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Ett liv i rörelse, ett liv med media, ett liv som media…
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Regelbunden användning av Internet
och nyheter i mobilen (procent)
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Kommentar: Regelbunden användning avser här minst någon gång per vecka (inklusive dagligen)
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Regelbunden användning av Internet
och nyheter i mobilen (procent)
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Mobil media
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Användning av mobil media 2010 (procent)
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Män 16-49 år med smartphone Kvinnor 50-85 år utan smartphone

Mobil media användning 2010 

Kommentar: Gruppen  män 16-49 år med smartphone (n=102) har jämförts med  samtliga 16-49 år med smartphone (n=192). 
Likaså  har gruppen kvinnor  50-85 åringar utan smartphone (n=430) jämförts med samtliga 50-85 åringar utan smartphone (N=819) .
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• E-post: 
– Totalt: 72%
– Vecka: 16%
– Dag: 47%

• Informationssökning: 
– Totalt: 78%
– Vecka: 28%
– Dag: 29%

• Nyheter: 
– Totalt: 70%
– Vecka: 20%
– Dag: 28%

• Sociala medier: 
– Totalt: 46%
– Vecka: 9%
– Dag: 30%

• Musiktjänst: 
– Totalt: 35%
– Vecka: 14%
– Dag: 14%

• TV/video: 
– Totalt: 56%
– Vecka: 27%
– Dag: 7%

Mobil media användning 2010 

Kommentar: Män, 16-49 år med en smartphone (n =102) 
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• E-post: 
– Totalt: 8% (72%)
– Vecka: 3% (16%)
– Dag: 2% (47%)

• Informationssökning: 
– Totalt: 6% (78%)
– Vecka: 1% (28%)
– Dag: 1% (29%)

• Nyheter: 
– Totalt: 3% (70%)
– Vecka:1% (20%)
– Dag: 1% (28%)

• Sociala medier: 
– Totalt: 1% (46%)
– Vecka: 1% (9%)
– Dag: 1% (30%)

• Musiktjänst: 
– Totalt: 2% (35%)
– Vecka: 1% (14%)
– Dag: 1% (14%)

• TV/video: 
– Totalt: 2% (56%)
– Vecka: 0% (27%)
– Dag: 1% (7%)

Mobil media användning 2010 

Kommentar: Kvinnor, 50-85 år utan en smartphone (n 430) 
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Tack för uppmärksamheten!

Oscar Westlund

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Göteborgs universitet
Kontor: 031-786 12 13
Mobil: 070 99 15 999
E-post: oscar.westlund@jmg.gu.se
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