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Sammanfattning 
Det är intressant att veta varför användare tvångsavslutar mobila appar regelbundet eftersom flera 

källor pekar på att det kan sluka mer batteri än om användare inte gör detta. Representanter från 
Google och Apple bekräftar att regelbunden tvångsavslutning på Android- och iOS-enheter kan vara 
batterikrävande. Relaterat till detta är hur batteriikonen är utformad i mobila operativssystem där tidigare 

forskning menar att användare har svårt att med säkerhet veta hur länge deras batteri kommer räcka. 
Det finns även forskningsrapport från 2009 som skriver att flertalet användare i deras studie inte visste 
att det fanns energisparande funktioner att använda sig av i operativssystemen. Min genomförda studie 

utgick från en förstudie som kontrollerade varför användare tvångsavslutade appar på sina mobila 
enheter. Det visade sig finnas flera anledningar till att användare utför regelbunden tvångsavslutning av 
appar på mobila enheter. Det visade sig i min förstudie att 46% av alla som deltog i förstudien 

tvångsavslutade appar regelbundet. Den näst största anledningen, enligt min förstudie, till regelbunden 
tvångsavslutning är för att användare vill ha kontroll över vilka appar som är öppna. Detta gäller för 7% 
alla användare som deltog. Den största anledningen till regelbunden tvångsavslutning av mobila appar 

är för att användarna vill spara batteri. Dessa användare utgör 28% av alla användare som deltog i 
förstudien. Utifrån datan från förstudien gjordes intervjuer med smartphone-användare för att ta reda på 
ytterligare information om hur användare tänker kring funktionen. Flera av användarna som intervjuades 

tvångsavslutade appar på sin smartphone och de berättar även varför de gör detta. Av de som 
tvångsavslutar i intervjuerna tvångsavslutar de flesta för att de tror att det sparar batteri. Denna 
undersökning är gjord för att få fram data kring om användare faktiskt tvångsavslutar appar på mobila 

enheter och varför de gör detta. Denna rapport ska vara en del i att hjälpa formgivare att designa 
gränssnitt utifrån denna tillhandahållna data. 

Ämnesord/Keywords 
HCI, Human Computer Interaction, Människa–datorinteraktion, mdi, force-close, force-quit, battery 
saving, multitasking, force close, smartphone usage, HKR, informatik, 



Author 
Andy Rytterström 

Title 
Force quiting of apps 

Supervisor 
Kerstin Ådahl 

Examiner 
Kari Rönkkö 

Abstract 
I have observed some users that force-quit apps regularly. It's interesting to know why users do this 

because multiple sources indicate that it probably use more battery-power than not doing it. 
Representatives from both Google and Apple confirm that force-quitting apps regularly on Android and 
iOS devices may be more battery-demanding. Relative to this is how the battery-icon is designed in the 

mobile operative system where a research report that users have a hard time know for certainty how 
much battery there is left. There is also a research from 2009 that report that users in their studie did not 
know that there was energysaving funktions available to use in the mobile operatingsystem. My study 

started with a pilot study that checked why users force-quit apps on their mobile devices. There are 
several reasons why users force-quit apps regularly on mobile devices. It was shown in the study that 
46% of all participants in the pilot-study force-quitted apps regularly on mobile devices to save battery 

power. My pilot-study shows that the second biggest reason for force-quitting regularly is that users 
want to have control over which apps are open. That is 7% of all the participants in the pilot-study. The 
main reason that users force-quit apps regularly is to save battery power. This category of users 

constitutes 28% of all the participants in the pilot-study. Based on the data from the pilot-study, 
interviews with smartphone users were made to find out more about what users think about this 
function. Multiple participants in the interviews do force-quit apps on their smartphone. They even told 

us why they do it. Most of the participants in the interviews that force-quit apps do it because they think 
it will save battery. This research is made to get data about if users force-quit apps on mobile devices 
and why they do it. This research report is made to help and inform designers to design interfaces from 

this data provided. 
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Förord 
Utgångspunkten för denna studie och idéen med att vilja undersöka detta kom från 
att jag och flera med mig som individer i ett tekniskt samhälle använder mobila 
enheter varje dag och tänkt på ett handhavande specifikt kring det. Jag har under 
flera års tid lagt märke till och observerat ett handhavande som jag bevittnat med 
interaktionen som användare utför med sin ofta handhållna tekniska enhet i form 
av en smart telefon. Att användare av smarta mobila enheter kan använda dem på 
olika sätt och att enheterna hjälper en i sin vardag på olika sätt är inget konstigt. 
Enheterna är till viss del anpassningsbara till många olika användningsområden och 
olika sorters användare vilket är bra, men i och med detta kan det även finnas saker 
som vissa användare gör med sina smarta mobila enheter som inte är designat att 
användas till det som vissa användare gör. Med andra ord kan vissa funktioner och 
appar användas till andra saker än det de ursprungligen är designade till. Detta är 
ofta bra och kan leda till nya uppfinningar och lösningar men det är inte alltid 
funktioner används till något bättre än de är designade för.  
Idag har väldigt många människor en smartphone (1,86 miljarder år 2015)(Statista 
Smartphoneusers. 2017). Många av användarna av smartphones har förmodligen 
någon gång fått tomt batteri innan dagen är slut. Ett tomt batteri i sin smartphone 
idag kan innebära stora konsekvenser. Till exempel att inte kunna betala något man 
köper eller hinna i tid enligt sin digitala kalender. Dessa konsekvenser gör att vissa 
har tricks för sig för att försöka spara så mycket batteri som möjligt. Detta för att 
slippa problemen som kan uppstå av att batteriet i sin smartphone tar slut mitt 
under en pågående dag.  
 Ett av tricken som verkar finnas är att tvångsavsluta alla apparna i sin 
smartphone efter att de använt dem. Tanken med varför de verkar göra detta känns 
logisk. Logiken med att det känns korrekt att det spar batteri av att tvångsavsluta alla 
apparna på sin mobila enhet kan komma från hur operativsystem för bärbar dator 
(laptop) och desktop-datorer fungerar. När användare har startat ett program/
mjukvara/applikation/app på en dator ligger applikationen igång i bakgrunden 
fastän det utförs andra sysslor på användarens dator samtidigt. På en dator som ej är 
batteridriven spelar ofta detta inte någon roll eftersom det finns ström så länge det 
finns ström i el-uttaget i väggen. På en batteridriven laptop kan applikationer i 
bakgrunden vara ett problem vad gäller mängden av batteri som finns kvar för andra 
sysslor. Ofta kan användare vara nära till eluttag med en bärbar dator och därmed 
kunna ladda upp batteriet igen. Dessa operativsystem på datorer tillåter att 
applikationer använder resurser i bakgrunden för att utföra beräkningar vilket är en 
designad funktion för multi-tasking. Som användare ska det kunna köras flera olika 
applikationer samtidigt för att vara effektiv vid behov på en fullgod dator. Om 
denna logik däremot följer med till våra små datorer som vi kallar för smartphones 
idag kan det bli problematiskt. De smartphones som finns idag är i många 
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avseenden lika kraftfulla om inte till och med mer kraftfulla när det kommer till 
beräkningskapacitet än person-datorer i hemmet (Gruber. 2016). Med dessa går det 
att utföra många av de sysslor som vi för flera år sedan behövde en person-dator för 
att utföra. Som användare går det att vara van vid hur multitasking fungerar på 
person-datorer och därmed skulle det kunna tänkas att multitasking fungerar 
likadant i operativsystem för mobila enheter. 
Utvecklarna av operativsystemen iOS och Android ser till att multitasking inte 
fungerar på samma sätt som för operativsystemen för datorer. Multitasking på 
mobila enheter med iOS eller Android hanterar generellt appar som inte används 
eller syns på skärmen som frysta (Android Developers. Switching apps. U.Å) (se kap. 
Teknisk förklaring). 

Min uppfattning är att det finns en tendens, hos vissa användare av mobila enheter, 
till att de tvångsavslutar alla sina appar på sin mobila enhet efter att de använt 
apparna. Min samlade bild har varit och är att användarna utför detta för att de 
själva tror att de sparar batteri. Denna studie är till för att ta fram data kring detta. 

Inledning 
Jag hittar inte i dagsläget någon forskning som kontrollerat användandet av 
regelbunden tvångsavslutning och hur utbrett det verkar vara hos användare av 
smartphones. Den forskning jag i denna rapport refererar till är relaterad till mitt 
studieobjekt eftersom det finns flera olika aspekter som kan förklara 
tvångsavslutning av appar och varför användare gör detta. Bland annat har jag med 
forskning utförd av Rahmati & Zhong. 2009 där de undersökte om hur användare av 
mobiltelefoner interagerar och hanterar mobilenheten ur ett batteriperspektiv. De 
skriver att det kan vara värdefull insikt i hur användare hanterar begränsad batteri-
resurs och vilka uppoffringar och prioriteringar som behöver göras av dem för att få 
batteriet att räcka längre (Rahmati & Zhong. 2009. 1.0). Detta ämne återbesökets 
därefter av Ferreira et. al. 2013 eftersom mycket hände rent tekniskt med enheterna 
under denna tid. Delar av deras undersökning visade att ”de flesta” av de 
medverkande testpersonerna inte gjorde något för att spara batteri. Det många av 
dem trodde de kunde göra för att ha mer batteri var att ladda enheten, inte som 
några av dem visste att de kunde stänga av vissa funktioner för att få den att dra 
mindre batteri (Ferreira et al. 2013. s567). Hur batteriikonen är utformad i de olika 
mobila operativsystemen verkar även ha en roll. Resultatet från deras studie visar att 
användare inte med säkerhet litar på hur mycket batteri det är kvar i telefonen bara 
av att se på ikonen (Ferreira et al. 2013. s564, s567). 
Relaterat till detta finner jag även en undersökning gjord 2015 av Hoque & Tarkoma 
där de tittar närmare på Litiumjon som är namnet på tekniken som batterierna i 
smartphones är uppbyggda av idag (Hoque & Tarkoma. 2015. s74). Med denna 
teknik och tekniken som finns i smartphones idag gör att smartphonen har svårt att 
kalkylera korrekt hur mycket batterikapacitet som finns kvar i batteriet under tiden 
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som enheten är igång (Hoque & Tarkoma. 2015. s74). Tillförlitligheten i 
kapacitetsuppskattningen är även sämre i äldre batterier. 

Ytterligare relevant information kommer från Chung et al. 2013 där de har 
undersökt tiden det tar för appar att starta beroende på om de tidigare varit startade 
och därmed finns i bakgrundsläget eller om de tidigare inte startats sedan enheten 
varit avstängd. Skillnaden är där i tid väldigt stor vilket är intressant att se på utifrån 
mitt perspektiv i denna rapport.  
Jag har även med en undersökning gjord av Jones et al. 2015 som har undersökt 
bland 165 användare hur många appar de öppnar per dag och med hur stort eller 
litet mellanrum i tid det är mellan starterna. Tiden mellan återbesöken till vissa av 
apparna var hos vissa användare så låg som 1-2 minuter.  

En smartphone kan idag ses som en viktig del i mångas liv. En undersökning av 
Android-användares mobilvanor gjord av iis 2016 visar att appar används på 
smartphonen 178 minuter per dag. Detta är nära tre (3) timmar per dag som 
smartphonen är aktiv med appar för användarens tjänst. Undersökningen är gjord 
på drygt 300 personers faktiska användning av Android-mobiler. Samma 
undersökning visar också att användarna använde 19 olika appar per dag i 
genomsnitt (Davidsson, s5, 2016). Dessa i genomsnitt 19 apparna växlades mellan i 
genomsnitt 206 gånger per dag. Potentiellt sett skulle apparna i genomsnitt stängas 
av och sättas igång 206 gånger per dag av en användare som tvångsavslutar allt efter 
att den använt apparna.  

Enligt flera källor ska regelbunden tvångsavslutning inte spara batterienergi utan 
kanske till och med sluka mer energi från batteriet. Bland annat David Pierce på 
”Wired” har skrivit en artikel som hävdar att både Apple och Google har bekräftat 
att tvångsavslutning av appar inte resulterar i att användare sparar batteri. Från 
Google är det Hiroshi Lockheimer (SVP Android, Chrome OS & Play) som genom en 
tweet bekräftar att regelbunden tvångsavslutning kan förvärra i stället för att spara 
mer batteri åt användaren (Pierce. 2016). Artikeln har öppen kommentarsfunktion 
där vi kan ta del av användares reaktioner över artikeln. I kommentarerna (108st) är 
det tydligt att det är många användare som inte alls tror att detta stämmer. En 
kommentar som inte tror på detta är ”Garth Cousins” som har röstats upp i flödet av 
26 användare.  

”I don't care what they say I have tested it many times, and it does save battery life all the 
time.” 

Ytterligare en kommentar kan kopplas till hur användare är vana vid att 
multitasking fungerar i desktop-miljöer på datorer. Kommentar av Jason W (Jason 
W).  
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”Most of us have over 20 apps we use at any point. Why would anyone want to leave all 
20+ apps open while not in use? It just doesnt make sense.” 

Denna användare verkar anta att de 20+ apparna som är startade jobbar på i full fart 
i bakgrunden och därmed använder batteri-resurser därefter. Det kan vara så att 
denna användare tänker att en smartphone hanterar multitasking på liknande sätt 
som operativsystem för desktop-datorer gör. Användaren skriver att det inte känns 
logiskt att apparna inte skulle dra batteri-resurs när de ligger i bakgrunden.  
I en artikel från ”9to5Mac” bekräftar Craig Federighi, Apple's senior VP of Software 
Engineering att tvångsavslutning inte är nödvändigt för att spara batteri på iOS 
(Mayo. 2016). Även denna artikel har kommentarfunktion med tvekande 
användare.  

Enligt vad Apple skriver på en av sina användar-support-sidor beskriver de att 
apparna som kommer upp om du dubbelklickar på hem-knappen är nyligen 
öppnade appar. De apparna är inte öppna som om de är igång och jobbar, utan 
ligger där i ett väntande läge som ska hjälpa användare att navigera mellan appar. 
Vidare skriver de att användare endast bör tvångsavsluta en app om appen har hängt 
sig och ej svarar (Apple. Force. 2017). Med andra ord kan detta behöva göras någon 
enstaka gång ibland och inte göras regelbundet. 

En hypotes är att det är användare som gör detta helt i onödan. Detta är baserat på 
vad vi vet om systemen och därmed är det läge att ta tag i detta för att se hur många 
som utför denna handling regelbundet. 

Det beteende jag beskriver ovan med att tvångsavsluta alla appar efter att användare 
använt dem kan enligt uppgifter vara kontraproduktivt (Pierce. 2016)(Mayo. 2016). 
Sättet som operativsystemen iOS och Android är uppbyggda till att fungera och 
hantera appar gör att det tar längre tid för en mobil enhet att starta en app som inte 
ligger i bakgrunden än en app som är fryst i bakgrunden (Android Developers. 
Switching apps. U.Å)(Chung et al. 2013. s5). Denna tidsskillnad och antal gånger 
appar behöver startas på nytt varje dag gör att batteriet i en smartphone kan ta slut 
fortare än om det inte tvångsavslutades efter varje gång apparna använts (se kap. 
Teknisk förklaring). 
Det verkar finnas användare av mobila enheter som har tendens till att 
tvångsavsluta alla appar efter de använt dem. Är detta i huvudsak för att de tror att 
de sparar batteri? 

Studier visar bland annat att inte alla användare vet om vad som går att göra för att 
spara batteri i sin smartphone (Ferreira et al. 2013). Tricks verkar finnas hos 
användare där de tror att deras teknik kan hjälpa till att spara batteri. Det finns 
studier som dock visar att appar som tidigare har tvångsavslutats tar längre tid på sig 
att starta än om appen bara har fått legat frusen i bakgrunden (Chung et al. 2013. s5) 
(se kap. Litteraturgenomgång s.16).  
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Att vara orolig över hur mycket batteri som finns kvar i ens smartphone kan vara en 
del till att användare kan få en känsla av stress och ångest (Lee et al. 2014. 1 & 2.5). 
Kanske kan det vara så att dessa känslor hjälper användaren att hitta lösningar för 
att försöka få batteriet i användarens smartphone att räcka längre under dagen.  

Operativsystemen är designade att i regel inte tillåta appar att dra en större mängd 
energi om inte appen är i fokus (Android Developers. Switching apps. U.Å). Trots att 
operativsystemet är designat att spara batteri optimalt automatiskt verkar inte vissa 
användare veta om detta och de tror att de behöver hjälpa systemet att spara batteri 
med att stänga av alla appar som ligger i bakgrunden. 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få fram data kring om användare faktiskt 
tvångsavslutar appar på mobila enheter och varför de gör detta. Detta för att denna 
rapport i längden förhoppningsvis ska kunna vara en del i att hjälpa formgivare att 
designa gränssnitt utifrån data som kommer fram i denna rapport. 

Frågeställning 
Vad är anledningen till att användare tvångsavslutar mobila appar regelbundet? 

Avgränsning 

Denna studie är till för att ge en indikation på hur mobila enheter hanteras olika av 
användare när det kommer till hantering av appar. Jag har valt att avgränsa mig från 
mobiltelefoner som fanns före 2007.  

Begreppsdefinitioner 
Android = Mjukvarusystemet (opertivsystemet) från Google som får smarta 

telefoner och surfplattor från bland annat Samsung och LG m.fl att fungera 
(SAOL/SO/SOAB. 2015. operativsystem). 

Artefakt = Föremål skapat av människan (SAOL/SO/SOAB. 2015. Artefakt). 
Batteritid = Det jag menar är den relativa tiden som batteriet kontinuerligt kan 

leverera ström till en användares enhet till det att batteriet är slut på energi. 
Bug/Bugg/Buggar = Ett låneord från engelska som beskriver att någonting i en 

mjukvara/applikation inte fungerar som förväntat (SAOL/SO/SOAB. 2015. 
Bugg). 

Desktop-dator = Traditionellt sett en ”vanlig” fullgod dator. Med annat ord 
stationär dator.  

Energisparande funktion = Funktioner i bland annat mobila enheter som 
hjälper användare att spara batteri genom att slå av energikrävande funktioner 
i enheten (SAOL/SO/SOAB. 2015. Energisparande). 
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HCI = Human Computer Interaction eller MDI = Människa-datorinteraktion. 
Interaktion = Samspel mellan datoranvändare och dator. Även mellan 

smartphone-användare och smartphone (SAOL/SO/SOAB. 2015. Interaktion).  
iOS = Mjukvarusystemet (operativsystemet) från Apple som får en iPhone/iPad att 

fungera SAOL/SO/SOAB. 2015. operativsystem). 
Kallstart = När en applikation startas för första gången efter en tvångsavslutning. 

Appen behöver gå genom app-processer och byggnation före den är redo att 
användas (se kap. Teknisk förklaring). 

Laggar= När en mjukvara i någon form av dator hackar eller jobbar sakta (SAOL/
SO/SOAB. 2015. Lagga). 

Laptop-dator = Ofta fullgod dator. Annat ord hop-vikbar bärbar dator (SAOL/SO/
SOAB. 2015. Laptop). 

Multitasking eller multikörning = Flera processer eller appar som utförs 
samtidigt, parallellt med varandra i en dator eller mobil dator (SAOL/SO/
SOAB. 2015. Multikörning). 

Push-notiser = Notiser från appar för att meddela användare om händelser som 
skett i appen.  

Ram-minne = Arbetsminne eller korttidsminne i datorer. Smartphone kan räknas 
som en minidator (SAOL/SO/SOAB. 2015. Ramminne).  

Regelbunden = För denna studie och det jag som författare menar med 
regelbundenhet är att tvångsavslutningen av apparna utförs vid varje och/eller 
de flesta av interaktionerna med telefonen och applikationer. Att som 
användare tvångsavsluta alla appar  varje gång precis före telefonen sätts i vila 
är i detta fallet regelbunden tvångsavslutning (SAOL/SO/SOAB. 2015. 
Regelbunden). 

Tvångsavsluta = En funktion som finns inbyggd i både Android och iOS som 
tillåter användare att helt avsluta en app som ligger öppnad i bakgrunden.  

Varmstart = När en applikation som sedan tidigare har startats av systemet eller 
användaren och användaren väljer att interagera med appen igen. Appen 
”startas” bara ifrån bakgrundsläget. Väcker den från ett fruset tillstånd den 
befann sig i i bakgrundsläget (se kap. Teknisk förklaring). 

Teknisk förklaring 
Detta kapitel är till för att förklara hur operativsystemen hanterar appar i förgrund 
och bakgrund rent tekniskt. I detta kapitel refereras det till utvecklar-sidor hos de 
olika tillverkarna eftersom detta är det mest relevanta jag kan finna för att kunna 
beskriva hur det rent tekniskt fungerar. Apple har dokumenterat väl kring hur 
utvecklare ska utveckla för iOS för att se till att appar inte dränerar batteriet på 
resurser. Apple har inbyggda funktioner djupt i iOS som ser till att appar som ligger i 
bakgrunden inte kan använda några resurser efter ett par sekunder av att inte vara i 
fokus (Apple. 2016. What To Do When etc). Tekniskt sett handlar detta om att appen 
är startad och finns temporärt sparad i enhetens RAM-minne. Detta i sig drar inte 
något batteri då appen ligger sparad där sedan användarens interaktion med appen. 

