad gäller nätverk och andra liknande komponenter. Däremot kan jag tänka 

mig att såsom en dator t.ex. om ett program på en dator måste använda java så 

kommer den förmodligen ta mer kraft. Det finns Java i telefonerna och det finns 

Adobe Flashplayer som applikationerna behöver använda så man kan anta att dessa 

förmodligen kommer att förbruka mer energi.  

 

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Applikationerna som jag använder i telefonen försöker jag vara noggrann med att 

stänga av när jag inte använder dem och låter dem inte köras i bakgrunden. Sedan 

ändrar jag på ljusstyrkan för att skärmen inte ska dra så mycket energi. Men jag tar 

hänsyn till det också för att just då när man märker att batteriet börjar gå ner använder 

jag ju inte applikationer och så lika mycket och försöker istället ta det lugnt med det. 

Som jag sa det primära med telefonen är ju telefonfunktionerna för att sms:a eller 

kunna ringa när man behöver det, de är det viktigaste. Då slutar jag använda den som 

en dator och använder den som en telefon igen.  
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b. Hur upplever du resultatet? 

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Jag svarade att jag tyckte att användningstiden 

var bra. Fast dessa åtgärder som jag tar till nu dem började jag redan ta till när jag 

köpte telefonen från början så jag har inte testat resultat av att ha en ljusare skärm eller 

att inte stänga av applikationerna. Däremot har jag märkt att någon gång när man 

glömt stänga av någon applikation så har man blivit lite förvånad av att batteriet har 

använts mer än vad man trodde det skulle göra.   

 

c. Om nej, varför inte? 

 

12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

Ja den har påverkats, för om jag känner att en mobilapplikation använder för mycket 

energi så försöker jag inte använda den i överhuvudtaget. Detta för att det finns saker 

i telefonen som är viktigare för mig som telefonfunktionerna. Att alltid ha tillgång till 

dessa är viktigare för mig än att använda en applikation. Så jag använder inte 

applikationer så mycket om jag inte behöver det. Men jag kan tänka mig att vissa 

personer som har en applikation som drar mycket energi. Det beror ju på vad syftet 

med din applikation är eftersom mina oftast är spel så är det inte svårt att lägga ner ett 

spel för att telefonen ska funka. Men vissa kanske behöver använda en applikation. 

Som sagt syftet kan ha större betydelse än energiförbrukningen.   

 

Har det gått så långt att du har avinstallerat någon applikation p.g.a. 

energiförbrukningen? 

Vissa gratisspel har jag avinstallerat som jag tycker inte varit värt det, det kändes 

meningslösa i jämfört med det som hände med telefon man märkte att batteriet gick 

ner för mycket. Jag kände att det fanns roligare saker jag kunde ha för mig än att 

spela något motorcykel spel som tar för mycket energi.  

  

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

Det är ju främst nöjesapplikationer, för att i grund och botten är det ju som en liten 

dator och man kan använda den som en. Men alla personer har t.ex. varit ute på 

krogen någon gång och de har nästan inget batteri kvar på telefonen. Den håller på att 

ta slut och de vill t.ex. ringa efter en taxi men kan inte p.g.a. att batteriet är slut. Som 

sagt jag prioriterar dem funktionerna mycket högre än att använda något spel eller 

något annan typ av nöjesapplikation.  

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 

Jag tror att det är en kombination av min egen användning och att mobilapplikationer 

drar för mycket energi. Eftersom det finns åtgärder för hur du använder en applikation 

så det är personerna som använder applikationer som påverkar det lite också. Sedan 

tror jag att många applikationer drar mycket energi och att det inte beror på att de drar 

för mycket energi utan att det är programmerade så. Ibland kanske det inte går att 

komprimera energiförbrukningen. Men att säga att batteriet är dåligt, som jag sa innan 

det är som en liten dator det finns mycket kraft i den och jag kan förstå det är svårt att 
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försöka fixa så mycket kraft för att driva runt denna telefon. Det är som om du 

exempel inte har sladden inkopplad i en bärbar dator så kan du sitta vid datorn endast 

i några timmar sen dör den. Sedan tror jag att batterimarknaden kanske inte lägger 

lika mycket resurser på att utveckla batteriet som man gör för alla andra komponenter 

och övriga program, batteriteknologin är nog inte lika högt utvecklad än. Men som 

sagt jag kan väl inte riktigt klaga jag har i ju alltid haft batteriet i min telefon. Så 

därför tror jag det är en kombination av människans användning av telefonerna och 

applikationerna där vissa applikationer tar väldigt mycket energi helt enkelt.  

