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Sammanfattning 

I det traditionella samhället där man umgicks med sina vänner genom att ha stämt träff när 
man stötte på varandra, och planerade nästa tillställning vid hemfärden från den förra, var 
interaktionsmedier, kommunikationsteknik och multimedier etc inte några introducerade 
begrepp i samhället. Man befann sig i sin vardag och färdades i egen hög person om man 
skulle någonstans. I det moderna samhället och i och med mobiltelefonens existens, har 
samhället förändrats och det är numera inte någon självklarhet att man behöver färdas till 
andra sidan jordklotet för att få kontakt med någon som befinner sig där. Genom 
mobiltelefonens olika tjänster har man idag möjlighet att befinna sig samtidigt på flera olika 
platser i samhället, om inte kroppsligen så visuellt. Interaktionssamhället nu och då: En 
kvalitativ studie med utgångspunkt i mobiltelefonianvändning, har framställts utifrån det 
faktum att det existerar stora skillnader i interaktionsmönster i jämförelse mellan det 
traditionella samhället då mobiltelefoner inte existerade och det moderna samhället där 
mobiltelefonianvändning utgör det största mediet för interaktion. Syftet med studien är att 
reda ut och att påvisa dessa skillnader. Jag har kommit fram till att det existerar skillnader i 
interaktionsmönster samt att dessa skillnader skiljer sig mellan intervjupersonerna både ur ett 
köns- och generationsperspektiv. Man tycker olika om mobiltelefonianvändning och alla 
människor använder sig inte av mobiltelefoner på samma sätt, därmed växte fyra olika teman 
fram i den här studien: Närkontakt, begränsning av utrymme för svar, beroende och den 
opersonliga aspekten. Dessa teman presenteras och beskrivs i studiens resultatdel för att sedan 
utvecklas och analyseras längre fram i studien. 
 
Nyckelord: Mobiltelefonianvändning, det traditionella samhället, det moderna samhället, 
interaktionsmönster, hermeneutik 
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1. Inledning 

När man möter människor på stan och söker ögonkontakt, är det många som börjar fumla 
efter sina telefoner. Vad beror det på? Är det osäkerheten som blir synlig i människans 
kroppsspråk, är det oviljan att interagera med andra människor öga mot öga som gör sig 
synlig, eller vad beror det på egentligen? 
 
Människans relation till sin mobiltelefon utgör en central aspekt om man vill studera 
förändring i interaktionsmönster från ett samhälle där vi inte hade mobiltelefoner till dagens 
moderna samhälle. Hur interagerade man förr, hur interagerar vi idag och vad har 
mobiltelefonen för roll i dagens interaktionsmönster?  
 
Utvecklingen av IT har gått så pass långt att man alltid är tillgänglig när man äger en 
mobiltelefon vilket förstärks av McLuhans (McLuhan 1967:3) synpunkt, ”we have extended 

our central nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time as far 

as our planet is concerned”. Mobiltelefoner kan användas till många saker, såsom att ringa, 
skicka sms och mms, spela på, vara uppkopplad på internet med (om du har en ”nyare” 
telefon) etc. och den sistnämnda tjänsten ökar hela tiden i antal användare, (Mölleryd, 
Markendahl och Mäkitalo 2009:1). Man skulle kunna kalla mobiltelefonen för den vuxnes 
snuttefilt varpå relationen till andra människor håller på att ersättas av vår relation till våra 
mobiltelefoner, (Enhart 2012:1). Utgör detta ett slags nytt beroende som vuxit fram i samband 
med moderniseringen?  
 
En annan intressant jämförelse att behandla i sammanhanget kan vara interaktionsmedlets 
(mobilens) möjliga effekter och påföljder, mobiltelefonen som en stressfaktor jämfört med 
mobiltelefonen som en trygghet?!  
 
Å ena sidan skapas det en nervositet hos de flesta människor om man upptäcker att man har 
glömt eller tappat bort sin mobiltelefon, varpå man blir varse att man varken kan nå någon 
eller nås av någon. Varifrån kom den här nervositeten? Före mobiltelefonens uppkomst åkte 
och gick människan vartsomhelst utan möjligheten att bli kontaktad av eller att kontakta 
någon. Om man skulle träffa en vän fick man helt enkelt skicka ett brev och bestämma tid och 
plats med denne. I dagens högteknologiska samhälle har behovet av att stämma möte på en 
viss tid och plats allt mer försvunnit, då man istället snabbt kan ta kontakt via mobiltelefonen 
eller via internet i mobilen om man vill träffas. På samma sätt talar vi numera om spontanitet i 
större utsträckning än tidigare, man är inte i lika stort behov av framförhållning längre i och 
med mobiltelefonins framväxt, detta eftersom allt går att ändra ända fram till det utsatta 
klockslaget för vad man än har bestämt, (Siljerud 2011:32). 
 
Å andra sidan kan mobiltelefonen ge människan trygghet i fråga om att man aldrig behöver 
känna sig ensam, i fråga om att man vet om att barnen på dagis mår bra eftersom dagisfröken 
inte har ringt etc.  
 
Det här studieområdet ligger i tiden, och är nödvändigt att studera i avsikt att bringa klarhet i 
det moderna samhällets mobilanvändande och således interaktionsmönster. För tjugo år sedan 
trodde väl ingen att lilla Kalle 6 år skulle bära med sig en mobiltelefon i ryggsäcken när han 
gick till förskolan. Men i detta fall är utrustningen inget Kalle har bett om, utan snarare en 
trygghetsförsäkran från föräldrarnas sida.  
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1.1 Syfte 

I och med utvecklingen av det moderna samhället har teknologin tagit överhand i fråga om 
interaktion mellan människor. Man går inte längre och knackar på hos en vän om man vill 
fråga denne något, eftersom det finns andra medel att ta till. Detta får en att fundera över vad 
vi värderar i dagens samhälle och vad vi använder våra mobiltelefoner till. Kan det faktum att 
man alltid kan vara uppkopplad på internet med vissa nyare telefoner och inte med andra ha 
en innebörd som faktiskt påverkar vårt sociala nätverk - har det sociala nätverket förändrats 
på grund av detta? Detta är frågor som är intressanta att undersöka när man vill studera 
dagens relation mellan människor, och således dagens sätt att knyta nya kontakter, hålla 
kontakten med gamla vänner men även då man vill studera mobiltelefonianvändandet rent 
allmänt.  
Syftet med det här arbetet är att på ett vetenskapligt sätt undersöka hur interaktionen ser ut 
människor emellan, i en jämförelse mellan tiden före och efter mobiltelefonianvändandet 
trädde in i samhället. 

1.2 Frågeställning 

I den här studien avses studera skillnaden i interaktionsmönster förr och nu: 
Hur såg interaktionen ut mellan människor innan mobiltelefonen kom?  
Hur ser interaktionen ut mellan människor idag med mobiltelefonianvändandet? 
 

1.3 Disposition 

Den här studien är indelad i olika avsnitt/kapitel för att underlätta läsningen. Studien börjar 
med en inledning där bakgrunden till uppsatsen presenteras för att sedan övergå till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Nästa avsnitt presenterar ett antal tidigare forskningar 
inom området som avses studeras i den här uppsatsen, vilka avslutas med en kort 
sammanfattning. Därefter följer en teoretisk och begreppslig referensram som behandlar de 
teoretiska utgångspunkter jag kommer att utgå från i analys av resultaten i ett senare skede i 
uppsatsen. De teoretiska utgångspunkterna följs av ett metodkapitel som börjar med en 
redogörelse för hermeneutik (uppsatsens metod) och varför jag har valt att använda mig av 
denna metod, sedan följer en beskrivning av hur studien har genomförts. Metodkapitlet 
avslutas med en presentation av reflektioner kring metoden. Nästa avsnitt redogör för de 
resultat som formats efter intervjuerna, och avslutas med en kort sammanfattning av dessa. 
Efter redovisning av resultaten tolkas och analyseras dessa utifrån de teoretiska 
utgångspunkter som presenterats i kapitlet: teoretisk och begreppslig referensram. Uppsatsen 
avslutas med en diskussionsdel som innefattar återknytning till tidigare forskning och som 
behandlar studiens olika delar utifrån mina egna tankar och reflektioner kring vad jag har 
kommit fram till i min undersökning. 
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2. Tidigare forskning 

Jag har sökt information för att få inblick i mitt studieområde och för att sätta mig in i andras 
tankar om mobilanvändning och den tekniska utveckling som leder till förändringar i 
interaktionsmönster, genom att läsa vanliga vecko- och månadsmagasin, där intressanta 
artiklar inom mitt studieområde har hänvisat till utförda studier i böcker och vetenskapliga 
artiklar, vilka jag sedan har sökt reda på och använt mig av som tidigare forskning. 
 
2.1 Modern utveckling i olika riktningar 
Peter Siljerud har skrivit en bok som handlar om modern utveckling i olika riktingar, vilka 
definieras som trender. Jag kommer dock inte att referera och använda mig av alla Siljeruds 
trender, utan jag kommer istället att fokusera på två av dessa som jag anser viktiga i relation 
till min studie. Som jag nämnde i inledningen kan mobilanvändning ses som ett 
stressmoment, detta stärks av Siljeruds sätt att tala om nuismen: ”Att vänta på bussen eller 
ligga på sängen för en stunds eftertanke kan lätt upplevas som improduktivt. Istället tar man 

till mobiltelefonen, datorn eller TV:n för att effektivt fylla varje tidlucka med någon form av 
innehåll”, (Siljerud 2011:31). Man menar att människan numera strävar efter att utnyttja alla 
stunder som ”blir över” i människans vardagsliv, i och med mobiltelefonens alla funktioner 
blir det lätt så att de stunder man hade till att slappna av och vila förr i tiden numera fylls med 
att svara på mail eller sms, ringa till en kompis etc.  
 
Allt är som sagt inte positivt med den ständiga tillgänglighet och informationslagring som vi 
erhåller via mobiltelefon och även via internetanvändning i mobiltelefonen, bland andra 
medel. Peter Siljerud tar upp den enorma lagring av personlig information som sker på 
internet och benämner denna virtuell odödlighet. Siljerud hävdar att människan vill få så 
mycket uppmärksamhet som möjligt numera, genom facebook och google exempelvis, och att 
denna information sedan stannar kvar på internet även efter vår egen bortgång. ”Internet har 

förmågan att göra oss virtuellt odödliga”, (Siljerud 2011:194) och därför är det inte någon 
tillfällighet att 2000-talets stora frågor handlar om den personliga integriteten. Är då detta en 
följd av utvecklingen till det postmaterialistiska samhälle vi lever i idag, där 
självförverkligande och status är av stor vikt? (Siljerud 2011:153, 78). 
 
”Den kollektiva tankegrunden finns kvar, men formerna för att gemensamt bygga strukturer 

har radikalt förändrats”, (Siljerud 2011:185).  Individualismen har ökat det senaste decenniet 
till stor del till följd av mobiltelefonins utveckling, man är inte längre lika beroende av andra 
som man var förr. Några klick iväg på min mobiltelefontelefon skulle jag kunna få reda på 
vad mormor sysslar med ute på landet utan att för den skull behöva prata med henne. Själva 
beroendet av att veta vad folk gör i din omgivning lever kvar, men medlen du använder för att 
ta reda på det och hålla dig uppdaterad har förändrats. Peter Siljerud nämner vidare att han 
anser att människan inte behöver vara mentalt närvarande trots fysisk närvaro, vilket jag kan 
hålla med om, däremot vill jag hävda att man via mobiltelefoni heller inte behöver vara 
fysiskt närvarande trots mental närvaro. Detta utgör en markant förändring i 
interaktionsmönstret från förr till nu.  
 
En annan förklaring till ovan nämnda förändring i interaktionsmönster kan kopplas till att 
medelåldern i Sverige har ökat. Människor lever längre nu än vad man gjorde förr då död och 
ålderdom gick hand i hand för de flesta, (Siljerud 2011:170, 56). Äldre människor är i 
allmänhet piggare och experimentvilliga idag vilket leder till att mobiltelefoni kan ses som en 
rolig utmaning, vilken sedan har lett till ett beroende även hos äldre användare. 
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2.2 Mobiltelefonianvändandets effekter  
Ajay T. Abraham, Anastasiya Pocheptsova och Rosellina Ferraro (2012) har utfört en studie 
med syfte att påvisa att människor visar mindre omsorg för andra människor genom 
användning av mobiltelefonins växande tjänster. Således har de prosociala handlingarna 
minskat hos människor, (Abraham, Pocheptsova & Ferraro 2012:2). Studien behandlar 
mobiltelefonins påverkan på prosocialt beteende då prosocialt beteende definieras som 
handlingssätt som är tänkt att gagna ett samhälle eller en medmänniska. 
 