!  11



När användaren vill använda appen igen ligger den redo att vakna ur ett fruset 
tillstånd från RAM-minnet nära till hands med minimal resursåtgång så länge inte 
användaren har tvångsavslutat appen.  
 Apples hantering av appar som befinner sig i bakgrunden styrs av 
operativsystemet iOS. Deras programmerings-guide beskriver hur programmerare av 
appar bör tänka vid skapande av appar för iOS (Apple. 2017. Background Execution). 
De radar upp tre kategorier av tekniker som finns tillgängliga av iOS att använda sig 
av. Appar som påbörjar en operation i fokuserat läge kan be om lov att avsluta den 
operationen i bakgrundsläget. Appar får även fortsätta nedladdningar av data om 
det behövs, i bakgrundsläge. Den tredje kategorien är appar som behöver tillåtelse 
att kunna arbeta i bakgrunden av specifika själ. Exempel på detta kan vara 
navigeringsfunktioner, ip-telefoni-funktioner och ljud-funktioner. Trots dessa 
undantag som appar kan be om lov att utföra i bakgrunden har iOS övergripande 
kontroll över appar som jobbar för mycket i bakgrunden och kan därmed sänka 
beräkningsresurser som delas ut till den specifika appen, men den kan också stängas 
av helt av systemet vid behov. Funktionen för appar att använda resurser i 
bakgrunden kallas på svenska ”Bakgrundsuppdatering” (Background App Refresh) 
och finns tillgänglig (iOS 10.3.1) i inställningarna i iOS. Bakgrundsuppdatering av 
appar kan av användare slås av om så önskas. Funktionen kan stängas av för var app 
för sig.  

Det fungerar på liknande sätt i Android-plattformen. Appar som inte aktivt används 
i förgrunden av en användare och som tidigare har startats ligger i bakgrunden i ett 
fruset läge och kan när som helst fokuseras på igen utan att det krävs större resurser 
till att starta appen igen (Android Developers. Switching apps. U.Å).  

Båda dessa operativsystem hanterar appar som ligger i bakgrunden på liknande sätt 
vad gäller RAM-minne. När en app hamnar i bakgrunden av att användaren byter 
till en annan app eller släcker sin skärm på sin mobila enhet hamnar den appen som 
hamnar i bakgrunden i ett fruset läge. Appen får mindre tillgång till enhetens 
resurser för att kunna arbeta. Appen finns fortfarande kvar i närminnet (RAM) på 
enheten för att vara redo att vakna snabbt för användaren utan att behöva en ”Kall 
start”, det vill säga en helt ny start av app (Android Developers. Launch Time. Cold 
Start. U.Å). På Android ser det väldigt olika ut hur systemet hanterar kall eller varm 
start av en app. En varm start av en app är när systemet fokuserar på en app som 
ligger i bakgrunden i ett fruset tillstånd till att en användare använder den. En varm 
start är med andra ord en väckning av en app i fruset tillstånd som har legat i 
bakgrunden som sedan tidigare använts och inte tvångsavslutats. En kall start är när 
en användare startar en app som inte tidigare varit igång. Appen startas med andra 
ord för första gången sedan den tvångsavslutades eller sedan mobila enheten 
startades.  

Det innebär att de apparna som ligger i bakgrunden som användaren inte använt på 
ett tag och som användaren inte tvångsavslutat är fryst i sin tid. Appen som ligger 
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fryst i bakgrunden använder inga eller väldigt få resurser tills det att användaren 
väljer att börja använda den specifika appen igen. Denna lösning innebär att 
användaren inte behöver tvångsavsluta alla appar för att spara batteri. 
Operativssystemet är utvecklat att inte ge några större resurser till appar i 
bakgrunden och därmed behöver inte användare städa efter sig efter att de använt 
en eller flera appar. Apparna drar därmed inte en märkbar mängd batteri när de 
ligger kvar i bakgrunden. 

För att få en bättre insyn i vad som sker när varm och kall start sker i Android har 
Google delat med sig av en bra teknisk beskrivning av händelseförloppet (Android 
Developers. Launch Time. Cold Start. 
U.Å). Jag beskriver här en kortare 
sammanfattning av det.  
 Vid en kall start av en app i 
Android-systemet har 
operativsystemet till uppgift att ladda 
in och påbörja start av appen samt 
skapa en app-process. Efter att detta 
skett tar app-processen över och börjar 
skapandet av appen samt skapar en 
huvudaktivitet samtidigt som det 
visuella i appen byggs upp (renderas) 
och läggs ut på skärmen framför 
användaren. Därmed visas det första 
innehållet som appen tillhandahåller 
för användaren (Android Developers. 
Launch Time. Cold Start. U.Å). Denna 
app har nu fått en plats i RAM-minnet 
och är redo att användas. Detta är en 
process som kräver resurser för att 
utföras och behöver varje gång detta 
utförs processorkraft som i sin tur 
behöver batterikraft för att kunna 
arbeta (figur #1)(Apple. 2017. Strategies, The launch Cycle, Figure 4-1). 
Vid en varmstart av en app behöver inget av det ovanstående ske. Det enda som sker 
i en varmstart är att systemet tar fram appen från bakgrunden till förgrunden. 
Appen är redan byggd till RAM-minnet och rendering av det visuella har redan skett 
vilket innebär att appen redan är ”igång” (startad tidigare), men frusen. Systemet 
behöver inte initiera att app-process startas eller att layout måste byggas upp för att 
kunna visa appen (Android Developers. Launch Time. Warm Start. U.Å) (se kap. 
Litteraturgenomgång s.16).  
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Om användare använde det mobila 
operativsystemet på det sett som det är 
designat att användas skulle ett 
flödesschema se ut som figur #2 
(Apple. 2017. Strategies, Figure 4-4). 
 
Det finns tillfällen då denna funktion 
med att kunna tvångsavsluta appar i 
mobila enheter är direkt nödvändig. 
Det finns tillfällen då appar ibland 
hänger sig eller på annat sätt inte beter 
sig som förväntat. Vid de tillfällen kan 
det vara nödvändigt att kunna 
tvångsavsluta den specifika appen och därmed starta om den för att 
förhoppningsvis få den att fungera som förväntat. Detta kan ibland orsakas av fel i 
kodbas av appar, så kallade buggar. Dessa tillfällen kan ibland vara ofrånkomliga och 
därmed bör denna funktion med tvångsavslutning finnas där. En användare bör ha 
möjlighet att kunna tvångsavsluta appar om de inte beter sig som förväntat (Apple. 
Force. 2017). 

Litteraturgenomgång 
Jag hittar inte i dagsläget någon forskning som kontrollerat användandet av 
regelbunden tvångsavslutning och hur utbrett det verkar vara hos användare av 
smartphones. Så vitt jag förstår och kan finna är det jag undersöker relativt obruten 
mark vad gäller att ta reda på varför människor tvångsavslutar appar på mobila 
plattformar. 
På de plattformar jag sökt information på fann jag ingen som rekommenderade mig 
att utforska detta område. Den forskning jag i denna rapport refererar till är relaterad 
till mitt studieobjekt eftersom det finns flera olika aspekter som kan förklara 
tvångsavslutning av appar och varför människor tvångsavslutar. Det beforskade 
området som jag kan finna kring mitt studieobjekt är begränsat vilket förklarar den 
relaterade forskning jag valt att ha med i denna rapport för att försöka förklara delar 
av varför vissa användare väljer att tvångsavsluta appar regelbundet.  

Det går att se det som att den nu stundande mobila plattformen i Sverige som vi idag 
kallar smartphone kom att bli populär runt 2007 när iPhone lanserades (Kerris & 
Dowling. 2007). Med den nya tekniken med allt större skärmar, andra 
resurskrävande komponenter samt många fler användbara funktioner innebar det 
att användare inte längre hade mobiltelefoner som hade batteritid på ibland över en 
vecka.  
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Ahmad Rahmati och Lin Zhong gjorde 2006-2007 en rad studier för att försöka 
förstå människa-batteri interaktion där de fann att 16% av de tillfrågade svarade att 
de har slutat använt vissa funktioner på sina enheter för att spara batteri. 19% 
svarade däremot att de stängde av sina enheter för att spara batteri och 20% gjorde 
inget för att försöka spara batteri. (Rahmati & Zhong. 2009. 4.5) Undersökningen 
gjordes före iPhone blev introducerad. Artikeln är publicerad 2009 (Rahmati & 
Zhong. 2009). Studien är gjord för att titta närmare på hur användare av 
mobiltelefoner interagerar och hanterar enheten ur ett batteriperspektiv. De skriver 
att det kan vara värdefull insikt i hur användare hanterar begränsad batteri-resurs 
och vilka uppoffringar och prioriteringar som behöver göras av dem för att få 
batteriet att räcka längre (Rahmati & Zhong. 2009. 1.0). För att beskriva detta 
använder de sig av begreppet ”Human-Battery Interaction, HBI”. Flera deltagare i 
deras studie var ovetandes om att deras mobiltelefoner hade energisparande 
inställningsmöjligheter (Rahmati & Zhong. 2009. 4.2.3). De skriver att användandet 
av mobiltelefonen förändras beroende på hur batteriförhållandena ser ut för dem. 
De menar att det visar att batteriets kapacitet är viktigt för användbarheten av 
mobiltelefonen (Rahmati & Zhong. 2009. 4.5).  
Fokuset i deras studie är att försöka förstå HBI och finna problem som finns kring 
det. Deras studie visar hur användbarheten skulle kunna designas för att användare 
lättare ska kunna hantera begränsad batteri-tillgång. Den studie de genomfört 
kompletterar den forskning som fokuserar på att förbättra batteriers livstid, enligt de 
själva (Rahmati & Zhong. 2009. 6). 

Utifrån den artikeln gjordes ett återbesök till ämnet som är skriven av Ferreira et. al. 
(Ferreira et al. 2013). Deras artikel ”Revisiting Human-Battery Interaction with an 
Interactive Battery Interface” är publicerad 2013 och påpekar tidigt i artikeln att 
människa-batteri-interaktion behöver undersökas igen eftersom telefoner fungerar, 
ser ut och hanteras på ett annat sätt än före 2007 (Ferreira et al. 2013. s563). Den 
studien genomfördes med en applikation de skapat för studiens ändamål för att 
samla in faktiska data passivt från de medverkande användarnas mobiltelefoner 
(Ferreira et al. 2013. s565). Delar av deras undersökning visade att ”de flesta” av de 
medverkande testpersonerna inte gjorde något för att spara batteri. Det många av 
dem trodde de kunde göra för att ha mer batteri var att ladda enheten, inte som 
några av dem visste att de kunde stänga av vissa funktioner för att få den att dra 
mindre batteri. De rapporterar även att användare har svårt att säkerställa hur 
mycket batteri som finns kvar utifrån att bara se på batteriikonen (Ferreira et al. 
2013. s567). Som del av deras undersökning skapade de en prototyp de kallade IBI 
(interactive battery interface). Det prototyp-gränssnitt de skapat har de formgivit 
utifrån data från Rahmatis tidigare studie i ämnet från 2007. Gränssnittet IBI visar  
användaren bland annat hur mycket tid användaren kan förvänta sig vara kvar av 
batteriresurserna tills enheten har slut på batteri. Denna tid är baserad på hur 
mycket användaren använder enheten. Gränssnittet IBI visar även vilka 
applikationer som arbetar i bakgrunden samt att de kunde avslutas genom 
gränssnittet. Eftersom de visste tidigt i sin studie att många användare använder sin 
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smartphone som substitut för armbandsur visste de även att det första som syns på 
skärmen efter att den vaknat kan visa viktig information. På grund av detta visar IBI 
kvarvarande tid även på låsskärmen för att användare snabbt ska kunna se hur lång 
tid det är till de behöver ladda sin telefon. Med denna prototyp lyckades de förlänga 
användarnas batteritid med 27% varje dag. Deras slutsats är att deras prototyp 
skapar större förståelse för användarna över vilka handlingar de utför på mobilen 
som kan förlänga eller korta ned batteritiden. 

Hur batteriikonen är utformad på mobila enheter kan enligt Ferreira et al. (2013) 
vara en bidragande faktor till att användare inte vet hur mycket batteri de har kvar i 
sin telefon (Ferreira et al. 2013. s564, s567). Resultatet från deras studie visar att 
användare inte med säkerhet litar på hur mycket batteri det är kvar i telefonen bara 
av att se på ikonen. Ikonen har i deras studie på olika enheter och olika 
operativsystem olika utföranden och färger för de olika stadierna som ska 
symbolisera procentandelar av vad som finns kvar i batteriresurs. Vid många 
Android-versioner skiftar ikonen från grön till gul redan vid 30% (Ferreira et al. 
2013. s564). För personer utan någon defekt på färgseendet är detta en drastisk 
ändring av färg som kan syfta på att batteriet är nära till att ta slut. För en person 
med defekt färgseende kan denna färgskiftning i vissa fall vara omärkbar 
(Andersson. 2017) 
 
En mycket intressant studie 
relevant för mitt ämne har Chung, 
Y., Lo, Y. & King, C. gjort från 2013 
(Chung et al. 2013). Delar av deras 
studie visar start-tiden för vissa 
appar i både kallt och varmt läge. 
De fokuserar i sitt arbete på som de 
kallar det, ”multimedia-appar” som 
Facebook, Youtube och browser. I 
diagrammet (figur #3)(Chung et al. 
2013. s5) ser vi tydligt skillnaderna 
på starttider mellan kalla och 
varma starter av appar på Android i 
deras studie. Dessa skillnader i tider har sin påverkan på mängden energi och 
därmed batterienergi som krävs för att starta en app om enheten behöver kall-starta 
en app. Som vi ser i fallet med Youtube hade de mätt upp närmare 1500ms, dvs 1,5 
sekunder för att kall-starta Youtube-appen. Medan att samma app i varmstart 
knappt går att se hur kort tid det tog innan den var redo för användaren att 
användas. De menar även att deras experiment kring detta visade att dessa tider är 
en viktig faktor när det kommer till användarupplevelsen (Chung et al. s5. 2013). 
Användare som ofta tvångsavslutar appar skulle kunna tycka att appar tar lång tid 
på sig att starta varje gång de behöver en app.  
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Chung et al (2013) har i sitt arbete observerat olika appars energikonsumtion för att 
se hur de beter sig i aktivt läge och i bakgrunden. De observerade bland annat att 
Facebook-appen på Android i bakgrundsläge laddade ned flera hundra Kilobyte data 
var 10:e minut vilket gjorde att den ansågs energikrävande även i bakgrundsläge. De 
skriver även att de tycker att sådana energikrävande funktioner inte borde finnas 
och användas när en app ligger i bakgrunden. Om sådana aktiviteter utförs i 
bakgrunden kan användarupplevelsen bli försämrad av att användaren tänker att 
appar drar för mycket energi i bakgrunden.  
De menar att sådana energikrävande aktiviteter borde bli avstängda från 
bakgrundsläget. Med andra ord menar de att appen borde stängas ned i 
bakgrundsläget automatiskt av systemet. (Chung et al. 2013. 2.2.1. s6).  
I operativsystemet iOS hos Apple iPhone finns en inställning som kan reglera vad 
som får hända i bakgrunden. Funktionen heter ”Background App Refresh” eller 
bakgrundsuppdatering på svenska. Vissa funktioner får därmed viss tillgång till 
resurser att arbeta i bakgrunden men dessa resurser som operativsystemet delger till 
appen är begränsade som beskrivs i den tekniska beskrivningen tidigare.  

De skriver i sin rapport att appar inte borde få rättigheter till att arbeta i bakgrunden 
med energikrävande arbeten och därmed att appen stängs av. Trots detta menar de 
även att användarupplevelsen säkerligen skulle såras hårt av att appen inte är 
uppdaterad och färdig att användas när användaren kall-startar eller varm-startar 
appen nästa gång (Chung et al. 2013. s2). Användaren förväntar sig att appen ska 
vara uppdaterad och förberedd fram till att användaren vill använda appen igen.  

Som nämnt i inledningen är det ofta många unika appar som öppnas per dag och 
dem emellan är det många events per dag. Det vill säga, de appar som öppnas per 
dag öppnas många fler gånger än endast en gång per dag.  
Jones et al. (2015) har i sin undersökning som heter ”Revisitation Analysis of 
Smartphone App Use” funnit att det finns ett visst antal appar som är vanligt 
förekommande  bland de appar som användes regelbundet på mobila enheter. Deras 
undersökning kontrollerade app-användning hos 165 användare som hade tillgång 
till en undersökningsapplikation tillgänglig via Google Play Store. Genom sin 
undersökning fann de att 46% av alla apparna som användes av användarna i 
undersökningen var av sådan art som användes ofta med korta mellanrum mellan 
starterna av appen. Tiden mellan återbesöken till apparna av användarna var i vissa 
fall så låg som 1-2 minuter men kunde även sträcka sig ända upp till 16 minuter 
mellan återbesöken. Bland dessa appar i dessa 46% av användarna finns appar som 
är vanliga bland användare (Jones et al. 2015. s1202). Däribland finns Facebook 
messenger, WhatsApp, SMS, Skype, Viber, Snapchat, Firefox, Chrome, Facebook och 
Twitterklient för att nämna några av dem.  
Detta är vanligt förekommande appar hos användarna i deras undersökning och 
därmed är detta en intressant undersökning att ta del av för min undersökning. Det 
är väldigt intressant att se resultat kring hur ofta appar faktiskt öppnas per dag 
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eftersom det då kan innebära att en del användare lika ofta stänger av 
(tvångsavslutar) samma appar de öppnar.  
De delade in sina användare i tre (3) olika grupper baserat på hur ofta användare 
återbesöker appar. Den grupp användare som är snabba återbesökare kallar de 
”Checkers” eller grupp U1. Grupp U1 står för 44% av användarna i studien och 
Jones et al. (2015) observerade att U1 har sannolikhet på 60% att de kommer öppna 
en app 4-8 minuter efter att de senast öppnade en app tidigare. Sannolikheten att de 
kommer öppna en app ökar till 80% vid 30 minuter (Jones et al. 2015. s1202). Med 
denna data kan antalet tvångsavslutningar vara oroväckande hög om 
tvångsavslutning sker lika ofta som appstarter sker. Därmed kan tiden mellan 
regelbundna tvångsavslutningar bli så låg som 1-2 minuter.  

Av undersökningen som gjordes av iis 2016 kom de fram till att Android-användarna 
i deras undersökning använde smartphonen nästan 3 timmar om dagen med 206 
applikations-starter (Davidsson, s5, 2016). Resultat från en studie gjord i slutet av 
2010 av Tossel et al (2015) visar att iPhone-användare i deras studie använde sina 
smartphones i ett genomsnitt av 91 minuter per dag med 68 applikations-starter 
fördelat över dagen (Tossel et al. 2015. s716). Om dessa skillnader mellan dessa två 
undersökningar har med en ökning av tillgängliga smartphone-appar mellan 
årtalen kan vi inte med säkerhet säga någonting om. Enligt statista.com fanns cirka 
30 000 appar tillgängliga på Google Play Store i Mars 2010. Det kan jämföras med att 
i Mars 2017 fanns 2,8 miljoner appar tillgängliga i Google Play Store (Statista Google, 
2017). För samma period i Apples AppStore fanns det 150 000 appar 2010 och 2,2 
miljoner i början av 2017 (Statista Apple, 2017). Om ökningen av tillgängliga appar 
mellan 2010 och 2016 har gjort att antalet appar som öppnas varje dag och längden 
på tiden som smartphonen används varje dag har en koppling låter vi här och nu 
vara osagt. Det kan dock vara intressant information att ta reda på.  

Intressant och relevant är även vad batterier som finns i många smartphones idag är 
tillverkade av. Tekniken som finns i dem kallas för Litiumjon. Med denna teknik och 
tekniken som finns i smartphones idag gör att smartphonen har svårt att kalkylera 
korrekt hur mycket batterikapacitet som finns kvar i batteriet under tiden som 
enheten är igång (Hoque & Tarkoma. 2015. s74). De skriver även att noggrannheten 
av kapacitetsuppskattningen är viktig för tillförlitligheten av enheter som använder 
sig av Litiumjon-batterier. Tillförlitligheten i kapacitetsuppskattningen är även 
sämre i äldre batterier. I äldre batterier kan en plötslig sänkning ske av 
uppskattningen av kapaciteten som är kvar. Detta kan sänka en användarupplevelse 
och få användare att känna oro. Den plötsliga sänkningen av procent-antalet av 
batteri-kapaciteten är till följd av kombinationen mellan tekniken litiumjon och 
felaktigheten i mätningen som sker i moderna smartphones, rapporterar Hoque och 
Tarkoma.  

