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Sammanfattning 

Denna studie har riktat sin uppmärksamhet på smarttelefoner. Syftet med denna studie är att 

belysa mobilens påverkan på arbetsgruppers uppmärksamhet och fokus samt på deras käns-

loupplevelser under ett grupparbete. De frågeställningar som är relevanta för att uppnå syftet 

är: Hur uppfattas mobiltelefonanvändning av studenter gällande uppmärksamhet och fokus?  

Hur uppfattas mobiltelefonanvändning bland deltagare under ett grupparbete? I vilket syfte an-

vänds mobilen under ett grupparbete? 

Genom ett etnografiskt tillvägagångsätt analyseras mobiltelefonteknikens påverkan för det so-

ciala samspelet mellan studenter i grupparbeten. Studien utfördes på två stora universitet i Sve-

rige. Under etnografin observerades gruppmedlemmarnas beteende kring mobilen under grupp-

arbete. Dessutom intervjuades studenter om vilken påverkan mobilen har för deras samspel med 

grupparbetesmedelemmarna. Den insamlade empirin analyserades utifrån teorier om interakt-

ionsritualer, emotioner samt splittring av uppmärksamhet. Resultatet visar att det finns strate-

gier och regler för hur individer som befinner sig i ett gruppsammanhang kan använda mobilen 

på ett sådant sätt som är ansett att vara socialt acceptabelt/icke acceptabelt av närvarande grupp-

medlemmar under ett grupptillfälle. Om mobilen inte hanteras rätt förekommer negativa sankt-

ioner såsom en irriterad blick, tillsägelse eller utfrysning. Om mobilanvändandet å andra sidan 

utförs på ett korrekt sätt kan det ge ökad positiv stämning under grupparbetet.   
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Inledning 

Vi kan i våra dagliga interaktioner se hur smarttelefoner används under konversationer mellan 

individer. Avsikten med citaten nedan är att reflektera över hur information kan bli överflödig 

och bli likt en storm av distraktion för människor som inte kan hantera information på ett för-

delaktigt sätt. Det finns citat som reflekterar kring teknik samt information och dess inverkan.  

Nedan, i texten, finns två intressanta konstateranden gjorda av Criss Jami (2017) och Oscar 

Wilde (2017). 

In the age of technology there is constant access to vast amounts of information. The basket over-

flows; people get overwhelmed; the eye of the storm is not so much what goes on in the world, it is 

the confusion of how to think, feel, digest, and react to what goes on.  

(Jami, 2017) 

It is a very sad thing that nowadays there is so little useless information. (Wilde, 2017) 

Citaten ovan kan kopplas ihop med uppsatsen på så vis att denna uppsats handlar om föränd-

rade interaktionsformer som följer med användningen av så kallade smarta telefoner. I en 

värld där tekniken möjliggör ständig uppkoppling och därmed ständig tillgång till kommuni-

kation och information i mobiltelefonen förändras förutsättningen för socialt samspel. På ett 

annat sätt än tidigare integreras vanliga samtal med teknik som påkallar uppmärksamhet ge-

nom närvaron av nyheter, evenemangsnotiser, roliga inlägg och liknande. Internet tar en allt 

större plats både som källa till nöje och information. Det finns även positiva aspekter av den 

avancerade mobiltekniken när det angår personer som kan ha svårt med sociala interaktioner. 

Björkström (2010) beskriver till exempel att Facebook och andra sociala medier fungerar som 

stärkande komplement och hjälpmedel för människor med social fobi. 

 

I ansikte-mot-ansikte-interaktioner behövs även ett fokus och uppmärksamhet på den part som 

personen socialiserar med. Mobilen är känd för att distrahera människor ifrån nuet och splittra 

människors fokus under de mest olämpliga tillfällen. Exempel på det kan vara under tiden 

som individer kör bil, är på ett viktigt möte eller i vardagliga möten med andra individer. Om 

en människa inte helt uppmärksammar den part som den konverserar med kan parten börja 

känna negativa känslor gentemot personen och mobilen utifall det är den som tar upp den 

andra individens fokus. Alltså kan en glad och munter stämning ändras till en dålig stämning 

under ett umgänge. 
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Möjligheten att vara tillgänglig nästintill jämnt tycks dock också kunna bli ett tvång. I en arti-

kel publicerad på sajten motivation.se skrivs det att dagens teknik kan skapa stress eftersom 

människor blir översköljda med information och känner att dem måste hänga med i detta stim 

av information: 

 

Mobila enheter och det faktum att vi ständigt är uppkopplade påverkar vårt sätt att kommunicera 

och interagera med andra människor. Tekniken som var tänkt att underlätta och effektivisera vår 

vardag, kan ibland vara själva stressmomentet. (Motivation, 2016, december) 

 

Liksom ovanstående citat speglar finns det en oro över att tekniken bestämmer över vår var-

dag, snarare än att vi använder tekniken i vår vardag. Det blir nästintill ett behov att vara upp-

daterad dygnet runt. Enligt nyhets- och teknik-bloggen UFERT (2016, 21 maj) har äldre pro-

blem med att hantera tekniken. Det skrivs om att de som föds nu, in i denna avancerade tek-

nik, kommer att komma ikapp och skapa ett glapp mellan de unga vuxna, i förståelse och an-

passningen till teknikens utveckling. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv innehåller ansikte-

mot-ansikte-interaktionen betydenheter som inte kan ersättas på andra sätt. När vi möter 

varandra i person är det svårare att hålla fast vid stereotyper och förutfattade meningar. 

 

Samtidigt förläggs en allt större del av både utbildning och arbete till webplattsformer. Dessu-

tom, betydelsen av att kunna hantera sociala medier men även att använda mobilen rätt spelar 

allt större roll i individers vardag. Det finns alltså ett behov av att lära sig att använda den nya 

tekniken i mobilen trots det att tekniken kan förhindra ett positivt socialt utbyte människor 

emellan.  

 

Grupparbete är en vanligt förekommande arbetsform på alla nivåer i det svenska utbildnings-

systemet. Mobiltelefonen kan tänkas ha betydelse för denna undervisningsform eftersom den 

möjliggör interaktion med i stort sett hela världen oavsett var en person fysiskt befinner sig. 

Det är välkänt att tekniska utvecklingar har påverkat hur vi lär oss. Säljö (2011) fastslår att 

sättet på vilket vi bearbetar och hanterar information och kunskap har ändrats. Förr använde vi 

hjärnan för att bearbeta information, men nu låter vi en dator göra det åt oss. Med det har det 

uppstått nya kompetenser (Säljö, 2011). Frågan är vilken påverkan den smarta mobiltelefonen 
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har för studenters grupparbeten. Å ena sidan skulle den kunna ge en ny plattform för samar-

bete. Å andra sidan skulle den kunna försvåra samarbete genom att uppmärksamheten splitt-

ras. 

Mediaföretaget UR (Utbildningsradion) har försökt utreda hur inlärningen påverkas och det 

människor minns av användningen av mobiler och andra digitala tekniker. 

 

Eftersom det är viktigt att se vilken inverkan mobilen har på människor i gruppinteraktioner 

med varandra har denna uppsats att, utifrån intervjuer med studenter och observationer av de-

ras mobilanvändande, undersöka mobilens inverkan i socialt samspel kopplat till grupparbe-

ten. Det har inte helt tydligt klargjorts vilken inverkan mobilanvändning under grupparbeten 

och interaktioner har på individer och grupparbeten. Påståendena ovan kritiserar mobilan-

vändning. Vissa skribenter uttrycker till och med känslor som frustration samt ilska kring mo-

bilens involvering i människors samtal. Trots kritiken mot mobilanvändning återspeglas även 

visa positiva fördelar med mobilanvändning. Dessa motpoler gör därmed mobilens involve-

ring i människors vardagliga liv, och under arbetstillfällen ett intressant och viktigt forsk-

ningsområde. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter uppfattar och upplever mobiltelefonen 

i förhållande till det sociala samspelet mellan medlemmarna i arbetsgruppen. Detta undersöks 

genom tolkning av studenters subjektiva reflektioner samt med observationer av studentar-

betsgrupper i universitetsmiljö. Mer specifikt syftar studien till att belysa hur mobilen påver-

kar på arbetsgruppers uppmärksamhet och fokus samt på deras känsloupplevelser under ett 

grupparbete. Följande frågeställningar har formulerats för att besvara detta syfte: 

Hur uppfattas mobiltelefonanvändningen gällande uppmärksamhet och fokus? 

Hur uppfattas mobiltelefonanvändning bland deltagare under ett grupparbete? 

I vilket syfte används mobilen under ett grupparbete? 

Avgränsning 

Studien utgår från individers egna upplevelser, uppfattningar och beskrivningar om hur mobi-

len påverkar på ett grupparbete. Det har även genomförts deltagande observationer för att be-

lysa fenomenet mobilen. Studien har utgått från studenter som arbetar i grupp på offentliga 

platser, närmare bestämt olika universitet. Således kan studien inte göra några uttalanden om 
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andra delar gällande arbetsgrupper mer än studiegrupper. Studien ämnar inte heller att göra 

några jämförelser gällande genus, ålder eller klasstillhörighet.  

Disposition 

I denna uppsats presenteras först tidigare forskning inom forskningsområdet.  I tidigare forsk-

ningsavsnittet presenteras relevant undersökning om mobilteknikens funktion i människors 

vardag. Efter tidigare forskningsavsnittet introduceras teoriavsnittet. Teoriavsnittet utgör 

grunden för analysen av materialet som erhålles av studenterna. Därefter presenteras Metod-

avsnittet. I metodavsnittet redogörs tillvägagångssättet vid val av metod, insamling av empirin 

samt analysprocessen. Metodvalets fördelar samt begränsningar diskuteras i metodavsnittet. 

Anledningen till detta är för att ge en tydligare insyn till hur undersökningen har genomförts. 

Fortsättningsvis följer en presentation av det empiriska materialet i kapitlet Resultat och ana-

lys. Slutligen följer ett diskussionskapitel, där resultatet diskuteras i relation till både teori och 

tidigare forskning. I diskussionskapitlet förs även en metoddiskussion. Uppsatsen avslutas se-

dan med förslag till framtida forskning.  

Tidigare forskning 

Följande avsnitt redogör för olika områden som tidigare forskning gällande mobilanvändande 

har fokuserat på, och följaktligen vilka områden som behövs preciseras samt undersökas vi-

dare. Nedan presenteras två övergripande områden som den tidigare forskningen berört: kom-

munikationens utveckling samt mobilen som part i sociala interaktioner. Därefter följer ett 

stycke om de fördelarna och nackdelarna som finns för inlärningsprocessen under grupparbe-

ten. Slutligen ges ett sammanfattande avsnitt samt en argumentation för varför just denna 

undersökning är viktig. Studierna nedan har sorterats efter det dem har gemensamt med 

varandra. 

Mobilen i människors vardag 

Tidigare forskning uppmärksammar den stora skillnaden som dagens mobiltelefoni innebär 

för social interaktion. Till exempel finns det forskare som skiljer på dator-stödd kommunikat-

ion och social interaktion (Katz & Aakhus, 2002). Mobilen har en unik plats i mänsklighetens 

utveckling och stor betydelse för människors liv och relationer. Till exempel ökar mobil-tele-

fonen takten och effektiviteten i människors liv. 

Människor kan skapa fritid eller skapa mening av stunder som känns tråkiga, onödiga och 

som inte kräver deras fulla uppmärksamhet såsom när individer väntar i matkön, sitter på en 
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tråkig föreläsning eller när individer kör bil. Mobilanvändare kan använda sin skapade tid för 

att få information, meddelanden eller till att koordinera och planera möten med andra indivi-

der (Katz & Aakhus, 2002). Björkström (2010) beskriver att Facebook, sociala medier, funge-

rar som stärkande komplement och hjälpmedel för människor med social fobi. Mobilteknik 

har även använts i terapeutiska sammanhang. I en studie utförd av Morris et al (2010) har mo-

biltelefoner använts som kognitiv beteendeterapi. Studien utfördes genom att deltagare fick en 

applikation i sin mobil där de skrev in sitt humör för att skapa en humör kartläggning. Genom 

att reflektera över sitt humör i mobilen kombinerat med terapisamtal över mobilen, men även 

face-to-face, blev deltagarna i studien bättre på att hantera stress och bättre på sin självmed-

veten angående sitt humör (Morris et al, 2010). 