Man hävdar att mobiltelefonianvändning sänker människans begär att knyta an till andra 
människor vidare än via mobiltelefonen och att det prosociala beteendet således sänks. 
Människor äger ett begär att få vara del av något, och via mobiltelefonen anses man redan ha 
nått den sociala kontakt man var ute efter. Man menar inte att det minskade prosociala 
beteendet hos människor är en avsiktlig åtgärd, varpå målet med studien är att undersöka de 
ofrivilliga sociala konsekvenser som uppstår i och med mobilanvändning, (Abraham, 
Pocheptsova & Ferraro 2012:4), genom att utföra tre olika experiment. 
 
Det första experimentet visade att genom att tillfälligt inte låta människor få använda sina 
mobiltelefoner och således inte kunna erhålla den sociala kontakt man är beroende av, 
uppvisas en minskning i tillgängligheten till andra relaterade tankar. I experiment nummer två 
var avsikten att undersöka om mobilanvändning påverkar människans val att hjälpa 
människor genom välgörenhetsorganisationer, (Abraham, Pocheptsova & Ferraro 2012:8), 
vilket visade sig vara fallet. Oavsett tidsaspekten vad det gällde att hjälpa olika 
välgörenhetsorganisationer, var människor som använde sig av mobiltelefon istället för 
facebook i experimentet, mindre villiga att lägga sin tid på detta, (Abraham, Pocheptsova & 
Ferraro 2012:10). I det tredje och sista experimentet i den här studien var syftet att jämföra 
mobiltelefonianvändning med TV-användning. Resultatet visade att de deltagare som var 
mindre prosociala var de deltagare som kom ihåg dess senaste användning av sin 
mobiltelefon.”The results of three experiments supported our hypothesis, demonstrating the 

negative effect of using or recalling the use of one’s mobile phone on prosocial intentions and 

behaviour”, (Abraham, Pocheptsova & Ferraro 2012:12). Slutligen skulle man kunna säga att 
när människor uppfyller sina behov av att passa in och att tillhöra något genom att använda 
sina mobiltelefoner blir konsekvensen att människor slutar bry sig om andra. 

2.3 Mental hälsa hos unga vuxna i relation till informations- och 
kommunikationsteknik 

Sara Thomée har utfört en undersökning som ämnar ta reda på om det existerar några 
samband mellan psykisk ohälsa hos unga och användning av informationsteknik och 
kommunikationsteknik. De två sistnämnda faktorerna kallar forskaren ICT, och det handlar i 
den här kontexten om användning av dator och mobiltelefon, (Thomée 2012:3). 

 
Mobiltelefonen har många olika funktioner idag mot för bara ett par år sedan, bland annat kan 
man skicka sms och gå in på internet med den, varpå tillgången till den sistnämnda lett till att 
sociala nätverk så som facebook är välbesökta, (Thomée 2012:10). Mobiltelefonianvändning 
har enligt Thomée resulterat i en hel del olika fysiska och psykosociala symtom, sämre 
koncentrationsförmåga och huvudvärk är två av dessa. En annan effekt av 
mobiltelefonianvändning är den stress som kan upplevas i och med att gränser mellan 
privatliv och arbete suddas ut när vi kan bli kontaktade och kan kontakta andra dygnet runt. 
Människor upplever ett slags behov av att kontrollera sin mobiltelefon efter meddelanden, 
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(Thomée 2012:12-13, 51). Det är till och med så att människor blir frustrerade om teknologin 
skulle sluta att fungera, eftersom behovet av teknik har vuxit till att utgöra ett beroende. Det 
är den bortfallande frihetskänslan, i och med den raderade gränsdragningen, som utgör den 
centrala delen av oro, samtidigt som många människor tycker att man blir som mest stressad 
om man inte skulle kunna nås. Stressen som uppstår när man inte kan bli kontaktad är alltså 
speciellt kopplad till mobiltelefonianvändare, (Thomée 2012:56, 32).  
 
Man har bland annat kommit fram till att det existerar skillnader i mobiltelefonianvändande 
mellan män och kvinnor, exempelvis skickar kvinnor fler sms än män medan dagliga samtal 
ligger på ungefär samma antal mellan män och kvinnor, (Thomée 2012:27). Däremot har det 
visat sig att risken för att drabbas av stress i samband med de höga tillgänglighetskraven 
verkat på både män och kvinnor, (Thomée 2012:35). Det är människors behov och 
förväntningar av andra människor på att man ska vara tillgänglig som lett till att man 
använder sina mobiltelefoner så pass mycket som vi gör idag, och detta härstammar från de 
områden vi befinner oss i dagligen, nämligen det sociala livet, arbetet, studier och privata 
ambitioner. Den höga användningen av mobiltelefoni kan påverka unga vuxnas mentala hälsa 
på ett negativt plan, bland annat har det uppvisats genom sömnsvårigheter hos kvinnor och 
depression hos män, (Thomée 2012:33, 47).  

2.4 Användning av informations- och kommunikationsteknik 

Britt Östlund har skrivit en rapport där hon utfört forskning om användning av informations- 
och kommunikationsteknik. Den här rapporten påbörjades på initiativ av den statliga 
myndigheten Kommunikationsforskningsberedningen för att söka bringa klarhet i efterfrågan 
om att förändra utgångspunkten i de teoretiska ansatser som forskat inom IT-utvecklingen. 
Detta tänkt utifrån ett systemtänkande perspektiv, till att utgå från ett användarperspektiv. 
Östlund menar att man inte kan utesluta användarperspektivet inom IT-forskning, (Östlund 
1999:5). 
 
Informations- och kommunikationstekniker handlar inte längre bara om möjligheter att 
utnyttja olika tekniska apparater, utan snarare om att ta hänsyn till människors olika 
egenskaper, i fråga om behov bland annat. Det handlar även om att förstå interaktionen 
mellan teknik och människa. Detta leder i sin tur till att man behöver utveckla en förståelse 
för hur teknikanvändningen fungerar i den sociala och fysiska värld vi alla lever i. Därmed 
kan man säga att en ändamålsenlig användning av teknik uppnås efter förståelse för 
användarnas behov, i samspel med bra teknik och marknadsföring, (Östlund 1999:6-8). ”Ett 

tekniskt framsteg bidrar inte alltid till lösningar ur användarens perspektiv” om inte 
ovanstående samspel tillgodoses. Man måste alltså förstå människors behov och varför 
människor har dessa behov, samtidigt som man ska ta hänsyn till när och varför en teknisk 
produkt är av intresse för användaren. Östlund styrker ovanstående med att exemplifiera 
telefonkommunikation, hon menar att man ringer till sina vänner för att man vill dem något, 
och inte för att man är intresserad av telefonen som sådan. Vidare menar Östlund att skeva 
föreställningar om olika grupper och således olika användare av teknik, kan resultera i 
förhinder för dessa gruppers teknikanvändning. Den moderna forskningen till trots, har 
exempelvis äldre människor blivit stämplade som okunniga och ovilliga att använda nya 
tekniker på grund av våra föreställningar, även om forskning visat att äldre människor faktiskt 
tillhör gruppen för samhällets mest kunniga teknikanvändare, (Östlund 1999:9-11). 
 

”Teknikanvändning betraktas i större utsträckning än tidigare som en social företeelse och 
användaren som en social varelse. Användaren betraktas inte längre enbart som reaktiv när 
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han eller hon utsätts för olika typer av tester, utan som en aktiv, emotionell och interaktiv 

varelse”, (Östlund 1999:30). 
Forskning inom IT har alltså utvecklats från att betrakta teknikanvändare som mekaniska till 
att väva in sociala aspekter i människors liv och således betrakta användarna som aktiva, 
känsloladdade människor som samspelar med andra. Forskningen utgörs numera av en 
operationalisering i växelverkan mellan laborativa försök och kontexten inom vilken den 
tekniska produkten verkar. I och med den här utvecklingen av teknisk forskning har man 
kommit underfund med att teknikanvändningen har raderat gränser, framförallt mellan 
hemmet och arbetsplatsen, (Östlund 1999:18, 31). 

2.5 Skillnaderna mellan det traditionella och det moderna samhällets 
interaktioner 

I Mikael Wibergs artikel behandlas de skillnader som existerar i jämförelse mellan det 
traditionella samhällets interaktioner, och det moderna samhällets interaktionssystem i 
samband med IT-utvecklingen. Artikeln syftar till att bringa klarhet i de klassiska frågor och 
problem som uppstår i denna typ av forskning. Wiberg menar att I:et i IT har gått från att stå 
för information till att betyda interaktion, varpå utvecklingen har gått från en organisatorisk 
nivå till att fokusera på den sociala dimensionen som spelar in i interaktion. 
”Interaktionssamhället handlar sålunda om personer, individer och relationer samt den 

digitala teknikens möjligheter att upprätthålla och underhålla våra sociala kontaktnät över 

tid och rum”. Att gå från fokus på informationsteknik till interaktionsteknik, innebär alltså att 
ta hänsyn till sociala relationer istället för att utgå från teknikens funktioner och system på ett 
administrativt plan, (Wiberg 2005:96-97).  
 
För att analysera ett interaktionssamhälle måste man ha klart för sig vad som menas med 
interaktion. Wiberg förklarar interaktion som ett samarbete mellan två kommunicerande 
individer med hjälp av ett eller flera gemensamma objekt. Vidare är det intressant att titta på 
samarbeten och kommunikation kring olika objekt i olika sociala kontexter då man vill 
studera interaktionssamhället. Idag lever vi i ett samhälle vari beroendet av 
interaktionstekniker ständigt ökar, det ser vi bland annat i det ökande antalet 
mobiltelefonianvändare. Samtidigt som vi blir mer beroende av nya sorters IT, förändras våra 
sociala liv i och med att vi förändrar våra kommunikationsmönster, när vi inte längre behöver 
befinna oss på samma plats vid samma tidpunkt för att prata med varandra. 
Interaktionssamhället har skapat vision om större tillhörighet mellan människor. I och med 
stor användning av mobiltelefoner har människor accepterat de eliminerade 
gränsdragningarna mellan länder, städer och till och med kontinenter. Människor har 
accepterat att ständigt bli avbrutna i TV-soffan, på arbetet eller var man nu befinner sig, av 
inkommande sms eller samtal etc. Den sociala interaktionen har helt enkelt förändrats i och 
med IT:s framväxt och kraven på att man ständigt ska vara tillgänglig ökar i samband med 
detta. Man har upptäckt att människor har svårt för att isolera sig från andra idag, jämfört med 
förr då man kunde stänga dörren om sig och få vara ifred, (Wiberg 2005:99-110). 
 
Mikael Wiberg deltar i en del projekt som går ut på att söka reda ut, hur den sociala 
interaktionen verkligen ser ut idag. Bland andra undersöker man det fysiska rummets 
betydelse i interaktion via ett projekt som heter ArchITectum, (Wiberg 2005:112). 

2.6  Ungdomars dagliga interaktion 

Theres Bellander har i sin avhandling utgått från att det existerar skillnader i 
interaktionsmönster mellan ungdomar och äldre, bland annat därför att ungdomar många 
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gånger tar olika interaktionsalternativ för givna, medan äldre personer inte på samma sätt varit 
med om all teknik som finns idag sedan de var små, (Bellander 2010:11). Syftet med studien 
är att utifrån en teori om att olika interaktionsmedier kommer ta större plats i samhället, utföra 
observationer för att undersöka hur ungdomar interagerar i olika sammanhang, (Bellander 
2010:13).  
 
Det har visat sig att ungdomars dagliga interaktion är präglad av umgänge, undervisning och 
uppfostran, varpå den sistnämnda dominerar i hemmet där äldre familjemedlemmar antar 
roller att uppfostra de yngre. Men det är inte bara i hemmet som ungdomar blir uppfostrade, 
utan det sker även på fritiden av vänner, och i skolan där lärare kliver in i rollen för att 
uppfostra elever, (Bellander 2010:96, 98). Det kan ibland vara svårt att följa med i ungdomars 
interaktion då det ofta saknas referenser i deras sätt att interagera genom skriftliga 
meddelanden, via sms exempelvis. Att det saknas referenser beror på att personerna som 
interagerar känner varandra väl vilket leder till att dessa inte behövs. En annan faktor som inte 
behövs och som ofta ligger jämlikt mellan interagerande vänner är maktpositioner, (Bellander 
2010:130-131). Ungdomar använder sina mobiltelefoner som medel för sina öppna projekt, 
och inte bara för användandets skull, man vill något särskilt när man skickar ett sms till någon 
och gör det därför inte bara för sakens skull. I och med mobiltelefonianvändning förflyttas 
interaktionens fysiska plats till mobiltelefonens display, vilket betyder att man inte längre ser 
eller hör varandra när man meddelar någon något via sms. Vid face-to-face interaktion 
mottager man inte endast meddelandet som sådant, man kan även utläsa olika reaktioner hos 
avsändaren i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk exempelvis. Detta kan bidra till 
missförstånd då man går miste om detta vid sms-konversationer, (Bellander 2010:132-133). 
”För att nå ett visst mål i interaktionen förekommer således utskrivet skratt, emoticons, hela 

ord i versaler och så vidare”, (Bellander 2010:134). 
 