Smartphone har kommit att bli nödvändigheter i många människors liv. I och med 
denna nödvändighet och beroende av smartphonen kan leda till användarstress. 
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Trots sina fördelar är inte alla effekter av smartphonen bra. Tvångsmässig 
användning och teknikstress verkar hänga ihop. Lee et al. (2014) menar även att 
kontrollbehov kan vara förknippat med oro och ångest. (Lee et al. 2014. 1 & 2.5) 

Metod 
För att se och kunna fokusera på exakt vad som ska frågas och undersökas närmre 
började jag med en kvantitativ förundersökning. En förundersökning där jag frågar 
användare av smartphones om de tvångsavslutar och varför för att ha material att 
utgå från till mina intervjuer där jag sedan kan utföra en kvalitativ analys av 
resultatet. 
Kvalitativ analys kan framhäva insikt i vad som eventuellt är problemet. Jag vill få 
större förståelse kring varför mina intervjuade individer tvångsavslutar eller ej. Jag 
ville veta om användare hade tankar kring det oavsett hur de använder funktionen. 

Inför förstudie 
Inför att veta vilka svarsalternativ som var lämpliga för fråga tre (3) i min enkät i 
förundersökningen genomfördes en kort muntlig förundersökning bland min 
umgängeskrets och tillhörande familjer. Jag frågade dem om de tvångsavslutar 
appar och varför de i så fall gör detta för att se vilken uppfattning och anledning de 
hade. Jag tog i detta skede emot svarsalternativen utan att förklara vidare vad det ska 
användas till. Detta för att i detta tidiga skede då detta genomfördes hölls relativt 
hemligt vad jag skulle göra studie om. Om dessa respondenter skulle komma att ta 
del av framtida ytterligare undersökningar från mig i andra former skulle de fortsatt 
ha samma uppfattning om varför de själva tvångsavslutar om det var så att det 
utförde den handlingen. De svarsalternativ som mottogs värderades före de sattes in 
i enkäten. Inga svarsalternativ som mottogs utelämnades ur enkäten som skapades. 
De tillfrågade i den korta muntliga förundersökningen blev senare under studien 
inte tillfrågade att delta på intervjuer, deras svar användes enbart som förslag till 
svarsalternativ.  

Förstudie 
För att få en tidig insyn till problemet jag tycker mig sett, gjordes en 
förundersökning för att se om regelbunden tvångsavslutning sker bland användare. 
Jag var inte säker på om det bara är jag som uppmärksammat detta och därmed 
tänker på det som gör att jag ofta sett användare som tvångsavslutar regelbundet. 
Med en förundersökning kunde jag kontrollera om min uppfattning av 
utbredningen av handhavandet existerar i den bemärkelse jag tänkt mig. En enkät 
gjordes med hjälp av enkätfunktion i ”Google Form” för att kunna sprida via 
digitala plattformar till ett potentiellt stort antal användare. Mellan 12/2-2017 och 
16/2-2017 kom 72 svar in på denna korta enkät på tre frågor (Bilaga 2). Med en kort 
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enkät får jag förhoppningsvis snabbt in tydliga data som visar om det ligger någon 
sanning i min ursprungliga tanke (Jakobsson & Westergren. 2005). Jag ville 
inledningsvis veta vilket år de började med smartphone med start från 2007. Jag 
valde att begränsa årtal till tidigast 2007 eftersom den första iPhone lanserades då, 
som vi idag kan se som en av de första smarta telefonerna med den moderna teknik 
vi idag är vana vid.  

Fråga 1. Vilket år började du använda smartphone?  

Därefter ville jag veta om de avslutar alla apparna efter de använt dem på sin 
smartphone och följdfrågan blev då varför de började med tvångsavslutning om de 
svarade ”Ja”. Förstudien är en kvantitativ studie för att få in tidiga data på om 
företeelsen verkar finnas.  

Fråga 2. Tvångsavslutar du alla appar på din smartphone efter du använt apparna?  

Fråga 3. Om du svarade "Ja", varför började du med att tvångsavsluta alla appar? Välj ett 
alternativ som är din huvudsakliga anledning.  
Svarsalternativ:  

• Det är fint när det är tomt 
• Jag vill ha koll på vilka appar jag har öppet 
• Jag vill inte att andra ser in i de appar jag har öppet 
• För att appar drar batteri när de ligger i bakgrunden 
• Många appar igång gör att minnet tar slut 
• Om jag tvångsavslutar alla apparna drar de inget internet  
• Om många appar är igång samtidigt kan andra appar lagga  
• Många appar igång drar mer utrymme på telefonen 
• Övrigt: _____________________

Intervjuer 
För att ytterligare få mer förståelse kring tvångsavslutning av alla appar på sin 
smartphone efter att man använt apparna gjordes intervjuer med smartphone-
användare. Intervjuer gjordes med nio (9) personer för att försöka förstå hur 
användare hanterar sina smarta telefoner när det kommer till multitasking och 
tvångsavslutning av appar regelbundet. Intervjuerna bestod av ikring 11 frågor 
(Bilaga 1). Informanterna bestod av kvinnor (K) och män (M). För att försöka förstå 
företeelsen och varför vissa användare tvångsavslutar regelbundet såg jag det 
lämpligt att försöka inbringa kvantitativ data från intervjuer med informanter. 
Intervjuer där informanter kan förklara fritt hur de tänker kring vissa funktioner kan 
inbringa mer insyn i det jag undersöker. Följande är den kodning jag valt att koda 
mina informanter med för att genom detta arbete kunna följa de anonyma 
informanterna. Informanterna har ett ålderspann på 24-57 år. Jag har valt att ha 

!  20



informanterna i denna studie anonyma eftersom personlig information kring 
informanterna inte är relevant information att ha med i denna studie.  

 K1 - Kvinna 24 år 
 K2 - Kvinna 29 år 
 K3 - Kvinna 29 år 

 M1 - Man 56 år 
 M2 - Man 36 år 
 M3 - Man 26 år 
 M4 - Man 32 år 
 M5 - Man 34 år 
 M6 - Man 57 år 

För att kunna se mönster och gemensamma nämnare mellan informanterna 
användes Nvivo. Nvivo är ett så kallat CAQDAS-program (CAQDAS = Computer-
assisted qualitative data analysis software). Nvivo hjälpte mig att strukturera upp 
min data för att enklare kunna analysera mitt material. Liknande svar från olika 
informanter lades ihop för att strukturera och dra kopplingar mellan 
transkriberingarna. Denna teknik hjälpte mig att få en bra överblick i datan som 
hade samlats in.  

Metodval för intervju 
Till denna studie valde jag att utföra så kallade fokuserade intervjuer. De följer 
standardmodellen för djupintervjuer men tar kortare tid och är fokuserade och mer 
avgränsade till mitt specifika ämne. Ytterligare skillnad mellan djupintervjuer och 
fokuserade intervjuer är förarbetet. Vid fokuserade intervjuer arbetas 
intervjufrågorna mer i förberedelserna då det inte finns så mycket tid att lägga kring 
frågor och utsvävningar av svarsalternativ under själva intervjun, på grund av den 
korta intervjutiden (Tjora. 2012. s100). Innan jag rekryterade personer att intervjua 
skrev jag klart mina frågor som skulle komma att utgöra min intervjuguide och 
följde tydligt strukturen av uppvärmningsfrågor, reflexionsfrågor samt 
avrundningsfrågor (Bilaga 1). I uppvärmningen frågar jag de som blir intervjuade 
var de befinner sig och hur det ser ut runt omkring dem och som följdfråga till några 
av de intervjuade uppstod frågan om det fanns några störningsmoment hos dem. 
Jag undrade även om mina respondenter mindes sin första smartphone och om de 
har en idag. Som reflexionsfrågor ställde jag frågor kring de intervjuades batteritid 
samt om de tvångsavslutar appar regelbundet efter att de använt dem. Som 
följdfrågor ville jag undersöka vad de intervjuade tänkte kring själva funktionen att 
tvångsavsluta appar samt vad de själva trodde att funktionen var designad för att 
användas till. Som avrundningsfrågor undrade jag om informanterna själva hade 
några idéer på designlösningar kring tvångsavslutning av appar. De fick även en 
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kommentar om att det finns indikationer kring att tvångsavslutning av alla appar 
regelbundet skulle dra mer batteri och frågan hur de ser på detta.  

Standardisering och Strukturering 
För min förstudie gjordes en kort enkät. Jag valde att göra den kort eftersom jag vet 
från tidigare erfarenhet att många gärna undviker långa enkäter bland annat på 
grund av tidsbrist. Långa frågor och/eller förklaringar kan leda till att informanter 
inte läser hela texten (Jakobsson & Westergren. 2005). Med svåra frågor som 
informanter ej kan besvara kan det interna bortfallet bli stort.  
Jag tänker mig att jag lyckades få in 72 svar på min enkät för att jag nämnde i 
inbjudan att det var en kort enkät på endast tre (3) frågor. Jag tror att detta gjorde att 
många av de som svarade valde att lägga sin tid på denna enkät. De visste redan 
innan de påbörjade enkäten att den kommer gå relativt fort att utföra.  
Enkäten i förstudien hade hög grad av standardisering och strukturering. Mestadels 
fasta svarsalternativ förutom på den tredje och sista frågan (Bilaga 2). I den sista 
frågan fick de utrymme att skriva ett eget svar i stället för att välja ett fast 
svarsalternativ om de ville.  
Intervjuerna som gjordes i denna studie var struktureringen av låg grad. 
Standardiseringen var av högre grad då frågorna generellt ställdes i samma ordning 
till informanterna. Det var tidigt viktigt att informanterna ska få utrymme att svara 
helt fritt i intervjun som spelades in. Vid ljudinspelning av intervjuer måste de 
intervjuade alltid bli tillfrågade om de godkänner inspelningen. De ska även få 
information om bland annat radering av ljudfilerna (Tjora. 2012. s106). Innan jag 
påbörjade intervjun frågade jag de intervjuade om det var okej att jag spelade in 
intervjun i studiesyfte. Jag avslutade intervjun med att informera att inspelningen 
raderas så fort transkribering av materialet gjorts.  

Externa bortfallet 
Inget bortfall registrerades under förstudien eftersom länken till enkäten spreds via 
sociala medier. Jag konstruerade inte ett sätt att ta reda på hur många som såg att 
enkäten fanns tillgänglig. På grund av detta vet jag inte hur stort bortfallet är av de 
som faktiskt såg att enkäten fanns tillgänglig att göra till de som faktiskt utförde 
enkäten.  
I fallet med intervjuerna finns mer information om hur många som inte ville delta. 
Av elva (11) specifikt tillfrågade personer valde nio (9) personer att delta för en 
inspelad intervju. Av de som tillfrågades men inte deltog hade i det ena fallet inte tid 
för en intervju och den andra ville ej medverka. Hur detta påverkade min studie är 
oklart. Utöver detta spreds informationen via sociala medier om att jag ville 
intervjua personer. Hur många som tagit del av den informationen vet jag inte.  
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Litteratursökning 
Vad jag med hjälp av nämnda sökord genom HKR Summon och Google Scholar kan 
hitta för studier som har föregått mig handlar dem om relaterat arbete kring 
smartphones och olika former av studier kring hur det kan gå att spara batteri och 
hur de fungerar. Summon som jag nämner ovan är ett sökverktyg som underlättar 
sökning i flera databaser samtidigt efter arbeten. Sökverktyget Summon hittas på 
Kristanstad Högskolas hemsida.  

Sökverktyget summon söker i följande databaser:  
Academic Search Premier, ACM Digital Library, ArtikelSök, Cambridge Journals 
Online, Cinahl Complete, Dawsonera, DBLP Computer Science Bibliography, DiVA, 
DOAJ, Ebook Central, Education Research Complete, Emerald, e-nav (SIS), 
Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics, ERIC, Essential Science Indicators, 
Google Scholar, IngentaConnect, Journal Citation Reports, Lantmäteriets kartor, 
Libris, Mediearkivet, Myndigheten för tillgängliga medier MTM, 
Nationalencyklopedin, Nationell Arkivdatabas (NAD), Natural Sciences Collection, 
Ordböcker i Nationalencyklopedin, Oxford English Dictionary Online, Oxford 
Reference, PsycArticles, PsycINFO, PsycTESTS, PubMed, Retriever Business, 
Riksarkivet Digitala forskarsalen, Rättsnätet, Safari Books Online, ScienceDirect, SIS 
(Swedish Standards Institute), Social Sciences Citation Index, Social Services 
Abstracts, Sosiological Abstracts, SpringerLINK, SveMed+, SwePub, Taylor & Francis 
Online, UR-access, Web of Science, Wiley Online Library och WorldCat. 

Sökord 
Sökningen efter tidigare forskning påbörjades med sökning på ord enligt mig direkt 
relevanta till tvångsavslutning av appar på smarta telefoner. Sökning på sökorden i 
detta kapitel genomfördes mellan 16 Januari 2017 och Juni 2017. För att maximera 
antalet relevanta träffar har jag försökt kombinera mina sökord i olika 
kombinationer och former. Som forskare är det svårt att på förhand veta hur andra 
studier är taggade och därmed vill jag maximera antalet träffar med alla mina 
kombinationer och språkval.  

Sökord: Force-close, force-quit, mobile apps, force close, smartphone force-quit, 
smartphone forcequit, mobile device forceclose, mobile device force close, force-
close, force-close apps mobile, close apps mobile, quit apps smartphone, force apps 
smartphone 

Utifrån denna sökning på dessa begrepp jag kunde komma på kring avstängning i 
olika former av appar på mobiltelefoner fann jag ytterligare sökord att använda mig 
av i fortsättningen, en så kallad kedjesökning (referens Rienecker & Jørgensen, s138). 
Bland annat två intressanta namn som på andra forskare som gjort relaterade studier 
till min studie. Dessa namn är; 
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Sökord: Rahmati och Ferreira som jag ytterligare separat sökte på för att se om de har 
ytterligare information som kan vara relevant för min studie.  

Denna studie som jag genomför har att göra med ett handhavande av smarta 
telefoner men även handhavande ur en batterisynpunkt vilket ledde in mig på att 
söka på; 
Sökord: multitask, battery saving, spara batteri, multitasking, smartphone usage, 

Vid diskussion kring sökning med min handledare fick jag även tips om att jag 
borde titta närmare på användandet med powerbanks (extrabatteri) vilket jag 
gjorde. Jag försökte även hitta relevant forskning till min studie genom olika 
sökningar relaterat till interaktion på olika språk och kombinationer.  
Sökord: powerbank smartphone, powerbank, HCI, Human Computer Interaction, 
Människa–datorinteraktion, mdi, interaktionsdesign, användarupplevelse. 

Det jag fann som relevant för min studie finns presenterat i denna 
forskningsrapport.  Jag har inte funnit någon forskning som rekommenderat min 
genomförda studie som fortsatt forskning. Resultatet av min litteratursökning efter 
relevant forskning visade för mig att jag inte kunde hitta en stor mängd av tidigare 
forskning som intresserat sig specifikt på tvångsavslutning av appar på mobila 
enheter. Genom litteratursökningen fann jag relaterad forskning som jag knyter 
samman till mitt studieobjekt.  
Flera studier jag i denna rapport refererar till har med batterier i smartphones att 
göra. Mina kumulativa sökningar har givit mig denna litteratur jag nu har med i min 
studie. Det antal jag nu har med i denna rapport anser jag ge en bra bild av vad jag 
vill få fram i min rapport.  

Resultat och Analys 
Den grupp som undersöktes i denna genomförda studie var smartphone-användare 
av olika åldrar. Alla informanter antas ha en smart mobil enhet av något slag vilket 
var kriterierna. Den smarta enheten drivs av antingen iOS eller Android.  

Resultat och analys av förstudie 
Det visade sig vara 54% av de som svarade på enkäten som inte 
tvångsavslutade sina appar efter varje gång de använt dem (figur 
#4). Därmed svarade 46% att de tvångsavslutade alla apparna efter 
de använt dem. För att veta varför de tvångsavslutar alla apparna 
ville jag veta varför de började göra det och där svarade 61% av dem 
som tvångsavslutar att de gör det för att spara batteri (figur #5). 
Detta var den övervägande största anledningen till varför 
användarna tvångsavslutar sina appar varje gång efter att de använt 
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dem. Enligt studie från 2013 visas det att appar som 
ligger i bakgrunden behöver mycket mindre tid på sig 
att starta och vara redo för användaren än om appen 
tidigare har tvångsavslutats (Chung et al. 2013. s5). Om 
appen är tvångsavslutad sedan tidigare av användaren 
tar den betydligt längre tid på sig att starta vilket i sin 
tur kräver mer energi från batteriet för en start av en 
app (figur #3). Med användare som återbesöker appar 
regelbundet och tvångsavslutar regelbundet kan detta 
komma att påverka batteriets resurser negativt. Detta 
eftersom om en app kallstartas regelbundet med ett 
intervall på en (1) gång inom varje 16 minutersperiod 
kan det innebära att appen behöver mer energi varje 
gång den startas och därmed använder upp mer batteri-
resurs än om appen bara hade varmstartats (Jones et al. 
2015. s1202).  

15% av de som svarade att de tvångsavslutar gör det för att de ville veta vilka appar 
som var öppna på sin smartphone. 

Nio procent (9%) av användarna svarade att de tvångsavslutar för att det ”laggar” 
med för många appar öppna. Vid tillfällen som dessa, då appar ”laggar”, kan det vara 
nödvändigt att kunna tvångsavsluta de specifika apparna och därmed starta om 
dem för att förhoppningsvis få dem att fungera som förväntat (Apple. Force. 2017). 
Det är alltså ofrånkomligt att tvångsavslutning som funktion finns, däremot anser 
jag det vara av vikt att skilja på det nödvändiga och det onödiga kring funktionen. 

Två kategorier på 6% vardera där den ena är att användare tycker att det ser fint ut 
när det är tomt. Den andra tårtbiten på 6% är ett svarsalternativ för övrigt. 

Den minsta procentandelen i detta diagram är på 3% och utgör en (1) person av de 
som tvångsavslutar. Denna användare svarade att den började med 
tvångsavslutande för att appar förbrukar internet-data i bakgrunden.  

Med denna förstudie visar det sig att störst andel användare som har börjat 
tvångsavsluta verkar göra detta eftersom de har uppfattningen om att de sparar 
batteri. 
Med den information som finns från tidigare studier kring batteri kan själva 
batteriikonen vara en bidragande faktor till hur användarna känner sig och därmed 
hanterar sin smartphone. Enligt delar i en studie visas det att användare inte med 
säkerhet kan bedöma hur mycket batteri som finns kvar i enheten utifrån vilken färg 
ikonen har i olika stadier (Ferreira et al. 2013. s564, s567). Tidigare i Android har 
ikonen för batteriet blivit gul vid 30% och sedan röd vid 15% vilket kan ha gjort att 
användare börjat ladda sina enheter vid de procenten. Kulörerna har förmodligen 
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gjort att användarna känner större oro över hur lite batteri de har kvar trots att de 
har upp till 30% batteri kvar. Kulörerna kan vara en bidragande faktor till att en 
användare utvecklar ett beteende för att försöka ha mer procent kvar i batteriet 
längre in på dagen.  
Batteritekniken som idag finns i smartphones kan även göra att användare inte kan 
förlita sig på hur mycket kapacitet som enheten rapporterar att det finns kvar. 
Tekniken i batterierna i kombination med mättekniken i operativsystemen har 
mindre noggrannhet när batterierna har blivit äldre (Hoque & Tarkoma. 2015. s74). 
Även detta kan skapa en ovisshet för användaren att inte veta om när batteriet i 
deras enhet kommer ta slut. I och med dessa omständigheter kan användare bli 
lyhörda för tekniker och trick som andra användare utvecklat för att försöka spara 
batteri-resurs vid användande av smartphone. Ovan nämnda anledningar kan då 
utgöra delar av en orsak till varför vissa användare tvångsavslutar alla appar efter att 
de använt dem. Illa är dock att enligt hur operativsystemen är uppbyggda att 
fungera kan regelbunden tvångsavslutning av appar vara meningslös som batteri-
sparande åtgärd. Det kan till och med ha motsatt effekt om man ser till bekräftad 
information från tillverkarna. De menar att denna företeelse kan förbruka mer 
batteri än att spara batteri (Pierce. 2016)(Mayo. 2016).  

