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Var tredje surfar trådlöst

Nästan var tredje vuxen person surfar nu trådlöst. Oftast används
en bärbar dator med trådlösa nätverk utanför hemmet eller på
jobbet. Surfande på mobiltelefon och handdator blir också allt
vanligare.
Nästan alla som använder Internet trådlöst har också en fast anslutning
hemma.
Andelen regelbundna Internetanvändare har ökat från 69 procent år 2003
till 84 procent i år. Män använder nätet oftare än kvinnor, men skillnaden
minskar.
Sedan år 2003 har andelen användare ökat i alla åldersgrupper. I den
yngsta gruppen,16-24 år, är nu 97 procent användare. I den äldsta
gruppen, 55-74 år, har andelen gått från 41 procent år 2003 till 64
procent i år.

Mobil användning av Internet, 2008
Via
Män Kvinnor Totalt
Mobiltelefon med GPRS
12% 5%
8%
Mobiltelefon med 3G
14% 5%
9%
Handdator
4% 1%
3%
Bärbar dator/trådlöst nätverk 26% 18%
22%
Samtliga mobila anslutningar 36% 23%
30%

Varannan handlar på nätet
Drygt hälften av alla vuxna har handlat på nätet för privat bruk under en
ettårsperiod. (Mätperioden var april 2007 – mars 2008)

Kvinnor och män köper olika saker på nätet
Resor och logi är det som både kvinnor och män köper oftast på Internet.
Det finns dock skillnader på vad kvinnor respektive män köper på nätet
för privat bruk. Män köper oftare exempelvis elektronik, film, dataspel och
olika typer av vadslagning. Kvinnor handlar oftare kläder sportartiklar
samt i någon mån även böcker.
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Internethandeln har ökat de senaste två åren. Främst genom att de som
redan handlar, handlar mer. I de undersökta åldrarna har i år 27 procent
köpt resor/logi (16 procent år 2005), 22 procent köpte biljetter till
evenemang (13 procent år 2005) och 19 procent köpte böcker eller
tidningar (13 procent år 2005).
Mat och specerivaror är fortfarande ovanliga köp via Internet.
Personer i åldern 16-74 år som under tiden april 2007 - mars 2008
för privat bruk köpt olika varor eller tjänster via Internet efter
kön, procent

Internet används mest för att söka information
Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att skicka
och ta emot e-post och söka information om varor eller tjänster. Cirka 75
procent av alla i åldern 16-74 år hade gjort detta under första kvartalet i
år.
Två tredjedelar av alla i åldern 16-74 år använde Internetbank under
första kvartalet i år. Internetbank används i större utsträckning bland män
än bland kvinnor.

Bredband i allt fler hem
I år hade 78 procent av den vuxna befolkningen bredband i hemmet.
Detta är en markant ökning jämfört med år 2005 då 44 procent hade det.
Knappt 10 procent använde traditionellt modem och telefonlinje eller
ISDN.
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
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Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning kommer att finnas i
rapporten "Privatpersoners användning av datorer och Internet" som
publiceras i december 2008.
Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och
diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
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