Den här forskningen har kommit fram till att gymnasieelever använder/har möjlighet att 
använda sina mobiltelefoner tjugofyra timmar om dygnet. Man använder många av 
mobiltelefonens tjänster men framförallt är det sms- och samtalstjänster som är mest 
attraktiva. En förklaring till detta fenomen är enkelheten i användningen, vid samtal behöver 
man dela tid med den man ringer till, men vid sms-kommunikation krävs varken hänsyn till 
tid eller rum, (Bellander 2010:137). Det är ofta så att olika verksamheter har sina specifika 
mönster för vilket språkbruk som ska användas inom verksamheten, och på samma sätt kan 
man säga att människor har olika språkbruk inprogrammerade som man sedan väljer ut att 
använda, (Bellander 2010:175). 

2.7 Mobiltelefonianvändning 

Oscar Westlund har utfört en arbetsrapport i vilken han med mobiltelefoner som 
utgångspunkt, avser ge en bild av de många forskningsgrenar som utför forskning inom detta 
område. Grunden till denna rapport ligger i det faktum att mobiltelefonianvändning tagit fart 
på ett globalt plan på kort tid, och utvecklats från att endast vara ett kommunikationsmedium 
till att numera vara ett multimedium. Med multimedium avses att mobiltelefonen numera äger 
en hel del funktioner utöver den forna samtalstjänsten. De första mobiltelefonerna varierade 
nämligen varken i avseende av design eller i funktion, (Westlund 2007:2, 8). 
 
Mobiltelefonen ses som en vidareutveckling av den fasta telefonen som utgjorde det enda 
alternativa kommunikationsmediet före mobilens uppkomst, precis som den fortgående 
teknikutvecklingen i sin tur utgör en vidareutveckling av mobiltelefonen (från 
kommunikationsmedium till multimedium). Att som individ välja att använda ett sådant 
medium är påverkat av de strukturella och samhälleliga faktorer som existerar i människans 
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omgivning, men även av individuella faktorer. Människan skapar vidare relationer till medier 
som man använder sig av, exempelvis mobiltelefonen. Detta kan ske på både ett medvetet och 
ett omedvetet plan och vilar på ansedda fördelar och nackdelar med mobiltelefonen, samt på 
dess funktioner. Man har upptäckt att unga vuxna och ungdomar är de som ställer sig mest 
positiva till nya utvecklingar inom medieteknik, vilket även har lett till att det är dessa som 
utgör de största användarna av mobiltelefoner i samhället. Detta i jämförelse med andra 
åldersgrupper. Även vad gäller användningsområden för mobiltelefon skiljer sig dessa åt, i 
fråga om användning som kommunikationsmedium eller multimedium inom 
användargruppen. ”Benägenheten att anamma mobiltelefonen som multimedium kan relateras 

till människors grundläggande attityder om vad mobiltelefon är och kan vara”. Det är alltså 
inte alla användare som tar till sig mobiltelefonen som multimedium, (Westlund 2007:4-14).  
 
I och med mobiltelefonens många funktioner, oavsett hur man väljer att använda sig av den, 
kan människan effektivisera sin vardag i mycket högre grad än förr. Det beror dels på att det 
har blivit så pass enkelt att kommunicera med omvärlden, dels på att man har möjlighet att 
sköta olika aktiviteter genom mobiltelefonen. Oavsett mobiltelefonens nya och gamla 
funktioner används den främst för att hålla kontakten med redan existerande vänner, och inte 
för att knyta nya kontakter, (Westlund 2007:15-16).  

2.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

Efter ett aktivt sökande efter tidigare forskning inom mitt intresseområde för den här 
uppsatsen har jag upptäckt att det går att välja en hel del olika riktningar när man vill studera 
mobiltelefonianvändning, vilket de ovan presenterade forskningarna utgör ett bevis för. De 
tidigare forskningar som är utvalda och redovisade i ovanstående kapitel fokuserar olika 
aspekter. Modern utveckling i olika riktingar (vilka presenteras utifrån trender) är vad den 
första forskningen som valts ut, har riktat in sig på. Den följs sedan av effekter av 
mobiltelefonianvändning på ett plan som härrör människans vilja att hjälpa andra människor. 
Därefter fokuseras unga vuxnas mentala hälsa kopplat till det faktum att de använder sig av 
informations- och kommunikationsteknik, för att sedan gå vidare till nästa forskning som i 
likhet undersöker användning av informations- och kommunikationsteknik i avseende att 
förändra utgångspunkten i de teoretiska ansatser som forskat inom IT-utvecklingen. Två 
forskningar som presenterats undersöker skillnader i interaktionssystem utifrån två olika 
utgångspunkter. Den första undersöker skillnaderna som existerar mellan det traditionella 
samhället och det moderna samhället och den andra forskningen undersöker skillnader i 
interaktionsmönster mellan ungdomar och äldre människor. Den sista forskningen i 
ovanstående kapitel utför en redogörelse för de många olika forskningsgrenar som tagit fart 
inom mobiltelefonianvändning då denna utveckling kommit att bli global. 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

”Man ska inte distansera sig från studieobjektet som ett villkor för vetenskaplighet, utan det 

krävs att vi som forskare är ”engagerade” om vi ska förstå det sociala livet”, (May 2001:26). 
Som forskare måste jag alltså kunna sätta mig in i vad studieobjektet säger mig, samt kunna 
behandla informationen med respekt. I det här stycket följer en presentation av två olika 
teoretikers verk, vilka jag sedan kommer att använda mig av vid tolkning och analys av mitt 
resultat. Jag anser att dessa två teoretiker står för två olika relevanta teorier som jag kan knyta 
till mitt studieobjekt, interaktionssamhället. 



13 
 

3.1 Medias påverkan på människan 

Marshall McLuhan har skrivit boken, i avsikt att jämföra historiska aspekter av samhället med 
det moderna samhällets utveckling av elektricitet, teknologi och media. ”Today, after more 
than a century of electric technology, we have extended our central nervous system itself in a 

global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned”, 
(McLuhan 2001:5). Hela världen är en by idag på grund av elektricitetens uppdagning. 
Människans strävan efter djup och helhet ses endast som ett komplement till den elektriska 
teknologin. Vad som är utmärkande för människor i det moderna samhället är vår brinnande 
lust till att äga saker samt att marknadsföra oss själva, (McLuhan 2001:7-8). 
 
I dagens västerländska samhälle har makten att agera utan att reagera vuxit fram i samband 
med uppkomsten av tekniken för läskunnighet. All teknologi utgör numera förlängningar av 
människan i och med att mediet har utvecklats till att vara meddelandet. Innehållet i alla 
medier som vi använder oss av utgörs i sig av ett annat medium. Som förklaring kan vi säga 
att innehållet i talet (ett medium) är en utveckling av vår tankegång (ett medium), (McLuhan 
2001:6-10).  
Dock utgör inte all teknologi förlängningar av människan i form av kommunikation. Ett 
kriterium för ett medium att få betraktas som kommunikationsmedium, är att det kräver 
innehåll, vilket nämnts ovan. 
 
Idag lever vi i en kultur som tilldelar människor olika roller. Istället för att man blir granskad 
utifrån sitt arbete, som det var förr i tiden, har utvecklingen av teknologin bidragit till att 
människor blir orättvist bedömda utifrån yttre egenskaper, av att inte passa in i vissa roller. 
Detta är en följd av inträdet i den visuella värld vi lever i idag, (McLuhan 2001:18). 
 
”With our central nervous system strategically numbed, the tasks of conscious awareness and 

order are transferred to the physical life of man, so that for the first time he has become 
aware of technology as an extension of his physical body”, (McLuhan 2001:58). Våra liv har 
utvecklats till att innefatta informationsprocesser i och med den elektriska teknologin och våra 
nervsystem har kommit att bli externa i och med detta, (McLuhan 2001:63). 
 
Man kan definiera ovanstående stycken som effekter av teknologin, men dessa effekter 
inträffar inte på en nivå av yttranden eller begrepp utan ändrar mönster av uppfattningar eller 
betydelseförhållanden bestämt och utan motstånd. En annan negativ effekt av teknologi utgörs 
av det faktum att översvämning av ny information och nya mönster av information inte sällan 
leder till olika nivåer av mentala sammanbrott. Vi ser ständigt hur vi själva blir översatta till 
information, vilket i sin tur leder till den teknologiska förlängningen av medvetenhet, 
(McLuhan 2001:19, 22, 69). 
 
Både de positiva och negativa effekterna av den teknologiska utvecklingen uppstår på grund 
av att vi mer och mer övergår från linjära processer och analysverktyg (som användes under 
den mekaniska tiden) till att tillåta den nya elektriska strukturen och konfigurationen av livet. 
Om man ser teknologianvändningen, den varierande externa kroppen, ur ett psykologiskt 
perspektiv förändras människan av den, samtidigt som människan ideligen försöker finna nya 
vägar att förändra sin teknologi. Om man istället ser teknologianvändningen ur ett socialt 
perspektiv handlar teknologianvändningen om grupptryck som uppmanar till uppfinningar 
och innovation, (McLuhan 2001:34, 57). 
 
Teknologin har kraft att väcka begär hos människor och att skapa en slags egen värld, och 
inget av detta verkar oberoende av det faktum att teknologin först och främst är en 
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förlängning av människans kropp och sinne. När vi blir medvetna om dessa ovannämnda 
effekter av teknologin på ett psykiskt plan bidrar det till att vi tappar allt förtroende för att 
överföra skulden på andra, (McLuhan 2001:80, 22).  

3.2 Kommunikation 

Det finns två olika sorters koncept på kommunikation, den vanligaste i vår industriella kultur 
är att betrakta kommunikation som en ren överföring av information.  Grundtanken med 
telefoni var att få sitt meddelande överfört till mottagaren för att på detta sätt snabbt och 
enkelt övervinna avståndet mellan människor. Vid telefonins födelse följde man etiska, 
moraliska och religiösa regler vid användandet av denna, med avsikt att på detta vis sprida 
den ”rätta” informationen ur ett religiöst perspektiv. Kommunikationen har därefter utvecklats 
av en ”armé av lärare, präster och kolumnister” och blivit som en kanal för våra problem, 
(Carey 2009:12-15). 
 
Den andra formen av kommunikation, den rituella, innefattar den sociala aspekten så som 
vänskap, deltagande och en gemensam samhörighet. Den syftar inte enbart på den direkta 
överföringen av meddelanden genom rummet, utan mer på vikten av att dela värderingar och 
tankar för att skapa goda sociala relationer, (Carey 2009:15). 
 
”Communication is a symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired, 

and transformed”, (Carey 2009:19). När man ska studera och förstå kommunikation är det de 
sociala processerna man vill granska, men kommunikation är inte en företeelse som kan 
isoleras från vår kultur, utan tvärtom är denna baserad på vår sociala förförståelse. Å ena 
sidan använder vi kommunikationen för att berätta om händelser och å andra sidan skapar 
dessa berättelser det beteende som kommunikationen har beskrivit, (Carey 2009:24).  
 
Kommunikation är baserad på de modeller som råder i mänsklig kontakt och samverkan. 
Carey anser att den moderna kommunikationen är mer en hyllning till den moderna kulturens 
kaos, än en överföring av information, även om telefonens (mobiltelefonens) uppgift är att 
göra det möjligt att berätta om och beskriva saker som mottagaren inte har möjlighet att 
bevittna, (Carey 2009:22-27). Kommunikationen försvåras dock av den moderna teknologin, 
där avsaknaden av delad bakgrund i fråga om gemensamma överenskommelser etc inte ger 
samma djup som face-to-face interaktioner. Med hjälp av den elektroniska kommunikationen 
uppkommer en höjning på ”den sociala skalan av organisation”. Med moderna 
kommunikationssystem kan man överföra meddelanden på ett sätt som trotsar ”fysikens 
lagar”. Den globala värld där vi lever idag är en följd av den moderna interaktionen där 
nationsgränser mer eller mindre suddats ut. Den nåbarhet telefoni skapat har ändrat hela den 
mänskliga interaktionen, då den enkelhet med vilken man kan kontakta varandra, oberoende 
av tid och rum, gett helt andra förutsättningar för relationers struktur, (Carey 2009:126-130, 
157). 