Smartphonen är vanlig idag. År 2015 fanns det 1,86 miljarder smartphone-
användare på Tellus (Planeten Jorden). De uppskattade även att detta antal skulle 
öka till 2,1 miljarder under 2016. Vid tidpunkten för skrivandet av denna studie 
fanns inte detaljer om hur många faktiska användare av smartphones det var under 
2016 (Statista Smartphoneusers. 2017). Om 46% av mina informanter i min 
förstudie tvångsavslutar regelbundet finns det vissa chanser att stora delar av hela 
jordens smartphone-användare även utför regelbunden tvångsavslutning. 28% av 
alla som deltog i min förstudie tvångsavslutar regelbundet huvudsakligen för att 
spara batteri. Om vi tänker oss att 28% av 1,86 miljarder smartphone-användare 
skulle det innebära att 520 miljoner smartphone-användare skulle tvångsavsluta 
regelbundet som verkar vara meningslöst för att spara batteri i sin smartphone. Med 
ett så stort antal användare behövs större och tydligare informations-flöde för att 
tydliggöra för användarna att detta trick kan vara meningslöst och till och med ha 
motsatt effekt än vad användarna tror. Många förlitar sig på dessa artefakter i det IT-
samhälle många av oss lever i idag. Med all den information vi har tillgång till idag i 
denna rapport bör vi kunna designa bort att användare ska behöva tvångsavsluta 
regelbundet för att känna sig trygga med batteritiden. Det finns indikationer på att 
utvecklarna inte lyckats tydliggöra med design att användaren inte behöver 
tvångsavsluta alla appar regelbundet för att spara batteri. Den interaktionen 
användaren gör på sin artefakt för att försöka åstadkomma den effekt användaren 
tror ska ske behöver inte finnas. Dessa interaktionstillfällen som användaren lägger i 
tid på att tvångsavsluta skulle kunna användas till annan meningsfull interaktion 
med enheten. Användarna skulle även potentiellt sätt kunna ladda sin smartphone 
färre gånger än de idag gör.  
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För ytterligare rådata från förstudien hänvisas härmed till Bilaga 3. 

Resultat och analys av intervjuer 
Jag tog i intervjuerna reda på vad mina informanter hade för första smartphone. Jag 
ville dessutom veta hur de upplevde den för att se om de hade en god upplevelse av 
den. Det visade sig att fem (5) personer utav mina nio (9) personer jag intervjuade 
hade en iPhone som sin första smartphone. Av dessa fem (5) personer är det i 
dagsläget två (2) personer som tvångsavslutar alla appar efter att de använt dem. På 
frågan varför hen tvångsavslutar allt svarade hen: 

K1 - ”jag har fått för mig att det sparar batteri” 

De som hade en annan smartphone än iPhone som första smartphone var till 
antalet fyra (4) i denna studie. Av dessa fyra (4) är det i dagsläget en (1) person som 
tvångsavslutar regelbundet. Här frågades hen om det är något de gör och hen 
svarade då:  

M1 - ”Ja, det gör jag. Jag har till och med någon applikation också som varnar när det är för 
mycket igång” 

Tydligt är här att vi inte kan se en koppling mellan vilket operativsystem som de 
först använt till att de skulle börja med regelbunden tvångsavslutning. Gemensamt 
för alla nio (9) personer var att alla tyckte att upplevelsen var bra av deras första 
smartphone.  
Det är inte i regel samma personer i intervjuerna jag utfört som började med iPhone 
som fortfarande har det idag. Det är vid tidpunkten för intervjuerna fem (5) 
tillfrågade personer som har en iOS-smartphone. Tre (3) av dessa personer hade en 
iPhone som sin första smartphone och har även i dagsläget en iPhone. Detta 
behöver nödvändigtvis inte betyda att de använt iOS oavbrutet sedan sin första 
smartphone. Två (2) av dessa fem (5) personer som har en iPhone i min studie idag 
hade en smartphone med något annat än iOS som sin första smartphone. Fyra (4) 
personer i denna studie har i dagsläget en Android-enhet som sin primära 
smartphone. Hälften av dessa personer hade en iPhone som sin första smartphone 
men har idag bytt till Android-enhet vid något tillfälle sedan sin första smartphone. 

För att få en insyn i hur batteriförbrukningen ser ut bland mina användare ville jag 
veta om de klarar en heldag på en laddning av sin smarta telefon. Om de ej gör det 
ville jag veta hur deras dag generellt kunde se ut från ett laddningsperspektiv. 
Givetvis är det generellt så att om användare skulle använda sina smarta telefoner 
minimalt under en dag skulle batteriet förmodligen räcka till under hela dagen. Den 
generella användningen av smartphones varierar säkerligen stort mellan mina 
användare. Därmed kan vi inte utifrån denna data dra några definitiva slutsatser 
kring hur länge ett smartphone-batteri räcker. Av dessa användare jag intervjuat är 
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det fyra (4) personer som påstår sig klara en hel dag från morgon till kväll utan att 
ladda sina telefoner under dagen med användningsmönstret de har.  

M5 - ”Eh, ja. Nu gör jag det. Med telefonen som jag har nu. Har precis köpt en ny så att, nu 
äntligen gör jag det” 

Att batterier i smartphones presterar sämre när de blir äldre är ett faktum och 
därmed är denna upplevelse från informant M5 inte konstig (Hoque & Tarkoma. 
2015. s74). Två (2) personer uppger att de inte alls klarar från morgon till kväll på en 
laddning vilket innebär att de måste ladda sin smartphone någon gång under dagen 
för att den inte ska bli helt urladdad. Intressant mellan dessa två (2) är att bara den 
ena av dessa två (2) personer tvångsavslutar regelbundet. Inte båda, trots att den 
andra personen inte heller klarar en hel dag på en laddning. Båda har i detta fallet 
iPhone och därmed iOS. 

M3 - ”..i vilt tillstånd när jag inte, när jag inte, när den inte är min vadhettere wifi-hotspot 
så då går jag inte en meter utan mitt extra-batteri”  

Informant M3 nämner i intervjun att hen tycker att dennes mobil är gammal och 
därmed presterar batteriet förmodligen sämre än om den var ny (Hoque & Tarkoma. 
2015. s74).  

M3 - ”den är ju gammal som stryk.” 

Som bekräftade uppgifter från utvecklare menar skulle tvångsavslutning 
regelbundet inte hjälpa till att spara batteri och därmed skulle informant M3 inte 
behöva ägna sig åt regelbunden tvångsavslutning för att spara batteri (Pierce. 2016)
(Mayo. 2016). Trots detta tvångsavslutar informant M3 appar.  
De resterande tre (3) personer svarade att de klarade en heldag från morgon till kväll 
ibland. Två (2) av dem uppger att deras användningsmönster kan se lite olika ut från 
dag till dag vilket innebär att batteriet inte räcker till vissa dagar då de använder sin 
smartphone till fler uppgifter under dagen. Vissa dagar kan deras smartphone även 
behöva utföra mer krävande uppgifter som att spela upp filmer oftare vilket kan göra 
att deras energiåtgång är större vissa dagar. Ingen person av dessa tre (3) 
tvångsavslutar regelbundet appar efter att de använt dem. Klarar du dig från morgon 
till kväll på en laddning? 

M6 - ”Eehh, det är olika. För det mesta brukar jag väl göra det, men ibland händer det ju då 
att jag får ladda” 

Av de som tillfrågades i mina intervjuer tvångsavslutade tre (3) personer av nio (9) 
regelbundet alla apparna efter att de använt dem. Av dessa tre (3) personer använder 
i dagsläget två (2) stycken av dem smartphone med operativsystemet Android varav 
den sista använder en smartphone med operativsystemet iOS (Apple iPhone).  
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Tidigare studier visar att appar tydligt tar längre tid på sig att starta från o-startat läge 
(kallstart) än om de startades från bakgrundsläge (varmstart) vilket kan innebära att 
användare har mindre batteri kvar på dagens slut än om de bara lät systemet hantera 
apparna i bakgrunden som det är designat (Chung et al. 2013. s5). Regelbunden 
tvångsavslutning kan ha att göra med tvångsmässig användning och teknikstress 
(Lee et al. 2014. 2.5). De menar att det är ett kontrollbehov som är förknippat med 
oro och ångest. I detta fall oro över batteriförbrukning och ett kontrollbehov till att 
försöka kontrollera detta. Om de fortsätter med detta trick som vissa tror kan 
påverka batteritiden positivt kan det ge användaren en positiv känsla och därmed 
fortsätter användaren att tvångsavsluta regelbundet. Regelbunden tvångsavslutning 
kan dock ha motsatt effekt på batteritiden om man ser till data om hur lång tid 
appar tar på sig att starta från olika stadier (Chung et al. 2013. s5).  

Det verkar som att regelbunden tvångsavslutning bara är ett repetitivt meningslöst 
trick som inte i någon forskningsgrund som jag kan finna kan styrkas att det 
förlänger batteritiden. Som vi idag ser på denna teknologi och teknik i telefonerna 
ska användare inte behöva tänka på appar i bemärkelsen med att behöva stänga av 
dem för att spara batteri. Smartphones operativsystem sköter hanteringen av 
batteriförbrukningen bättre än vad troligtvis många användare kan göra (Apple. 
2017. Background Execution).  

Av de som tillfrågades i mina intervjuer var det sex (6) personer som inte 
tvångsavslutade alla appar efter att de använt dem. Av dessa sex (6) var tre (3) 
stycken iOS-användare och resterande tre (3) var i dagsläget Android-användare.  

Jag tillfrågade sju (7) personer av de nio (9) jag intervjuade om de kunde berätta lite 
kring funktionen med att kunna tvångsavsluta och vad den funktionen kan vara 
designad till att användas till egentligen. Jag ville veta mer om vad användare trodde 
den funktionen är till för att användas till. Två (2) tror att den funktionen har något 
med att kunna frigöra minne på något sätt.  

M5 - ”Ja då skulle jag gissa dels på att frigöra ramminne men sen också kanske att man inte 
vill ha appar som skickar notifikationer och sånt. Jag vet inte om det har nån sån funktion 

också” 

Om det är push-notiser som informant M5 menar kan dessa komma fram till 
användaren på iOS även om appen är tvångsavslutad eller ej (Apple. 2017. API 
Reference). Det finns utvecklarverktyg som möjliggör utvecklare att använda 
funktioner som gör att notiser kommer fram till användare även fast de har 
tvångsavslutat appar. Användbarheten skulle vara låg med en smartphone som inte 
kan ta emot notiser om inte appen är helt igång.  

Vad tror du att funktionen med att kunna tvångsavsluta är designad att användas 
till? 
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K1 - ”Jaaa, bra fråga. Kan eeh, kanske har någonting att göra med minnet eller något 
sånt?” 

Både informant M5 och K1 tror att funktionen har något med att frigöra minne att 
göra. Om de här menar RAM-minne, så kallat internminne eller arbetsminne att 
göra är inte helt klart.  
Två (2) informanter tror att funktionen är till för att kunna stänga ned appar som 
inte längre fungerar som förväntat. Det händer ibland att appar inte verkar fungera 
korrekt längre och därmed kan appen börja fungera igen om användare 
tvångsavslutar appen för att sedan starta den igen. En tvångsavslutning av en app får 
den att sluta finnas i arbetsminnet och därmed kan den fungera korrekt igen efter en 
kallstart. En (1) informant säger:  

M3 - ”Ja, enbart att stänga av apparna, inget, inte mer än så” 

De sista två (2) vet inte vad funktionen kan vara till för. Funktionen med att kunna 
tvångsavsluta appar måste finnas i någon form i de mobila operativsystemen idag. 
Det finns tillfällen då mobila applikationer kan sluta att fungera tillfredställande 
och därmed måste möjligheten till att tvångsavsluta en app separat finnas om det 
behövs (Apple. Force. 2017). En tvångsavslutning av en app innebär att appen byggs 
upp och renderas på nytt i operativsystemet och därmed fungerar den 
förhoppningsvis som förväntat igen. Som tidigare nämnts är detta en operation som 
behöver resurser från systemet och kan göra att batteriresurs krävs mer än det skulle 
behövas vid en varmstart av en applikation (Android Developers. Launch Time. 
Cold Start. U.Å). 

Mina informanter fick även frågan om de sett andra som haft eller har beteendet 
med att tvångsavsluta alla appar regelbundet efter att de använt apparna. Fem (5) av 
mina tillfrågade hade sett andra som tvångsavslutar regelbundet. Av dessa fem (5) är 
det tre (3) personer som själva utför handlingen. Fyra (4) personer av mina 
tillfrågade nio (9) informanter har inte sett andra som tvångsavslutar regelbundet 
varav det bara är en (1) av dessa som själv tvångsavslutar kontinuerligt. Med detta 
kan vi spekulera i att om användare själva tvångsavslutar regelbundet är det vanligt 
att man även sett andra tvångsavsluta regelbundet. Det kan även vara att de som 
tvångsavslutat regelbundet har lärt sig från nära bekanta eller lär ut till nära och 
bekanta. Därav utför de själva regelbunden tvångsavslutning och har även sett 
andra göra likadant.  
De som inte själva tvångsavslutar har heller inte sett andra göra det heller. Det kan 
vara för att de själva inte tänker på det eftersom de själva inte utför handlingen. 
Någon i deras närhet utför säkerligen handlingen med tanke på min data med hur 
stor andel som gör det i min studie. De har kanske inte fått lära sig om hur man utför 
regelbunden tvångsavslutning från någon i deras närhet och därmed inte heller 
behövt tricket. Därför har de heller inte sett någon annan tvångsavsluta regelbundet 

!  30



eftersom det inte ligger nära i deras hantering av deras egna smartphones. Det är 
28% av alla informanter i förstudien och 3 av 9 av alla intervju-informanter som 
tvångsavslutar regelbundet för att spara batteri.  

Som vi ser i figur #3 tar Youtube-appen 1,5 sekunder för att starta från kallt läge 
(Chung et al. 2013. s5). Om vi då kopplar tillsammans denna information med hur 
många appar som öppnas dagligen kan vi lägga ihop dessa data för intressant 
information. Om appar öppnas i genomsnitt 206 gånger per dag kan vi tänka oss 
att appen Youtube skulle öppnas 206 gånger per dag (Davidsson, s5, 2016). Nu är 
starttiden på appar väldigt olika men för denna tanke är starttiden för appen 1,5 
sekunder. Om användaren regelbundet tvångsavslutar efter varje app-start skulle 
206 applikations-starter och 1,5 sekunder vardera blir över 5 minuter per dag som 
användaren då skulle behöva vänta på att appar startar. Denna längd på väntan 
hade inte användaren behövt om användaren inte ägnade sig åt regelbunden 
tvångsavslutning. Dessutom får enheten jobba extra i fem (5) minuter varje dag för 
att kallstarta denna applikation varje gång användaren vill interagera med appen. 
Dessa fem (5) minuter som processorn i enheten behöver bygga upp och rendera 
denna app varje dag behöver inte finnas.   
En varmstart av specifikt denna applikation har en start-tid så kort att den knappt 
är synlig i diagrammet som visar tiden det tar applikationen att starta (figur #3). 
Energi-åtgången är då lägre för att starta appen eftersom tiden enheten behöver för 
att göra applikationen redo för användaren är både kortare och mindre resurs-
krävande (Chung et al. 2013. s18). 

Fem (5) av mina informanter fick även frågan om de kan ha en idé om en 
designlösning som skulle göra att de som tvångsavslutar regelbundet skulle sluta 
med det. Tre (3) av informanterna hade ingen idé om en designlösning som skulle 
kunna göra att de slutade med regelbunden tvångsavslutning.  Två (2) av 
informanterna svarade att funktionen med att enkelt kunna tvångsavsluta skulle 
kunna vara mer svåråtkomlig och ta längre tid. Som den ena informanten sa:  

M3 - ”..är det nånting vi inte gillar är det saker som tar tid” 

Med det menar informanten att regelbunden tvångsavslutning skulle kunna 
försvinna om handlingen tog längre tid och därmed var svårare att utföra en 
tvångsavslutning. 

I slutskedet av min intervju berättade och frågade jag mina informanter:  
  

Intervjuare - ”Det finns vissa indikationer på att tvångsavslutning av alla appar 
regelbundet skulle dra mer batteri. Än om man bara lät apparna vara. Hur ser du på 
det?” 
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Detta resulterade i flera svar som liknar varandra. Flera av informanterna verkade 
tycka att detta var logiskt på något sätt.  

M6 - ”Det är väl det att det kanske drar lite mer energi då. När man eh, sätter på och 
stänger av, en app då” 

- 

K1 - ”Ja det låter ju rimligt på ett sätt, att det skulle, lixom om man stänger av allting och 
ska starta upp det igen att det drar mer” 

- 

M4 - ”Eh, att eh, det drar mer batteri för att när du väl sätter igång appen igen så måste 
dom starta alla funktioner i hela appen, men om du inte tvångsavslutar appen då ligger den 

bara i viloläge.  
För du har ju mer interaktion när du håller på och stänger av, speciellt när du klickar upp 

och låser upp skärmen lixom, och sen om man då sitter och "svajpar" för att stänga av som 
man gör på android, så är det ju mycket input” 

Deras uppfattning stämmer överens med data som funnits i tidigare studier som har 
mätt hur lång tid appar kan ta på sig att starta varmt respektive kallt (Chung et al. 
2013. s5). Om det tar längre tid för en app att starta från kallt läge jämfört med från 
ett varmt läge bör det kunna kopplas till att det krävs mer energi från batteriresursen 
för att få igång den specifika appen. I diagrammet (figur #3) visas tydligt hur 
Youtube tar närmare 1,5 sekunder på sig att starta från kallt läge som vi tidigare 
nämnt men även den browser de mätt tar 1 sekund på sig att starta från kallt läge. 
Det kan jämföras med att den i varmt läge startar så snabbt att det knappt syns i 
diagrammet och var redo för användaren att användas. De tankar och idéer kring 
detta som mina informanter då tillkännagav mig i slutskedet av intervjun verkar 
med detta stämma överens med tidigare studier. Vissa användare verkar då veta om 
att operationen med att starta en ej förstartad app kan ta längre tid på sig att starta.  
Två (2) eller fler av de informanter som intervjuades verkar ej tänka att apparna 
skulle använda mer batteriresurs av att kallstartas än varmstartas. Det är inte en 
tanke som slagit dem hur det tekniskt kan hänga ihop. 

För transkriberade intervjuer hänvisas härmed till bilaga 4.  

Tillförlitlighet 
Min relation till detta som undersöks är att jag bevittnat ett handhavande som flera 
användare av mobila enheter har. Denna observation jag gjort gjorde mig 
intresserad av varför de gör det och eventuellt var regelbunden tvångsavslutning av 
mobila appar kommer från. Jag upplever mig haft en del förhandsinställningar kring 
hur många jag trodde utförde denna handling regelbundet. Jag hade även före 
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utförandet av denna studie viss insyn i hur operativsystemen av de mobila 
enheterna hanterade multitasking och appar i bakgrund. Jag tyckte och tycker 
fortfarande att detta är mycket intressant att studera eftersom det kan ha att göra 
med hur en designer ska eller bör designa för användare.  
 Informanter för förstudien rekryterades genom annons via sociala medier. 
Enkäten i förstudien var frivillig att utföra. Enkäten var kort på tre frågor vilket 
förhoppningsvis innebär att informanten genomförde hela enkäten tillförlitligt 
utan att tappa fokus (Jakobsson & Westergren. 2005).  
 Informanter för intervjuerna rekryterades huvudsakligen genom riktad 
kontakt med personer i min digitala och fysiska omgivning. Intervjuerna skedde alla 
över Skype utom en. Den intervjun som inte skedde över Skype skedde ansikte mot 
ansikte med iPhone som inspelningsapparat.  

Diskussion 
Som jag nämnt tidigare i studien hittar jag i dagsläget ingen tidigare forskning som 
kontrollerat användande av regelbunden tvångsavslutning av mobila appar och hur 
utbrett det verkar vara hos användare av smartphones. Så vitt jag förstår och kan 
finna är det jag undersöker relativt obruten mark vad gäller att ta reda på detta med 
varför människor tvångsavslutar appar på mobila plattformar.  
På de plattformar jag sökt information på fann jag ingen som rekommenderade mig 
att utforska detta område. Den forskning jag i denna rapport refererar till är relaterad 
till mitt studieobjekt eftersom det finns flera olika aspekter som kan förklara 
tvångsavslutning av appar och varför människor gör detta. 
  
Teknologi är ett ämne som går fort fram och det är inte konstigt att en undersökning 
kring batteri-interaktion i mobila enheter publicerad 2009 redan återbesöks av 
andra forskare vid 2013 (Rahmati & Zhong. 2009) (Ferreira et al. 2013). I den senare 
av dessa två skriver de att de behöver undersöka människa-batteri-interaktion 
återigen eftersom mycket hade hänt sedan Rahmati & Zhong publicerade sin 
undersökning 2009 (Ferreira et al. 2013. s565). Den tidigare studien av Rahmati 
genomfördes med en enda enhet som de lånade ut till användare under studien.  
Enheten var en HTC med windows-mjukvara och det kan mycket väl vara så att 
användarna i den studien inte är vana vid just det system som fanns i studie-
enheten vilket kan ha gjort att delar av deras resultat inte visar faktiska verkliga 
resultat som en van användare av systemet skulle ha. Den senare studien adresserar 
detta i sin studie då de nämner att Rahmati bara använde en enhet och därmed 
förändrar de detta till sin studie. Ferreira et al. installerade mjukvaran som behövdes 
för studien på användarnas egna enheter för att på så sätt eventuellt kunna samla in 
mer tillförlitliga data (Ferreira et al. 2013. s565). Den mjukvara de utvecklat för att 
utföra studien kallas IBI och är endast utvecklad för Android. Jag tycker det hade 
varit bra om denna studie även utfördes på iOS-enheter för att se om resultaten var 
lika mellan användarna av de olika operativsystemen. Från deras undersökning 
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finns endast resultat från användare med android-enheter. Min genomförda studie 
kring tvångsavslutning kompletterar deras studier i och med att mina respondenter i 
min studie i vissa fall har erfarenheter från flera olika plattformar.  