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  

 

Bilaga J – transkribering av respondent 8 
 

1. Kan du berätta kort om dig själv? 

Jag är 30 år och jobbar som systemutvecklare. 

   

2. Vad för typ av smartphone använder du?  

Jag använder en Samsung Google Nexus.  

 

3. Vilket operativsystem används i telefonen?  

Android 4,1, dock inte den senaste versionen.   

 

4. Vad brukar du använda din smartphone till? 

Jag brukar sitta och använda applikationer på dagarna när jag har tråkigt. Förutom de, 

är det viktigaste för mig nu är att jag kan synka min kalender både med min privata 

och också jobbets. Så att jag har det på min telefon och kan gå in och kolla om jag har 

något möte eller privata ärenden. Så det är viktigt för mig att ha koll på dessa. Sedan 

e-post samma där både privata och jobbets, att ha tillgång till dessa är också viktigt. 

Ringa och sms:a är naturligtvis det primära. Radio och musik det lyssnar jag ofta på.  

 

5. Ungefär hur mycket använder du telefonen under en dag? 

Det är väldigt varierande. Men är det en helg då använder jag den ganska mycket 

framförallt för att jag har ett abonnemang som gör att jag kan ringa till vem som helst 

för ett fast pris då använder jag inte hem telefon alls. Man kan säga ungefär att det rör 

sig om minst 3 timmar i snitt per dag. 

  

6. Hur ofta laddar du batteriet? 

Ibland måste jag ladda den här telefonen 2 gånger per dag och oftast är det att den 

precis håller en dag.  

 

Brukar du ta hänsyn till hur mycket energi som återstår när du ska ladda 

batteriet? 

Oftast brukar jag ladda den när det är kritiskt och håller på att stängas av. För man har 

ju, ibland när man är mitt uppe i någonting så då vill man ju inte avbryta tills att det 

verkligen ploppar upp ett meddelande nu är det dags. Det har hänt att man inte har 
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tillgång till laddare. Det har faktiskt hänt massa gånger att de har stängts av och att 

den dör ut. 

 

7. Vad tycker du om användningstiden? 

Väldigt dåligt.  

 

8. Vad anser du som rimlig användningstid innan den behöver laddas igen? 

För en smartphone anser jag en rimlig användningstid minst skulle vara 3 dagar. I alla 

fall att du är säker på att den håller i 2-3 dagar.  

 

9. Tycker du att någon specifik mobilapplikation förbrukar för mycket energi? 

Alltså om jag utgår från de jag använder så är det så att kollar jag på något videoklipp 

eller film så drar det oerhört mycket batteriet. Håller jag på och använda IP-telefoni 

applikationer för att chatta så slukar den batteriet också. Sen är det ju mycket de med 

att man bläddrar, pillar och surfar med telefonen, de drar också. Men främst så är det 

streaming och applikationen för IP-telefoni. Spel är också en sådan applikation som 

förbrukar väldigt mycket energi.  

 

10. Är du medveten om vad som påverkar energiförbrukningen i en 

mobilapplikation?  

Eftersom dagens telefoner har väldigt bra prestanda. Dem här smartphones är ju som 

små minidatorer och en bärbar dator har ju ett batteri som är tillräckligt stort och 

klarar av att driva den så länge.  Men ett litet batteri klarar inte av det förstår jag men 

man borde ändå kunna komma på någonting smart som förlänger användningstiden. 

 

Vad vi menar är dock om du vet specifikt vad som påverkar, t.ex. 

komponentmässigt?  