4. Metod 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för vilka metodologiska tillvägagångssätt jag valt 
att använda mig av i studien.  

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Det är för studien lämpligt att använda sig av hermeneutik som metod då denna allmänt syftar 
till att forskaren ska utgå från sin förförståelse, vilken erhålls genom tradition, för att sedan 
komma fram till en förståelse för ämnet genom att studera en tydlig men även på något sätt 
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öppen fråga, som i den här studien, formulerad ovan. Hermeneutiken innebär att tolka en 
konfrontation med något som avviker från vår egen förförståelse, och utifrån detta tolka fakta 
i en öppen anda, (May 2001:26). Eftersom den formulerade frågeställningen ovan både är 
tydlig, men även öppen, i fråga om att den i sig innehåller frågeställningar, är hermeneutik en 
bra metodologisk ansats att använda sig av då den går ut på att man inte ska låsa fast hela 
undersökningen till frågan. Man ska istället nå den vidgade förståelsen genom att hålla en 
öppen dialog och aktivt tolka sitt material, samtidigt som man ska fokusera på den mänskliga 
förståelseprocessen. Det handlar om att man som forskare måste studera skillnaderna mellan 
sin egen förförståelse och det material man ska arbeta med, (May 2001:220), därifrån ska man 
utvinna en giltig och gemensam förståelse av ett materials mening, (Kvale 1997:49). 

4.2 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att erhålla en förståelse om dagens 
interaktionsmönster via mobiltelefonianvändning, för att sedan kunna jämföra detta med det 
traditionella samhällets interaktionsmönster, då mobiltelefonen inte fanns. Syftet med den här 
studien utgör anledningen till att jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, istället för 
observationer eller texter. Det är informantens egen berättelse om tankar och idéer kring 
mobiltelefonianvändning som jag vill komma åt och få ta del av för att sedan skapa mig en 
förståelse för det avsedda området efter utförd analys. I jämförelse med kvantitativa studier 
byggs det i kvalitativa studier upp en närhet mellan forskare och informant, vilket ger 
forskaren en bättre förståelse för informantens situation. 

4.3 Förförståelse 

Inom den hermeneutiska forskningen är det som ovan nämnt viktigt att vara väl medveten om 
sin förförståelse inför det intresseområde man avser utföra sin studie inom. Det kan därför 
vara relevant att skriva ned sin förförståelse både för forskarens egen del, men även för att 
göra läsaren uppmärksam på forskarens ståndpunkt inom området. Läsarens förståelse för 
forskningsområdet är i sin tur beroende av hur forskaren framställer sitt resultat, (Ödman 
2007:123). Förförståelsen är den tidiga uppfattning man har om något innan en tydligare 
forskning genomförts, och det är utifrån förförståelsen man förstår sin omgivning. Inom den 
hermeneutiska forskningsansatsen är syftet att utifrån sin förförståelse studera något för att 
sedan forma en förståelse för området efter utförd studie. ”Vi har alltid en förförståelse av det 

vi tolkar. En tolkning utförs vid en bestämd tid och på en bestämd plats av en människa som 

befinner sig mitt i historien”, (Ödman 2007:26). Förståelsen kommer från människans 
existens, vari man anammar möjligheter och ställs inför olika villkor i livet, greppar nya delar 
av olika händelser för att sedan sätta ihop dessa till en helhet, varpå helheten motsvarar 
förståelsen inom hermeneutiken, (Ödman 2007:25). Hermeneutiken handlar alltså om ett 
samspel mellan del och helhet. 

4.4 Min förförståelse 

När jag kom underfund med att jag ville utföra en studie inom ”mobiltelefonianvändarnas 
värld” var det för att jag är intresserad av det valda forskningsområdet, i avsikt att klargöra 
skillnaderna i interaktionsmönster förr och nu. Jag utgår från att det faktiskt existerar 
skillnader i interaktionsmönster. Jag är medveten om att det inte har funnits mobiltelefoner i 
all evighet, och jag har själv upplevt en tid då jag inte hade tillgång till mobiltelefon. Vidare 
är jag osäker på om det existerar skillnader i mobiltelefonianvändning och således i 
interaktionsmönster mellan män och kvinnor, varpå jag är intresserad av att studera 
användningen hos båda könen. Jag själv använder min mobiltelefon både som 
kommunikationsmedium och i nöjessyfte, genom att använda många andra av 
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mobiltelefonens tjänster. Samtidigt är jag medveten om att inte alla mobiltelefonianvändare 
gör det. Jag är även medveten om att det inte är alla mobiltelefoner som erbjuder tjänster 
utöver sms- och samtalstjänster. Det är enligt mig ett faktum att det finns skillnader i 
interaktionsmönster, via mobiltelefoni mellan olika generationer och således mellan olika 
åldersgrupper i samhället. 

4.5 Urval 

Urvalet ska vara relevant för frågan och inför kommande tolkning av materialet är det viktigt 
att tillgodose de olika faktorer som kan tänkas spela in i analysen, vilket har lett till att 
intervjuerna kommer att ske med människor med varierade egenskaper i fråga om ålder och 
kön. Syftet med detta urval är att undersöka om det existerar skillnader i mobilanvändandet ur 
ett tidsperspektiv, det vill säga utifrån hur länge man har använt sig av mobiltelefoner i fråga 
om att interagera. Detta har lett till att intervjupersonerna varierar i åldrarna från 14 år till 69 
år, vari tre personer är av det kvinnliga könet och två personer av det manliga könet. Det 
valda åldersspannet av intervjupersoner hoppas jag ska ge en variation av svar beroende på 
om man är ung, medelålders eller äldre och således beroende på om man har upplevt tiden 
innan mobiltelefonen kom. Även beroende på huruvida man använder sig av mobiltelefon 
idag eller om man är yngre och förmodligen inte minns att man har levt sina första år utan 
tillgång till mobiltelefon. Att det för studien är lämpligt att intervjupersonerna är av både det 
kvinnliga och det manliga könet, motiveras med att det även är intressant att jämföra om det 
existerar några skillnader i mobiltelefonianvändandet utifrån ett könsperspektiv. Då mina 
egentliga krav på intervjupersonerna var att de skulle variera i kön och ålder hade jag ett stort 
utbud att välja mellan när det var dags att hitta intervjupersoner. Detta ledde till att jag helt 
enkelt frågade människor i de åldrar och kön som jag eftersökte och som jag träffade på i 
olika sammanhang, om de ville ställa upp på en intervju. Även om de flesta människor 
passade in i min undersökning visade det sig att inte alla var villiga att ställa upp, men efter 
flitigt letande var det till slut fem intervjupersoner som var villiga att vara med. 
 
Den yngste informanten är en 14 årig kille som går på högstadiet i centrala Eskilstuna. 
Därefter är nästa informant en 22 årig tjej som studerar och arbetar extra i Stockholm. Nästa 
informant är en 37 årig man som arbetar som styrman på olika fartyg i utlandet. 46 år är nästa 
kvinnliga informant, som arbetar som chef på Manpower och den äldsta informanten är en 69 
årig pensionerad kvinna som tidigare varit egen företagare. 

4.6 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer med fem intervjupersoner i den här studien, detta 
då intresset ligger i att få fram så mycket information och data som möjligt om skillnaderna i 
interaktionsmönster förr och nu utifrån ett mobiltelefonianvändarperspektiv.  
 
För att inte fastna för mycket i det första intryck som erhölls efter olika svar i intervjuerna, har 
dessa spelats in (genom en funktion som finns på forskarens mobiltelefon). Det kan nämligen 
vara så att man missar viktig information om man inte lyssnar på svaren flera gånger vid 
transkribering av materialet. Det empiriska materialet är således kontrollerat ett flertal gånger 
genom att jag har lyssnat av inspelningarna ett flertal gånger i renskrivningen. 

4.7 Genomförande 

Den här studien tog sin början i att försöka få en klarhet i hur man egentligen interagerar i det 
moderna samhället jämfört med hur man interagerade i det forna samhället, före 
mobiltelefonens uppkomst, varpå syftet med studien växte fram. När syftet var formulerat var 
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jag medveten om att syftet och frågeställningen kan komma att förändras under studiens gång, 
men jag började arbeta fram en intervjuguide med ett antal stödfrågor att använda mig av vid 
intervjun. När jag väl var nöjd med min intervjuguide började jag fundera ut ett lämpligt urval 
av intervjupersoner för att försöka besvara väl formulerade frågor, utan att försöka styra 
intervjupersonerna utifrån dessa. Efter ett antal förfrågningar till passande intervjupersoner 
vid olika tillfällen, lyckades jag sedan få ihop fem stycken som jag bestämde träff med vid 
olika tidpunkter för att sedan starta intervjuerna. 
 
Vid intervjutillfällena har var och en av informanterna blivit informerade om att denna 
undersökning avses vara anonym, vilket betyder att deras svar inte kommer att kunna relateras 
till vem som har svarat utan att dessa istället kommer att numreras. Denna information delges 
intervjupersonerna i förhoppning att svaren inte ska bli så ”genomtänkta” utan snarare 
spontana och breda. Intervjupersonerna har även fått ta del av studiens bakgrund och syfte 
samt etiska och moraliska aspekter i behandlingen av svaren. All information som 
intervjupersonerna fått ta del av har givits till dem i förväg, för att den ska kunna läsas igenom 
i lugn och ro. Varje intervju har sedan spelats in på en mobiltelefon för att kunna lyssnas på 
flera gånger i samband med renskrivningen av svaren. Detta utförs för att få ett bättre grepp 
om materialet inför analysen. Intervjuerna har kommit att få lite olika utformning i och med 
informanternas varierande svar. Vissa intervjuer har inte krävt några följdfrågor och vissa 
andra frågor har till och med bortfallit i intervjuer, då informanten besvarat den under en 
annan fråga och på motsatt håll har vissa intervjuer krävt följdfrågor i avsikt att få mer 
material till analysen. Fyra av fem informanter föredrog att intervjun skulle hållas i mitt hem 
medan intervjun med den yngste medlemmen hölls hemma hos honom. I den här studien har 
var och en av intervjuerna renskrivits så snart intervjun avslutats, i ett försök att bibehålla 
intryck och känslor som informanternas svar bidragit med, för att sedan försöka få med det i 
materialet. Det är även en fördel att skriva rent intervjuerna på en gång för att ha svaren ”i 
huvudet” inför nästa intervju då man kan jämföra materialet i ett förstadium till analysen. När 
alla intervjuer var klara och transkriberade började mönster synas i materialet, och fyra olika 
teman växte fram. De fyra olika temata tolkas och analyseras i ett nästa steg utifrån de 
presenterade teorierna som återfinns under rubriken teoretisk och begreppslig referensram. 
Slutligen består studiens sista skede av att behandla resultaten i en diskussionsdel. 

4.8 Tillförlitlighet & Etisk reflektion 

För att kontrollera tillförlitligheten i den här studien har jag utgått från validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet. 
Validiteten i den här studien är försvarad i och med det för studien relevanta urvalet av 
intervjupersoner. Kopplat till studiens syfte och frågeställningar är det empiriskt insamlade 
materialet ytterst tillämpligt. För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har jag lagt stort 
fokus på att motivera och redovisa mina tolkningar i varje del av studien. Eftersom urvalet 
skett i spridning av kön och ålder hos intervjupersonerna fungerar de som representanter för 
de olika kriterierna. Detta leder till att studien kan generaliseras eftersom resultaten torde vara 
liknande i andra studier oavsett varierande kontext. 
Reflektion angående etiska aspekter handlar om att sträva efter att ta hänsyn till 
informanternas integritet och på ett rättvisande sätt ge uttryck för den information jag erhållit 
under intervjuerna. 

4.9  Metodens begränsningar 

I och med att tolkningsdelen baseras på ett öppet förhållningssätt, som således är individuellt, 
KAN detta skapa en svårighet i fråga om att sortera fakta. Som kritik mot hermeneutik kan 
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man hävda att resultaten i olika mån är godtyckliga. Jag är medveten om att detta resonemang 
kan verka motsägelsefullt gentemot den ovannämnda generaliserbarheten, men jag vill då 
påpeka att generaliserbarheten behandlar urvalet medan jag behandlar forskarens ställning till 
sitt studieobjekt inom detta avsnitt. 

5. Resultat 

Efter en första genomläsning av det transkriberade materialet, märktes en skillnad i 
informanternas upplevelser inom samma ämne. För att klargöra vem som säger vad följer här 
en presentation av informanterna utifrån numrering, kön och ålder: 
Informant 1: 22 år, kvinna. 
Informant 2: 69 år, kvinna. 
Informant 3: 14 år, kille. 
Informant 4: 37 år, man. 
Informant 5: 46 år, kvinna. 
 