När det kommer till att mäta tiden för hur lång tid och energi appar tar på sig att 
starta har Chung et al. 2013 undersökt detta på Android (Chung et al. 2013). Deras 
studie visar som tidigare nämnt i denna rapport att skillnaden mellan en varm och 
en kall start av en app kan vara stor. Deras rapport visar varmstarter av appar kan 
spara så mycket som 18% av batteriet. Kallstarter av appar drar enligt deras studie 
mer energi vilket i sin tur behöver mer batteri. Denna studie gjordes endast på 
Android-enheter. Jag skulle vilja se en studie gjord på iOS-enheter för att kunna 
jämföra de olika plattformarna mellan varandra.  

Anledningen till att den finns med i min rapport är för att det är viktigt att veta om 
resultatet som kan finnas av att användare tvångsavslutar appar. Att tvångsavsluta 
en app kan innebära att appen tar längre tid och resurs från mobila enheten att 
startas igen än om användaren helt enkelt inte tvångsavslutade appen. Min 
undersökning inkluderar iOS-enheter utöver Android-enheter och därför hade jag 
gärna sett att undersökningen från Chung et al. 2013 hade inkluderat iOS-enheter 
men så är inte fallet idag. Tekniskt sett hur Android och iOS hanterar bakgrunds-
appar liknar de varandra men trots detta behövs undersökningar där iOS-enheter är 
inkluderade för att visa faktiska skillnader mellan kall och varm-starter på iOS-
enheter.  

Om användare skulle använda en app en gång per dag och tvångsavsluta den efter 
den gången den använts skulle det förmodligen inte innebära någon större åverkan 
på batteriet. Ju fler appar som används och stängs varje dag är även relevant för att 
försöka förstå hur app-användningen påverkar batteritiden i kombination med kall 
och varmstarter. Att ta reda på hur mycket appar som används per dag på mobila 
enheter har Jones et al. gjort i sin ”Revisitation Analysis of Smartphone App Use” 
publicerad 2015. Den undersökning de genomförde på 165 användare av Android-
enheter visade hur ofta vissa appar öppnades och hur kort tid det var mellan 
starterna av apparna. I deras rapport skriver de att tiden fram till återbesök till appar 
kan vara så låg som 1-2 minuter för vissa användare. Även denna studie är 
genomförd på endast Android-enheter vilket gör att jag saknar data från iOS-
enheter. För ytterligare tillförlitlighet kring ämnet hade det varit bra om iOS-enheter 
var inkluderade i sådana studier som ovan nämnda. Eftersom iOS-enheter saknas i 
denna studie får vi användas oss av den data som finns kring enheterna vilket då i 
detta fall blir enheter med operativsystemet Android på. 

Det finns viss logik med att det känns korrekt att det spar batteri av att tvångsavsluta 
alla apparna på sin mobila enhet. Det tankesättet kan komma från hur 
operativsystem för bärbar dator (laptop) och desktop-datorer fungerar. När 
användare har startat ett program/mjukvara/applikation/app på en dator ligger 
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applikationen igång i bakgrunden fastän det utförs andra sysslor på användarens 
dator samtidigt. På en dator som ej är batteridriven spelar ofta detta inte någon roll 
eftersom det finns ström så länge det finns ström i el-uttaget i väggen. På en 
batteridriven laptop kan applikationer i bakgrunden vara ett problem vad gäller 
mängden av batteri som finns kvar för andra databeräkningar. Operativsystemen på 
desktop-datorer tillåter att applikationer använder resurser i bakgrunden för att 
utföra beräkningar vilket är en designad funktion för multi-tasking. Som användare 
ska det kunna köras flera olika applikationer samtidigt för att vara effektiv vid behov 
på en fullgod dator. Om detta tankesätt däremot följer med till våra små datorer som 
vi kallar för smartphones idag kan det bli problematiskt. 

Metoddiskussion 
Efter att jag noga valt kvantitativa och kvalitativa delar som undersökningsmetod 
för min studie insåg jag att det vore bra om jag utförde en mindre undersökning som 
en del inför min förstudie. Jag genomförde därför en kort muntlig undersökning 
bland min umgängeskrets och tillhörande familjer. Jag frågade dem om de 
tvångsavslutar appar och varför de i så fall gör det, detta för att se vilken uppfattning 
och anledning de själva gav till tvångsavslutning av appar. Jag tog i detta skede emot 
svarsalternativen och dessa svar lade jag sedan som grund till svarsalternativen på 
fråga tre (3) i min förundersökning. 

Den förstudie som gjordes var mycket värdefull för att se om det fanns användare 
som regelbundet tvångsavslutade alla appar för att ha något att undersöka kring. 
Som insamlingsmetod för förstudien genomfördes en digitalt distribuerad enkät via 
Google Formulär. Google formulär är ett gratis verktyg som möjliggör enkel och 
snabb distribution ut till respondenter. Enkäten distribueras ut genom internet via 
en länk som är enkel att nå från alla skärmstorlekar. Google formulär blir 
automatiskt responsivt i upplösning vilket gör att respondenter kan genomföra 
enkäten på vilken enhet de vill. Denna länk till mitt Google Formulär för min 
förstudie delades genom sociala medier som Facebook, Instagram & LinkedIn. 
Länken spreds även genom E-post och Skype för att ytterligare inbringa så många 
respondenter som möjligt inom tidsramen som fanns.  

Enkät som förstudie var bra för att se indikationer på om det fanns användare som 
faktiskt utförde regelbunden tvångsavslutning. Utan förstudien hade jag inte haft 
tillräckligt med data för att konstruera intervjuerna. Strukturen och frågorna till 
intervjun baserades på data från förstudien för att kunna fokusera mer på vad det var 
jag ville ta reda på i intervjuerna. Lämpligheten med förstudien är stor då den 
utgjorde en bra grund att stå på tidigt inför intervjuerna. 

För ytterligare information av handhavandet jag undersöker kring, behövdes 
kvalitativa data för att försöka förstå varför användare tvångsavslutar regelbundet. 
För att få användare att kunna berätta med egna ord varför de tvångsavslutar och 

!  35



varför de började med det behövdes intervjuer göras. Att få djupare kunskaper kring 
varför användare tvångsavslutar regelbundet ansågs det inte kunnas ta reda på med 
kvantitativa metoder inom ramarna för detta arbete. Intervjuer som inbringar 
kvalitativa data för mitt resultat blir i detta fall en fördel för att kunna finna ett 
ärligt svar till hur det egentligen ligger till.  
Två (2) tillfrågade användare blev av olika anledningar inte intervjuade. Givetvis 
hade den data som hade kommit från dem kunnat varit värdefull för min studie. 
Jag hade dock föraningar om att något procentantal av de tillfrågade användarna 
inte kommer kunna delta och därför tillfrågades fler användare för att väga upp 
bortfallet.  

Intervju som metod kräver att forskare lyckas få in informanter. I mitt fall ställde 
82% av de tillfrågade upp på en intervju. Detta bör tänkas på för att som forskare 
kunna komma upp i antal informanter. Med anledning av den tid som fanns 
tillgänglig inför detta arbete blev informanterna i intervjuerna till antalet nio (9) 
stycken. Åldersspannet mellan dessa informanter var mellan 24 och 57 år. Ett större 
antal informanter med större ålders-spann mellan dem kan ge ännu mer data kring 
regelbunden tvångsavslutning. Djupare studier med fler informanter kan behövas 
för att bygga ytterligare förståelse kring regelbunden tvångsavslutning av mobila 
appar på smartphones. 

Den empiri jag använt mig av för den analys av resultatet har varit relevant för min 
studie. Jag har fått bra kvantitativ och kvalitativ data att utgå ifrån till min analys. 
Jag kan i efterhand se att intervjuerna hade kunnat haft några fler djupgående 
frågor för ytterligare information kring deras syn på regelbunden tvångsavslutning. 

Resultatdiskussion 
För att försöka få en klar bild av var anledningen till beteendet med att tvångsavsluta 
alla appar kommer från gäller det att försöka få en samlad bild utifrån relaterad 
forskning eftersom jag inte kan hitta studier som föregår mig exakt.  
Den forskning jag bidrar med i denna rapport bidrar jag med till tidigare 
batterirelaterad forskning kring mobiltelefoner. 

I förstudien visas att 46% av användarna tvångsavslutar regelbundet efter att de 
använt appar. I den kvalitativa datan som samlades in visas det att 3 av 9 av 
användarna tvångsavslutar alla appar regelbundet. I förstudien är det 46% av de 
totala användarna som tvångsavslutar, men det finns även data på varför olika 
användare tvångsavslutar. Den kategori som är störst vad gäller anledning till 
regelbunden tvångsavslutning är att användarna vill spara batteri. Denna andel 
ligger på 28% av totala användare i min förstudie. Att denna procentandel är väldigt 
nära den tredjedel av användarna i den kvalitativa datan är intressant. Som vi ser i 
den insamlade datan visar det sig att den största andelen som tvångsavslutar gör det 
för att de tror att det spar batteri. 
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Vi ska inte glömma att störst andel av användare i både förstudien och i den 
kvalitativa datan tvångsavslutar inte appar regelbundet. Anledningen till varför de 
inte börjat med regelbunden tvångsavslutning vet vi i regel inte mycket av. Från den 
kvalitativa datan finns vissa indikationer på varför inte vissa användare gör detta. 
De har inte tänkt på att man kan göra detta och de har heller inte sett andra 
tvångsavsluta regelbundet vilket kan vara de största anledningarna till varför de inte 
tvångsavslutar regelbundet. Vissa verkar ha batteri kvar i telefonen innan dagens 
slut vilket gör att de inte behöver hitta en lösning till att försöka spara batteri. 

En informant som tidigare hade en smartphone av äldre modell tvångsavslutade 
tidigare regelbundet appar. Informanten har kort före intervjun införskaffat sig en 
ny smartphone och därmed slutade informanten med regelbunden 
tvångsavslutning eftersom hen kände att det inte längre behövdes. Batteriet räcker 
hela dagen nu.  

M5 - ”Eh, ja. Nu gör jag det. Med telefonen som jag har nu. Har precis köpt en ny så att, nu 
äntligen gör jag det” 

Ålder på batterier kan därmed ha med saken att göra (Hoque & Tarkoma. 2015. s74). 
Om dessutom färgen på batteriikonen också kan vara en bidragande faktor här vet vi 
inte heller utifrån denna data jag fått fram. Det verkar dock så enligt tidigare studie 
som gjorts kring det ämnet (Hoque & Tarkoma. 2015. s74).  

Alla hade enligt intervjuerna en bra relation till sin första smartphone. Runt en 
tredjedel av användarna i denna studie började någonstans på vägen fram till idag 
med regelbunden tvångsavslutning av appar. Kanske är det flera faktorer som kan 
vara bidragande till att vissa börjar med regelbunden tvångsavslutning. Ett 
handhavande som enligt flera utvecklare ska vara meningslöst. Läsande genom 
kommentarsfält på olika artiklar som beskriver att användare inte ska tvångsavsluta 
är det användarna som tvångsavslutar som verkar låta högst och tydligast i 
kommentarsfälten (Pierce. 2016). Kanske är de som inte tvångsavslutar regelbundet 
inte intresserade av att läsa kommentarer i artiklar som beskriver för dem att de inte 
ska tvångsavsluta? 

Av de användare jag intervjuade var det två (2) informanter som inte visste varför 
funktionen finns där att användare ska kunna tvångsavsluta appar. Enligt Apple 
finns funktionen där för att kunna tvångsavsluta appar som inte fungerar som 
förväntat och kan behöva en omstart (Apple. Force. 2017). Endast två (2) av 
informanterna verkade veta om detta. Två (2) informanter antog att funktionen har 
något med minne eller frigörande av minne att göra men de var osäkra. Jag vill att 
fler användare ska vara medvetna om vad funktions finns där för. Denna studie kan 
vara en del i en start till att informera fler användare om vad funktionen med att 
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kunna tvångsavsluta appar finns där för enligt utvecklarna (Apple. Force. 2017)
(Android Developers. Switching apps. U.Å). 

Som data visar tar appar längre tid på sig att starta om de har tvångsavslutats av 
användare (figur #3). Den användarupplevelsen som blir av detta behöver inte 
finnas där. Användare ska kunna fokusera mer på uppgifterna de har smartphonen 
till i stället för att behöva städa efter sig efter varje gång de använt appar. En 
smartphone är ett verktyg användare ska kunna ta del av i sin vardag utan att 
behöva tvångsavsluta regelbundet. Som bekräftade uppgifter beskriver ska inte 
användare behöva tvångsavsluta regelbundet och därmed använda smartphonen 
till mer meningsfulla uppgifter (Pierce. 2016)(Mayo. 2016). 

Jag ville även veta från mina informanter i intervjuerna om de hade en idé kring hur 
det skulle kunna gå att få användare att sluta med tvångsavslutning. Informant M3 
kom med ett förslag som skulle kunna minska antalet användare som tvångsavslutar 
regelbundet. Som det ser ut på iOS idag är regelbunden tvångsavslutning av flertalet 
appar en relativt snabb handling att utföra. Inom bara ett fåtal sekunder kan en 
användare ha tvångsavslutat tio (10) appar eller mer. Som informant M3 även säger 
kan kanske en användare bli ”trigger-happy” eftersom handlingen går fort.  

M3 - ”Eh ah det är väl för att, den är ju inte, jag skulle säga såhär att, ett problem här nu 
när man faktiskt tänker på det, det är ju att eh man kan bli väldigt trigger-happy. Antar att 

du vahettere har en du haft igång en telefonen och sen så inser du att, oj du har 15 appar 
igång. Då går det, blir det någon slags killing- spree, eh så du stänger allting i närvarande 

och sen så kan du till och med inse att oj nu var jag lite trigger-happy här så jag är tvungen 
och öppna hälften av apparna igen. (skratt)”  

Kanske skulle det motverka regelbunden tvångsavslutning av appar om det var 
svårare att tvångsavsluta många appar under kort tid. Informant M3 menar att om 
något tar längre tid kanske inte användaren känner att det är värt att fortsätta med 
regelbunden tvångsavslutning.  

M3 - ”jae, eh, det är ju såhär att det är väl liten såhär grej att det blir en kvick handling i ett 
sammanhang och lite andra anledningar, vi är inte så rationella så, vad som skulle kunna 

göras, ett annat designförslag, det är att göra det jobbigt att stänga av appar. Det är till 
exempel så enkelt att när du hamnar i avstängningsläget är ju, så att du faktiskt måste 

trycka på krysset på alla istället för ett litet svep med fingret, så var det förr. 
Intervjuare: jepp. 

M3: Det tar längre tid 
Intervjuare: jepp 

M3: och är det nånting vi inte gillar är det saker som tar tid.” 

Vad är då den vanligaste anledningen till att användare tvångsavslutar mobila appar 
regelbundet? Min slutsats visar att det är för att många användare vill försöka spara 
batteri i sin mobila enhet. 
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Fortsatt Forskning 
Det kan tyckas att detta arbete har mestadels intern relevans eftersom vidare 
undersökningar kan behövas för att förstå ännu mer om varför regelbunden 
tvångsavslutning börjades med bland användare. Kanske kan vi sänka antalet som 
tvångsavslutar regelbundet genom att designa om hur gränssnitten fungerar där 
användare tvångsavslutar appar regelbundet. 
Möjligtvis behövs en större studie för att med säkerhet kunna säkerställa om 
tvångsavslutning av alla appar regelbundet är ett problem eller ej. Det tycks dock 
verka så. Om det är så att användare utvecklar strategier för att minska stress över att 
batteriet ska ta slut och dessa strategier i själva verket leder till mer stress eftersom 
batteriet tar slut fortare är det ett problem (Lee et al. 2014. 2.5). Dessutom behövs 
mer studier kring om det verkligen är så att det drar mer batteri att tvångsavsluta 
regelbundet än att låta apparna vara där de är i bakgrunden. Den informationen och 
data som finns tillgänglig idag pekar åt att det förbrukar mer energi från batteriet att 
kallstarta en app i stället för att varmstarta den. Detta behöver inte betyda att så är 
fallet och därmed behövs mer teknisk och noggrann forskning kring hur mycket 
batteri som egentligen förbrukas i de olika scenariorna. Ytterligare kan det vara till 
nytta att kontrollera om ökningen av tillgängliga appar i app-butikerna mellan 2010 
och 2016 har gjort att antalet appar som öppnas varje dag och längden på tiden som 
smartphonen används varje dag har en koppling. 

Utvecklarna av både iOS och Android har en lösning på hur de ska hantera appar 
som ligger i bakgrunden (Android Developers. Switching apps. U.Å)(Apple. 2017. 
Background Execution). Apparna får generellt inte tillgång till att utföra sysslor mer 
än 30 sekunder till att ta emot push-notiser eller liknande. Ändå verkar användare 
uppleva att apparna ändå drar för mycket batteri när apparna ligger i bakgrunden. 
Kan det vara så att operativsystemen inte alls hanterar appar i bakgrunden på 
mobila enheter på ett tillräckligt bra sätt? Det krävs att vi undersöker detta mer för 
att försöka förstå bättre vad som behöver göras för att användare av mobila enheter 
ska kunna sluta med detta trick med att tvångsavsluta alla appar efter att de använt 
dem eftersom de tror att det sparar mer batteri än att inte tvångsavsluta. Det finns 
appar som kan och har tillåtelse att arbeta när de fortfarande ligger i bakgrunden. 
Kart-appar med vissa GPS-funktioner och musik-appar som kan spela musik 
samtidigt som skärmen är släckt på användarens telefon. Detta är funktionalitet 
som kan vara till nytta för användare och därmed öka användarupplevelsen till det 
bättre eftersom enheten blir mer användbar. Men med dessa funktioner kan kanske 
inte användare lita på att appar inte drar batteri när de ligger i bakgrunden. Därmed 
upplever jag att det behövs titta mer på hur detta går att lösa på ett bättre sätt för att 
användare ska få en tydligare mental bild av hur smartphone hanterar 
energiförbrukning i bakgrunden.  
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Slutsats 
Jag hittar inte i dagsläget någon forskning som kontrollerat användandet av 
regelbunden tvångsavslutning och hur utbrett det verkar vara hos användare av 
smartphones. Så vitt jag förstår och kan finna är det jag undersöker relativt obruten 
mark vad gäller att ta reda på detta med varför användare tvångsavslutar appar på 
mobila plattformar. 
På de plattformar jag sökt information på fann jag ingen som rekommenderade mig 
att utforska detta område. Den forskning jag i denna rapport refererar till är relaterad 
till mitt studieobjekt eftersom det finns flera olika aspekter som kan förklara 
tvångsavslutning av appar och varför användare tvångsavslutar. Det beforskade 
området som jag kan finna kring mitt studieobjekt är begränsat vilket förklarar den 
relaterade forskning jag valt att ha med i denna rapport för att försöka förklara delar 
av varför vissa användare väljer att tvångsavsluta appar regelbundet.  

Vi är nu tillbaka till frågeställningen. 
Vad är anledningen till att användare tvångsavslutar mobila appar regelbundet? 

Jag har med denna studie och rapport kommit fram till att det finns flera 
anledningar till varför användare tvångsavslutar appar regelbundet. Utifrån den 
förstudie samt de intervjuer jag gjort pekar resultatet på att den vanligaste 
anledningen är för att spara batteri, samtidigt som tillverkarna av smartphones 
menar att tvångsavslutning av appar regelbundet inte spar batteri (Android 
Developers. Switching apps. U.Å)(Apple. 2017. Background Execution). I min 
rapport framgår istället att det till och med kan förbrukas mer batteri vid 
regelbunden tvångsavslutning eftersom appar tar längre tid på sig att startas efter en 
tvångsavslutning av en app (Chung et al. 2013). De användare som tvångsavslutar 
appar regelbundet och trivs med detta får givetvis fortsätta med det, men jag menar 
att vi behöver belysa detta och problemet kring det för att få användarna att förstå 
att regelbunden tvångsavslutning i regel inte ger det resultat de vill ha. Att 
tvångsavsluta alla appar regelbundet spar inte batteri, enligt tillverkarna (Android 
Developers. Switching apps. U.Å)(Apple. 2017. Background Execution).  