Det finns även studier som har pekat på mer problematiska konsekvenser av mobilanvänd-

ning. Geser (2004) har till exempel visat att när individer får inkommande samtal i sin mobil 

då avbryts den sociala interaktion i vilken hen befinner sig. Mobilen påverkar hur samtal 

emellan människor ser ut. Avbrott innebär en utsuddning av gränsen för regionen för mobil-

samtal. I förhållande till individens olika roller kan mobilen leda till en överlappning mellan 

framträdanden, ökade rollkonflikter samt självmedvetenheten om att individen håller på med 

ett rollspel. 

Roos (2003) påpekar också att den tillgänglighet som mobilen skapar hos människor inte bara 

är positiv. Denna tillgänglighet kan upplevas som stressig, en yttre press ifrån familj, arbetet 

och vänner.  

Mobilens påverkan på uppmärksamhet och fokus 

Det finns en rad studier som har fokuserat på mobilanvändning i förhållande till koncentration 

och att kunna utföra många uppgifter samtidigt (s.k. multitasking; Wood et.al, 2011; Rosen 

et.al, 2011; Reid & Reid, 2004).  Wood et.al (2011) utförde en studie som undersökte effek-

terna av multitasking genom digital teknik som mobiltelefon, samtidigt som studenterna för-

söker ta del av undervisningen på en föreläsning. De kom fram till att när två uppgifter utförs 

samtidigt minskar prestationen i en av uppgifterna. Det som visade sig mest distraherande var 

att vara inne på Facebook. 

I en studie av studenter som fick sms under lektionstid fann Rosen et.al (2011) att studenter 

som svarade på sms var mindre distraherade än vad man tidigare trott. Minnesförmågan hos 

studenter som inte svarade på sms var inte bättre än hos dem som svarat (Rosen et.al, 2011).  

Reid och Reid (2004) undersökte hur sms påverkar det sociala samt psykologiska. Reid och 
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Reid (2004) påpekar att unga människor är den drivande anledningen till att meddelanden har 

blivit populärt, men även att ungdomar är slavar under mobilkulturen. 

Utmaningar när mobilen förs in i interaktionen 

En stor del av forskningsfältet när det gäller mobiltelefoner har riktat in sig på vad mobilen 

har för betydelse i människors vardagliga interaktioner. Det framgår i den tidigare forsk-

ningen att utvecklingen av mobilen har ändrat sättet på vilket människor använder mobilen 

(Haddon & Vincent, 2009; Weilenmann & Larsson, 2000; Ito & Okabe, 2005). Haddon och 

Vincent (2009) bygger sin forskning på tidigare studier där tre fokusgrupper av barn intervju-

ades. Haddon och Vincent (2009) fann att mobilanvändning och barnens teknologiska kun-

skap har utvecklats med åren. Weilenmann och Larsson (2000) har i sin studie gjort observat-

ioner och fann att ungdomar i Göteborg använder mobilen som ett verktyg att uttrycka sig 

istället för i informativt syfte. Mer specifikt innebär detta att ungdomar hellre skickar bilder 

än att skriva informativa texter (Weilenmann & Larsson, 2000). Vidar fann Ito och Okabe 

(2005) i sin etnografiska undersökning att teknosociala situationer har uppstått eftersom indi-

vider nu kan ha multiparallella interaktioner och virtuell samnärvaro. Teknosociala situationer 

utmanar definitionen av sociala situationer på det vis att en interaktion kan äga rum utöver ett 

fysiskt samspel. Med teknosociala situationer menas sociala möten där en individ kan fysiskt 

befinna sig i en interaktion med andra individer samtidigt som individen med mobilen är men-

talt närvarande och samtalar med en annan individ som inte är fysiskt närvarande.  

Ling (2008) hävdar att den nya kommunikationens möjligheter har skapat ett vad han kallar 

”socialt limbo”. Sociala limbon gör att individer som interagerar med varandra måste hands-

kas med att vara fokuserade och närvarande med gruppen och den sociala interaktionen (inne 

i gruppen), eller vara icke närvarande, ofokuserad, vara utanför den sociala interaktionen (ut-

anför gruppen), Ling (2008). I en diskursanalytisk studie av interaktion i närvaro av mobilte-

lefoner undersöker DiDomenico och Boase (2013) en naturlig konversation, mellan några in-

divider, ifrån en stor insamling av videoinspelat datamaterial. Studien visar hur gränsen för 

vad som är primärt och sekundärt deltagande hos deltagarna i interaktionen suddas ut genom 

mobilen och därmed hur dynamiken deltagarna emellan förändras. DiDomenico och Boase 

(2013) beskriver att nya förhållningssätt gällande hur individer socialiserar håller på att träda 

fram, vilket innebär en ny socialiseringsprocess. Forskarna förespråkar för att det behövs mer 

forskning inom ämnet.  
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Genom observationer på offentliga ställen och intervjuer har Humphreys (2005) kunnat ta 

fram olika teman som berör mobilen. Ett av teman handlar om hur individer, som pratar i mo-

bilen samtidigt som de befinner sig i en interaktion med en annan aktör, handskas med att 

hålla interaktionen igång. Individen kämpar med samspelet mellan den individ den pratar med 

och den individ som de är fysiskt närvarande med. De hanterar sådana situationer med icke 

verbala signaler som de signalerar till individen som är fysiskt närvarande. Detta visar hur 

mobilen skapar situationer som kräver en viss typ av social kompetens där individer måste 

lära sig bolla mellan den tredje aktören och dem individer som samspelar i interaktionen rent 

fysiskt.  

Mobilteknologin har en inverkan på det förhållningsätt som människor har i en interaktion un-

der en face-to-face interaktioner eftersom människor inkludera mobilen som en deltagare i 

vad som skulle varit en face-to-face interaktion eller gruppinteraktion (Katz & Aakhus, 2002, 

s. 2). Istället för en mänsklig social interaktion blir det en tekno-social interaktion, där mobi-

len vävs in i de vardagliga i sociala interaktioner som människor har. Mobiltelefonen är an-

sedd, av vissa, att vara en apparat som kommer frigöra individer ifrån deras miljö eller situat-

ion. Individer som bemästrar dessa apparater är beskrivna som individer som kan kontrollera 

sitt öde (Katz & Aakhus, 2002, s. 7). 

Det positiva samt negativa med arbetsgrupper och grupparbeten 

Med arbetsgrupp avses det en samling av individer som har bestämt en tid för att utföra ett 

grupparbete. Grupparbete avses i denna studie som en uppgift som omfattar en andel av en 

kurs och som är förhållandevis omfattande i tid samt innehåll.  Par redovisning eller ett pro-

jektarbete är ett exempel på grupparbeten. 

 

Det finns positiva effekter av grupparbeten och arbetsgrupper.  Baserat på olika forskningar 

samt teorier presentera Briggs (2011, s. 69f) att grupparbeten är en form av social inlärning 

som underlättar inlärningen hos studenter på ett effektivt sätt.  Social inlärning refererar till 

situationer där studenter lär sig av varandra, antingen genom att studenterna lär upp varandra i 

ämnen de kan eller genom gruppdiskussioner (Briggs, 2001, s. 77). Briggs (2011, s. 68f) på-

pekar att kooperativ inlärning samt smågruppsinlärning börjar uppkomma som goda medel för 

att lära ut ämnen.  
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I motsats till Briggs (2011, s. 68f) har Ruël, Bastiaans och Nauta (2003, s. 3) funnit att det 

finns studenter som snyltar, även kallat ”Free-riding”, på andra medstudenter i den arbets-

grupp som de ingår i, vilket försämra effektiviteten i en arbetsgrupp. Ruël, Bastiaans och 

Nauta (2003, s. 3) menar att om gruppmedlemmar har ett snyltande beteende kan det sänka 

motivationen hos de flitiga gruppmedlemmarna och leda till att de flitiga studenterna sänker 

sina ansträngningar att bidra till ett bra arbete. Anledningen till att de flitiga i arbetsgruppen 

sänker sina ansträngningar är på grund av ”the sucker effect” (Ruël, Bastiaans & Nauta, 2003, 

s. 3). Detta fenomen, ”the sucker effect” har med att dem flitiga i gruppen sänker sina an-

strängningar till att göra ett gott arbete för att inte bli sedd som en omedveten person som gör 

allt jobb åt sin/sina gruppmedlemmar (Ruël, Bastiaans & Nauta, 2003, s. 3).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Trots forskning fokuserad på implikationerna av mobilanvändning finns det bristande kun-

skap om de nya sociala normer som Humphreys (2005) fynd verkar antyda om, samt hur han-

teringen av mobiltekniken under interaktioner med andra individer, bör vara. Tidigare forsk-

ning har relevans för denna undersökning på så vis att den lyfter fram en problematik med an-

vändningen av mobilen i sociala interaktioner samt hur uppgifter som arbetas med i grupp kan 

vara ibland negativ eller positivt beroende på hur aktiva gruppmedlemmarna är.  Kunskapen 

om vad mobilens påverkan är på en arbetsgrupp i helhet är också svag samt mobilens påver-

kan på arbetsgruppers effektivitet. Vi inte vilka strategier som kan tillämpas för att ge plats åt 

mobilen som ”tredje aktör”. När det gäller utbildning har forskningen framförallt fokuserat på 

mobilens påverkan på ungdomar i skolan. Både när det gäller högre utbildning och när det 

gäller specifika utbildningsmoment är kunskapen om mobilteknikens påverkan på människors 

emotioner dock bristfällig. Eftersom studenter förväntas att själva ta ansvar för sin utbildning, 

i synnerhet när det gäller grupparbeten, är det viktigt att studera mobilanvändning i arbets-

grupp. Med bakgrund av dessa forskningsluckor har föreliggande uppsats som syfte att under-

söka mobiltelefonens påverkan för det sociala samspelet mellan individer under grupparbeten. 

Denna studie syftar till att belysa hur mobilen påverkar på arbetsgruppers uppmärksamhet och 

fokus samt deras känsloupplevelser under grupparbeten. 

Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som utgör tolkningsramen för uppsatsen. 

Denna uppsats utgår från begrepp ur Erving Goffmans bok ”Behavior in Public Places”, där 
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Goffman analyserar beteenden i olika offentliga rum. Ytterligare har Collins (2004) interakt-

ionsritualsteori använts för att analysera empirin. Randall Collins (2004) emotionssociolo-

giska teori om interaktionsritualer hjälper att förstå hur mobilen upplevs av medlemmar i ar-

betsgrupper. Teorin hjälper oss förstå vilka känsloupplevelser individerna känner under ett 

grupparbete om mobilen används under tillfället.  Interaktionsritualerna hjälper även oss att 

förstå vad som sker om mobilen inte använts på ett lämpligt sätt under grupparbetet samt hur 

det upplevs. 

Begrepp om interaktionsritualer och emotioner (Collins 2004) används i syfte att förstå hur 

sociala interaktioner fungerar. Framförallt lyfter Collins (2004) fram interaktionernas påver-

kan på emotionell energi till vilket motiverar individer och påverkar deras känsla inför kom-

mande sociala möten. Därutöver förklaras Goffmans (1963) definition av interaktion, och be-

teenden som anses lämpliga i offentliga rum. Sedan förklaras Goffman (1963) begrepp om 

människors avledning av uppmärksamhet och varseblivningsbarriärer för att synliggöra mo-

biltelefonens potentiella funktion i socialt samspel. 

Offentliga rum 

Goffmans definition av interaktion är:  ”individernas ömsesidiga inflytande på varandras 

handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro” 

(Goffman, 2010, s. 23). Detta har tolkats som att ögonblicket då individer i ett offentligt rum, 

som exempelvis i en matvaruhandel, är i varandras fysiska närvaro. Individerna kan se och 

tolka varandras ickeverbala signaler såsom klädsel eller hur man är sminkad, vilket är signaler 

som aktörer skickar ut till sin omgivning för att visa vad för typ av aktör individen är samt vill 

framstå sig att vara. 