Skillnaderna som upptäcktes mellan informanterna redan efter första genomläsningen av det 
insamlade materialet, blev mest synliga genom att ställa representanten för den äldre 
generationen (informant 2) i jämförelse med representanten för den yngre generationen 
(informant 3). Här kunde man se distinkta skillnader, dels i utformningen av svaren, men även 
i i innehållet i svaren. Nedan kommer ett antal teman att presenteras, som tog form efter 
genomgång av det insamlade materialet. 

5.1 Närkontakt 

Närkontakt var ett begrepp som var återkommande och som poängterades speciellt av 
informant nummer 2, som tryckte på mobiltelefonianvändandets avsaknad av närvaro. Detta 
upplevs som ett problem då informanten värderar den fysiska närvaro som man erhåller i 
direkta möten, vilket hon benämner som närkontakt. Hon menar att ungdomar använder sina 
mobiltelefoner på ett annorlunda sätt i jämförelse med hennes egen mobiltelefonianvändning 
och säger: ”Jag har ju mobiltelefon men använder den inte på samma sätt som ungdomarna 

gör” 

 
I ovanstående citat syftar informanten på att ungdomar använder sina mobiltelefoner mer än 
hon själv gör, eftersom hon hellre ser att man träffas och umgås än att man kommunicerar via 
mobiltelefon. Då hon inte utvecklade svaret vidare bad jag henne att definiera vad hon 
menade med att ungdomarna skulle använda mobiltelefoner på ett annorlunda sätt, varpå 
informant 2 svarar: 
 

”Jaa jag har vant mig vid mobiltelefoner, men någonstans så vill jag alltid ha 

närkontakt på något sätt. Det är nog det där det bottnar i tror jag. Jaa, de de sover ju 
med sina telefoner, det gör inte jag. Jag glömmer till och med att ta med mig den 

ibland om jag ska på stan. Så jag är ingen, jag är inte låst vid min mobil” 
 

Det märks tydligt att informant 2 funderar över fenomenet samtidigt som hon besvarar frågan, 
men samtidigt är hon fast besluten vid att det faktiskt existerar skillnader i användandet av 
mobiltelefoner mellan ungdomar och äldre. 
Informant 5 som till större delen av sin vardag befinner sig på resande fot i sitt arbete, nämner 
ingenting om närkontakt utan svarar på frågan om hur man bestämmer träff med sina vänner 
med: 
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”Vi ringer, mailar, chattar via FB (Facebook) eller sms.se. Det beror på hur väl man känner 

varandra” 

 

Här ser man att vad informant 2 benämner som närkontakt även går att finna i informant 5s 
svar, om än i den virtuella världen. Informant 5 gör skillnad i hur man umgås med hjälp av 
tekniska medier och menar att man väljer olika tjänster att kontakta sina vänner med, 
beroende på hur väl man känner varandra. Informant 5 gör alltså skillnad på personliga 
tjänster, och icke-personliga tjänster, inom de olika medietekniker som går att välja på i den 
virtuella världen.  

5.2 Begränsning av utrymme för svar 

Ett annat tema som växte fram vid transkribering av intervjuerna är begränsning av utrymme 
för svar. Det märktes en tydlig könsskillnad i sättet att besvara frågorna under intervjuerna, 
där det manliga könet gav korta och precisa svar medan det kvinnliga könet utvecklade sina 
svar och gav lite mer utförliga förklaringar av sina tankar och funderingar kring frågorna. 
Informant 3 och 4 som är av det manliga könet ville ge svar som för dem själva ansågs vara 
uppenbara. Man kände av känslor av otålighet hos båda dessa intervjupersoner, som ville att 
frågorna skulle komma tätt efter varandra, och som inte förstod varför jag ville att deras svar 
skulle utvecklas när de ansåg att det inte var möjligt att göra det. Informant 3 meddelade sitt 
obehag vid ett tillfälle då han efter att jag ställt en följdfråga och bett informanten att utveckla 
sitt svar uttryckte:  
 

”Jag blir irriterad av det här..” 
 
Informantens uttryck förvånade mig och det var inte själva uttrycket som gjorde att jag 
förstod hans irritation, utan det var hans kroppsspråk och ansiktsuttryck som övertygade mig 
om att jag faktiskt satt informanten i en obekväm position. Informanten är van vid att bara 
behöva meddela det uppenbara i en konversation och har inte lust att utveckla det (för honom) 
uppenbara i sina svar.  
 
Vid ett tillfälle i intervjun med informant 4 märktes också en irritation hos informanten. Efter 
att jag ställt frågan om hur man gjorde om man ville kontakta någon som inte var hemma, 
under tiden före informanten hade tillgång till mobiltelefon, svarade denne att de sökte 
varandra genom personsökare och när jag uppfattade informanten som ironisk och upprepade 
att min fråga gällde för åren före det att mobiltelefonen fanns tillgänglig för honom så svarade 
han kort tillbaka: 
 

”Ja, jag och de flesta jag umgicks med hade personsökare” 

 
I och med detta svar tycker informanten att jag ska veta vad en personsökare är och hur den 
fungerar. Informanten har meddelat mig ett svar på frågan genom att upprepa sitt tidigare svar 
på frågan, och sedan är han tyst. I detta svar var det (i likhet med informant 3s deklarering om 
irritationen som uppstod) inte endast uttrycket som övertygade mig. Det var snarare 
kroppsspråket och ansiktsuttrycket hos informanten i samband med den långa konstpaus som 
deklarerade att svaret var avslutat och att jag borde fortsätta med nästa fråga, som fick mig att 
förstå att informanten inte hade för avsikt att förklara detta vidare såvida jag inte uppmanade 
till det. 
 
Informant 2 är väl medveten om sitt mobiltelefonianvändande och anser inte att hon påverkas 
särskilt mycket av det, däremot uttrycker hon en ledsamhet över att hon har vänner som 
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vägrar att lära sig att använda mobiltelefoner, och hävdar att deras relationer dör ut eftersom 
hon inte kan kontakta dem idag. När jag frågade vad det var som var jobbigt med den 
dominerande mobiltelefonianvändningen i samhället informerade hon mig om att: 
 
”Jaa jag vill kunna smsa till exempel, men ett par stycken ville inte och kunde inte, ville inte 

lära sig heller. Jätte jobbigt. Men det kan vara lite skrämmande, det var det för mig också i 

början och stackars barnbarnet mitt hon fick kämpa med mig, väldigt mycket. Men nu, nu 

funkar det bra, nu kan jag göra det i sömnen” 

 

I det här svaret syftar informant 2 på sina gamla vänner, som jag talade om ovan, och hävdar 
att det är jobbigt att inte kunna få kontakt med dem längre. Även om hon har lärt sig att 
begränsa sig till sms-tjänstens utrymme för svar, betyder inte det att hennes vänner har det, 
vilket hon tycker är jobbigt. 

5.3 Beroende 

Det framgick en tydlig koppling mellan svaren hos fyra av fem informanter till att 
mobiltelefonianvändning kan ses som ett beroende hos dessa. Informant 2 som inte ansåg sig 
själv vara beroende av sin mobiltelefon påpekade å andra sidan att hon ansåg att yngre 
människor är det. Som jag nämnde i ovanstående tema, ville de manliga informanterna i 
intervjuerna att frågorna skulle komma tätt efter varandra så att de själva inte skulle behöva 
prata så länge. Det ledde till att jag efter följdfrågor till frågan om hur mycket informant 3 
använder sin mobiltelefon fick svaret att han skickar mer sms än han ringer med sin telefon, 
vilket beror på en ekonomisk aspekt. Vid frågan om hur mycket han använder sin 
mobiltelefon svarade informanten: 
 

”Varje timme om jag har pengar på den” 
 
I och med att informant 3 har kontantkort i sin telefon menade han att han skulle använda sin 
mobiltelefon mer om han hade haft pengar på kortet oftare. Mobiltelefonianvändningen hos 
informant 3 hade alltså varit större om han inte hade varit ekonomiskt begränsad, vilket tyder 
på ett beroende som inte är helt tillfredsställt hos informant 3. Informant 4 å andra sidan 
svarade på frågan om hur han träffar sina vänner/bestämmer med andra att de ska ses att detta 
skedde via: 
 

”80 % mobiltel och 20 % sms” 
 
80 % mobiltel syftar till samtal med mobiltelefonen, men varför informanten ringer mer än 
han skickar sms framgår däremot inte, om detta beror på en ekonomisk aspekt eller inte är 
alltså oklart. Men det framgår även här en aspekt av ett stort beroende av informant 4as 
mobiltelefonianvändande då han inte använder några andra medel att stämma träff med sina 
vänner med, utöver mobiltelefonen. 
Detta gäller även delvis för informant 1 som meddelar att det var roligare att använda 
mobiltelefonen förr än vad det är idag: 
 

”Jaa delvis tror jag att det är så, men jag tror också att nu är man, behöver man, man 

behöver få tag på personen, eller nu är det mer att man, man bestämmer olika saker att: ja 
kan du jobba idag? Då sker det via mobiltelefonen, att man bestämmer att man ska ses med 

någon. Förr var det mer att det var roligt kanske att skicka ett sms till någon och få ett svar” 
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Informanten säger att det finns en skillnad i hur hon använde sin mobiltelefon när hon först 
fick den mot hur hon använder sin mobiltelefon idag, och citatet är ett svar på frågan om hon 
tror att detta beror på att mobiltelefonen ”kan” mer idag i jämförelse med vilka tjänster den 
erbjöd förr, vilket informanten bekräftade. Informant 1s svar på frågan om hur mycket hon 
använder sin mobiltelefon, ger även bekräftelse på att hon är beroende av mobiltelefonen då 
hon svarar: 
 
”Hela tiden! Det går ju typ inte ens tio minuter och jag inte använder den, jag använder den 

konstant. Tyvärr så blir man ju beroende av den” 

 

I ovanstående citat uttrycker informanten själv sitt beroende av mobiltelefonen och det 
framgår tydligt att hon är medveten om sitt beroende. Som helhetsintryck av intervjun med 
informant 5 fick jag känslan av ett mobiltelefoniberoende även om jag inte har ett bra citat 
som vittnar om detta. Det framgick dessutom att informant 5 är medveten om sitt beroende 
och inte tycker att det är ett problem enligt helhetsintrycket av intervjun med henne. Jag 
uppfattar snarare att informant 5 upplever en lättnad i att ha tillgång till mobiltelefon. Vid 
frågan om hur informant 5 bestämde träff med andra när hon var yngre svarade hon: 
 

”Vi bestämde när vi skiljdes åt, till exempel vilken buss vi skulle ta tillbaka och så vidare. 

Annars ringde vi i "vanlig" telefon” 

 

Det är tydligt att informant 5 var beroende av att man kom till bestämda platser på bestämda 
tidpunkter när man ville träffa någon. Eftersom informant 5 inte nämnde något om 
mobiltelefonianvändning i svaret, antog jag att hon inte hade tillgång till en sådan då hon var 
yngre, och när jag frågade om hon mindes en tid då man inte använde mobiltelefon svarade 
hon: 
 
”Absolut! Jag minns en tid då vi pratade om att det i framtiden skulle vara så att man fick ett 

nummer och när det ringde var det bara till mig, helt sjukt tyckte vi. Minns även när min 

morfar fick sin första jobbmobil. Det var en stor portfölj med en stor lur på…” 

 

Ovanstående citat vittnar om att informant 5 på något sätt var medveten om att 
interaktionsmönstret som rådde då, skulle komma att förändras i framtiden och att detta var ett 
omtalat fenomen i hennes umgängeskrets. Kanske berodde detta på att hon var medveten om 
att ”vanlig telefon” inte alltid funnits och att detta lett till att hon antagit att fler teknologiska 
utvecklingar skulle träda fram. Jag blev nyfiken på att höra efter om vad som skedde när det 
uppstod problem i och med bestämda möten, varpå jag frågade om detta och fick till svar att 
man: 
 

”Fick panik och letade efter en telefonkiosk. Fick man inte kontakt då fick man åka hem 

igen.” 

 

I samband med det här svaret gick det att utläsa en irritation även hos den här informanten, 
men irritationen var dock inte riktad mot mig som intervjuare, utan snarare mot det faktum att 
hon faktiskt upplevt tiden då man inte var tillgänglig under alla timmar på dygnet. Vid ett 
flertal tillfällen under intervjun med informant 5, inflikade hon dessutom uttryck som 
”konstigt vad?!” vid svar på frågor som rörde tiden före mobiltelefonianvändningen var en del 
av hennes liv. 
 