Det tar längre tid för en app att starta från kallt läge jämfört med från varmt läge 
vilket bör kunna kopplas till att det krävs mer energi från batteriresursen för att få 
igång den specifika appen. I diagrammet (figur #3) visas tydligt hur Youtube tar 
närmare 1,5 sekunder på sig att starta från kallt läge som vi tidigare nämnt men även 
den browser de mätt tar 1 sekund på sig att starta från kallt läge. Det kan jämföras 
med att den i varmt läge startar så snabbt att det knappt syns i diagrammet och var 
redo för användaren att användas (Chung et al. 2013. s5). De tankar och idéer kring 
detta som mina informanter då tillkännagav mig i slutskedet av intervjun verkar 
med detta stämma överens med tidigare studier. Vissa användare verkar då veta om 
att operationen med att starta en ej förstartad app kan ta längre tid på sig att starta. 
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Det visade sig dock i de intervjuer som gjordes för detta arbete att inte alla vet om 
vad funktionen med att kunna tvångsavsluta appar på smartphones är till för. 
Funktionen med att kunna tvångsavsluta appar i mobila operativsystem är idag 
designad till att kunna användas när appar inte beter sig som förväntat (Apple. 
Force. 2017). Användare kan använda app-väljaren till att tvångsavsluta appen och 
därmed göra en kall-start på appen och förhoppningsvis fungerar appen som 
förväntat igen (Apple. Force. 2017). Som det verkar är det så att regelbunden 
tvångsavslutning är meningslös för att spara batteri. Som det kan ses i datan utifrån 
denna genomförda studie finns en utmärkande del av användare som 
tvångsavslutar appar regelbundet. Funktionen bör användas till att selektivt 
tvångsavsluta appar som inte fungerar som förväntat (Apple. Force. 2017).  

Regelbunden tvångsavslutning kan ha att göra med tvångsmässig användning och 
teknikstress (Lee et al. 2014. 2.5). Lee et al. menar att det är ett kontrollbehov som är 
förknippat med oro och ångest. I detta fall oro över batteriförbrukning och ett 
kontrollbehov till att försöka kontrollera detta. Om de fortsätter med detta trick som 
vissa tror kan påverka batteritiden positivt kan det ge användaren en positiv känsla 
och därmed fortsätter användaren att tvångsavsluta regelbundet. Regelbunden 
tvångsavslutning kan dock ha motsatt effekt på batteritiden om man ser till data om 
hur lång tid appar tar på sig att starta från olika stadier (Chung et al. 2013. s5).  

För många användare behövs större och tydligare informations-flöde för att 
tydliggöra för användarna att detta trick kan vara meningslöst och till och med ha 
motsatt effekt än vad användarna tror. Många förlitar sig på dessa artefakter i det IT-
samhälle många av oss lever i idag. 

Tillgången till information är idag viktig för många. Användare kan då utveckla 
strategier för att säkerställa den tillgången vilket då blir kontraproduktiv utifrån 
plattformens design. Smartphones är idag inte bara en telefon utan även en dator. 
Skillnaden är alltså att operativsystemet hanterar multitasking olika mellan en dator 
och en smartphone. Genom att användare kan använda sig av en förståelse kring 
hur multitasking fungerar på vanliga datorer och tillämpar det på smartphones 
kolliderar det med designen. Användare tror i vissa fall att plattformarna fungerar 
likadant kring multitasking vilket leder till ett kontraproduktivt beteende. Behovet 
av att ha tillgång till information kombinerat med bristande förståelse av 
plattformen gör att användare faktiskt minskar effektiv tillgång till information 
genom större åtgång av batteriresurs. Regelbunden tvångsavslutning på 
smartphones som i någon mån görs för att minska stress och öka känslan av kontroll 
kan då leda till det motsatta. 

Det verkar som att regelbunden tvångsavslutning bara är ett repetitivt meningslöst 
trick som inte i någon forskningsgrund som jag kan finna kan styrkas att det 
förlänger batteritiden. Som vi idag ser på denna teknologi och teknik i telefonerna 
ska användare inte behöva tänka på appar i bemärkelsen med att behöva stänga av 
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dem för att spara batteri. Smartphones operativsystem sköter hanteringen av 
batteriförbrukningen bättre än vad troligtvis många användare kan göra (Apple. 
2017. Background Execution). 

Med all den information vi har tillgång till idag i denna rapport bör vi kunna 
designa bort att användare ska behöva tvångsavsluta regelbundet för att känna sig 
trygga med batteritiden. Det finns indikationer på att utvecklarna inte lyckats 
tydliggöra med design att användaren inte behöver tvångsavsluta alla appar 
regelbundet för att spara batteri. Den interaktionen användaren gör på sin artefakt 
för att försöka åstadkomma den effekt användaren tror ska ske behöver inte finnas. 
Dessa interaktionstillfällen som användaren lägger i tid på att tvångsavsluta skulle 
kunna användas till annan meningsfull interaktion med enheten. Användarna 
skulle även potentiellt sätt kunna ladda sin smartphone färre gånger än de idag gör.  

Denna studie kan vara en del i en start till att informera fler användare om vad 
funktionen med att kunna tvångsavsluta appar finns där för enligt utvecklarna och 
även för att formgivare ska få data på hur användare hanterar funktionen (Apple. 
Force. 2017)(Android Developers. Switching apps. U.Å).  

Vad är då den vanligaste anledningen till att användare tvångsavslutar mobila appar 
regelbundet? Min slutsats visar att det är för att många användare vill försöka spara 
batteri i sin mobila enhet. 

Designråd 
Jag tyckte och tycker fortfarande att detta är mycket intressant att studera eftersom 
det kan ha att göra med hur en designer ska eller bör designa för användare. 
Med denna information i denna rapport är det svårt för mig att ge ett (1) specifikt 
designråd till hur vi ska kunna få användare att minska med tvångsavslutning av 
appar. Det går möjligtvis att lösa det designmässigt på flera sätt. Det kan kanske vara 
så att det är för enkelt och en för snabb handling att kunna tvångsavsluta appar på 
mobila enheter. På iOS går det snabbt att tvångsavsluta många appar under kort tid. 
När smartphonen är upplåst räcker det med ett dubbelklick på hemknappen för att 
komma åt alla appar som finns tillgängliga i bakgrunden. Därefter är det enkelt att 
svepa apparna uppåt på skärmen en efter en i en snabb hastighet för att 
tvångsavsluta många appar (Apple. Force. 2017). För en användare kan det vara en 
enkel snabb handling. Om gränssnittet däremot varnade användaren att det kan 
vara mer krävande för komponenterna i smartphonen med regelbunden 
tvångsavslutning, skulle denna varning kunna vara en lösning? Jag vet inte detta 
svar utifrån denna rapport jag skrivit och jag tycker att det borde undersökas 
närmare för att användare i framtiden inte ska behöva utföra regelbunden 
tvångsavslutning för att de tror att det spar batteri.  
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Flera användare i en tidigare studie meddelade att de inte visste om att det fanns 
energisparande inställningsmöjligheter i operativsystemet (Rahmati & Zhong. 2009. 
4.2.3). Detta skulle kunna förklaras av operativsystemet för användare att det finns 
när användare ofta tvångsavslutar appar. Det skulle även kunna gå att göra 
handlingen med tvångsavslutning längre i fler steg. Exempel på detta skulle kunna 
vara att i stället för att svepa appar uppåt på iOS i stället kunna vara markerat med ett 
kryss för stängning. Det skulle innebära att användare skulle behöva trycka på 
krysset på varje app i app-väljaren. Det skulle vara en längre handling och ta längre 
tid vilket skulle kunna göra att regelbunden tvångsavslutning inte längre känns som 
att användarna tjänar något på. På liknande vis var det i iOS 4 som kom i mitten av 
2010. I och med regelbunden uppdatering itererades detta bort och det blev enklare 
och snabbare för varje år att tvångsavsluta appar. Om detta är någonting bra kan jag 
inte svara på men regelbunden tvångsavslutning av mobila appar är något som 
utförs av användare trots att det inte behövs för att spara batteri.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Frågor: 
Denna intervju spelas in i studiesyfte. Är det okay för dig? 

Hur ser det ut runt ikring dig? Var befinner du dig? 

Minns du din första smartphone? Hur var den? 

Jag antar att du har en smartphone idag som många andra. 

Jag vill veta om du idag har en Android, iPhone eller annat. Specificera! 

Klarar du dig från morgon till läggdags på en laddning? Berätta gärna hur dagen ser 
ut. 

För att spara batteri är det många som tvångsavslutar alla appar efter att de använt 
dem. Vet du hur man gör det på din telefon? 
Är det något du gör? 

Berätta hur du tänker kring den funktionen. Vad är den designad för att användas 
till? 

Har du sett andra ha beteendet? Hur tänker du kring det? Varför tror du de har 
beteendet? 

Om en designlösning kan göra att de slutar. Ideer. 

Avslutningsvis: Det finns vissa indikationer på att tvångsavslutning av alla appar 
regelbundet skulle dra mer batteri. Än om man bara lät apparna vara. Hur ser du på 
det? 

Inspelningen kommer raderas så fort transkribering gjorts av det inspelade 
materialet. 
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Bilaga 2 - Enkät förstudie 
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Bilaga 3 - Resultat förstudie 
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Bilaga 4 - Transkriberingar 
Transkribering av nio (9) intervjuer våren 2017. 
Studie av regelbunden tvångsavslutning av appar för att spara batteri. 

 K1 - Kvinna 24 år 
 K2 - Kvinna 29 år 
 K3 - Kvinna 29 år 

 M1 - Man 56 år 
 M2 - Man 36 år 
 M3 - Man 26 år 
 M4 - Man 32 år 
 M5 - Man 34 år 
 M6 - Man 57 år 

K1 - 
A: Denna intervju spelas in i studiesyfte, är det okay för 
dig?
K1:  Absolut
A: Bra, Hur ser det ut runt ikring dig, var befinner du dig?
K1:  Jag sitter hemma i lägenheten vid mitt skrivbord.
A: Okay, finns det några distraktionsmoment där du 
befinner dig?
K1:  Ja, jag har väl min teve, min telefon.
A: Okay, mm, Minns du din första smartphone?
K1:  Eh, ja, det gör jag.
A: Hur var den och vad var det för någon?
K1:  Det var en iPhone 3, eller 3s, eh som jag fick ärva 
av min värdmamma när jag var barnflicka.
A: Okay, hur var det att ha den?
K1:  Det var kul, jag hade inte haft någon smartphone 
innan så att det var väldigt mycket nya funktioner som, 
att bekanta sig med lixom. 
A: ja, ja, Jag antar att du har en smartphone idag?
K1:  Japp!
A: Vad är det för någon? Är det Android, iPhone eller 
något annat?
K1:  Det är en Android.
A: Klarar du dig från morgon till läggdags på en 
laddning?
K1:  Eh, ja det måste jag säga att jag gör.
A: Ah, eeeh. En generell dag så, så går det bra lixom?
K1:  Ah, om jag inte använder den exceptionellt mycket 
lixom.
A: Ah precis, men en normal användningsdag så är det, 
går det lugnt lixom?
K1:  Ja
A: ehm, för att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att dom använt dem, vet 
du hur man gör det på din telefon?
K1:  Ja
A: Är det något du gör?

K1:  Ja, det måste jag säga att jag gör.
A: mm, eeeeh, varför gör du det då?
K1:  Ja, av den anledningen du sa, jag har fått för mig att 
det sparar batteri.
A: ja. ah. de så kan det va. eeh vad, vad tror du den 
funktionen är designad till att användas till egentligen? 
Att man kan tvångsavsluta alla appar, och eller bara 
enstaka om man vill?
K1:  Jaaa, bra fråga. Kan eeh, kanske har någonting att 
göra med minnet eller något sånt?
A: mm. eeh, Har du sett andra ha beteendet?
K1:  Ja, flera av mina kompisar...
A: Som gör precis likadant?
K1:  Aah, när batteriet börjar bli lågt så tvångsavslutar 
dom alla, allting dom har öppet lixom.
A: ah, ah, eeh, from the top of your head, finns det nån 
lixom, eh designlösning som skulle kunna göra att du 
skulle sluta med det här beteendet? Finns det en lösning 
på det lixom?
K1:  mmmm, jag vet inte, det är ingenting jag har 
reflekterat över sådär....
A: nej
K1:  ...men det sitter ju lixom ganska hårt inpräntat av 
nån anledning, jag vet inte var jag har fått det ifrån, men, 
men det sitter där lixom i bakhuvudet.
A: ah, ah, eh avslutningsvis, eh det finns vissa 
indikationer på att tvångsavslutning av alla appar 
regelbundet skulle dra MER batteri. Än om man bara lät 
apparna vara. Hur ser du på dä?
K1:  Ja det låter ju rimligt på ett sätt, att det skulle, lixom 
om man stänger av allting och ska starta upp det igen att 
det drar mer
A: ah, ah
K1:  Det låter faktiskt rimligt (skratt)
A: ah, jo men det är rimligt, eh så är det med det.
A: eh, tack för det här och inspelningen kommer raderas 
så fort transkribering gjorts av det inspelade materialet.
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_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

K2 - 
A: Hej.
K2: Hej.
A: Denna intervju spelas in i studiesyfte. Är det okej för 
dig?
K2: Helt ok.
A: Hur ser det ut runt ikring dig? Va var befinner du dig? 
K2: Jag sitter i mitt datarum. Eh, med två datorer, eh, lite 
lampor.
A: Finns det några distraktionsmoment som kan störa 
dig i din miljö be befinner dig i?
K2: Min katt kanske. 

Pratar i mun på varandra: 
K2: Min telefon kanske. 

A: Okej. Minns du din första smartphone?
K2: Eh, Yes.
A: Va va det för nån?
K2: Det va en iPhone. Och jag tror att det va en iPhone 
fyra. 
A: Hur va den?
K2: Helt underbar! haha.
A: Jag antar att du har en smartphone idag som alla 
andra?
K2: Yes.
A: Jag vill veta om du idag har en android, iPhone eller 
annat?
K2: Iphone sex.
A: Klarar du dig från morgon till läggdags på en 
laddning?
K2: Vanligtvis så gör jag det, men dom senaste dagar så 
har jag faktiskt inte lyckats med det.
A: Berättar gärna hur en vanliga dag ser ut. 
K2: Vanligtvis.. 
A: En generell dag, me med en laddning..
K2: Mmm
A: ..på din telefon.
K2: En generell dag så använder jag telefonen lite lite på 
morgonen innan jag åker till jobbet. Och sen så kanske 
jag kollar sociala medier å mail och sånt. Kanske max ah 
det är mellan två till fem gånger på en hel arbetsdag. Å 
sen så använder jag telefonen mer när jag kommer hem 
på kvällen, till typ Facebook å instragram och så. 
Chatten. Messenger. 

A: För att spara batteri är det många som tvångsavslutar 
alla appar efter att dom använt dem. Vet du hur man gör 
det på din telefon? 
K2: Yes.
A: Är det något du gör?
K2: Eh, ja kan göra det. Men jag gör det ju inte 
vanligtvis. Så nej.
A: Berätta lite hur du tänker kring den funktionen.
K2: Jag har ju blivit tillsagd av min sambo, att eh, det är 
väldigt onödigt å göra det. Eh, så jag jag gör inte det 
vanligtvis. K2: Det händer väl kanske en gång per 
halvår. 

A: Vad är den designad att användas till tror du? Den 
funktionen.
K2: Att tvångsavsluta apparna?
A: Ja.
K2: Om dom hänger sig tror jag. Då ska man kunna 
stänga av dom typ utan för då slipper man stänga av 
telefonen kanske. 
A: Har du sett andra ha beteendet?
K2: Yes. Alldeles för många. 
A: Hur tänker du kring de? Varför tror du de dom har det 
beteendet? 
K2: Jag vet inte egentligen. Eller alltså det är ju för att 
dom säkert tror eh att det underlättar på många sätt men 
jag tycker att det har blivit värre bland dagens ungdomar 
än hur det va när vi hade ung hade telefoner. Från bö 
första början alltså. Så nu gör dom ju det hela tiden. 

A: Tror du, så här, from the top of your head, finns det en 
designlösning som skulle kunna göra att dom slutar med 
det beteendet? 
K2: Nee, eller jag tänker att o om man skulle få 
funktionen att vara lite mer svåråtkomlig men jag tror inte 
att dagens ungdomar är så pass puckade så att dom 
inte skulle, alltså alla funktioner på telefonen vet vi ju 
om, fast samtidigt inte, för det finns många saker vi som 
vi inte vet om men dagens ungdomar är ju så pass 
mycket duktigare än vad vi är så dom skulle hitta alla 
dom här smarta lösningarna. Så, nej, det tror jag inte. 

A: Avslutningsvis, det finns vissa indikationer på att 
tvångsavslutning av alla apparna regelbundet skulle dra 
mer batteri än om man bara lät apparna vara. Hur ser du 
på det?

K2: Ja, alltså min min sambo har ju förklarat det där för 
mig. Eh, att eh, det drar mer batteri för att när du väl 
sätter igång appen igen så måste dom starta alla 
funktioner i hela appen, men om du inte tvångsavslutar 
appen då ligger den bara i viloläge. Så det tror jag på. 
A: Tack. Inspelningen kommer raderas så fort 
transkribering gjorts av det inspelade materialet. Tack så 
mycket. 
Tack. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

K3 - 
A: Denna intervju spelas in i studiesyfte. Är det okej för 
dig?
K3: Absolut.
A: Hur ser det ut runt ikring dig? Var befinner du dig?
K3: Jag sitter i mitt vardagsrum, i soffan och pluggar 
med datorn i knät typ.
A: Härligt. 
K3: Mm.
A: Minns du din första smartphone?
K3: Jaaa, det va en eh, liten rosa samsung. Jag kommer 
inte ihåg vad modellen hette. Men det gick precis och 
klicka sig runt liksom på touch..skärmen.
A: Mm. Hur var den? 
K3: Gud det kommer jag inte ihåg.
A: Hehe.
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K3: Eh, alltså det va en aaah, den va nog bra. Jag hade 
den aslänge. Jag va ganska sen liksom med ny teknik.
A: Nä när i tid kan det här ha varit?
K3: Ingen aning. När när kom dom? När kom 
smartphones?
A: Eh, iPhone.. första iPhone släpptes 2007, men den 
kom inte till Sverige. Så 2008 kom typ iPhone 3gS till 
Sverige till exempel. 
K3: Aah. Men då kan det vart säkert säg 2012 då eller 
nått sånt. Kanske.
A: Så pass.
K3: Jaa. 
A: Eeh, eh, jag antar att du har en smartphone idag som 
eh som många andra. Jag vill i så fall veta om du har en 
android, iPhone eller nått annat?
Android. 
A: Klarar du dig från morgon till läggdags på en 
laddning? 
K3: Ja.
A: Eh, bra. För att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att dom använt dem. Vet 
du hur man gör det på din telefon?
K3: Nej.
A: Nej. Så det är ingenting du gör?
K3: Nej.
A: Nej. Eh, har du sett andra ha det beteendet?
K3: Nej.
A: Inte det heller?
K3: Nej, hehe.
A: Nehe. Det va då, då vart det inge bra här. Hehe.
K3: Hehe.
A: Nej det är lugnt. Det är lugnt. Eh, men eh det finns 
vissa indikationer på att tvångsavslutning av alla appar 
regelbundet skulle dra mer batteri än om man bara lät 
apparna vara. Eh, hur ser du på det? Har du några 
tankar kring det? Eh, men med tanke på att du inte gör 
så själv och knappt har bevittnat fenomenet så kanske 
du inte har det, men har du det?
K3: Nej. Alltså det, första tanken är alltså för man 
tvångsavslutar ju för att eh spara batteri alltså. 
A: Ja.
K3: Är det det?
A: Ja. Precis.
K3: Men eh, ja. Men så verkar inte fallet vara helt och 
hållet?
A: Nej, det verkar vara precis tvärtom. 
K3: Okej, aah. 
A: Naej, det...
K3: Nej, det låter ju dumt. Det är ju synd.
A: Ja. 
K3: I så fall.
K3: Ja men det är synd.
K3: Är väl den enda kommentaren, hehe.
A: Ja, hehe. Ja men dåså. 
A: Eh, ja. Det va alla frågorna jag hade och inspelningen 
kommer raderas så fort transkribering gjorts eh, av det 
inspelade materialet.
K3: Okej. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