Goffman (1963) behandlar mänskligt beteende i det offentliga rummet och beskriver bl.a. 

olika sätt människor interagerar. Goffman (1963) har strukturerat fram ett ramverk för att öka 

förståelsen för beteenden på offentliga platser. Ramverkets syfte är att hjälpa att förståelsen 

för de olika sätt som människor kan interagera med varandra i sociala interaktioner.  

Goffman (1963) menar att offentliga rum är platser och miljöer där aktörer kan se varandra 

och är i varandras fysiska närvaro. Ett offentligt rum kan vara caféer, kontorsrum, klassrum 

etc. Det finns dock rum och platser vilka en aktör kan gå till för att vara ifred och ta en paus 

ifrån skådespelet hävdar Goffman (1963, s. 39). Ett exempel kan vara badrummet. Goffman 

(1963, s. 39) hävdar också att under tiden en individ är i ett offentligt rum tillsammans med 

andra aktörer kan aktören skärma av sig från dem andra aktörerna och skicka ut signaler som 
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visar att aktören inte har lust att framträda eller att samtala med någon. Denna avskärmning 

kan en aktör göra genom något Goffman (1963, s. 39) kallar Involvement Shields. Involve-

ment Shield eller varseblivningsbarriär, som det även kallas, är något som aktören engagerar 

sig i för att skärma av sig likt en vägg vilket skapar ett privat rum bort från det offentliga, likt 

ett badrum. Dock tolkas aktörers icke verbala signaler, både vid framträdanden, som när de tar 

en paus från framträdandet. Aktörer blir alltså uppmärksammade av omgivningen även när 

den drar sig undan vilket signalerar att aktören inte längre vill vara uppmärksammad. Publi-

ken tolkar aktören oavsett om den vill det eller inte och ett sätt att komma undan uppmärk-

samheten är genom att exempelvis ta sig ifrån uppmärksamheten till avskildhet (Goffman, 

1963, s. 39). Så länge som aktören fortfarande syns och uppfattas av sin publik, vilket den gör 

när den engagerar sig i en varseblivningsbarriär, uppfattas aktören som ointresserad av att 

samspela med andra aktörer (Goffman, 1963, s. 39). Det har ägnats en rubrik, ”Varsebliv-

ningsbarriär”, längre fram i teoridelen, som går djupare in på varseblivningsbarriärer.   

Fokuserad och ofokuserad interaktion  

Goffman (1963) hävdar att mänskliga interaktioner kan studeras utifrån fokuserad och ofoku-

serad interaktion. Fokuserad interaktion innebär interaktioner som består av minst två männi-

skor som samarbetar för att hålla en fokusering.  En fokuserad interaktion uppstår när det 

finns en ömsesidig aktivitet mellan människorna i interaktionen (Goffman, 1963, s. 83). Ett 

exempel på detta är när människor talar och lyssnar till varandra.  

En ofokuserad interaktion är när människor med kroppsspråk samt sitt sätt att signalera sin 

roll, kommunicerar och skickar ut signaler genom hur klädstil eller andra former av attribut 

för att förmedla den bild av sig själv som individen vill att mottagaren ska få. (Goffman, 

1963, s. 33) 

Huvudsaklig och sekundär uppmärksamhet 

Goffman (1963, s. 43) hävdar att människor, men även djur har förmågan att kunna dela upp 

sitt fokus till två typer, ett huvudsakligt fokus och ett sekundärt fokus, även kallat ”Side Invol-

vement”. Ett primärt fokus är den uppmärksamhet som till största delen absorberar hela indi-

videns uppmärksamhet. Genom det visar individen upp vart hens intresse ligger menar Goff-

man (1963, s. 43). 

Ett sekundärt fokus är en aktivitet som en individ engagera sig i parallellt som hen fokusera 

på det primära (Goffman, 1963, s. 43). Ett exempel på sekundärt och huvudsakligt fokus som 
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Goffman (1963) beskriver är när en individ hummar samtidigt som denne utför ett arbete. 

Hummandet är det sekundära och arbetsuppgiften det primära. 

Goffman (1963, s. 44) nämner att individen har skyldigheter att åsidosätter sin sekundära 

sysselsättning när det primära kallar på uppmärksamheten. Goffman (1963, s. 44) nämner att 

vad som är huvudsaklig uppmärksamhet och sekundär uppmärksamhet kan förändras snabbt. 

Goffman (1963, s. 44) konstaterar att den primära uppmärksamheten degraderas till en sido-

sysselsättning. Goffman (1963, s. 44) hävdar att vanligtvis är huvudsakligt fokus det domine-

rande engagemanget och den sekundära fokusen är det subordinerande engagemanget. Där-

med används primär/huvudsaklig uppmärksamhet samt sekundär uppmärksamhet som be-

grepp för att förstå vilka skyldigheter individen har under ett grupparbete. Ett grupparbete ses 

som något som bör vara det huvudsakliga och dominerande engagemanget och mobilen som 

det sekundära. Goffman (1963, s. 45) konstaterar att i vårt samhälle finns vissa aktiviteter som 

enbart ska hanteras som ett primärt engagemang. Grupparbeten kan ses som sådana tillfällen 

eftersom individer träffas för att nå ett gemensamt mål som har med uppgifter samt arbete att 

göra. Goffman (1963, s. 45) konstaterar att sekundära engagemang som blir distraherande kan 

bli ett konstant hot mot de skyldigheter som individen förväntas att uppfylla för att nå det ge-

mensamma målet i den huvudsakliga uppgiften.  

 

Goffman (1963, s. 47) menar att under sociala möten i offentliga rum, kan vi förvänta oss reg-

ler för vad som anses som en godtagbar eller lämplig sekundär fokusering. Det baserar man 

på mängden av uppmärksamhet individen ger till den sekundära sysselsättningen och hur 

mycket uppmärksamhet det då finns kvar till det huvudsakliga engagemanget. Ett exempel 

som Goffman (1963, s. 48) gör är att regler för vilka sekundära inblandningar som betraktas 

acceptabla är ibland utsagda rent explicit medan vissa regler inte är det. Ett exempel Goffman 

(1963, s. 48) tar upp är att på vissa företaget sätter man upp regler. Regler som att under ett 

möte är det oacceptabelt att tugga tuggummi. Förbudet mot tuggummi, i detta fall är en expli-

cit utsagd regel i företaget. Detta bevisar faktumet att det finns sociala regler för vad som är 

lämpligt och vad som är olämpligt beteende under vissa sociala möten. Goffman (1963, s. 49) 

förklarar att det finns en historisk förändring i vilka sekundära inblandningar som anses vara 

tillåtna i olika sociala sammanhang. Goffman (1963, s. 49) lyfter fram ett exempel med att i 

vissa skolor är det tillåtet att röka i klassrummet. Som läsare ska ni ta i akt att detta var på 60-

talet. Med detta sagt tydliggör Goffman (1963, s. 50) att det finns förväntningar, ett slags out-
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talat kontrakt där individens förväntas att rikta sitt fulla fokus på en specifik aktivitet. Goff-

man (1963) menar att det finns opassande beteenden som att en individ ger otillräcklig mängd 

av sitt fokus till en aktivitet eller en individ, vilket då en åsidosatt individ kan reagera på. 

 

Diversion of Attention (Splittring av uppmärksamhet) 

Goffman (1963) tar upp handlingar som människor gör i vardagliga miljöer även kallat offent-

liga rum. I denna analys används begreppet Diversion Of attention även kallat diversifiering 

av uppmärksamhet. Diversifiering av uppmärksamhet är när individen i en interaktion, med 

två eller flera parter, inte ger uppmärksamhet åt den part som den interagerar med (Goffman, 

1963, s. 180).  Enligt Goffman (1963, s. 226) uppfattas ett sådant beteende normalt som ett 

respektlöst beteende och oftast hanteras med hjälp av sociala sanktioner. I vissa vardagliga si-

tuationer är en viss grad av diversifiering av uppmärksamhet accepterad (Goffman, 1963, s. 

19). Det är mer accepterat att avleda sin uppmärksamhet vid vissa specifika typer av offent-

liga rum.  Ett exempel är när människor fikar på caféer där en person kan ha en konversation 

med en part, men tittar på andra människor inne i caféet och har ingen ögonkontakt eller fullt 

fokus på parten den samtalar med.  Ett exempel då det vanligtvis inte är acceptabelt att avleda 

sin uppmärksamhet är under ett mötte med sin chef. Goffman (1963, s. 39) konstaterar att ett 

sådant respektlöst beteende hanteras med sociala sanktioner. En social sanktion kan vara en 

blick, tillsägelse eller annan typ av bestraffning och beroende på situationen kan sanktioner 

variera (Goffman, 1963, s. 88).  

Varseblivningsbarriär (Involvement Shield) 

Goffman (1959, s. 69) menar att människor antingen befinner sig i främre region eller bakre 

region i förhållande till ett framträdande knutet till en specifik roll. Det som visas i främre 

regionen är offentligt och kan åskådas av publik. Det bakre är när en aktör gör något hemligt 

som helst inte ska ses, höras eller uppfattas av en publik (Goffman, 1959, s. 69f). Dessa reg-

ioner, främre och bakre region kan skiljas åt med hjälp av olika former av väggar (Goffman, 

1959, s. 77). Enligt Goffman (1963, s. 39) fungerar en varseblivningsbarriär som en vägg vil-

ket åstadkommer publikåtskillnad.  Dessa väggar kan vara olika rum eller mindre tydliga av-

gränsningar ifrån publiken. Dessa avgränsningar kallas varseblivningsbarriärer (Involvement 

Shields) (Goffman, 1963, s. 39).  En varseblivningsbarriär fungerar som en barriär för att visa 

att aktören inte vill gör ett framträdande, bli störd, interagera för tillfället i ett offentligt rum 

(Goffman, 1963, s. 73f). Om en aktör använder en varseblivningsbarriär utan att signalera till 
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individen som aktören befinner sig i en konversation med, då upplevs det som olämpligt och 

leder oftast till negativa sanktioner poängterar Goffman (1963, s. 39). 

Goffman (1967, s. 113-116) anser att konversationer som blir tagna på allvar, av samtliga del-

tagare i interaktionen, deras fokus är då på det som blir sagt i konversationen 

Interaktionsritualer 

Collins (2004) stödjer sin rituella interaktionsteori på Durkheims och Goffmans sociologi an-

gående face-to-face interaktioner samt Jack Katz och Thomas Scheff studier angående emot-

ioner (Collins, 2004, s. 23). Collins (2004, s. 149) lyfter fram hur aktörerna i interaktioner kan 

påverka den emotionella energi till vilket motiverar individer, och påverkar deras känsla inför 

kommande sociala möten. 

En interaktionsritual är när två eller flera individer har en tillfällig konversation vilket innebär 

en gemensam verklighet. Det som får människor att vilja bidra i den konversationsverklig-

heten är motivation och känslan av att kunna bemästra den sociala interaktionen (1987, s. 

198). Denna motivation och känsla av bemästring får individer av tidigare möten, tidigare so-

ciala interaktioner (2001, s. 146). Enligt Collins (2004, s. 23) finns det fyra kriterier som ska 

uppfyllas för att något ska kännetecknas av formen för en interaktionsritual, med andra ord ett 

socialt samspel eller en interaktion. Dessa fyra kriterier är närvarokriteriet, avgränsningskri-

teriet, känslokriteriet samt Fokus kriteriet.  

Närvarokriteriet kräver att två eller flera individer är fysiskt närvarande på samma plats så att 

de kan påverka varandra med sin kroppsliga närvaro, oavsett utifall de är medvetna om det el-

ler ej (Collins, 2004, s. 48).  

Avgränsningskriteriet kräver att det finnas en tydlig gräns för utomstående så att deltagare kan 

ha en känsla angående vilka som är en del av gruppen, interaktionsritualen, och vilka som är 

exkluderade (Collins, 2004, s. 48). 

Känslokriteriet kräver att alla deltagare delar ett gemensamt liknande känsloläge eller emot-

ionell upplevelse (Collins, 2004, s. 48).   