22 
 

5.4 Den opersonliga aspekten 

I vissa intervjuer är det tydligt att informanterna grubblar över den opersonliga aspekten av 
mobiltelefonianvändning, medan det i andra intervjuer går att utläsa denna aspekt även om 
den inte sägs. Informant 1 tog fasta på just den opersonliga aspekten i 
mobiltelefonianvändandet när hon besvarade min fråga om ifall hon anser att det finns för- 
och nackdelar med hur man träffade folk förr och hur man tar kontakt med folk idag med: 
 
”Absolut! Idag är det ju allt, sms är opersonligt till max, det är riktigt, det är inte okej men å 

andra sidan.. jag skickar väldigt mycket sms, det är mer bekvämt att skicka sms än att ringa 

till någon. Ska man säga att: ”nej men tyvärr jag kan inte ses idag för att.”. då är det lättare 

att skicka ett sms än att ringa och prata med personen. Jag vet inte om det har att göra med 

feghet eller vad det är liksom, jag vet inte.. någonting är det i alla fall” 

 

Informanten kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som inte känns riktigt okej med att man 
inte talar direkt med personen man söker, utan att man ”tar den lätta utvägen” och skickar sms 
istället, men det framgår att hon anser att man kan sätta likhetstecken mellan vad som är 
bekvämt och vad som anses opersonligt när det kommer till mobiltelefonianvändning. 
I likhet med informant 1 svarar informant 2 på samma fråga att: 
 
”Fördelarna är att man kan nå varandra snabbt. Nackdelar är att det blir ingen närkontakt. 

Och människor blir kallare, har blivit kallare, mer likgiltiga, de går i sin egen värld ibland, 
man kan prata till människor, de säger ja och nickar och är väldigt vänliga och trevliga, men 

de är inte med som man var förr. Då lyssnade man på varandra” 
 

Här är inte den opersonliga faktorn i mobiltelefonianvändning uttalad, och informanten går 
tillbaka till att betona avsaknaden av närkontakt. Ändå går det att utläsa att vad informanten 
försöker få fram genom att säga att ”människor går i sin egen värld” är att människor är mer 
opersonliga idag och att man var mer närvarande även när man möttes ansikte mot ansikte 
förr än vad man är idag. 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Efter genomgång och presentation av materialet har fyra teman tagit form och olika positiva 
och negativa aspekter av mobiltelefonianvändningen har framhävts inom dessa teman. Dessa 
har således gett ett grepp om mobiltelefonianvändningens påverkan på interaktionen i dagens 
samhälle, jämfört med hur interaktionen såg ut före mobiltelefonens uppkomst. De fyra olika 
teman som vuxit fram är närkontakt, begränsning av utrymme för svar, beroende och den 
opersonliga aspekten. 
 
Det första temat som framkommit i materialet är närkontakt, närmare bestämt avsaknaden av 
närkontakt, som erhålls i och med att man har börjat använda mobiltelefoner som 
interaktionsmedium. ”Närkontakt” definieras i det här avseendet som bristen på fysisk 
närvaro vilket orsakas av mobiltelefonianvändning. Under det här temat var det tydligt att den 
äldre generationen var mest bekymrad över denna avsaknad. 
 
Nästa tema som växt fram efter de utförda intervjuerna är begränsning av utrymme för svar. 
Inom det här temat upptäcktes dels en könsskillnad i hur pass omfattande svar som erhölls 
från det manliga respektive det kvinnliga könet, men även en tänkt anpassning till hur pass 
mycket utrymme de manliga informanterna uppfattade att de hade att förfoga över i sina svar. 
Anledningen till att det här temat kopplas till mobiltelefonianvändning är att mobiltelefoner 
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inte har obegränsat med utrymme att erbjuda då man ska meddela någon om något. Detta blir 
även synligt i ”vanliga” face-to-face interaktioner när människor blir korta mot varandra i sina 
konversationer, även utan begränsningar av utrymmen för svarsutformning. Däremot påverkas 
inte den äldre generationen av denna begränsning, de är så präglade av det 
interaktionsmönster som existerade under deras barndom då mobiltelefoner inte fanns. Äldre 
människor har inte anammat denna typ av interaktionsmönster på samma sätt som unga 
människor som levt med mobiltelefoner i stort sett hela sina liv. 
 
Nästa tema behandlar det beroende som det kommit fram att de flesta av informanterna har 
utvecklat till sin mobiltelefon. Några av informanterna är så pass vana vid att använda sina 
mobiltelefoner att de inte ens reflekterar över att det har utvecklats till ett beroende. Detta 
gäller framför allt det manliga könet som inte nämnde något om för mycket eller för lite 
mobiltelefonianvändning, utan bara fokuserade på det faktum att de använder den. Informant 
5 förmedlade en känsla av lättnad över hur enkelt det är att interagera med andra människor i 
jämförelse med hur det var då hon var ung och inte hade tillgång till mobiltelefonianvändning. 
Detta tyder på att hon reflekterar över den skillnad som faktiskt ägt rum vad gäller 
interaktionsmönster förr och idag. 
 
Det sista tema som framkommit i detta material är den opersonliga aspekten av 
mobiltelefonianvändning. Det här temat växte fram i samband med frågor om mobiltelefonins 
för- och nackdelar vari det går att utläsa en aspekt av att man anser mobiltelefonianvändning 
vara opersonligt, i fler av informanternas svar. Det är dock bara en av informanterna som har 
uttalat denna aspekt, men den återfinns som sagt även i övriga informanters svar, om än 
outtalad. 

6. Tolkning och analys av resultat kopplat till teori 

I denna tolknings- och analysdel kommer jag att använda mig av de teorier som jag redogjort 
för i kapitlet: teoretisk och begreppslig referensram. Jag kommer att återkoppla och analysera 
mina resultat utifrån dessa teorier för att besvara mina frågeställningar, och således 
upprätthålla syftet med den här studien under diskussionsdelen. Vidare kommer den här 
delen, i likhet med avsnittet för resultat, att presenteras utifrån de olika teman som arbetats 
fram. Avsikten med att arbeta på detta tematiska vis är för att underlätta jämförelser mellan 
resultat, tolkning och analys. 

6.1 Närkontakt  

Närkontakt kom att uppfattas som ett högt värderat begrepp hos den äldre generationen, som 
poängterade avsaknaden av närkontakt i det moderna samhället. I det traditionella samhället 
existerade inte den här typen av problem, att få kontakt med människor när man träffades var 
inte något problem utan folk var närvarande vid konversationer. I det moderna samhället har 
det däremot skett en förändring i vad som här benämns som närkontakt. Människor kan vara 
fysiskt närvarande i konversationer med andra människor, men ändå kan de upplevas som 
”svävande i fjärran” på ett mentalt plan. Som McLuhan säger har denna utveckling skett i 
samband med den teknologiska utvecklingen, och lett till att vårt centrala nervsystem har 
blivit förlängt i och med denna utveckling, varpå tid och rum har blivit mindre betydelsefullt 
och näst intill obefintligt eftersom hela världen har blivit till en by. Närkontakten behövs inte 
längre. Om hela världen har blivit till en by så innebär det att vart man än befinner sig och vid 
vilken tid du än behagar kontakta någon, så kan du det numera, i och med tekniska 
kommunikationsmedier. Det spelar inte så stor roll att en äldre människa saknar denna 
närkontakt, om den yngre människan man vill ha kontakt med endast använder sig av sin 
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mobiltelefon. Att vi enligt McLuhan numera har förmåga att göra saker utan att egentligen 
reflektera över det eller reagera på vår handling, (McLuhan 2001:5-7), är också en förklaring 
till den förlorade närkontakten i det moderna samhället. Tänk att du går och pratar i din 
mobiltelefon på gatan, hur många gånger har det inträffat att du möter någon bekant som du 
hälsar på utan att reagera på att du hälsade? Istället går man vidare och pratar vidare i sin 
mobiltelefon som om ingenting hade hänt. Detta är bara ett av många exempel för att belysa 
det moderna samhällets avsaknad av närkontakt. Vi har anammat vad Carey benämner den 
rituella kommunikationen i och med utvecklingen av telefonin, som fokuserar på vikten av att 
dela uppfattningar och idéer för att skapa bra sociala relationer, så som samhörighet med 
andra, deltagande och vänskapsrelationer. Utvecklingen till den rituella kommunikationen har 
skett som en förskjutning från telefonins första uppgift, då den endast fungerade som 
informationskanal för att få ett meddelande från den ena parten till den andre. Under denna 
första period av telefonins uppkomst följde man olika etiska och moraliska regler vid 
telefonianvändandet, (Carey 2009:12-15), men dessa har vi tappat i dagens samhälle. Vi har 
på något sätt blivit mer hänsynslösa i och med alla bedömningar och åsikter vi har om 
varandra, och bristen på närkontakten är en faktor i det hela då den har sett till att vi har blivit 
anonyma i den visuella världen.  

6.2 Begränsning av utrymme för svar 

Det här temat syftar till skillnaden mellan det traditionella samhällets långa konversationer, i 
jämförelse med det moderna samhällets korta och koncisa konversationer. I det traditionella 
samhället då man inte var präglad av teknologin så som mobiltelefoner och allt vad vi har till 
våra befogenheter idag, var man närvarande i konversationer såväl på ett fysiskt som på ett 
märkbart mentalt plan. I jämförelse med dagens samhälle märker vi att människor har 
förändrats i sitt sätt att interagera med andra människor. Jag syftar inte bara på den uppenbara 
förändringen att mycket av dagens interaktion sker via mobiltelefoni idag, utan jag syftar på 
den effekt som denna typ av interaktionsmönster får på människor i det moderna samhället. 
När du talar i mobiltelefon, skickar sms via mobiltelefon eller vad man nu gör för att 
interagera via mobiltelefon, har du ett begränsat utrymme att använda dig av vilket sedan 
speglar sig i dagens interaktioner som sker face-to-face. Människor har begränsat sin 
konversation till att vara precisa i fråga om att man i första hand vill få fram det faktiska syftet 
med samtalet, man skalar av den ”onödiga” informationen i samtal med andra människor, för 
att nå sitt mål med konversationen så snabbt som möjligt.  
 
Det är som McLuhan säger, människor är idag präglade av att promota sig själva och av viljan 
att ha saker, (McLuhan 2001:8). Vi lägger inte ned extra tid eller onödigt prat på sådant som 
inte gynnar oss i det moderna samhället. Vad jag menar är att face-to-face interaktioner har 
minskat i och med mobiltelefonens uppkomst, vilket betyder att det traditionella samhällets 
interaktionsmönster (interaktionen genom face-to-face sammanträden) har förändrats till att 
till stor del ske via mobiltelefonianvändning. Utvecklat tal i interaktioner ses, i det moderna 
samhället, som onödigt då man är van vid att vara kortfattad i och med utvecklingen i 
interaktionsmönster. Man har även möjlighet att förändra sina meddelanden innan man sänder 
dem till mottagaren, i interaktion via mobiltelefonianvändning, vilket inte var en möjlighet i 
det traditionella samhället. Människor blir i och med detta oroliga inför face-to-face 
interaktioner då det inte finns någon möjlighet till reducering av det du meddelat, i jämförelse 
med sms-tjänsten på mobiltelefonen, som erbjuder dig att skriva meddelandet och ändra det 
tills du är nöjd innan du skickar iväg det. I face-to-face interaktioner tappar man kontrollen, 
detta beror både på att du inte kan välja att avsluta interaktionen när du vill, men det beror 
även på att du kan komma att avslöja tankar och känslor via ansiktsuttryck och kroppsspråk, 
vilka i vissa lägen inte var ämnade för mottagaren. 
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Eftersom sms-tjänsten i mobiltelefoner har begränsat utrymme för hur mycket man kan skriva 
kopplar jag informant 3s korta och precisa svar till hans mycket väl använda sms-tjänst i 
mobiltelefonen. Jag menar att informant 3 är så van vid att bara säga det som är nödvändigt 
via sms att detta speglar sig i vanliga samtal. 
I jämförelse med den äldre generationen som inte är van vid att använda sms-tjänsten i 
mobiltelefonen märker vi en skillnad i hur hon svarar i intervjun respektive hur informant 3 
svarar. Informant 2 är van vid att få säga allt hon tänker och inte behöva begränsa sig till ett 
minimiutrymme så som sms-tjänsten faktiskt gör, vilket visar sig i hennes utförliga svar. 
Även informant 4 utgör ett bevis för det här temat, då det vid ett tillfälle under intervjun inte 
fanns utrymme för honom att beskriva och förklara vad en personsökare är för något, eller hur 
den fungerar, trots att jag uppmanade honom att göra det, efter att jag deklarerat att jag inte 
visste hur den fungerade.  
 