M1 - 

A: Denna intervju spelas in i studiesyfte. Är det okej för 
dig?
M1: Absolut.
A: Hur ser det ut runt ikring dig? Eh, var befinner du dig? 
Jag vill veta eftersom att eh, ifall frågor kan ifall du kan 
bli distraherad och ehm, frågor svaren inte blir korrekta. 
M1: Eh,jag har tre 27-tums skärmar framför mig.
A: Hehe.
M1: Eh, varav den är faktiskt i eh, i, pausläge. Den andra 
är bara din bild på. Och den tredje två texter som jag inte 
jobbar med för tillfället. Så att jag är faktiskt trots att det 
låter som att det är väldigt informationsintensivt så så är 
det det inte. Och jag sitter på en helt alltså avskild del så 
att här är ingen som kommer och stör, så att. Jag kan 
nog bibehålla rätt god koncentration.
A: Bra. Minns du din första smartphone?
M1: Aah, det gör jag.
A: Hur var den och vad var det för någon? 
M1: Ah, det va en Ericsson, eh 380. Eh, jag har alltid haft 
en förkärlek för penn-datorer. 
A: Okej.
M1: Och det var den första som som kombinerade detta. 
Jag hade tidigare haft en eh, ska vi se. Nej, det hade jag 
inte. Dom kom, det va nog ungefär i samma period. Eh, 
jag hade en sån där ipaq som det hette. Det var ju HP 
och Compaq när dom gick ihop så. Så gjorde dom en 
liten handhållen enhet som va också jobbade med wifi 
som jag hade för att kontroller min renderingsfarm. Eh, 
och i den i den vevan så köpte jag den här ericsson-
telefonen också och det va ju på wap-tiden. Så det va 
mycket såna wap-tjänster i den som jag faktiskt kommer 
ihåg jag blev lite imponerad av ehm, med location och 
sånna saker.
A: Ah, just ja. Wap ja, det hade jag glömt bort att det 
existerade, men nu kommer jag ihåg det.
M1: Ah, det är sånt som väcks till minnet när man börjar 
prata om såna här grejer.
A: Jaa.
M1: Jag kommer ihåg när det varit jag hade varit med 
två kollegor eh och eh, vi var på väg, vi hade varit 
hemma hos mig och hämtat, jag hade jag hade, bostad i 
närheten av av av bolaget som jag hade på den tiden. 
Och så var vi på väg och skulle ut och käka middag och 
så ställde jag mig i ett gathörn och sa nu ska vi pröva 
den här wap-tjänsten. Och eh, då fick jag väldigt jag tror 
den bästa rekommendationen jag fått någonsin, alltså 
alla jag känner ju till vad alla restauranger var men det 
var så häftigt att se dom bara radas upp i i liksom av i 
förhållande till avstånd. 
A: Ah.
M1: Häftigt.
A: Ah, det är häftigt. Det är sånt..
M1: Det är nog min första smartphone tror jag som som 
ja jag hade.
A: Mm. Eh, då vill jag vet om du har en smartphone idag 
och i så fall android, iPhone eller något annat?
M1: Jag har eh, android-telefon. 
A: Mm. Klarar du dig från morgon till läggdags på en 
laddning?
M1: Eh, ja, men jag gör ju det genom att där jag sitter så 
har jag alltså både i hemmet och i eh, på min arbetsplats 
så har jag vaggor för för en av mina telefoner som jag 
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alltid placerar där. Så den står ju framför mig nu, precis 
som min pad står framför mig också. I vagga så att, eh, 
men jag kan säga att jag har upplevt med med i den 
note 3:a nu jag pratar om, den är ju, har ju tre år på 
nacken nu. Jag har köpt ett nytt batteri till den men det 
har faktiskt aldrig behövts, jag har haft det som reserv 
när jag varit ute och rest. Eh, och man kan se faktiskt 
hur mycket mjukvara och mjukvarouppdateringar 
påverkar batteritiden, för att eh, under vissa perioder så 
har den slukat väldigt mycket batterier eh, och som den 
är nu så är den det är helt fantastiskt. Den håller, tre år 
gammal med tre år gammalt batteri hela dygnet runt. 
A: Ah.
M1: Och då har jag liksom positioneringstjänst bluetooth 
och wifi på hela tiden. 
A: Ah. Bra. För att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att dom använt dom. Vet 
du hur man gör det på din telefon?
M1: Ah. 
A: Är det något du gör?
M1: Ja, det gör jag. Jag har till och med någon 
applikation också som varnar när det är för mycket 
igång, så att. Den använder jag med jämna mellanrum. 
Ibland märker man att telefonen blir lite varm, när man 
har den i fickan till exempel. Då brukar det ofta vara att 
det är någonting som är som är igång i bakgrunden och 
då brukar jag döda allt allt som finns där.
A: Ja. Berätta lite hur du tänker kring den funktionen. 
Vad är den designad för att användas till?
M1: Jag vet inte, jag tror att den ska väl ta hand om ett 
tillkortakommanden i den övergripande systemstrukturen 
i telefonen. Eh, jag menar det det är väl fantastiskt man 
kan liksom multitaska mycket av dom här som jag 
använder dom här samsungtelefonerna och padsen, det 
gör ju att man kan köra två applikationer parallellt på 
skärmen. Vilket är väldigt bra när man ska klippa och 
klistra mellan olika applikationer som jag gör väldigt 
mycket. Så det är också av en av anledningar till att jag 
jag använder dom på det sättet och då är det ju helt 
begripligt att man har igång många applikationer men eh 
mycket verkar ju starta helt oberoende av om jag vill det 
eller inte och det där är väl att att systemarkitekturen 
tilltar det och så använder sig apputvecklarna av det här. 
Just för att ja, kunna samla på sig data etc. 
A: Mm. Har du sett andra ha beteendet? Med att 
tvångsavsluta alla appar varje gång?
M1: Jaa, vi vid enstaka tillfällen. Eh, inte i min vardag 
ska jag säga.
A: Nej.
M1: Det händer när man åker bil med med någon 
kollega eller vän och sådär man ser dom försöker få 
igång någonting och behöver stänga av och och 
tvångsavsluta, att typ att det hänger sig och ja.

A: Ja. Ehm, avslutningsvis då. Det finns vissa 
indikationer på att tvångsavslutning av alla appar 
regelbundet skulle dra mer batteri än om man bara lät 
apparna vara. Hur ser du på det?

M1: Ja, stämmer det så är det ju klokt. Men det är ju 
kanske inte bara av batteri-hänseende då man behöver 
man behöver avsluta saker utan det kan ju vara att 

någonting nån kommunikation mellan apparna har till 
exempel hängt sig så att eh, eh, ibland är det ju så appar 
låser kameran till sig till exempel och då kommer man ju 
inte åt kameran längre och då måste man tvångsavsluta 
så att eh, jag kan förstå argumentet vad gäller batteritid 
men men och det kanske inte då faller på att man 
behöver avsluta samtliga applikationer utan man 
avslutar dom då som man eventuellt tror har eller tror sig 
veta ha kamerakoppling, om man nu tar det scenariot. 
A: Ah, ja. Det va det, det va alla mina frågor och spill, 
inspelningen kommer raderas så fort transkribering 
gjorts av det inspelade materialet. 
M1: Ja.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

M2 - 
A: Denna intervju spelas in i studiesyfte, är det okej för 
dig?
M2: Det är inga problem.
A: Ah. Eh.
M2: Transkriber mig jätteroligt. 
A: Ah, men det har jag på slutet så det kommer jag till 
sen.
M2: Aha, okej.
A: Ah, eh hur hur ser det ut runt ikring dig? Var befinner 
du dig? Beskriv gärna din miljö du sitter i. 
M2: Eeh, hemma. Eh, e, aningens halvt kontorsmiljö i 
eh, ett sovrum. Eller som är utbyggt som kontorsmiljö. 
Med skärmar framför mig, eh, tangentbord, eh, lampor, 
eeeehh, och andra andra grejer runt omkring mig. 
Papper, pärmar, böcker. 
A: Mm.
M2: Högtalare o hårddiskar, o iPads och allting.
A: Mm. Eh, mycket distraktionsmoment eh där, är det 
nånting som kan distrahera dig under intervjun? 
M2: Ehm, just under den här intervjun tänkte du? 
A: Mm, mm. 
M2: Ja, det är skärmen i sig säkerligen.
A: Mm.
M2: Mm.
A: Bra. Aah, minns du din första smartphone? 
M2: Ah.
A: Hur va den och vad var det för nån?
M2: Eh, det var en eeh, HTC. Kan man säga.
A: Okej.
M2: Eh, lite osäkert hur hur hur man definierar 
egentligen smartelefon eeh.
A: Ja.
M2: Eh, ja skulle ju vilja definiera smarttelefoner som att 
du kan lägga in applikationer och att den processar mer 
än att vara just en telefone. Hehe. Då har jag ju 
egentligen en nokia N82 som va min egna och sedan så 
fick jag en HTC. Kommer inte ihåg namnet på den eh via 
jobbet i 2008. 

A: Okej. 
M2: Mm.
A: Så du var rätt så jaa det va ju det var tidigt eller det va 
ungefär då när många började med få sina 
smartphones.

!  55



M2: Det va då dom började och det året innan fick man 
ju se egentligen den första iphonen där, lite grann. 
A: Ah. Precis. Eh, och eh du har väl fortfarande en 
smartphone idag antar jag?
M2: Jajamensan. 
A: Ja. Vad har du för någon smartphone idag? 
M2: Det e en iphone 4S. 
A: Yes. 
M2: Gammal skit.
A: Ja, men det spelar väl ingen roll?
M2: Haha.
A: Klarar du dig från morgon till läggdags på en 
laddning?
M2: Eeehhh, aah, nej det jag skulle jag nog vilja påstå 
nej det gör jag inte. 
A: Det gör du inte nee, det kan ju vara för att..
M2: Det beror på hur om jag använder den så går den 
ner ganska raskt nu för den är ju ganska gammal.
A: Jo, det är ju sant.
M2: Så, det gör ju att självaste batteritiden är inte 
jättelång på den. 
A: Så generellt sätt så klarar du inte en en en laddning 
liksom?
M2: Nej. An an använder jag den inte då klarar jag mig. 
Hehe.
A: Ja, jo.
M2: Börjar jag, börjar jag använda den så kan ja ju 
använda den kanske en eller två gånger så börjar den 
tappa enormt och sedan såååå blir det ju nästan så att ja 
tvingar mig själv att inte använda den för att ja vill spara 
den energin till att eh liksom kunna om det blir en 
nödsituation eller nån situation som verkligen kräver den 
att jag liksom framförhållet liksom ser till o behålla mig 
eller liksom hålla mig att inte göra massa grejer på 
telefonen för min eller för att behålla den energin som 
finns. 

A: Yes. Eh, för att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att de använt dem. 
M2: Det.
A: Vet du hur man gör det på din telefon?
M2: Det vet jag hur man gör.
A: Ja. Är det något du gör?
M2: Nej.
A: Nej. Berättar hur du tänker lite kring den funktionen. 
Vad är den designad för att användas till? 
M2: Ah, jag har funderat faktiskt på det tidigare. Eeh, när 
när eftersom du tog upp det ämnet, hehe, en gång i 
tiden. 
A: Mm.
M2: Men det e ju, eh, det e ju min undran då eh 
egentligen e ju varför finns den funktionen att man kan 
stänga av apparna om det e nu så att det har ingen 
betydelse eh om dom är på eller inte. E min undran. 
A: Mm. 
M2: Dock har jag ju märkt på min telefon att den blir, den 
kan få en tendens att bli riktigt riktigt slö när man använt 
den en tid. Och den enda lösningen som jag har lyckats 
göra för att få den att bli någorlunda normal det e att jag 
får göra sånahär hårdreset eller alltså jag trycker på 
ehm...

A: aah..
M2: ...hemknappen och eehm, låsknappen samtidigt då 
och håller in den..
A: aah...
M2: ... tills den starta om. Då brukar den lösa sig. Men 
eh, oftast gör jag faktiskt inte att jag liksom drar och 
släpper eller liksom eller gör den här momentet att 
stänga av apparna. Det brukar jag faktiskt inte göra. 
A: Nej. Har du sett andra ha beteendet?
M2: Att göra detta?
A: Aah.
M2: Ahja. Min fru gör det.
A: Okej. Hehe.
M2: Hehe.
A: Hur hur hur tänker du kring det, eh, ehm, varför tror 
du att hon har det beteendet? 
M2: Eeh, hon har väl nog tron i att eeh att du behöver 
stänga av apparna hela tiden. För att eeh, antagligen 
inte tror jag nog för att spara energi. Utan det finns några 
säkerligen annan anledning. Det skulle jag nog 
rekommendera att du pratar med henne hehehe..
A: hehehe..
M2: ..faktiskt. 
A: Aah.
M2: Hon skulle nog vara perfekt objekt o fråga, men eeh, 
hon hon gör det nästan varje dag. Flera gånger, flera 
gånger, per dag. 
A: Okej.
M2: Och stänger av apparna. I och det e aj i ipaden och i 
sin telefon.
A: Ah.
M2: Gör hon det, alltid.
A: Eh.

M2: Så fort hon liksom har använt eh använt den och se 
ah nu ska jag lägga undan den då då liksom 
dubbelklicka på hemknappen och så -ljud för att ta bort 
apparna- 13:18 ta bort alla apparna och sedan så eeh, a 
så lägger hon undan den då. Men jag tror det har mer för 
o nollställa eller liksom att den data hon har liksom 
surfat... 
A: mmm..
M2: ...eller gjort någonting på nån av apparna att det 
liksom nollställs inte syns att hon varit på nått ställe, 
troooor jag. 
A: Mm.
M2: Det får man nästan fråga henne ja har aldrig frågat 
henne faktiskt.
A: Nej. Det är väldigt intressant det här det kan jag säga. 
Ehm, eeh, kan du såhär top of your head, komma på en 
desginlösning som skulle kunna göra att hon slutar med 
detta?

M2: Nej, det har jag faktiskt inte funderat på.
A: Nej.
M2: Eh, om man ska tänka riktigt fort, eeeeeehhh, nej, 
dee inte inte för för för att stoppa det här beteendet.. 
A: Ja
M2: ...nej, det kan jag inte direkt.. för det här det här är ju 
ett beteendeproblem liksom..
A: Ja
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M2: ..eller ja, ett problem, eh, det här är ju ett beteende -
ohörbart- 14:10 för att ändra det, den den den vettigaste, 
ta bort funktionen, hehe.

A: Ja, exakt.
M2: He, de de e ju de enklaste. Eeeh, men för du då 
kommer man till frågan varför finns funktionen? 
A: Ah.

Pratar i mun på varandra:14:26 För det har jag ingen..

M2: Det kan jag svara på. Ah, det e kanske du kan svara 
för det har jag ingen aning om, hehehe.
A: Eh, avslutningsvis så eh, det finns vissa indikationer 
på att tvångsavslutning av alla appar regelbundet skulle 
dra mer batteri. 
M2: Mm..
A: Hur ser du på den informationen? Varför tror du att 
det skulle gö vara så?
M2: Jag trodde det faktiskt från första början, att det var 
så e fallet, men jag är lite osäker faktiskt. Eeh, jag får ju 
känslan att eh, av nån anledning så ligger ju faktiskt data 
och ockuperar plats vare sig nu om de de e ett 
arbetsminne den ligger på eller om de lägger sig över på 
eh, flashminnet, det e svårt för mig att säga egentligen, 
men man får ju en känsla att om funktionen finns, att 
man kan man ser vilka app, vilka appar som är öppna, 
man har möjligheten att stänga ner dem. 

A: Mm.
M2: Då får man ju då en en upplevelse att du kan stänga 
av apparna, att dom tar utrymme, men det e ju från min 
synvinkel som it-tekniker eller som e lite grann i it-
kunnig. 
A: Ja.
M2: Jag vet inte hur vanliga människor egentligen 
upplever det, eh, och de där är ju min fru kanske en av 
de bästa eh..
A: Mm
M2: ..alternativen -ohörbart- 15:44 
A: Mm.
M2: Om hur hon hur hon tycker och tänker.
A: Ah. Ah, de e.. ah, det här e de e jag tycker att det här 
är skitspännande faktiskt..
M2: Jaha, okej, hehe.
A: ..för det är ja, ja tycker för jag själv håller inte på me 
med det och så därför och sen så har jag alltså när jag 
sitter på bussar och sånt där så är de så lite ah men 
alltså man tittar över axeln på folk så här lite grann så 
här som som man gör ibland och sen så telefonen åker 
upp ur fickan och sen så tar dom fram lite appar och sen 
så precis innan telefonen åker ner i fickan igen så är det 
"klick, klick, klick, klick, klick" och sen så bort med alla 
apparna och sen tillbaka ner. 

M2: Mm.
A: Och sen så efter eeh, femton sekunder upp med 
telefonen igen och sen så börjas hela proceduren om 
igen.
M2: Mm, mm.

A: Ae, rätt rätt så spännande. Men, inspelningen 
kommer raderas så fort transkribering gjorts av det 
inspelade materialet. 
M2: Mmhmm, mmhmm.
A: Så du vet det. 
M2: Yes.
A: För det måste jag berätta för dig.
M2: Aah.
A: Ah.

Båda skrattar.

M2: Vad bra, haha.
A: Så är det.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

M3 - 
A: Denna intervju spelas in i studiesyfte, är det okay för 
dig? Ja
M3:  Javisst!
A: Jaa, det är bra.
A: Hur ser det ut runt ikring dig? Var befinner du dig?
M3:  Just nu sitter jag mig på en säng i min tre-meters 
vad heter det, ah kvadratmeters lägenhet, etta.
A: Det var liten en.
M3:  jaa, jag vet, men jag trivs
A: För du har inga distraktionsmoment, massa konstiga 
ungar eller zombies ikring dig?
M3:  Nej, jag har en unge på våningen nedanför som 
kan distrahera ibland, men annars så bor jag på våning 
nio så,
A: ah
M3:  så jag missar det mesta
A: Bra, minns du din första smartphone?
M3:  öh, det måste ju ha vart en iPhone, jag har nog 
alltid haft, jag har haft andra mobiltelefoner, men alla 
andra är, men, det måste vart en iPhone. Men jag kan 
inte säga så mycket om den. 

A: Okay, öh du kommer inte ihåg hur du upplevde den 
lixom?  var den bra, var den dålig, var den, var det kul 
med iPhone, öh, vilket ??? var det?
M3:  När den kom, när jag väl fick den, det måste ju vart 
en 4:a eller nått liknande. Ett arvegods till en. 
A: Ja, Okay.
M3:  öhhh, men upplevelsen var ju fantastisk för att just 
då var ju, vadhettere allt iPhone gud. Det var på den 
tiden allting med vadhettere, ja, allting macrelaterat var 
fantastiskt och det fanns inga fel. Jag har fått den 
illusionen krossad med tiden. (skratt)

A: Ja jo men det kan man få. Men sen när man väl sitter 
på, på windows ett tag så märker man att, okej, det var 
lite sämre på andra sidan. Men skitsamma...eeeeh, så 
jag antar att du har en smartphone idag också ehh?

M3:  JA, fortfarande en iPhone.
A: Det är fortfarande en iPhone, eh, eh modell?
M3:  eh, oj, jag är ju snål så länge jag är student, eh så 
jag ska dubbelkika vad jag har för någonting, men den är 
ju gammal som stryk. 
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A: Fortfarande fyran?
M3:  (skratt) ja, det är fortfarande fyran. Ja det kan nog 
lätt vara något såndära, femman tror jag det här är. Nej 
fem S tror jag det här är.
A: ah okej ah mm.
M3:  Så det är relik i alla fall, i vissa kretsar
A: ja precis
M3:  enligt småungarna i alla fall.
A: Har du, Har du en svart?
M3:  Eh, den här, den är så pass gammal att den är, eller 
så pass ny i alla fall att den har aluminium-skal. 
A: Aja. ah. Ja men precis men är det den svarta 
modellen, den mörkgrå modellen?
M3:  ej det är faktiskt den grå, ljusgråa, ah vita inom 
cituationstecken.
A: jaokej, aja
M3:  Den har skal det är därför jag är lite långsam på att 
svara.
A: aja aja
M3:  Så nu är den loss, ja
A: eh, klarar du dig från morgon till läggdags på en 
laddning?
M3:  eh, den sitter ju, det är ju såhär att den är min, det 
är källan till mitt internet, för jag har ett så gammalt 
abonnemang. eh så att den är, jag har fri internet. Så det 
är ju min router. (skratt)

A: aaaah okay. 
M3:  så nej det gör jag ju inte, så jag, den sitter i laddarn 
konstant vilket gör att, man kan säga såhär, i vilt tillstånd 
när jag inte, när jag inte, när den inte är min vadhettere 
wifi-hotspot så då går jag inte en meter utan mitt extra-
batteri.

A: ah. ei, Så, för att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att de använt dem. Vet du 
hur man gör det på din telefon?
M3:  oja, eh, Jag försök, jag har väl för vana att allt som 
inte används, eh stängs ju ner. Förrutom, ah, förrutom 
de, appen som håller igång wifi19:10 
A: haha ja
M3:  ja, den är kung.
A: jo. eh berätta lite hur du tänker kring den funktionen. 
Vad eh, vad är den designad för att, att användas till, att 
tvångsavsluta menar jag. 
M3:  Eh ah det är väl för att, den är ju inte, jag skulle 
säga såhär att, ett problem här nu när man faktiskt 
tänker på det, det är ju att eh man kan bli väldigt trigger-
happy. Antar att du vahettere har en du haft igång en 
telefonen och sen så inser du att, oj du har 15 appar 
igång. Då går det, blir det någon slags killing-spree, eh 
så du stänger allting i närvarande och sen så kan du till 
och med inse att oj nu var jag lite trigger-happy här så 
jag är tvungen och öppna hälften av apparna igen. 
(skratt)

A: mm, sånt, sånt kan hända.
M3:  mm
A: såe, men vad, vad tror du att den är designad att 
användas till då? Den funktionen?
M3:  Ja, enbart att stänga av apparna, inget, inte mer än 
så.

A: nej, mm, Har du sett andra ha beteendet, med att 
tvångsavsluta?
M3:  ja, jag tror dom är lite mer selek, eller ah jag t, det 
finns vissa som, jag tror väldigt sällan stänger man bara 
av en app, nu när jag tänker efter. Förstår du vad jag 
menar? men de också, man går sällan in i det läget utan 
att ja man kommer dit med en agenda, det eller, jag tror 
det blir lixom en lite mental klocka i användandet att nu 
känner man av att nu har jag öppnat så många appar eh 
att nu måste ja, nu måste jag stänga ned lite granna. Det 
blir eh ja, antar att det har nån lärdom ifrån gamla 
datorer, gamla datorer och processorkraft. 