Slutligen måste individerna rikta sin uppmärksamhet på samma objekt, ha ett gemensamt fo-

kus (fokuskriteriet). Enligt Collins (2004, s. 48) innebär fokus kriteriet att de parter som utför 

en interaktionsritual fokuserar sin uppmärksamhet och fokus på ett gemensamt objekt eller 
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aktivitet och genom att kommunicera sitt gemensamma fokus till varandra blir dem gemen-

samt medvetna om varandras fokus av uppmärksamhet.  

Om dessa fyra kriterier kombineras korrekt ger det upphov till en social situation med speci-

ella kännetecken. Ett kännetecken är att individerna i samspelet känner solidaritet med 

varandra, de känner en gemenskap med varandra. Det andra är ökad emotionell energi, såsom 

upprymdhet, glädje och entusiasm.  Det tredje kännetecknet är förtroende för individerna som 

deltar i ritualen/samspelet. Men även en respekt för deras symboler. Det fjärdekännetecknet 

och slutliga kännetecknet är att en ilska uttrycks emot människor som inte respekterar grup-

pens symboler och ritualer. Denna känsla uppstår om Randall Collins fyra kriterier har upp-

fyllts korrekt. 

Enligt Collins (2004, s. 146) är positiv emotionell energi den känsla som får en individ till att 

känna sig upprymd, tillfreds, glädje, positiva emotioner. Det Collins (2004, s. 149) lyfter fram 

är att emotionell energi finns att hämta ur varje interaktion. 

Emotionell energi 

Collins (2004, s. 49f) understryker att vi människor konstant är fyllda med ett emotionellt 

energiflöde – annars skulle individer inte vilja ta del av sociala interaktioner med andra män-

niskor. Alla interaktioner ger emotionell energi men beroende på interaktionen påfylls eller 

dräneras en individ på energi (Collins, 2004, s. 49f). Collins (2004, s. 49f) framhäver att 

emotionell energi även kan vara negativa känslor som hopplöshet, nedstämdhet, uttömd. Coll-

lins (2004) hävdar att människor fylls med emotionell energi efter varje interaktionsritual och 

att även gruppinteraktioner kan ha en effekt på deltagarna i grupper. Collins (2004, s. 146) 

menar om en interaktion är lyckad så ger den en hög emotionell energi vilket gör att delta-

garna gärna vill fortsätta utföra ritualerna. Dessa långvariga känslotillstånd håller i sig över tid 

till skillnad från mer intensiva och tillfälliga känslor som ilska och rädsla (Collins, 2004, s. 

107). Den emotionella energin och positiva känslor såsom en känsla av självtillit entusiasm 

och glädje infinner sig efter en lyckad interaktionsritual oavsett vilket känslotillstånd ritualen 

är av. Trots i situationer dominerad av sorgsna känslor kan en uppladdning av positiv emot-

ionell energi ändå infinna sig påpekar Collins (2004, s. 108). En individ med höga nivåer av 

positiv emotionell energi upplever sig glada och motiverad till att interagera med andra indivi-

der eller grupper.  En hög nivå av emotionell energi hos en individ gör att individen trivs i 

gruppen och de positiva känslorna kan smitta av sig till de andra gruppmedlemmarna (Collins, 
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2004, s. 107).  Detta kan då upprepas och bilda vad Collins (2004, s. 146) kallar för interakt-

ionsritualskedjor. På samma sätt som den emotionella energin kan vara hög kan nivån även bli 

låg. Detta kännetecknas av känslor av nedstämdhet, negativa känslor, brist på närvaro och på 

förmåga att ta initiativ (Collins, 2004, s. 118). Vid tillstånd av låg emotionell energi upplevs 

gruppen som ointressant och individen undviker aktivt att interagerar med gruppen (Collins, 

2004, s. 108). 

I förhållande till denna studies fokus kan man förstå grupparbetet som en social situation som 

potentiellt kan uppfylla kriterier för en interaktionsritual och som skulle kunna ge emotionell 

energi. Frågan är då vilken påverkan har mobiltelefonen bland gruppmedlemmar i arbetsgrup-

per. För att synliggöra mobiltelefonens påverkan används teorier gällande beteenden i offent-

liga platser, begrepp om varseblivningsbarriärer samt splittring av uppmärksamhet från Goff-

man (1963).  

Sammanfattning av teori 

De valda teorierna motiveras genom deras lämplighet att hjälpa oss att förstå och begreppslig-

göra mobilens påverkan på det sociala samspelet mellan gruppmedlemmar under ett gruppar-

bete samt hur mobilanvändning under grupparbete uppfattas av gruppmedlemmar. För att un-

dersöka mobilens påverkan på arbetsgrupper har Goffmans (1963) teorier använts samt inter-

aktionsritualsteorin med en emotionsaspekt utifrån Randall Collins (2004) används för att 

analysera empirin. Mobilens påverkan på arbetsgrupper kan förstås utifrån Goffmans (1963) 

forskning angående beteenden i offentliga platser. Genom begrepp som varseblivningsbarriär, 

splittring av uppmärksamhet, primärt och sekundärt fokus kan vi förstå hur mobilen integreras 

med mänskliga sociala interaktioner och mobilens påverkan på en social situation som ett 

grupparbete.  När två parter eller mer är i varandras fysiska närhet och håller på att kommuni-

cera med varandra då är det viktigt att ingen av parterna avleds i uppmärksamhet ifrån den so-

ciala interaktion den befinner sig i. Om uppmärksamheten splittras under en social interaktion 

kan det upplevas som olämpligt och respektlöst, vilket då leder till sociala sanktioner hävdar 

Goffman (1963). Genom detta synsätt reses frågan hur lämpligt eller olämpligt mobilanvän-

dande ser ut eftersom mobilen är så pass integrerad in i människor vardagliga interaktioner. 

Detta hjälper oss att skapa förståelse kring hur mobiltekniken påverkar arbetsgrupper om mo-

bilen används av deltagare av gruppen under ett grupparbete. Dessutom kan vi genom emot-

ioner analysera vilken påverkan mobilanvändning har på känslostämningen bland medlemmar 

i arbetsgrupper.   
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Metod 

Följande avsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt. Till att börja med har valet av intervju 

samt observation motiverats. Därefter beskrivs datainsamlingsmetoden. Fortsättningsvis följer 

ett avsnitt angående urvalet, genomförandet, kodning samt analys vilket förklarar hur dessa 

delar i studien utfördes. Slutligen redovisas två avsnitt som sammanfattningsvis förklarar hur 

reliabilitet, validitet samt etiska överväganden har tagits till hänsyn i studien. 

Metodologisk utgångspunkt 

Syftet med denna studie är att belysa hur mobilen påverkar på arbetsgruppers uppmärksamhet 

och fokus samt deras känsloupplevelser under grupparbeten.  Studenternas egna uppfattningar 

har varit centralt för att kunna belysa ämnet. Utöver det har även observationer gjorts och fäl-

tanteckningar har förts för att kunna notera beteende/handlingar relevanta för denna studie. 

Studien har därför etnografisk metodologisk förankring. Med etnografisk studie menas att 

forskaren som utför studien gör detaljerade beskrivningar av människors beteenden. Dessa be-

skrivningar blir anteckningar som sedan hjälper analysen på ett fenomen eller beteende som 

forskaren finner intressant. I föreliggande studie har observationer samt intervjuer utförts. Det 

som har analyserats är intervjupersonernas uttalanden samt mina anteckningar. Denna subjek-

tivistiska ståndpunkt anses vara grunden inom hermeneutik då det analyserade datamaterialet 

tillskrivs mening utifrån tolkningen och förståelsen för materialet (Aspers, 2011:29; Gilje & 

Grimen, 2007:174; Repstad, 2007: 137). Aspers (2013, s. 37) hävdar om forskaren samtalar 

med sina deltagare i observationen kan hen förstå deltagarnas tankar och de meningar delta-

garna tillskriver situationen. 

Studien utgår därmed från en kvalitativ, hermeneutisk ansats, vilket medför flera fördelar. En 

fördel är att det möjliggör för mer djup i studieobjekten än vad kvantitativ forskning gör. För 

att undersöka studiens syfte på ett tillfredsställande sätt bör man centrera den enskilda indivi-

dens upplevelse. Därför är en kvantitativ metod i denna studie inte lämplig.  

En kombinerad metod 

Metoden för insamling av datamaterialet består av observationer och intervjuer. Valet av in-

kluderingen av både intervjuer och observationer gjordes med bakgrund av att observationer 

visar hur människor handlar, men inte ger en bild av individens subjektiva bild och förkla-

ringar av sina handlingar. Något som stärker skälet till en etnografiskstudie är på grund av det 

Aspers (2011, s. 113) åskådliggör att ”människor ofta säger en sak, men gör en annan” citat 
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ur (Aspers, 2011, s. 113). Genom att observera och intervjua kan forskaren få en tydligare blid 

till anledningen bakom ett handlande för att tolka (Aspers, 2011). 

Anledningen observationer användes är för den ger möjligheten att analysera beteenden, och 

fördelarna med observationer är att då kan man förtydliga beteenden samt fånga händelser 

som informanten inte reflekterat över. Observationer är en adekvat metod för att: kartlägga 

beteenden, tolka anledningar till vissa situationer, hur vanligt förekommande beteenden är och 

vilka efterverkningar vissa beteenden har på individen men även på grupper. Aspers (2011, s. 

108) framlyfter att ett bra knep för att inte låta sin förförståelse influera sin studie är, vid ob-

servationer var med aktörerna och delta i de aktiviteter som deltagarna gör. Aspers (2011, s. 

108) rekommenderar även samtidigt att forskaren ställer frågor till aktörerna om vad de gör, 

deras upplevelse och tolkning av situationen. För att kunna generera kunskap angående soci-

alpsykologiska fenomenet mobilanvändning i gruppsammanhang använder jag därför både 

observationer men även intervjuer. Detta val motiveras av att genom intervjuer kan en fors-

kare förstå varför en aktör gör som den gör (Aspers, 2011, s. 109).  

Förförståelse 

Aspers (2011) konstaterar att finns det en relation mellan forskarens vardagliga kunskap och 

vetenskaplig kunskap. I denna studie har jag försökt vara medvetna om att jag har en förför-

ståelse. Enligt Aspers (2011, s. 37) är förförståelse nödvändig i forskningsstudier, men även 

att förförståelsen kan påverka hur individer tolkar olika fenomen. Med den hermeneutiska cir-

keln har jag försökt att hantera min förförståelse. Jag har försökt skilja på min roll som fors-

kare och min vardagsförståelse för mobilers inverkan på grupparbeten. Jag känner av mobi-

lens närvaro i många interaktioner, mer än förut. Som student befinner jag mig i många sam-

manhang där mobilen eller snarare funktionerna i mobilen kan vara en utgångspunkt för ett 

samtal. Mobilanvändning kan även bidra med en stämning av nyfikenhet eller spänning bero-

ende på mobilanvändningen. Jag utvecklade min förförståelse genom att studera olika teorier 

och använda analysmetoder som kunde fungera som en utgångspunkt i mitt möte med empi-

rin.  

Aspers (2011, s. 37) framlyfter att till vardags tillskriver människor ofta mening till individer 

som vi saknar någon som helst relation till och det gör även forskare. En forskare har en för-

förståelse och tillskriver även de den observerar, vilket kan leda till problem om det görs av 

en forskare (Aspers, 2011, s. 37). En forskare kan endast ana hur människor tänker och anled-

ningen bakom ett handlande menar Aspers (2011, s. 37). Denna aning kan vara helt fel och 



Socialpsykologi III,  
DK 3; Kandidatuppsats 15 hp 

VT 2017 Sebastian Hederstedt 
    

 22 av 60 
 

därför måste en forskare vara medveten om förförståelsens färgning på den kunskap och tolk-

ning av resultatet i sin forskning. Med detta i åtanke har det även genomförts intervjuer med 

deltagare ifrån varje grupp som observerats så att förförståelsen kan utmanas. 

Förstudie 

I detta stycke förklaras genomförandet samt resultatet av förstudien även kallat pilotstudie. 

I en pilotstudie med en intervju och en observation fann jag mitt tillvägagångsätt adekvat för 

att få kunskap gällande hur studenter förhåller sig till mobilanvändande vid grupparbeten.   

