
 

 
 
Faktablad (källa: Ungdomsbarometern 11/12*) 
 
Andel smartphoneanvändare idag   
15-24 år    65 procent 
25-34 år    73 procent 
35-49 år    65 procent 
 
Uppskattad andel smartphoneanvändare år 2013  
15-24 år     86 procent 
25-34 år    88 procent 
35-49 år    82 procent 
 
Kommentar: År 2013 beräknas andelen smartphoneanvändare i åldern 15-24 år att öka 
med 32 procent (21 procentenheter) jämfört med idag. 
 
Så använder unga (15-24 år) sina smartphones  
Skicka vanliga sms/mms  95 procent 
Ringa vanliga samtal  92 procent 
Facebook    79 procent 
Surfa via webbläsare  70 procent 
Spela spel    70 procent 
Använda appar   68 procent 
Lyssna på mp3-filer   51 procent 
Titta på videoklipp, ex Youtube 48 procent 
Maila     42 procent 
GPS/Kartor    39 procent 
Banktjänster    32 procent 
Twitter el liknande   16 procent 
 
Vilket av följande påståenden instämmer du i? (smartphoneanvändare 15-24 år) 
Vardagen har blivit smidigare sedan jag skaffade smartphone  70 procent 
Jag använder Facebook mer sedan jag skaffade min smartphone  54 procent 
Jag har svårt att klara mig utan min smartphone    46 procent 
Jag använder min smartphone flera timmar om dagen   41 procent 
Tillvaron har blivit betydligt roligare sedan jag skaffade smartphone 37 procent 
Mycket av det jag tidigare gjorde på datorn gör jag nu på min 
smartphone istället         45 procent 
 
 
Vilket märke är det på din nuvarande telefon? (15-24 år) 
Sony Ericsson   31 procent 
Apple     27 procent     
Samsung    14 procent 
HTC     14 procent 
Nokia       9 procent 



LG       3 procent 
Övrigt       3 procent 
 
* Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie bland ungdomar i åldrarna 15-24 år. Den senaste 
mätningen (11/12) genomfördes i oktober 2011, och datan ovan bygger på 4 368 intervjuer via ett urval av 
källor och samarbetspartners online. Resultaten är viktade med hänseende till kön, ålder och NUTS2-region 
enligt siffror om ungdomssveriges sammansättning från SCB. Som referensdata genomfördes även en 
parallell studie bland 3 663 individer i åldrarna 25-49 år, enligt samma metod och under samma tidpunkt. 
Ungdomsbarometern ägs av analysföretaget Ungdomsbarometern AB. 