Den sätter igång minnet plus att telefonen har ju en sorts processor som den drivs av. 

Belastas den av en krävande applikation så är det klart att den behöver mer energi för 

att köra liksom.  

 

11. Brukar du ta till åtgärder för att förlänga användningstiden? 

 

a. Om ja, vilka åtgärder? 

Jag använder inte telefonen så mycket som man kanske hade velat. Om jag vet att jag 

väntar på ett samtal då sitter jag inte och pillar i telefonen innan. Jag har ändrat 

inställningar för ljuset t.ex. sänkt ljusstyrkan. Sedan använder jag en applikation som 

stänger ner alla öppna applikationer de minskar också lite på energiförbrukningen.   

 

b. Hur upplever du resultatet? 

Om jag ska vara ärlig så är det ingen märkbar skillnad för jag måste fortfarande ladda 

batteriet varje dag. Den dör vid 10-11 tiden på kvällen och ibland tidigare om det är så 

att jag har använt den mycket under dagen.  

 

c. Om nej, varför inte? 
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12. Upplever du att din användning av en viss applikation har påverkats p.g.a. dess 

energiförbrukning? 

 

Det vi menar är om du har minskat användningen eller gått så långt att du har 

avinstallerat någon applikation p.g.a. energiförbrukningen? 

Jag har aldrig avinstallerat någon applikation p.g.a. energiförbrukningen men jag har 

däremot använt den mindre. Till exempel försöker jag göra allt för att den inte ska 

slösa batteri, så när jag är tvungen att använda något så försöker jag att kolla t.ex. 

inställningar i IP-telefoni applikationen, jag stänger av pushnotifikationer så att den 

inte ska ploppa upp något i applikationen varje gång någon skriver något. Sedan välja 

aktivt själv att gå in och kolla om någon skriver och då sparar jag batteri. Liksom den 

slipper sätta på ljuset och visa meddelande. Den går in i en Silent Mode kan man 

säga. Det finns ganska många applikationer som jag minskar användningen för t.ex. 

applikationer för videostreaming. Har jag lite batteriet så sätter jag inte på radion och 

applikationer för IP-telefoni. Men om jag är hemma då vet att jag har tillgång till 

laddare så när batteriet håller på att ta slut så kopplar jag in den i laddaren då spelar 

det ingen roll för användningen utan använder applikationer hur som helst. Men om 

jag inte är hemma så är jag mer försiktig, man vill ju inte att den ska sluka batteriet så 

att det inte går att använda den till de primära funktionerna. Därför är platsen viktig 

för användningen. 

 

13. Vilken typ av applikationer prioriterar du i så fall bort? 

 

14. Vem lägger du skulden på batteriet, din egen användning eller är det 

mobilapplikationer som förbrukar för mycket energi? 

Utifrån de tre aspekterna så anser jag att mobilapplikationens förbrukning drar för 

mycket. Men också batteriet, man borde inte anpassa applikationer till 

användningstiden tycker jag inte egentligen. Tekniken och hårdvaran finns ju så 

hårdvaran klarar av alla applikationer men själva batteriet måste klara av att driva 

hårdvaran och klara av att köra applikationer. Batteriteknologin borde vara mer 

utvecklad. Komponenterna är väldigt bra och klarar väldigt mycket men batteri är 

fortfarande väldigt dåligt och p.g.a. batteriet kan man inte utnyttja telefonen till max 

tycker jag.  

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon mer information du skulle vilja tillägga?  

Jag har använt flera smartphones så jag kan säga så här att på min gamla smartphone 

var det mycket bättre batteri än den jag använder nu.  Jag upplever att batteriet tar slut 

ännu snabbare i den nuvarande telefonen.  



 

 

- 61 - 

 

Bilaga K – matristabell smartphoneanvändning  
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Bilaga L – matristabell användarbeteende batteri  
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Bilaga M – matristabell medvetenhet applikationer 
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Bilaga N – matristabell medvetenhet komponenter och 

inställningar 
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Bilaga O – matristabell användning av mobilapplikationer 
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lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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