Anledningen till att en förstudie till uppsatsen genomfördes motiveras av att en pilotstudie ut-

reder ifall metodvalet är passade för undersökningens syfte och frågeställningar. Urvalet i för-

studien var ett bekvämlighetsurval eftersom ville se studenter i naturlig miljö. På grund av 

tidsbristen gick jag ut och gjorde förstudien på lunchtid, då de flesta studenter redan hade sut-

tit och pluggat ett tag. Sökandet efter grupper till förstudien på lunchtid var inte idealt för min 

studie av den anledning att jag ville observera en grupp när de precis börjat plugga och inte 

när dem precis ska avsluta grupptillfället för att gå och exempelvis äta. Jag fick tag på en 

grupp som observerades och efteråt intervjuades en ifrån denna grupp. Observationen samt 

intervjun i förstudien agerad likt en referensram för framtida intervjuer och observationer. Ge-

nom övning på metoderna kunde jag nu se över eventuella brister i intervjurollen men även 

det jag valde att lägga fokus på att notera i min fältanteckning. Förstudien konstaterade att 

metodvalen var lämpliga för syftet därför att informationen som gavs var relevant för de frå-

geställningar jag hade. Förstudien blir ett motiv för varför dessa metoder användes. Förstu-

dien stärker reliabiliteten och validiteten för studien på det sätt att jag fick veta hur relevant 

metoden är för syftet med studien.  

Förstudien bidrog till studien genom att den konstruerade intervjuguiden fick testas i en reell 

situation. Efter intervjun reviderades intervjuguiden efter vilka fråge- och ämnesområden som 

bedömdes mer respektive mindre relevanta (se bilaga 2). Förstudien möjliggjorde påbörjandet 

av ett kodschema som sedan bidrog till en enklare, mindre analys. Resultaten av förstudien 

var positivt och påvisade att metodvalet, intervjuguiden och det praktiska metodarbetet (inter-

vjuer, transkriberingar, kodning osv.) är genomförbart och lämpligt i relation till studiens 

syfte.  
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Urval  

De som valdes som deltagare och som population var studenter som befinner sig i ett grupp-

sammanhang där prioriteten var studerande studenter. Då undersökningen är relativt kort var 

tidsaspekten viktig att ta hänsyn till. Med detta i åtanke koncentrerade jag mitt urval till stu-

denter på Universitet där jag har vistats tidigare. Min pilot-observation genomfördes genom 

att jag gick fram till mitt urval och, efter samtyckesförfrågan, gjordes en öppen deltagande ob-

servation. Jag valde grupper strategiskt bland studenter på två olika universitet, ett i västra och 

ett i östra Svealand. Alla i gruppen frågades om de var villig ställa upp på en intervju efter ob-

servationen, Vilket de var. Det observerades 6 stycken grupper. Studenter som intervjuades 

blev 4 stycken. Två av informanterna fick jag kontakt med på ett medelstort universitet i 

västra Sverige, då jag gick fram och frågade om dem och deras grupp som de satt och arbe-

tade med om de ville delat i en undersökning gällande interaktioner under grupparbeten. 

Samtliga deltagare i grupperna gav sitt samtycke. De resterande två informanterna kontaktade 

jag under förmiddagen samt eftermiddagen på det ena universitetet. De grupper informanterna 

tillhörde samt dem själva gav sitt samtycke till att delta i studien. Sedan de två sista gruppera 

som kontaktades observerades enbart och därför finns inte intervjuer med någon ifrån de två 

arbetsgrupperna. Jag har därför valt att exkludera de fältanteckningarna jag förde under dessa 

observationer. Detta innebär att 4 stycken grupper tas upp och analyseras i denna uppsats. 

Genomförande 

Nedan redogörs genomförandet för insamlingen av empirin. Först förklaras hur dem delta-

gande observationerna har genomförts. Sedan beskrivs hur intervjuguiden samt intervjuerna 

har strukturerats.  

Deltagande observation  

Observationerna var öppna vilket innebär att forskaren tar del av ett förlopp ihop med de indi-

vider som forskaren studerar. Enligt Aspers (2011) följer observatören ett förlopp och tittar på 

vad som händer och vad som sägs. Jag deltog i varje grupp som en deltagande observatör och 

alla medlemmar i varje observerad grupp kände till min roll i gruppen som observatör. Vid 

observationerna togs en dator med, där programmet Word användes för att föra anteckningar 

om gruppens beteenden, närmare bestämt föra fältanteckningar.  Vid varje observation deltog 

jag i gruppernas samtal och ställde frågor till gruppen. Det som skrevs in fältanteckningarna 

var klockslagen för när observationen började och när den avslutades. Observationerna tog 

vanligtvis runt 1 timme. Under den timmen, som jag deltog med olika arbetsgrupper, anteck-
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nades olika handlingar gruppen samt gruppmedlemmarna utförde. Jag antecknade och fokuse-

rade på kroppsspråk, ansiktsuttryck samt hur frekvent deltagare i gruppen interagerade med 

mobilen samt i vilket syfte de interagerade med mobilen. Var interaktionen med mobilen till 

för att föra samtalet vidare, var det för att höja stämningen, var det för att distrahera sig/kon-

trollera information? Fanns eventuella avbrott i gruppen som kan tolkas som brist på fokus på 

grund av mobilen/mobiler? Det var spännande att problem som jag stötte på var svårighet att 

inte anteckna irrelevanta saker, saker som inte hade någon relevans för det fenomen jag hade 

som avsikt studera. Min distraktion begränsade mig på så vis att jag vid vissa tillfällen eventu-

ellt missade viktiga, händelser. 

Intervjuer 

Intervjuguiden var halvstrukturerad semi-strukturerad (se bilaga 1). Intervjuerna centrerades 

kring ett antal frågor, men jag följde upp med följdfrågor på svaren som intervjupersonen gav, 

som behövdes konkretiseras och förtydligas tidvis. Majoriteten av frågorna som fanns i inter-

vjuguiden ställdes till informanten. Anledningen till att inte alla frågor alltid ställdes var där-

för att informanten kom in på det område frågan, som inte ställdes, berörde naturligt, under 

samtalets gång. Jag förberedde mig inför intervjuerna genom att följa Kvales och Brinke-

manns (2012) kriterier inför intervjuerna. 

Intervjun genomfördes av mig. Jag träffade alla informanterna direkt efter observationen. En-

ligt Ahrne och Svensson (2015) är en intervju ansikte mot ansikte bäst för det ökar öppen-

heten mellan den som intervjuar och den intervjuade. Jag anser att informationen samt svaren 

var bra som erhålles av informanterna och utsvävande svar. 

Jag hade konstruerat fem teman samt följdfrågor. Följdfrågor användes för att vara säker på 

att inte leda in informanterna på spår som inte gällde problemområdet, för att få kontroll över 

intervjun. De teman som pilotintervjun innehöll var bakgrundsfrågor om deltagarnas gruppar-

bete samt: ”Anledning till att studenter jobbar i grupp”, ”Hantering av mobilen i Gruppsam-

manhang”, ” informantens tankar angående mobil användning under grupparbeten”, ”Anled-

ningar till användning av mobil” ”mobilens påverkan på gruppen och individens fokus”. 

Ahrne och Svensson (2015) hävdar att maktobalans kan lätt förekomma mellan informant och 

intervjuare. Därför är det viktigt att tänka över hur miljön påverka informanten samt infor-

mantens svar. Eftersom visa platser kan upplevas som främmande och obekväma för infor-

manten, vilket kan leda till att informanten känner sig i underläge och då inte ger lika utsvä-

vande svar, valdes universitetet där jag hittade informanten i sin naturliga miljö. Även Aspers 
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(2011, s. 141) talar om maktobalans och betydelsen som intervjuare att tänka på miljön, vilket 

motiverar mitt val av miljö, för observationen samt intervjuerna, ytterligare. Intervjun utför-

des på en plats där informantens gruppmedlemmar inte skulle kunna höra. Detta var ett med-

vetet val eftersom jag ville att informanten inte skulle känna någon press eller känna någon 

typ av obehag utifall informanten ville dela med sig av eventuella störningar som noterats.  

Under observationerna satt jag alltid samma bord som deltagarna och försökte ställa frågor 

om vad de jobbar med och om de trivs för att skapa en mer gemytlig interaktion snarare än en 

observation där forskaren sitter tyst och antecknar. Aspers (2011, s. 108) förklarar ett bra knep 

för att inte låta sin förförståelse influera sin studie är att vid observationer var med aktörerna 

och delta i det dem gör men även samtidigt ställa frågor till aktörerna om vad dem gör, deras 

upplevelse och tolkning av situationer. 

Jag hade möjligheten att välja plats av observationen eftersom jag ville observera studenter 

där grupparbete inleds naturligt var universitet en perfekt miljö för mina observationer. Jag 

letade studenter sittande i grupp och som studerade något. Därför valdes studenter som stude-

rade i olika lokaler på universitetet. Miljö var inte helt utan störningsmoment såsom pratande 

människor eller oljud ifrån diverse städare med mera som skjuvade på vagnar.  Intervjun ut-

fördes i tillsynes tom korridor, där kunde jag lättare undvika yttre faktorer som kan tänkas 

störa informanten. Anledningen till det var för att öka reliabiliteten i min studie. 

Deltagare i denna studie benämns som deltagare/informanter. Om deltagare benämns ”infor-

mant” innebär det specifika deltagare utav grupperna som observerades har även intervjuats. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är benämningen på ett urval viktig och kalla sina deltagare 

”informanter” är bra eftersom detta leder forskaren att se sina informanter mer som informat-

ionskälla snarare än objekt. Till skillnad från ”informanter” kan forskaren benämna deltagarna 

för ”intervjuobjekt”, vilket då kan påverka forskaren att ställa frågorna likt ett polisförhör. Det 

här kan påverka intervjun samt svaren som de intervjuade ger på ett negativt sätt. Detta kan 

låta motsägelsefullt att alla kallas deltagare men endast några har blivit benämnda informan-

ter. Anledningen till det lagts upp på det här sättet är två. Den första anledningen är, endast 

några av deltagarna har intervjuats. eftersom jag ville se platsen i naturlig miljö och det finns 

risk till för mycket data som måste transkriberas samt kodas, vilket begränsat med tid fanns 

för. Den andra anledningen är att intervjupersonerna är dem som har gett sina egna, subjektiva 

tolkningar av gruppsituationen. Intervjupersonerna ger sina tolkningar angående fokusen, 

bland gruppen som dem tillhör, i samband med mobiler och bidra med information om sina 
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uppfattningar om gruppinteraktionen. Alltså hjälper informanten forskaren förstå bättre moti-

vet till beteenden som noterades i fältanteckningarna. Informanten hjälper forskaren till att 

förstå meningen av situationen, observationen och därmed kallas dem informanter, för att visa 

var jag hjälpts till att forma en bild av situationen och fått hjälp till att analysera empirin. Slut-

satserna och tolkningar har tagits fram genom att intervjua deltagare, samt genom att låta 

materialet, så lite som möjligt, färgas av forskarens egna förförståelse.  Induktiv ansats är ett 

sätt att hantera förförståelsen eftersom forskaren letar efter nya innebörder i det induktiva. 

Därmed var intervjuguiden semi strukturerad och det motiveras med att genom öppna frågor 

som tvingar forskaren att se nya saker gällande forskningsområdet, i detta fall mobilteknik 

och gruppinteraktioner, får forskaren nya perspektiv att ta in.  

Disposition av Grupper 

Grupp 1: 2 stycken medlemmar. Informant från denna grupp heter Informant 1 

Grupp 2: 4 stycken medlemmar. Informant från denna grupp heter Informant 2 

Grupp 3: 2 stycken medlemmar. Informant från denna grupp heter Informant 3 

Grupp 4: 2 stycken medlemmar. Informant från denna grupp heter Informant 4 

Analysmetod 

Nedan beskrivs tillvägagångsättet för att koda studenternas utsagor. Därefter påvisas på hur 

jag har stärkt reliabiliteten och validiteten i föreliggande studie.  