Som jag meddelat i teoridelen menar McLuhan att innehållet i alla medier som vi använder 
oss av, i sig utgörs av ett andra medium, (McLuhan 2001:10). Vår tankegång är till exempel 
ett medium, vilket betyder att tal och skrift är medium som utgörs av utvecklingar av vår 
tankegång. Som förklaring till det här temat, begränsning av utrymme för svar, menar jag att 
människans förändrade sätt att tala och att skriva, från det traditionella samhället till dagens 
moderna samhälle, utgörs av en utveckling av vår tankegång från att vara obegränsad och 
uttömmande till att bli begränsad och målinriktad. 
 
Trots att informant 2 blir begränsad i utrymme för svar när hon skickar sms, ser hon inte det 
som ett problem eftersom hon inte använder mobiltelefonen så pass mycket att det påverkar 
hennes face-to-face interaktioner på det viset. Däremot har mobiltelefonianvändandet 
påverkan på informant 2 när det kommer till att interagera med sina gamla vänner. Hon menar 
att förr gick man till varandra och man bestämde möten utan att det någonsin uppstod några 
problem i samband med detta. Bestämde man något så höll man det, och då dök man upp på 
bestämd tid och bestämd plats. Numera å andra sidan får hon inte kontakt med sina gamla 
vänner eftersom de vägrar att lära sig att använda mobiltelefoner. Det blir tydligt att, medan 
den yngre generationen tycker att det är lätt att interagera med hjälp av mobiltelefoner, finner 
den äldre generationen svårigheter i att interagera med sina vänner i och med den 
teknologiska utveckling som ägt rum sedan deras barndom. Ur ett psykologiskt perspektiv 
menar McLuhan att informant 2s svårigheter att interagera med sina vänner idag, jämfört med 
förr, är en följd av att den föränderliga teknologianvändningen, som extern kropp, förändrar 
människan, (McLuhan 2001:57). Mobiltelefonen verkar som en förlängning av människans 
kapacitet att interagera med andra människor genom att stå till tjänst med funktioner som 
existerar utanför människan, som en extern kropp. 

6.3 Beroende 

I samband med det utlästa beroendet av mobiltelefoner hos näst intill alla informanter (utom 
informant 2) märktes en tydlig relation till stressrelaterade känslor hos respektive informant. 
Informant 3 och 4 var de som upplevdes som mest stressade, även om det gick att utläsa hos 
resterande informanter också så ser vi en könskillnad i de olika sätt det går att utläsa 
effekterna av mobiltelefoniberoende hos män respektive kvinnor. Hos det manliga könet 
märktes de stressrelaterade känslorna i deras kroppsspråk, då de omedvetet trevade efter 
telefonen men sedan kom på sig själva med detta och avbröt rörelsen. Med detta beteende 
upplevdes de som otåliga och stressade under hela intervjutillfället. Hos det kvinnliga könet å 
andra sidan, upptäcktes de stressrelaterade känslorna efter analys av svaren eftersom de 
kvinnliga informanterna höll sig lugna och relativt avslappnade under intervjutillfällena. 
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Informant 1 var den enda av informanterna som faktiskt tydligt uttalade sin medvetenhet om 
att hon är beroende av sin mobiltelefon. Vidare relaterar informant 1 omedvetet 
mobiltelefoniberoendet till stressrelaterade känslor. Ett störningsmoment blev speciellt tydligt 
i och med mobiltelefoniberoendet, nämligen att man kan bli nådd hela tiden. Informant 1 
meddelade, att den obegränsade tillgängligheten bidrar till att jobbrelaterade samtal och sms 
numera inkommer till mobiltelefonen, vilken tidigare fungerade som ett roligt medium att 
hålla kontakt med sina vänner med, vilket bara utgör ett exempel för att stärka orosmomenten 
som uppstår i och med att människor har blivit beroende av mobiltelefoni. 
I den här tolkningen framgår en tydlig könsskillnad vad gäller medvetenhet om sitt beroende 
av mobiltelefoni hos de olika könen. Det manliga könet uttrycker inte sitt beroende även om 
det framgår tydligt i intervjuerna med dessa, medan det kvinnliga könet uppfattas medvetet 
om sitt beroende även om inte de själva ser det som ett problem.  
 
Att vara beroende av sin mobiltelefon får negativa följder när det kommer till hur man 
interagerar med andra människor, och detta beror på att man oavsett vilket kön man tillhör, 
inte är medveten om de olika effekter som mobiltelefoniberoendet leder till. Eftersom 
människans verklighet omvandlas, upprätthålls, repareras och produceras i och med 
kommunikationen som en symbolisk process, (Carey 2009:19), kan man säga att vi som 
individer har olika verkligheter, vilka baseras på olika uppfattningar som vi erhåller i 
interaktion med andra människor. Om interaktionen sedan sker öga mot öga i ett fysiskt 
tillstånd eller via mobiltelefonianvändning spelar inte så stor roll, detta kan ses som en av 
förklaringarna till varför man inte är medveten om effekterna av att vara beroende av 
mobiltelefoni.  
 
Som Carey menar finns det två möjligheter till hur vi använder kommunikation, dels för att 
berätta om olika upplevelser men å andra sidan skapar dessa berättelser det beteende som 
kommunikationen har beskrivit, (Carey 2009:24). Vilket betyder att vi är beroende av våra 
mobiltelefoner som en följd av att vi är beroende av att ta del av och få berätta för andra om 
olika händelser, samt för att de händelser vi delger andra anammas av dem, vilket gör att vi 
känner oss privilligerade som individer. De modeller av samspel och kontakt mellan 
människor, som legat till grunden för kommunikation, (Carey 2009:25), har helt och hållet 
ändrat fokus från den tids- och rumsorienterade interaktionen till den visuella världens 
interaktion via mobiltelefoni. Ett bevis för denna teori utgörs av de ovan presenterade 
resultaten av informant 5s svar i intervjun. Informant 5 styrker förändringen som ägt rum, från 
den tids- och rumsorienterade interaktionen till den visuella världens interaktion via 
mobiltelefoni, genom att dels reflektera över svårigheterna med att interagera förr i jämförelse 
med idag. Dels genom att tala om att hon faktiskt endast använder sig av olika tjänster i 
mobiltelefonen då hon vill kontakta sina vänner, vilket inte var en möjlighet när hon var 
yngre. 

6.4 Den opersonliga aspekten 

I jämförelse med det traditionella samhället då den enda möjligheten att umgås med andra 
människor var att man närvarade fysiskt, har vi idag gått över till en visuell värld där vi kan 
”träffas” och interagera med varandra utan att befinna oss på samma plats. Man kan i dagens 
samhälle skicka meddelanden på olika sätt som alla går emot ”fysikens lagar” eftersom vi 
utan problem kan nå varandra över nationsgränser (Carey 2009:130). Inte nog med det har 
dessutom relationers struktur förändrats i och med den enkla kommunikationsteknik som 
existerar via mobiltelefoni i dagens samhälle då tid och rum inte längre utgör kriterier för 
interaktion mellan människor, (Carey 2009:157).  
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I intervjuerna i den här studien har det i samspel med utvecklingen av 
kommunikationstekniken framgått att det existerar en aspekt av opersonlighet i och med 
mobiltelefonianvändning. Till följd av detta har vi även börjat bedöma varandra på ett 
annorlunda sätt nu i jämförelse med före mobiltelefonens existens. I det traditionella 
samhället blev man bedömd och granskad utifrån sitt arbete, vari man kunde vara hur som 
helst på sin fritid så länge man gjorde det man skulle på arbetet. Idag är det annorlunda 
eftersom vi bedömer varandra utifrån yttre egenskaper och således tilldelar varandra olika 
roller istället för olika arbetsidentiteter, (McLuhan 2001:18). I och med den visuella världens 
uppkomst, kan vi alltså bli orättvist bedömda utifrån felaktigt applicerade rollsättningar på 
varandra, och därmed ta tillflykt till medievärlden om man exempelvis känner sig utanför. 
Dagens kommunikation via mobiltelefonen ses mer som en tribut till vår kulturs förvirring än 
en enkel informationskanal oavsett om mobiltelefonens funktion underlättar våra 
beskrivningar och berättelser av olika händelser för de som inte är närvarande och kan 
uppleva händelserna själva, (Carey 2009:27, 22). Då mottagaren inte delar samma bakgrund 
som sändaren i kommunikation via mobiltelefon bidrar det lätt till missförstånd och man 
erhåller inte samma djup i interaktionen som man gör vid fysisk närvaro i interaktioner, 
(Carey 2009:126), detta bygger också på den opersonliga aspekten av 
mobiltelefonianvändningen i jämförelse med det traditionella samhället då det inte fanns 
några alternativ till face-to-face interaktioner.   
 
Den opersonliga aspekten i mobiltelefonianvändningen kan även leda till mentala 
sammanbrott i enlighet med McLuhans teori, då dessa nya mönster av informationsöverföring 
resulterar i förändringar i hur man uppfattar och lägger betydelse till olika saker, (McLuhan 
2001:19, 22). Mobiltelefonen ger som informationslagrare och överförare, nya sätt att bedöma 
människor utifrån olika roller istället för olika arbetsidentiteter, vilket i sin tur leder till den 
opersonliga aspekten i mobiltelefonianvändningen som nämnts ovan. Det är vår sociala 
förförståelse som ligger till grund för kommunikationen, vilket betyder att kommunikation 
och således kommunikationsmedel inte kan isoleras från vår kultur, (Carey 2009:24), vilket i 
sin tur leder till att den opersonliga aspekten av mobiltelefonianvändning upprätthålls inom 
alla kulturer i det moderna samhället.  
Om man ser mobiltelefonianvändningen ur ett socialt perspektiv ser man att det opersonliga i 
mobiltelefonianvändningen är uppmuntrat genom grupptryck som uppfordrar till innovation 
och uppfinningar, (McLuhan 2001:57). Det är nämligen så att människor påverkas av 
teknologins kraft att väcka begär hos människor och att skapa en slags egen värld, (McLuhan 
2001:80), vari den opersonliga aspekten i mobiltelefonianvändningen kan verka fritt. 

7. Sammanfattande diskussion 

Resultaten som uppdagats i den här studien har efter tolkning och analys med hjälp av de 
olika ovan presenterade teorierna visat sig tillföra de existerande teorierna med relevanta data. 
Det har inte uppstått några egentliga meningsskiljaktigheter mellan forskaren och de 
etablerade teorierna, tvärtom har dessa varit till stor användning i analys och tolkningsdelen i 
denna studie. 

7.1 Problemformulering och syfte 

Syftet med den här studien var att påvisa skillnaderna i interaktionsmönster utifrån en 
jämförelse mellan det traditionella samhället och det moderna samhället vi lever i idag, att 
påvisa skillnaderna i en jämförelse mellan ett samhälle utan teknologi och ett samhälle där 
mobiltelefonen nästintill dominerar i människornas vardag.  
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Efter den här utförda studien har jag kommit fram till att människor värderar olika saker i det 
moderna samhället, den yngre respondenten värderar inte samma saker som den äldre 
respondenten vilken exempelvis saknar den mentala närvaron i fysiska möten. Ur ett 
åldersperspektiv och således ur ett tidsperspektiv (hur länge du har haft tillgång till 
mobiltelefon) ser vi skillnader både i hur vi interagerar via detta kommunikationsmedel, men 
vi ser även att det existerar skillnader i hur vi uppfattar vårt mobiltelefonianvändande och i 
hur vi överhuvudtaget reflekterar över det, om vi nu gör det. Äldre är mer medvetna om sitt 
mobiltelefonianvändande än yngre människor. 
Det är helt klart så att mobiltelefonianvändandet påverkar vårt sociala nätverk, bland annat 
eftersom interaktionen inte längre är beroende av tid och rum, utan kan ske över enorma 
avstånd under vilken tid på dygnet som helst i jämförelse med det traditionella samhället då 
man var helt beroende av att tid och rum samspelade i interaktionen med andra människor. 
Det har visat sig att användning av mobiltelefonen som ett multimedium (till att använda sig 
av fler tjänster än samtals- och sms-tjänsten, vilket kräver en nyare modell av mobiltelefon) 
både handlar om en ekonomisk aspekt och om att göra ett aktivt val och helt enkelt avstå från 
att inte alltid vara tillgänglig för allmänheten. 
 
Den här studien har bevisat att man interagerade på ett annorlunda sätt i det traditionella 
samhället där man inte hade tillgång till mobiltelefoner. Visserligen hade man ”hemtelefoner” 
i de flesta fallen, men man var långt ifrån lika tillgänglig som ägare av en sådan mot vad man 
är idag, som ägare av en mobiltelefon (eller flera).  