A: Eh. har du nån ide om nån designlösning som skulle 
kunna göra att människor slutar med det beteendet?
M3:  Det skulle väl faktiskt, att ha dom öppna i 
bakgrunden, även om du säger åt nånting att, du vet ju 
hur det är när man sparar eh på ett, när du vahettere, 
raderar nånting från USB. eh då är det egentligen inte 
helt raderat, det är bara att det säger att du raderade, för 
att vad som egentligen händer är ju att dom det är ju hål 
som dom ploppar ettor och nollor, som dom ploppar ut 
och in, och så länge så säger dom, det är ju därför du 
kan faktiskt kan rädda den 21:26 så varför inte ha en 
lösning då den säger att du har det, du du när du 
stänger av nånting, den skulle till och med kunna lösa 
det så att dom har allting i anta att du ah, Facebook 
använder jag ganska ofta. Men så stänger jag av det. 
Och då ta, skriver vahettere mobilen upp det att, jamen 
du använder den så pass ofta, sen sätter den i stays 
asså nått viloläge egentligen. Så att lixom ah men sätt 
en procent så länge som inte nå, processorkraft eller 
soppa dras av det hela så hamnar dom i viloläge i stället 
för att stängas av. Och dom sålänge inte nånting krockar 
med det så kan dom faktiskt få tuta och gå i bakgrunden 
dom, det eehh spontant det förslaget jag kan komma på.

A: ja, det är inte så tung, det är inte så dumt, men eh 
avslutningsvis, det finns vissa indikationer på att 
tvångsavslutning av alla appar regelbundet skulle dra 
MER batteri. 
M3:  mm
A: Än om man bara lät apparna vara, hur ser du på det?
M3:  jae, eh, det är ju såhär att det är väl liten såhär grej 
att det blir en kvick handling i ett sammanhang och lite 
andra anledningar, vi är inte så rationella så, vad som 
skulle kunna göras, ett annat designförslag, det är att 
göra det jobbigt att stänga av appar. Det är till exempel 
så enkelt att när du hamnar i avstängningsläget är ju, så 
att du faktiskt måste trycka på krysset på alla istället för 
ett litet svep med fingret, så var det förr.
A: jepp.
M3:  Det tar längre tid
A: jepp
M3:  och är det nånting vi inte gillar är det saker som tar 
tid.
A: exakt, och då försvinner ett beteende som man kan 
hålla på med regelbundet.
M3:  mm, för men jag skulle ju säga att jag eh det är 
ingenting jag skulle vahettere aktivt tänka på för man är 
ju lite korkad på den fronten för att det är ju en snabb 
handling som man inte, som man förbiser. 
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A: Ja.
M3:  eh ja. Och jag kommer nog fortsätta göra det även 
om vi haft den här diskussionen, jag råka veta att du 
forska på det här ämnet, men jag har inte ändrat mitt 
beteende nånting bara för det (skratt)

A: nej, det är nog ingen som kommer ändra på sitt 
beteende på grund av det hä, av att jag forskar kring det 
här, men...
M3:  Det betyder inte att du inte kan designa för det

A: Exakt, precis så att nej, eh det är ju jäkligt intressant i 
alla fall och höra vad folk har att säga om det här, det är 
så j, det är ojojoj vad mycket tankar och idéer det faktiskt 
finns kring det här, det är skitintressant. 
M3:  mm men en fråga, har du pratat med alla innan om 
att du sysslar med detta för du blir, det eh, eh ah för du 
får nästan börja med att berätta om att du forskar om det 
för att folk har inte riktigt tänkt, det här va, ja. Innan du 
sa det så var det ingenting jag hade tänkt på, men det är 
ju samma sak som att det finns ju bilar som är smartare 
att ha i viloläge än att sätta igång motorn igen så när, när 
man står i..ja men det finns mass, alla möjliga såna där 
lösningar lixom så..jag tycker det smartaste egentligen 
låta oss ha våra roliga och designa för lura oss.

A: ja jomen det, asså det är, eh jag har läst på väldigt 
mycket kring det här, eh, intervjun är slut nu i alla fall.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

M4 - 
A: Jag har lite frågor, ehm, och eh du vet ju varför jag 
ställer frågorna såklart, det är ju studiesyfte.
M4: mm
A: Och intervjun spelas in, är det okay för dig?
M4: Det ä okay
A: ah, vad snäll du är(skratt)
A: eh, hur ser det ut runt ikring dig? Var befinner du dig 
och finns det några då, såhär eh, eh, 
distraktionsmoment i din miljö du sitter i nu?

M4: eh, nej, jag har en valp till höger om mig, och en 
dotter som är på toa (skratt)
A: ah, ja men då är det väl lugnt. (skratt)
A: eh, minns du din första smartphone?
M4: ehja
A: Vad....
M4: det va..
A: Vad var det, och hur var den?
M4: Första telefonen som jag har som jag kanske kunde 
klassa som en smartphone det var en Nokia 7650. Det 
var 2004 men den första av dagens smartphones var en 
iPhone 3G. 
A: Okay, och hur, hur vad det att och ha?
M4: Jo det var rätt roligt, sitta och surfa. 
A: Ja, ja precis. ja, eh ja. Det tänkte jag också på såhär 
att det var i precis i början så här när man min min första 
smartphone var också en iPhone 3g och eh de det 
häftigaste var just att man kunde så här fan jag kan ju 
surfa överallt. 

M4: Ja.
A: Vad coolt, hehe. 
?????????
A: Ja. Det va häftigt. Aah, ehm, eeh, ja jag vet att du har 
en smartphone idag också eh eh, vad har du för en? Har 
du android, iPhone eller något annat? 
M4: Android. 
A: Jepp. Eh, klarar du dig från morgon till läggdags på 
en laddning? 
M4: Ibland. hehehe. 
A: Berätta gärna hur din dag ser ut eh, en generell dag. 
M4: Om det är en arbetsdag så klarar jag mig. Om det är 
en eh när man har lite extra ledig tid så klarar jag mig 
inte mig. 
A: Okej.
M4: Så så med andra ord, om jag spelar på telefonen så 
klarar jag inte det men om jag inte spelar på telefonen 
bara använder telefonen för att kolla messenger, skicka 
sms och ringa några få samtal så klarar telefonen sig.

A: Om vi säger så här då. Eh, o om om du får använda 
telefonen precis så som du skulle vilja en hel dag, skulle 
du klara dig då? 
Eh, nej. 3 timmar
A: Ja, hehehe. 

Hehehe.
Heavy user, hehe.

A: Yepp.
A: Ehm, för att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att de använt dem. Vet du 
hur man gör det på din telefon? 
M4: Japp.
A: Är det något du gör?
M4: Bara på kvällen innan jag lägger mig. 
A: Okej. Eh, berätta lite hur du tänker kring den 
funktionen. Vad tror du den är designad att användas 
till? 
M4: Ja tanken e väl, jag vet inte, ja jag kommer ihåg att 
för kunde man inte göra det och då fanns det appar som 
man kunde ladda hem till att göra det så task 
managers????06:22 
A: Mmm.
M4: Och sen därefter så börjar dom implementera så att 
det fanns i stack ?????? 06:27 eh, men jag skulle väl 
trott mig till för om appen buggar till sig eller liknande. 
A: Mm, mm. Okej.
M4: Och ehm, så ja.
A: Ja.
M4: Jag har haft nån nån app faktiskt som har faktiskt 
buggat till sig och inte gått ur appen när man har klickat 
ner den. 
A: Jaha.
M4: Och då sög den typ 40 procents batteri på en 
timme.
A: Ah, ah. Eeh, face???06:57 bland annat, de det 
absolut vanligaste eh, som folk brukar snacka om är eh, 
Facebook hade det för några år sen på A: iPhone i alla 
fall. De..
M4: Mmm.
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A: Men det är rätt många år sen nu men, ju just 
Facebook hade det problemet bland annat. 
M4: Ja, precis.
A: Eeh, har du sett andra ha beteendet? 
M4: Näe, inte vad jag kan tänka på nae.
A: Nehe. Nej, det var ju tråkigt, hehehe.
M4: Hehehe.
A: Då vart de inga följdfrågor på dä då. 
M4: Hehe.
A: Eh, men eh, eh, vad skulle..
M4: Hehehe.
A: Ehm, vad skulle kunna göra att du slutar med det 
beteendet innan du går och lägger dig då? Eh, finns det 
nån designlösning som skulle kunna A: eh, göra att du 
slutar med det, som du gör?
M4: Näe, egentligen inte. Hehe.
A: Hehe. 
M4: Ja, ja, ja, tror, jag tror att det är så inrutat psykiskt.
A: Aah.
M4: Så, så liksom, för för min kvällsrutin ser ut så här att 
jag stänger ner alla apparna.
A: Mm.
M4: Eh, då genom eh, close all, och sen efter det så 
sätter jag mina larm och det e inte för att spara batteri för 
jag laddar min telefon när jag sover. Vilket man kanske 
inte ska göra, men jag har den rutinen.
A: Ja, det har jag med.
M4: Och sen så, ja jag stänger av dom för jag är orolig 
att dom ska ha nån konflikt med larmet. 
A: Aah.
M4: Eller kanske störa och jag stänger faktiskt av wifi´n 
också. hehe, när jag ska lägga mig. 
A: Aah, oh fan. 
M4: Så inte det ploppar massa och nån börjar ringa på 
skype och liknande. 
A: Okej.
M4: Men men just det här med stänga av alltså. 
Desginlösning eh, jag vet inte. 
A: Men men, om om det nu skulle vara så att eh, att 
ehm, så som det fungerar idag skulle designas bort eh, 
till imorgon, eh skulle du må dåligt över det då och i eh, 
eh, hur skulle du...
A: Om du inte kan göra det längre, skulle det vara 
jobbigt för dig?
M4: Ja, ja tror det faktiskt. 
A: Ah.
M4: Och det hade nog inte varit jobbigt länge men jag 
tror att det hade varit lite -otydbart-  09:07 för -otydbart- 
09:09 dagar, hehe. 
M4: Aah, just för att det e liksom en vana och så här. De 
det känns bra. 
A: Ja, precis.
M4: Ah.

-Pratar i munnen på varandra- 09:16 

A: Tvångstankar.
A: Det e liksom -ohörbart- 09:16.
M4: Ja, ja, exakt så e det. Tvångstanke, precis som när 
man känner -ohörbart-09:22 man får se om man vaknar.
A: Hehe.
M4: Hehe.

A: Ah ah, de jo men det ah okej ah, så det är väldigt 
såhär psykiskt för dig? Mm.
M4: Mmm.

A: Avslutningsvis så, eh det finns vissa indikationer på 
att tvångsavslutning av alla appar regelbundet skulle dra 
mer batteri än om man bara lät apparna vara. Hur ser du 
på det?
M4: Det tror jag stämmer
A: ah
M4: För du har ju mer interaktion när du håller på och 
stänger av, speciellt när du klickar upp och låser upp 
skärmen lixom, och sen om man då sitter och "svajpar" 
för att stänga av som man gör på android, så är det ju 
mycket input. Sensorerna och och allting touchen och 
allting som ska skicka. Sen så jämfört med om apparna 
bara är i viloläge och inte tar någonting alls. Alltså har 
frusit sig.
A: mm
M4: Så det kan nog mycket väl stämma faktiskt. 
A: mm
M4: Jag skulle nog säga att det drar i alla fall inte mindre 
ström än om man hade låtit apparna va
A: nej precis.
M4: Så antingen lika mycket eller mer ström skulle jag 
tro att det drar.
A: Ah, great, eh inspelningen kommer raderas så fort 
transkribering gjorts av det inspelade materialet. Bara så 
att du vet.
M4: Det är uppfattat.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

M5 - 
A: Denna intervju spelas in i studiesyfte. Är det okej för 
dig?
M5:  Det är okej.
A: Bra. Hur ser det ut runt ikring dig? Var befinner du 
dig?
M5:  Jag sitter vid mitt skrivbord. Ehm..
A: Det är inga eh, distraktionsmoment som kan störa 
denna intervju med andra ord?
M5:  Nej.
A: Bra.
A: Minns du din första smartphone? 
M5:  Eh, ja. jag tror det. Det va en, hette den nokia n90? 
Den här som man eh, den hade en display som man 
sköt upp. 
A: Ah.
M5:  Och så, hette den n90?
A: Det kan den ha gjort. 
Ah.
A: Det det låter bekant. Hur va den då?
M5:  Eh, den va ganska häftig då.
A: Ah.
M5:  Alltså. Ehm, det va väl då liksom eh, alltså först 
insåg att man kunde använda internet på på en mobil.
A: Ja.
På ett sätt som funkar liksom. 
A: Ja.
A: Det va.. 
M5:  Också med gps typ.
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A: Ja. Det va jäkligt häftigt då.
M5:  Ja.
A: Jag antar att du har en smartphone idag också då?
M5:  Ja.
A: Så vad är det för nån? Är det en android, iPhone eller 
något annat?
M5:  Det är en iPhone.
A: Klarar du dig från morgon till kväll på en laddning? 

M5:  Eh, ja. Nu gör jag det. Med telefonen som jag har 
nu. Har precis köpt en ny så att, nu äntligen gör jag det.
A: Ja. Eh, ja. Bra. För att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att dom använt dom. Vet 
du hur man gör det på din telefon?
M5:  Eh, ja. Det gör jag. Man dubbelklickar på den hära.. 
menyknappen va? Och sen så skjuter man uppåt i den 
här listan på..
A: Ah, exakt.
M5:  ..ah.
A: Är det något du gör? Regelbundet.
M5:  Eh, nej inte nu med den här telefonen, men jag 
gjorde det tidigare på den förra.
A: Mm. Vad var den förra för modell?
Det va en iPhone 4S.
A: Okej. 
M5:  Så jag märkte att det gick lite fortare när jag 
stängde ner.
A: Ah, precis. Eh, berätta hur du tänker kring den 
funktionen. Att det går att göra så. Vad är den designad 
för att användas till? 
M5:  Alltså min spontana tanke är har vart att det liksom 
blir mer ramminne då kanske i telefonen.
A: Mm. Men funktionen med att kunna eh, tvångsavsluta 
alla apparna eller enstaka, eh, vad är den funktionen 
designad till att användas till? 
M5:  Ja då skulle jag gissa dels på att frigöra ramminne 
men sen också kanske att man inte vill ha appar som 
skickar notifikationer och sånt. Jag vet inte om det har 
nån sån funktion också. 

A: Mm. Ja, det.. ah. Det har lite olika funktioner men.. 
Skit samma. Har du sett eh, andra ha beteendet med att 
tvångsavsluta alla appar efter att dom använt dom?
M5:  Nej, aldrig hört eller vart med om det. 
A: Oh fan, hm. Eh, naej. Då kan jag inte ta nästa 
följdfråga heller. hehe.
M5:  Oj, hehe.
A: Fan då.
A: Avslutningsvis då. Det finns vissa indikationer på att 
tvångsavslutning av alla appar regelbundet skulle dra 
mer batteri än om man bara lät apparna vara. Hur ser du 
på det?
M5:  Eh, det kan tänka mig att möjligt eftersom alltså min 
uppfattning är ju att displayen drar mest batteri så om 
man hela tiden håller på och har den tänd så..
A: Mm.
M5:  ..så kanske det drar mer batteri än att ha en 
applikation igång. 
A: Mm, jaa. Så är det väl generellt.. alltså ehm, 
displayen är ju den mest energikrävande eh, hårdvaran i 
en telefon. Så är det ju, absolut. 
M5:  Ja.

A: Eh, men eh. Apparna liksom, eh. Tror du att eh, det 
drar mer batteri om man eh, tvångsavslutar alla appar 
regelbundet eller än om man bara låter dom vara?
M5:  Nej. Jag har aldrig tänkt att en app drar batteri på 
på så sätt. 
A: Nej.
M5:  Än om att vara öppen bara. 
A: Nej. Great. Eh, inspelningen kommer raderas så fort 
transkribering gjorts av det inspelade materialet. Därmed 
är, har jag slut på frågor.
M5:  Okej.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

M6 - 
A: Denna intervju spelas in i studiesyfte. Är det okej för 
dig?
M6:  Ja ja, visst.
A: Eh, hur ser det ut runt ikring dig? Var befinner du dig? 
M6:  Du menar fysiskt var ja..
A: Ja
M6:  ..ja, ne ja ja sitter mellan Borås och Varberg kan 
man säga. 
A: Ah. Och miljön du sitter i eh, just för tillfället, finns det 
distraktionsmoment som kan störa min intervju?
M6:  Nej, det gör det inte. Jag sitter ju hemma och 
jobbar.
A: Ja, härligt.
M6:  Ah, hehe.
A: Minns du din första smartphone?
M6:  Min första smartphone.. eh, vänta få se nu. Ah, det 
va nog en iPhone 4. Va väl det då.
A: Ah.
M6:  Ah.
A: Hur va den?
M6:  Jaa..
A: Tycker du
M6:  ..på den, på den tiden så va det väl, hehe, topp 
edge???  01:03 som man säger va.
A: Jaa.
M6:  Så att eh, nej jag tyckte den va bra.
A: Ah. Jag vill veta om du har en android, iPhone eller 
annat idag? Som smartphone.
M6:  Aeh, jag kör, jag kör iPhone. Jag har eh, fastnat på 
den. 
A: Mm.
M6:  Så att eh, jag har en i jag har en android i jobbet 
också.
A: Ah. 
M6:  Men jag använder inte den så mycket.
A: Ne, okej. Eh, klarar du dig från morgon till läggdags 
på en laddning? 
M6:  Eehh, det är olika. För det mesta brukar jag väl 
göra det, men ibland händer det ju då att jag får ladda.
A: Mm.
M6:  Kanske nån gång under dan.
A: Vad vad är det som du gör skillnad då när du inte 
klarar en hel dag?
M6:  Naej, det är väl lyssnar på spotify och surfar mycket 
och på mobilen.
A: Du använder den generellt sätt mer bara vissa dagar?
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M6:  Jaa, och tittar på HVO strömmar och sånt där då.
A: Ja
M6:  Ja.
A: Okej. Ehm, för att spara batteri är det många som 
tvångsavslutar alla appar efter att dom använt dem. Vet 
du hur man gör det på din telefon?
M6:  Nej, det vet jag faktiskt inte.
A: Nej. Då är det kan, då är det inte någonting du gör 
heller?
M6:  Nej, det det gör jag inte. 
A: Nej.
M6:  Nej.
A: Eh, men vet du om att man kan göra det?
M6:  Jag har läst om det men jag har inte satt mig in i 
det.
A: Nej. Så du så du när du har haft igång en app så 
trycker du bara på hemknappen och sen så släcker du 
skärmen och så ah.
M6:  Ja. Ungefär så ja. 
A: Ja, ja. Du dubbelklickar aldrig på en så att du får upp 
multitasking-läget och så att du ser apparna såhär i rad.
M6:  Nej, nej.
A: Nej.
M6:  Nej, det brukar jag inte göra.
A: Nej. Eh, har du sett andra ha använda den 
funktionen, att få upp det multitasking-läget och stänga 
av apparna i det läget?
M6:  Nej, det har jag faktiskt inte sett.
A: Nej, nej.
M6:  Om jag ska vara helt ärlig.
A: Nej. Nej, dåså. Eh, det finns vissa indikationer på att 
tvångsavslutning av alla appar regelbundet skulle dra 
mer batteri, än om man bara lät apparna vara som du 
gör. 
M6:  Mhm.
A: Hur ser du på det?
M6:  Jaa..
A: Ser du nån koppling kring det?
M6:  ..Nej, det kan jag inte påstå. Det är väl det att det 
kanske drar lite mer energi då. När man eh, sätter på 
och stänger av, en app då.
A: Mm, mm.
M6:  Jag tänker som ett lysrör ungefär då. Det det drar ju 
mer energi säger dom. När man tänder det.
A: Jaa.
M6:  Än att man låter det vara tänt liksom.
A: Mm, aah precis.
M6:  Jag vet inte. Det.
A: Nej, nej men dåså. Eh, då får jag tacka för intervjun. 
Eh, jag har fått reda på det jag vill ha reda på.
M6:  Okej okej. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

!  62


	Förord
	Inledning
	Syfte
	Frågeställning
	Avgränsning
	Begreppsdefinitioner
	Teknisk förklaring
	Litteraturgenomgång
	Metod
	Inför förstudie
	Förstudie
	Intervjuer
	Metodval för intervju
	Standardisering och Strukturering
	Externa bortfallet
	Litteratursökning
	Sökord
	Resultat och Analys
	Resultat och analys av förstudie
	Resultat och analys av intervjuer
	Tillförlitlighet
	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Fortsatt Forskning
	Slutsats
	Designråd
	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1 - Intervjufrågor
	Bilaga 2 - Enkät förstudie
	Bilaga 3 - Resultat förstudie
	Bilaga 3 - Resultat förstudie
	Bilaga 4 - Transkriberingar
	Bilaga 4 - Transkriberingar