Kodning 

Trots att jag hade fördjupat mig inom ämnet för det forskningsområdet rörde försökte jag hitta 

nya ämnen i empirin vid början av analysen.  

Koderna för det transkriberade togs fram utifrån Collins interaktionsritual teori (2004) samt 

begrepp ifrån Goffman (1963). Kodningen och analysen är tematisk (Aspers, 2011, s. 177). 

Det blev induktivt eftersom jag var öppen för nya tolkningar baserad på informationen som 

informanten gav vid pilot-testet. Innan observationen frågade jag om tillåtelse att sitta tillsam-

mans med dem grupper som ställde upp, vilket alla tillät. Efter observationen utfördes en in-

tervju med en av gruppmedlemmarna. Intervjuerna transkriberades. Enligt Kvale och Brink-

man (2012) är transkribering när forskaren översätter ett språk till ett annat. Därmed översatte 

jag talspråk till skriftligt språk eftersom det skrevs ner det som sades samt informanternas 

kroppsspråk och tolkade sedan informationen utifrån det. Det letades efter ord, meningar och 

uttalanden som repeterades eller återkom mest frekvent i samtalen. Sedan försökte jag se vad 
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för typ av ord som passade bäst in för att sammanfatta det informanten pratade om. Jag for-

mulerade följande teman: distraktioner, fokus, mobilen ger upphov till mycket input och mobi-

lens påverkan på gruppfokus, diversering av uppmärksamhet även kallat dislojal.  Med sum-

merande ord kunde data lättare sorteras. Orden fungerar likt en kod, samt uttalanden som 

handlar om samma saker hamnar inom samma ord/kod. Ibland har samma stycke text fått/ 

hamnat under flera ord/koder i enlighet med Braun och Clarkes (2006) 6 steg. Anledningen 

till användandet av summerande ord är för att förhindra kaos och förvirring när jag sorterade 

data. Exempel på hur jag gick tillväga med kodningen:  

“Allt handlar om hur man använder den, hur mycket… tänker jag”- citat från informant 2 utsaga 

Detta citat fick färgen grön och kodades till kodordet ”strategier”. Citat ovan ligger i temat 

”strategier”.  Sedan är meningar eller ord där informanten citerar andra individer markerat 

med ”noter”.  

Det bästa sätt är att fråga personen någonting ’Ja men vad tycker du om det här’ (fiktiv dialog). 

För då måste den fokusera (Informant2). 

Även när imiteringar av emotionsuttryck som informanterna gör har markerats med asterisk 

(*). 

Ja men då tar det någon sekund innan personen förstår att jag har slutat prata därför att den sitter 

med mobilen. Och då lägger den undan mobilen, Hm *låtsas lägga undan en mobil*, och ler alltid på 

slutet. *gör med mening ett falskt leende* (Informant 1). 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten och validiteten i denna studie har stärkts på så vis att jag har utfört kvalitetssäk-

rande förberedelser såsom förberedelse inför intervjusituation samt påläsning angående fältet 

som jag har undersökt med mera. Begreppen validitet och reliabilitet används för att göra be-

dömningar angående undersökningens kvalitet. Validitet handlar om hur trovärdig studien är, 

att studien mäter det som är avsett att mätas. Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt studien 

samt det insamlade materialet är (Trost, 2010, s. 132). 

Kvale och Brinkmann (2012) poängterar att studier som kan upprepas av andra forskare har 

en god tillförlitlighet. Jag har försökt vara så transparant som möjligt i syfte att göra det möj-

ligt för andra forskare att i godaste mån replikera denna studie. Forskaren för denna studie do-

kumenterade och har beskrivit noggrant tillvägagångsättet för att få in och tolka data till 

denna studie. Av denna anledning finns det god möjlighet för upprepning av forskningen, 
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även om förutsättningarna i en kvalitativ studie aldrig helt går att omskapa. Svaren som vinns 

ur informanterna kan variera beroende på vem som intervjuas, vilken miljö intervjun sker i 

och vem som utför intervjun (Kvale & Brinkmann, 2012).  

Den semistrukturerade intervjuguiden var till nytta för trovärdigheten i denna studie. Detta på 

grund av de frågor som ställdes gick att följa upp med följdfrågor, samt alla frågor i intervju-

guiden var inte nödvändiga att ställas. Jag ställde enbart frågor vilket berörde ämnet som var 

menat att undersöka, vilket kan öka studiens trovärdighet och reliabilitet eftersom då styr fors-

karen inte in informanten på ett visst spår utan är öppen för informantens upplevelser (Trost, 

2010). 

Enligt Trost (2010) är ett lämpligt stort urval av informanter mellan 4–8 individer. Trost 

(2010) föreslår att forskaren har ett stickprov på relativt få informanter. Det är en god idé för 

att undvika att inte materialet ska bli ohanterligt, för mycket data. Det viktigaste är att få fram 

tillräckligt mycket material för att uppnå syftet. Detta anses ha gjorts i denna studie där jag 

hade 4 informanter och 6 observerade grupper. 

 

Peer Review av uppsatsens alla delar har genomförts genom att oberoende medstudenter alltså 

har läst, opponerat på materialet, översätt vald operationalisering och metod vilket stärker va-

liditeten och reliabiliteten. 

Etiska överväganden 

När en forskare genomför undersökningar är det viktigt att forskaren tar hänsyn till ett flertal 

etiska aspekter eftersom etiken åskådliggör värdegrunden samt de premisser som utnyttjas i 

det vetenskapliga arbetet. 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat etiska riktlinjer som är centrala för att kunna utforma en 

uppsats som tar hänsyn till informanternas/deltagarnas villkor. Det finns uppdaterade riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2011) men eftersom den tidigare versionen från 2002 är mer strukturerad 

användes de äldre i utformningen av studien. Riktlinjerna är indelade i fyra fundamentala 

krav. Dessa grundläggande krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkra-

vet och nyttjandekravet se Vetenskapsrådet (2002, s. 6). 

En aspekt kopplat till samtyckeskravet handlar om att inte lägga ord i munnen på informanter 

eftersom informanten ger samtycke till att skildra sin egen historia, inte bekräfta forskarens. 
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Därför strävade jag efter att formulera frågor som inte lägger ord och värderingar i mun på in-

formanterna.  

Jag förklarade för informanterna vad studien handlar om. Forskaren formulerade sitt syfte på 

ett sådant sätt deltagarna förstod vad forskningen går ut på utan att influera deltagarnas bete-

ende. Exempel i stället för interaktion användes ordet umgänge och istället för att säga att stu-

dien gällde: ” Hur mobiltelefonen påverkar på det sociala samspelet i gruppen under grupp-

arbeten samt hur studenter förhåller sig till mobiltelefon i förhållande till uppmärksamhet och 

fokus. Formulerade jag att studiens syfte var att: ”se hur studenter förhåller sig i gruppsam-

manhang samt vad som prata om och vilka/vilket ämne ni studerar i er grupp” citat ur Bilaga 

2 (se bilaga 2). Detta går i enlighet med vetenskapliga rådets första krav, informationskravet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) säger samtyckeskravet, vilket är det vetenskapliga rådets andra 

krav, att deltagare ska ge sitt samtycke till att delta i undersökningen. Dessutom måste forska-

ren informera att möjligheten finns för deltagarna att när som helst avbryta sitt deltagande i 

studien Vetenskapsrådet se (2002, s. 9-11). Deltagare får inte pressas eller tvingas till att delta 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vid kontakt med deltagarna förklarades att dem när som 

helst kan välja att inte delta i observationen eller fortsätta med intervjun. Detta i enlighet med 

Samtyckeskravet. 

Kvale och Brinkmann (2012) understryker att undersökarens ansvar och skyldighet är att 

värna om deltagarnas/informanternas integritet. Konfidentialitetskravet innebär att informat-

ion och personuppgifter behandlas diskret samt att obehöriga inte kommer kunna få den in-

formationen som deltagarna ger se Vetenskapsrådet (2002, s. 12-13). Det vetenskapliga rådets 

tredje krav, konfidentialitetkravet uppfylldes genom att deltagarnas uppgifter hålls hemliga 

och är anonyma, vilket innebär deltagarna inte har nämnts med namn. 

Nyttjandekravet betyder att information som införskaffas i studien endast får användas i forsk-

ningsändamål och inte i andra sammanhang se (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Deltagarna fick 

veta att all data kommer förstöras efteråt dessutom att endast lärare samt medkursare skulle få 

se studien. Det förklarades tydligt att färdig uppsats och deltagarnas medverkan endast skulle 

användas i forskningssyfte, detta i enlighet med sista kravet, krav nummer fyra, nyttjandekra-

vet. Deltagarna fick även mitt nummer och e-postadress om det skulle vara några frågor eller 

funderingar ifrån deltagarna. 
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Resultat och analys 

Syftet med studien är att få insikt i hur mobilen påverkar arbetsgruppers uppmärksamhet och 

fokus samt deras känsloupplevelser under grupparbeten. Frågeställningarna lyder: Hur upp-

fattas mobiltelefonanvändning av studenter gällande uppmärksamhet och fokus? Hur uppfatt-

tas mobiltelefonanvändning bland deltagare under ett grupparbete? I vilket syfte används mo-

bilen under ett grupparbete?  

Nedan presenteras relevanta utdrag ifrån studenternas utsagor. Utsagorna har analyserats och 

tolkats med relevanta teorier formade av Collins (2004) samt Goffman (1963) för att kunna 

förstå det sociala samspelet och dem gruppinteraktioner som har observerats. Fältanteckning-

arna från observationerna har också inkluderats i analysen som hjälp för att förstå gruppinter-

aktionerna, men även för att belysa mobilens påverkan, positivt eller negativt, på gruppinter-

aktionerna i ett mer nyanserat ljus. 

Mobil likt en osynlighetsmantel 

Varseblivningsbarriärer är något en individ/aktör använder medvetet eller omedvetet för att ta 

rast ifrån eller undvika ett framträdande och därmed analysering ifrån publiken, omgivningen. 

Dock kan detta vara problematiskt eftersom publiken tolkar och pratar om aktören även under 

en paus. 

När studenten med keps läser högt ur en bok börjar alla tre deltagare använda mobilen och efter 

Studenten läst klart frågar studenten med keps om dem andra i gruppen ens lyssnar. Gruppmedlem-

marna säger att de lyssnar. Alla gruppmedlemmarna bekräftar att de lyssnar när studenten frågar 

om de verkligen lyssnar på hen. Studenten verka tvivla på hens medstudenters fokus på grund av 

att de samtidigt satt med mobilen under tiden som hen läste högt ur läroboken. (fältanteckningar) 

Även här blir det tydligt att mobilen blir en varseblivningsbarriär. Mobilens påverkan är att 

den får gruppmedlemmar att bli misstänksamma, likt ett illojalt beteende, där den som för dis-

kussionen inte känner sig lyssnad på/sedd. Informant 1 har nämnt på liknande sätt vad mobi-

len kan få hen att känna. Informanten uttrycker att mobilen är ett redskap som individer ska 

använda under en tid som studenten kallar icke tid eller paus tid. Man kan dra som slutsats att 

mobilen kan användas under mindre viktiga tillfällen till exempel vid pauser, men det innebär 

också att ögonblickligen som mobilen tas fram går aktören av scenenen och slutar med fram-

trädandet och går på ”paus”. En paus från verbal och icke verbal kommunikation där individer 

visar upp artighet tillexempelgenom en hälsning eller nickning i syfte att visa att individen ser 

personen som den nickade åt. Utifrån Goffmans begrepp varseblivningsbarriärer kan vi förstå 
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hur mobilen kan upplevas av andra individer i interaktion med en mobilanvändare. Goffman 

(1963) förklarar att barriärer är till för att skapa en paus åt aktören och tillfälle att sluta agera 

på scen. Det verkar som att mobilen är en ytterligare rekvisita för detta ändamål, vilket nu ny-

anserar vad som faller in i begreppet varseblivning. I den främre regionen är individen på scen 

och är sedd på alla olika sätt. Goffman (1974) argumenterar för att när vi är i främre region då 

finns normer för hur en individ ska agera när den är i andra individers närvaro. En norm vid 

namn hövlighetsnormen som styr förväntningar som andra har på hur man ska behandla andra 

människor. Sedan är anständighetsnormen som styr våra förväntningar av vad som ska sägas 

och göras i närvar av andra individer. Om mobilen används fel tycks mobilanvändningen 

bryta emot de artighets normer som finns mellan individer i grupp eftersom olämplig använd-

ning av mobilen leder till negativa sanktioner. Detta har bevisats tidigare i uppsatsen. 