7.2 Återknytning till tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att behandla huruvida mina resultat står i strid med, alternativt 
kompletterar, den tidigare forskningen på området.  

Att se på mobiltelefonianvändning som ett beroende i det moderna samhället är inte någon 
nyhet inom tidigare forskning på området. I en jämförelse med Siljeruds resultat, i hans 
forskning om trender, erhåller vi en liknande definition av min studies tema för beroende i 
jämförelse med Siljeruds (2011) sätt att tala om nuismen. Siljerud menar att vi försöker fylla 
all tid vi har med innehåll, exempelvis i form av att svara på ett sms när vi står i en lång kö. 
Jag anser att mitt resultat utgör ett komplement till denna forskning, då definitionen för 
beroendet av mobiltelefonianvändning påminner om denna för nuismen. På liknande sätt 
menar jag att vi har utvecklat nya metoder, utifrån vilka vi bedömer människor, i och med den 
teknologiska utvecklingen, som bidragit till den visuella värld vi lever i idag. Medan jag talar 
om rollbeteckningar, som opersonliga följder av mobiltelefonianvändning, talar Siljerud om 
att vi går mot virtuell odödlighet i och med den teknologiska utvecklingen, med vilket han 
menar att information som lagras om oss på internet (som går att gå in på via mobiltelefonen) 
finns kvar även efter att vi har gått bort, (Siljerud 2011:194). Ett konkret bevis på att min 
studie utgör ett komplement till Siljeruds forskning består i det faktum att vi båda talar om att 
en av effekterna av mobiltelefonianvändning, bidragit till att man inte ”behöver” vara mentalt 
närvarande vid en face-to-face interaktion i dagens samhälle, (Siljerud 2011:170). 
Människans tankar kan ”sväva iväg” även om man är fysiskt närvarande i den aktuella 
interaktion man befinner sig i. 

Min studie kan ses både som ett komplement till, men även som ett resultat i strid med 
Abraham, Pocheptsova och Ferraros studie. Som komplement talar vi om det faktum att 
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mobiltelefonianvändning lett till att människans begär att knyta an till andra människor, 
utöver den kontakt man erhåller via mobiltelefonen, visar en minskning både i min och i deras 
forskningsresultat. I min studie fokuseras bristen på den vidare sociala kontakten i form av 
fysiskt och mentalt deltagande upp under tema närkontakt. Däremot menar forskarna att det 
prosociala beteendet (viljan att hjälpa andra människor) minskar, vilket är en aspekt som jag 
inte har utforskat. Även om man kan förmoda att min studie hade gett liknande resultat vid 
forskning ur ett liknande perspektiv, finns det tyvärr inga bevis för att säga att så är fallet. 

ICT står för användning av informations- och kommunikationsteknik i form av bland annat 
mobiltelefoni. ICT utgör utgångspunkt i Sara Thomées rapport, inom vilken hon fokuserat om 
mobiltelefonianvändning leder till fysiska och psykosociala symptom. Man kan hävda att 
Thomées resultat, som bevisat hennes syfte med studien, kan kopplas till min studie i den mån 
mitt resultat har visat att tydliga negativa effekter av mobiltelefonianvändning står att finna 
hos de människor som är konsumenter av mobiltelefoner. Under mitt tema, beroende, har jag 
kommit fram till att detta bland annat leder till att människor upplever och utsöndrar stress, 
om än på ett omedvetet plan. Även Thomée redovisar, efter sin utförda forskning, att både 
män och kvinnor ligger i en slags riskzon för att drabbas av stress i samband med den 
konstanta tillgängligheten som erhålls via mobiltelefonianvändning, (Thomée 2012:35). 

I Britt Östlunds rapport hävdas att IT-forskning kräver utgångspunkt i ett användarperspektiv 
för att få med människors olika behov och egenskaper i studiet av interaktionen mellan 
människa och teknik, (Östlund 1999:6). Östlund menar att endast inriktning på ett 
systemtänkande inte är nog i det moderna samhällets utvecklade teknologiforskning. Min 
studie utgör ett komplement till den här studien då man kan se den som en fortsättning på 
Östlunds rapport. Jag har utgått både från att mobiltelefonen har många olika funktioner och 
att människor har många olika egenskaper, och behov av att utnyttja dessa funktioner, i min 
studie. Jag har, i enlighet med Östlunds resonemang, betraktat mobiltelefonianvändare som 
aktiva tänkande varelser, vilket är vad Östlund lyfter fram som ett krav för att få en god 
resultatdel i sin forskning, (Östlund 1999:30). 

Studien utförd av Mikael Wiberg kan ses som en slags bakgrund till min studie. Jag menar att 
han har en liknande utgångspunkt i sin studie i jämförelse med min, men att mina resultat 
torde vara mer aktuella i och med att IT-utvecklingen har fortgått under de år som gått sedan 
Wiberg utförde sin studie. Wiberg menar att man måste utgå från fokus på sociala relationer 
istället för mobiltelefonens funktioner när man vill studera interaktionsteknik, (Wiberg 
2005:97), vilket är vad jag har ägnat mig åt i den här studien. 

Theres Bellander har utgått från att utvecklingen av interaktionsmedier kommer att fortgå, då 
hon har utfört sin studie, och därför syftade hennes avhandling till att undersöka hur 
ungdomar interagerar i olika kontexter, (Bellander 2010:13). Precis som Bellander, utgick jag 
från min förförståelse om att det existerar skillnader i interaktionsmönster mellan unga och 
äldre människor, vilket lett till att våra resultat blivit samstämmiga i fråga om att de varierar 
utifrån ett åldersperspektiv. Ofta är det så att olika grupper använder sig av olika sätt att 
interagera när det kommer till språkbruk, vilket visat sig i både min och Bellanders studie. 
Även om Bellander har utgått från ungdomar i sin avhandling, väver hon in skillnaderna som 
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existerar i interaktionsmönster gentemot den äldre generationen, varpå min studie kan anses 
vara ett komplement till denna.  

Grunden till Westlunds rapport ligger i att mobiltelefonianvändningen blivit global och 
numera motsvarar ett slags multimedium, med vilken man kan göra mycket mer än att skicka 
sms och ringa samtal, (Westlund 2007:2). Min studie är ett komplement till denna, då jag 
bland annat har undersökt vad det beror på att vissa inte har nyare mobiltelefoner, medan 
andra är ”inne på internet” hela tiden.  

Den aspekten utgår från mobiltelefonen som ett multimedium. Vidare hävdar Westlund att 
människor äger olika grad av medvetenhet när det gäller deras relationer till olika medier som 
de använder sig av. Här menar jag att mitt tema, beroende, står i samklang med Westlunds 
resonemang, då mitt resultat visade att människor kan vara beroende av sina mobiltelefoner 
utan att reflektera över, eller vara medvetna om att det är så. 

7.3  Reflektioner och slutsatser 

Det var ingen av informanterna som klart och tydligt uttryckte sin entusiasm över att äga eller 
ha tillgång till mobiltelefoner. Däremot märks det skillnad ur ett köns- och åldersperspektiv 
när det kommer till mobiltelefonianvändning i det moderna samhället. 
 
Kanske var det bättre förr trots allt? Folk är beroende av sina mobiltelefoner både på ett 
medvetet och omedvetet plan, vilket bland annat leder till korta svar i konversationer och 
samverkan med andra människor, samt utsöndring av stress i många situationer.  
I det traditionella samhället kunde man visserligen inte kontrollera att barnen tog sig hem 
ordentligt från skolan eller från kompisar och så vidare, men å andra sidan visste man inte om 
något annat på den tiden, så det var likadant för alla föräldrar som hade barn som skulle ta sig 
någonstans. I den här studien har jag däremot kommit fram till att informanterna inte var 
särskilt positiva gentemot sitt mobiltelefonianvändande. Oavsett om man anser sig vara 
beroende av mobiltelefonen eller ej, är det som att den kommit att bli en del av vardagen. 
Föregående resonemang bidrar till en förklaring om varför man inte reflekterar över sin 
användning av mobiltelefonen. Men det här resonemanget gäller främst för yngre 
respondenter som inte har något att jämföra med, eftersom de ofta inte minns sin tid före 
mobiltelefonianvändningen. I en jämförelse med den äldre generationen, som levt många år 
utan tillgång till mobiltelefoner, hittar vi skillnader i ett åldersperspektiv. De äldre 
respondenterna reflekterar över sitt beroende av mobiltelefonen som en del av vardagen. 
Äldre människor jämför nämligen interaktionen i det moderna samhället med hur 
interaktionen såg ut i det traditionella samhället, vilket bidrar till att de reflekterar över 
mobiltelefoni som en del av vardagen och som dessutom anses ”ta” för stor del av vardagen 
för somliga. Det finns säkert undantag, med äldre människor som vant sig vid den snabba 
teknologiska utvecklingen och som precis som unga människor, inte heller reflekterar över 
mobiltelefonianvändningens dominanta del av vår vardag.  

7.4  Självkritik 

I intervjudelen märktes det att informanterna blev stela och obehagliga till mods när de blev 
informerade om att intervjuerna skulle spelas in. Samtliga deltagare svarade däremot att detta 
inte var ett problem. När inspelningen avslutades började informanterna tala mer avslappnat 
vilket således kan vara ett bevis på kritik mot datainsamlingen som är ämnad att ge material 
som inte ska vara analyserat av informanterna i förväg. Det hade kanske varit bättre att låta bli 
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att spela in intervjuerna för att erhålla ett rikare material eftersom det inte går så bra att föra 
intervjuer med nervösa intervjupersoner. 

7.5 Förslag och reflektioner kring framtida forskningsfrågor på 
området 

Det vore intressant att forska vidare inom området för den mentala hälsan över tid om man tar 
för givet att mobiltelefonianvändningen fortgår eller åtminstone håller sig på samma nivå som 
idag. I och med bristen på närkontakt, vilket upprätthålls av mobiltelefoniberoendet, den 
opersonliga aspekten i mobiltelefonianvändandet samt de begränsade utrymmena för svar som 
märks av i fysiska interaktioner mellan människor i det moderna samhället, skulle man kunna 
tro att den mentala hälsan kommer att dala i framtiden, vilket skulle vara intressant att ta reda 
på om några år. 
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  

I den här bilagan får läsaren ta del av samma information som givits till intervjupersonerna 
före intervjuerna. 
 
Information till intervjupersoner 
 
Anledningen till den här intervjun är att jag håller på att skriva en c-uppsats inom min 
utbildning på Mälardalens Högskola, där jag studerar Sociologi med socialpsykologisk 
inriktning. Dina svar kommer att vara anonyma och behandlas konfidentiellt. 
 
Intresseområdet för den här c-uppsatsen växte fram i och med ett konstaterat faktum att 
många människor dagligen använder mobiltelefoner i dagens samhälle. Frågor som varför 
man har blivit beroende av denna teknologi och hur man reagerar när man har tappat eller 
glömt sin mobiltelefon någonstans, förblev obesvarade och nyfikenheten tog överhanden att 
få svar på dessa och många fler frågor. 
Därför syftar den här studien till att ge klarhet i hur samspel går till mellan människor i det 
moderna samhället. Den vill även få fram eventuella skillnader mellan exempelvis hur man 
gör för att hålla kontakten med sina vänner i det moderna samhället jämfört med hur det 
fungerade i samhället innan mobiltelefonen fanns.  
 
Vid frågor om behandling av svaren eller andra frågor går det bra att kontakta handledaren till 
den här c-uppsatsen: 
Pär Engholm 
Mail: par.engholm@mdh.se 
Telefon: 021-101480 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Den här bilagan innehåller frågorna som ställdes till respektive informant under respektive 
intervjutillfälle. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur ser din vardag ut? 
 

2. Hur träffar du dina vänner/hur bestämmer du med andra att ni ska ses? 
 

3. Hur fungerade det när du var yngre, hur bestämde ni träff då? 
 

4. Vad gjorde ni om det uppstod problem? 
 

5. Minns du en tid när man inte använde mobiltelefon? 
 

6. Vad gjorde man om man ville nå någon som inte var hemma? 
 

7. Hur lär du känna nya människor? 
 

8. Hur lärde du känna nya människor när du var yngre? 

 
Stödfrågor: 
Vad använder du mobiltelefonen till/i vilka sammanhang? 
Hur mycket använder du din mobiltelefon? 
Använder du/har du möjlighet att använda internet via din telefon i fråga om sociala 
interaktionsmedel? 
Anser du att det finns några för- och nackdelar i interaktionen förr och nu.  
Hur upplevde du att det var att anpassa sig till mobiltelefonens uppkomst? 
Hur gammal var du när du började använda mobiltelefon? 