Hen använder inte mobilen för arbetsändamål utan verkar skriva sms. Hen verkar inte bli uppmärk-

sammad under den tid hen sitter med mobilen vid ett tillfälle. Studenten pratar till gruppmedlem-

mar men håller samtidigt mobilen för ansiktet och ingen av de andra gruppmedlemmarna tar ögon-

kontakt när studenten talar. Efter det att mobilen läggs bort tar det några sekunder innan studenten 

får ögonkontakt med de övriga som respons. (fältanteckningar) 

Här kan man se tydligt att studenten blir nästintill osynlig för gruppmedlemmarna när hen 

splittrar uppmärksamheten mellan deltagarna i gruppen och mobilen. Studenten verkar bli av-

skärmad från omvärlden på grund av att hen fokuserar sig på mobilen helt och hållet, iallafall 

vad det uppfattas som för andra människor runt omkring. Mobilen fungerar likt det Goffman 

(1963) beskriver att en tidning kan fungera som, en barriär som avskärmar aktören ifrån publi-

ken och skapar en publikåtskillnad. Hursomhelst är mobilen inte enbart en barriär utan också 

ett redskap för att används i arbete och konversationer. 

Mobilen blir en varseblivningsbarriär, men de flesta studenter tänker att mobilen ska uppfattas 

som sekundärt fokus av andra individer och ser det själva som sekundärt fokus när dem själva 

använder mobilen. Paradoxalt nog verkar det som att vissa kan uppleva mobilen som en se-

kundär fokusering men majoriteten studenter uttrycker att de upplever mobilen likt en barriär 

som splittrar individens uppmärksamhet. Även här är Goffmans begrepp varseblivningsbarriär 

(Involvement Shield) applicerbart. Splittringen av uppmärksamhet på grund av mobilanvänd-

ning har liknande effekter som vad Goffman (1963) beskriver att en varseblivningsbarriär har 

och det verkar som om splittring av uppmärksamhet och varseblivningsbarriär har en kopp-

ling till varandra i detta fall. Eftersom likt en tidning som Goffman (1963) förklarar kan en in-

divid bli näst intill osynlig och jag hävdar därmed att mobilen likt tidningen fungerar dels som 
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en osynlighetsmantel, men även skapar mobilen i vissa fall splittring av uppmärksamhet. Ak-

tören pendlar mellan att vara synlig/mentalt närvarande mentalt och osynlig/mentalt icke när-

varande. Denna pendling mellan huvudsakligt fokus och sekundärt fokus blir likt ett pend-

lande där individen som använder mobilen pendlar mellan att vara synlig och icke synlig för 

den andra parten. Därmed uppfattas mobilen som en varseblivningsbarriär och samtidigt kan 

den kopplas till splittring av uppmärksamhet. Detta är upplevt som ett respektlöst beteende, 

och de förväntningar som finns hos individer på andra parter som befinner sig i interaktionen 

uppfylls inte. Dessutom kan varseblivningsbarriär kopplas till begreppet sekundärt fokus (se-

cond involvement) vilket Goffman (1963) nämner och som DiDomenico och Boase (2013) 

använder som analysredskap för att förstå en situation som de har observerat och tolkat. Se-

kundär inblandning och huvudsaklig inblandning är underbegrepp som hjälper till att fördjupa 

och utveckla begreppet splittrad uppmärksamhet. Dessa tre begrepp har alltså en nära kopp-

ling till varandra och samtliga begrepp berör och förklarar hur mobilen upplevs och kan upp-

fattas som i sociala interaktioner under ett grupparbete. Goffman (1974) menar att människor 

samlar på sig information vilket vi använder för att läsa av en situation. Detta gör vi genom att 

tolka rumsliga tecken, vilket är placering i rummet samt avstånd till andra. Vi gör det även ge-

nom kroppsliga tecken, det icke verbala såsom hållningen och kroppsspråket som individen 

använder. Mobilen kan uppfattas som ett utryck att denna individ inte är intresserad av att ha 

en konversation.  Denna pendling som individer ägnar sig åt under grupparbeten tycks vara 

jobbig för gruppmedlemmarna visar det sig i denna undersökning. 

Problematiken mellan fokus och mobilen under grupparbeten 

Informant 1 berättar när andra använder mobilen i sociala sammanhang är det slöseri med tid: 

”Tid är ju pengar” (Informant 1). Studenten bekräftar att hen menar att tid är den värdefullaste 

valutan. Tillsammans med andra kan sociala medier bli likt en barriär mellan studenten och 

den utomstående parten som hen kommunicerar med. ”Fokusen är ju över all annanstans än 

att vi skulle umgås… så då får jag ingen energi av det så då skiter jag i det” (Informant 1). Ci-

tatet kan tolkas som vad Goffman (1963) beskriver som varseblivningsbarriär. Här är fokus 

någon annanstans och framträdandet, det sociala samspelet, är inte längre prioriteten utan in-

puten ifrån mobilen är det. Dessutom innehåller citatet en upplevelse av att inte bli sedd samt 

att en sådan känsla får energin hos studenten att dräneras, eller till och med uppehåller studen-

ten från att få någon typ av positiv energi av samspelet.  
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När informanten ställdes frågan om vad studenten gör med sin mobil svarar hen: ”Jag lägger 

den i fickan” (Informant1). Utöver det nämner informant 1 att dem fick välja de gruppmed-

lemmar som dem ville jobba ihop med. Studenten nämner då att anledningen till att denna 

gruppsammansättning skapades var för hur deras mobilvanor ser ut:  

Den finns inte med. Jag är väldigt strikt med min mobil jag har typ inga notiser heller/…/ Där är 

alla likadana. Jag tror att det är därför vi gärna jobbar ihop (Informant 1). 

Här syftar informant1 på att hen gillar att arbetsgruppen delar åsikten om att inte använda mo-

bilen under ett grupparbete. Collins (2004) påstår att individer endast kan ses som verkliga 

gruppdeltagare om de har och uppehåller ett gemensamt fokus med resten av gruppen. Mobi-

len verkar ha en effekt på studenten som ger splittrat fokus och fyller studenten med diverse 

tankar som hen vet att mobilen kan svara på bara genom att söka upp det på mobilen. Vi kan 

förstå hur dynamiken i en interaktion bör vara mellan individer utifrån Collins (2004) kriterier 

för en lyckad interaktionsritual. När mobilen används på ett olämpligt sätt spricker det Collins 

(2004) kallar gemensamt fokus och på så vis skapas en situation där studenten inte är en verk-

lig gruppdeltagare eftersom den inte hjälper till att upprätthålla den gemensamma verklig-

heten dem skapats tillsammans med de andra gruppmedlemmarna. Då blir det rimligt att anta 

om det exempelvis är en grupp på fyra där alla sitter med mobilen, då har det skapats fyra 

olika primära uppmärksamheter. Det samspelet, sociala interaktionen och känslan av att indi-

viderna är i ett grupparbete och del av en arbetsgrupp blir då bara tydligt när alla deltagare 

återvänder med sitt fokus på grupparbetet. Informanterna uttrycker även att om det är en 

splittrad uppmärksamhet på samspelet och konversationen, då riktar informanterna sitt pri-

mära fokus på mobilen. 

Då säger jag ingenting, blir tyst och börjar själv titta själv i mobilen. Jaja men det var inget intres-

sant då skiter jag i det liksom (Informant 2). 

I citatet ovan syftar studenten på att hen inte var tillräckligt intressant för att ha fullt fokus på. 

I citatet uttrycker informant 2 att i en social interaktion är fokus av ytterst vikt och känslan av 

att bli sedd är essentiell. Collins (2004) upplyser om att människor söker sig till sociala inter-

aktioner likt en växt som söker sig till solljus, men det å andra sidan är bara om fokus finns i 

det nuvarande samspelet, om inte fokus finns investera individer minimalt, om ens alls i sam-

spelet. Vidare verkar ett krav för en givande och positiv emotionell energi i interaktionen var 

att som man individ bli sedd och uppmärksammad.  Mobilen kan alltså, om den används fel, 

krocka med Collins (2004) fokuskriteriet, närvarokriteriet och objektkriteriet på samma gång. 
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Fokuskriteriet uppfyll inte eftersom mobilanvändaren, med blick eller kroppsspråk, inte visar 

tillräckligt med uppmärksamhet till den andra parten. Närvarokriteriet krockar med mobilin-

blandningen på så vis att mobilanvändaren inte är hundra procent närvarande. Mobilanvända-

ren förflyttas som individ ifrån stunden in till en annan verklighet som finns i mobilen och är 

därmed inte mentalt närvarande. Studenterna uttrycker att dem har en föraning och tro att in-

divider inte kan ha hundra procent uppmärksamhet på samtalet om de sitter med mobilen samt 

att människor inte kan ge hundra procent åt två sysslor samtidigt. Objektkriteriet krockar med 

mobilinblandning på så vis att individen inte har sitt fokus helt på samma objekt som den 

andra parten har just då. 

Om du vill säga något så kommer inte personen att höra för den är upptagen med annat. För att det 

ska vara respektfullt ska det vara att jag pratar och du lyssnar och det är då det blir en konversation. 

Om någon inte reagerar när man pratar kan man lika gärna sitta och tala till en vägg (Informant 3). 

Så länge man märker att personen är närvarande /…/ ger ett svar /…/ så den inte svarar frånvarande 

(Informant 4). 

Här uttrycker informanterna att en konversation och ett socialt samspel bygger på att båda har 

ett gemensamt fokus på varandra. Annars är det inget riktigt samspel. Här bevisas min teori 

om att närvarokriteriet som Collins (2004) nämner har ändrats på så vis att personer kan vara 

fysiskt närvarande men det betyder inte att dem nödvändigtvis är närvarande mentalt i sam-

spelet. 

Strategier för att hantera mobilen på ett socialt kompetent sätt  

I grupp 2 som har 4 stycken gruppmedlemmar. En av medlemmarna använder mobilen och börjar 

prata om saker som inte har med den nuvarande konversationen att gör. Samtalsämnet hen pratar 

om tycks ha en koppling till hens mobilanvändande eftersom hen tittar i mobilen och utbrister i ett 

nytt samtalsämne. I detta fall verkar mobilen vara anledningen till, och som förde igång ett samtal. 

(Fältanteckning) 

Att föra samtal vidare eller att skapa ett nytt samtalsämne med hjälp av mobilen verkar vara 

en strategi studenter använder ibland under sociala interaktioner för att skapa ett gemensamt 

ämne att diskutera. Att jag använder ord strategi är eftersom informanterna uttrycker att det 

finns korrekta sätt att använda mobilen på under en social situation, vilket grupparbeten är. 

Vilket då får mig att reflektera kring om det finns strategier för hur individer ska använda mo-

bilen i gruppinteraktioner. Studenter uttrycker följande: 

Allt handlar om hur man använder den, hur mycket. … tänker jag (Informant 2). 
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Om jag arbetar med personer jag inte känner så väl då använder jag inte mobilen så mycket. Jag 

anpassar mig lite efter vilka jag jobbar med (Informant 4). 

Det beror mycket/…/ om man sitter med mobilen mycket eller inte (Informant 3) 

Informanterna uttrycker implicit att det finns strategier och regler för hur mobilen bör använ-

das på ett socialt acceptabelt sätt, vilket bekräftar min förmodan. Frågan hur en mobilanvän-

dare ska veta hur användningen av mobilen är rätt kom till mig. Studenterna uttrycker att om 

mobilen används på så sätt att den involverar gruppmedlemmarna samt deras fokus på ett sätt 

som gruppmedlemmarna uppskattar, då är det en social accepterad användning av mobilen. 

studenter hävdar följande gällande hur gruppmedlemmar bör använda sig av mobilen så att 

det bedöms som ett lämpligt användande av mobilen: 

Det är okej om man har en anledning till det. Ja men om det har hänt något, om man måste ha reda 

på någonting, måste boka tid någonstans eller skriva till någon om hjälp med arbetet (Informant 2). 

Jo på luncherna. Fast typ när man står och värmer mat för det är ju som en inte tid. Då är den lik-

som bra. Då kan jag använda mobilen för då är jag i väntans tider. /…/ Tiden är en sån där paus tid 

(Informant 1). 

Det är okej till en viss gräns. /…/ vid pauser /…/ Men om personen ständigt sitter och tittar ner i sin 

mobil det känns ju inte jättesocialt och det är inte heller respektfullt gentemot dem andra som sitter 

runtomkring (Informant 3). 

Det tycks vara korrekt användning av mobilen om mobilanvändaren förklarar varför den tar 

upp mobilen under en social interaktion. Collins (2004) hävdar att det finns fyra kriterier som 

en interaktionsritual behöver uppfylla för att det ska bli en lyckad interaktionsritual. För att 

inte bryta de kriterier som Collins (2004) nämner verkar det som att mobilanvändaren måste 

säga till eller åtminstone förklara anledningen till varför den använder mobilen. Enligt Collins 

(2004) är ett av kraven för en lyckad interaktionsritual att individerna i interaktionen har ett 

gemensamt fokus på en aktivitet eller objekt, vilket då mobilanvändaren inte anses ha ef-

tersom hen inblandar sig med ett annat objekt, mobilen.  

Ett genomgående mönster och tema som visats sig genom observationerna samt intervjuerna 

är att vissa tillfällen är mer lägliga än andra till att använda mobilen. Jag har valt att kalla 

dessa stunder för ”tråkiga/svårhanterliga stunder”. Om inblandning av mobilen görs fel kan 

följd reaktionen av det tydliggöras med vad Goffman (1963) kallar en negativ social sanktion 

emot den respektlösa, mobilanvändaren. Dessa sanktioner används för att bestraffa en individ. 
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Studenterna medger att dem använder olika taktiker och knep för att hinta till individer att 

mobilen används på fel sätt eller vid ett olämpligt tillfälle.  

Att bli tyst är en strategi för att hantera olämpligt mobilanvändande. Det tycks som att detta 

med att människor har svårt att hantera en ”tråkig stund” utnyttjar några av informanter till sin 

fördel för att få andra individer till att bli obekväma och sluta sitt mobilanvändande. När jag 

frågar informant 1 om varför hen använder tystnad som taktik svarar hen:  

Ja men då tar det någon sekund innan personen förstår att jag har slutat prata därför att den sitter 

med mobilen. Och då lägger den undan mobilen, Hm *låtsas lägga undan en mobil* och ler alltid 

på slutet *fejkler*(Informant 1). 

Hen utnyttjar tystnaden i citatet, för att få en reaktion utav den respektlöse parten. När jag sä-

ger ”respektlösa parten” då menar jag inte att dem nödvändigtvis är respektlösa med flit utan 

att dem kan uppfattas som respektlösa av andra individer i sin närhet. Strategin att börja 

bläddra i en bok kan ses som att informanten använder som en taktik, där hen hanterar olämp-

lig mobilanvändning. Hen hanterar situationen genom tar bort sitt fokus och sin uppmärksam-

het från den individ som har använt mobilen på fel sätt och bestraffningen i detta fall blir att 

individen blir ignorerar. Den som inblandar mobilen fel blir ignorerad på ett liknande sätt som 

den som fick den andra individen att känna sig av den som inblandade mobilen fel. Därmed 

får den respektlösa känna på sin ”egna medicin”.  På så vis leker studenten med fokus och 

bryter fokuskriteriet, som Collins (2004) nämner är ett villkor i en interaktionsritual, genom 

att avleda sin uppmärksamhet på något annat än det pågående samspelet.  Detta är alltså ett av 

sätten att hantera olämplig mobilinblandning. Vidare om man pratar i begreppet om lämpliga 

beteende i face-to-face interaktioner, som Goffman (1963) nämner, är detta en bestraffning på 

den individ som inte respekterar den andra individen i samspelet. Andra strategier är: 

”Jag börjar till slut prata om någonting som inte har med saken att göra /…/ Eller faktiskt resa sig 

upp och gå därifrån och se om dem märker” (Informant 2). 

"Man säger till” (Informant 3). 

Individer kan alltså utföra många negativa sanktioner, men en bestraffning individer vanligt-

vis inte tar till är fysiskt bestraffning i form av slag. Informant 2 har en mer subtil taktik för 

att hantera inkorrekt inblandning av mobilen under ett grupparbete: 

Det bästa sätt är att fråga personen någonting ’Ja men vad tycker du om det här’ (fiktiv dialog). För 

då måste den fokusera (Informant 2). 



Socialpsykologi III,  
DK 3; Kandidatuppsats 15 hp 

VT 2017 Sebastian Hederstedt 
    

 37 av 60 
 

En ”vad tycker du?” fråga tycks vara både snällt och till för att få upp energin eller stäm-

ningen bland gruppmedlemmarna samt för att hantera ofokuserade personer. Men det kan 

även vara en strategi: 

Ibland har jag varit med om att man försöker fråga saker men ingen lyssnar/…/ men då är det skit-

kul om någon faktiskt frågar: ’Vad tycker du?’ Så det kan vara både på ett taskigt sätt och på ett 

snällt sätt, det beror på (informant 2).  

Mobilens påverkan på den emotionella energin går jag djupare in på i stycket ”Emotionell 

energi” samt ”Vänner..?”. Ett otrevligt sätt av ”vad tycker du?” (-) verkar vara beroende på 

vilket tonfall man har i rösten när man frågar. Eftersom om man ställer frågan ett otrevligt sätt 

är det inte lika vänligt sagt än när det är i syfte att skapa gemenskap. Vidare hävdar studen-

terna att de negativa sanktionerna varierar beroende på hur väl de känner de andra gruppmed-

lemmarna: 

Det beror helt på hur väl jag känner personen /…/ om det är någon jag känner bra då skriker jag på 

dem /…/ om det är någon jag inte känner så bra då säger jag ingenting och blir tyst och börjar själv 

titta själv i mobilen (Informant 2). 

Ja, Jag är inte så mycket för konflikter så jag skulle aldrig säga något om någons användning av 

mobilen. Jag skulle bara tycka för mig själv och visa med kroppsspråket (Informant 3). 

Det verkar vara som att individer är obekväma med att säga till en mobilanvändare. Anled-

ningen till detta skulle troligtvis kunna vara att mobilen är en sådan stor del av människors 

vardag, och invävt i vardagliga sociala interaktioner och situationer. ”Den ska vara där, den är 

en del av mig/…/ JA, 2017 vet du” (Informant 2). Här ligger en implicit betydelse att mobilen 

är så pass vanlig. Därför verkar en blick vara den sanktion som är mest vanlig vid olämplig 

inblandning av mobilen och som den irriterade individen ger till kompisar i smyg, men även 

till mobilanvändaren. Denna blick kan åskådas genom att den kan vara obekvämt lång eller ett 

kisande med ögonen och ett surt stirrande. Beroende på hur mycket individen känner mobi-

lanvändaren får den en tillsägelse, blick eller tystnad. När är det okej att använda mobilen un-

der ett grupparbete, här uttrycker samtliga informanter när: 

Det är okej om man har en anledning till det. Ja men om det har hänt något, om man måste ha reda 

på någonting, måste boka tid någonstans eller skriva till någon om hjälp med arbetet (Informant 2). 
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Det okej till en viss gräns. /…/ vid pauser /…/ Men om personen ständigt sitter och tittar ner i sin 

mobil det känns ju inte jättesocialt och det är inte heller respektfullt gentemot de andra som sitter 

omkring (Informant 3). 

/…/ om du involverar mig. ’Ja men tittat på denna bilden. Hahaha’ *påhittad dialog* (Informant 4).  

Ovan är alltså några handfastaregler för hur individer kan inblanda mobilen i ett grupparbete.  

Vid en ”snabbpaus” kan individer ta fram mobilen.  Även om mobilanvändaren har en in-

blandning med sin mobil och inblandar de andra parterna, finns det ett lämpligt sätt att använd 

mobil under ett grupparbete.  I citatet från Informant 4 berörs också positiva emotioner, där 

mobilen tycks kunna ge upphov till en lättsam och positiv stämning bland gruppen. Studenter-

nas utsagor målar upp en bild om att mobilen kan ge positiva emotioner men även negativa 

emotioner beroende på i vilken situation och syfte mobilanvändaren använder mobilen. 

Emotionell energi 

Mobilen används för att föra ett samtal vidare där de pratar om ett meddelande som tre av delta-

garna har fått från en kompis. De skrattar och är väldigt glada när de pratar om meddelandet. (fält-

anteckning)  

Att skratt, vilket Collin (2004) reflekterar kring om att vara en av de största drivkrafterna till 

varför människor dras till interaktioner tycks mobilen kunna ge upphov till. Trots att många 

har negativa åsikter om mobilanvändning verkar mobilens inverkan på gruppen vara något 

som kan vara en bidragande faktor till ökad positiv emotionell energi bland gruppmedlem-

marna. Mobilen är ett redskap som kan ge, vad Collins (2004) betonar att en interaktionsritual 

kan ge, emotionell energi i form av glädje och upprymdhet. Mobilen har blivit designad för att 

kunna interagera och vara en del av vår vardag på ett så trivsamt sätt som möjligt. Mobilen 

verkar kunna vara en förstärkning av socialiseringsprocessen eftersom människor kan ta in 

andra parter som inte är fysiskt på plats, in i interaktionen som de har, via kamerafunktionen 

som finns på de flesta smarttelefoner.  

När Informant 1 får frågan vad hen gör med mobilen under ett grupparbete svarar hen: ”Jag är 

väldigt strikt med min mobil /…/ Den finns inte med /…/ Jag är en sådan person som inte tål 

flera intryck samtidigt. Jag blir stressad” (Informant 1). Informanten uttrycker att mobilen ger 

upphov till negativa känslor som stress och när frågan ställdes till varför mobilen stressar sva-

rar studenten:  
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Fokus ligger på mobilen/…/. Man ger ju inte hundra procent uppmärksamhet /…/ Om man umgås 

med kompisar så är man ju inte lika närvarande med dem heller… (Informant 1). 

Utsagan ovan ifrån informanten tolkas som att bristen på fokus på en individ och på indivi-

dens framträdande leder till något som liknar stress. Likt en skådespelare som håller ett stort 

och passionerat framträdande men möts av att publiken står vänd åt ett annat håll med blicken 

i motsatt riktning och tittar på någon annans framträdande blir aktören stressad. Likt den 

osedda skådespelaren som börjar känna sig icke sedd och drabbas av panik och desperat bör-

jar jobba för publikens fokus, blir informanten stressad samt känner sig osedd och blir då 

stressad över denna tillsynes brist på respekt mobilanvändaren tycks ha för informanten som 

individ. Det tycks finnas en typ av förväntan om att det ska ges ”hundra procent” av indivi-

dens fokus till interaktionen mellan parterna i interaktionen. Detta kan relateras till vad Goff-

man (1963) hävdar, att det finns förväntningar under en interaktion i ett offentligt rum. Det 

finns ett oskrivet kontrakt mellan aktörerna i ansikte-mot-ansikte interaktionen och om kon-

traktet bryts och individen inte längre är det huvudsakliga fokusen utan mobilen blir det, då 

kan negativa känslor komma fram hos den icke respekterade individen.  

Likt det Collins (2004) tydliggjort är emotioner något som driver individer. Det blir klargjort 

att även studenter söker efter den positiva energi som kan erhållas genom en social interakt-

ion, socialt samspel. 

”Det tillför inte relationen eller tillfället något att man är uppe i mobilen istället för att umgås” (In-

formant 1). 

”Vad är det dem ska tillföra?” (Intervjuare). 

 ”Energi, glädje, information.” (Informant 1)  

Det Säljö (2011) nämner, att förr erhöll människor kunskap och lärdomar genom berättelser 

och historier, tycks människor sakna att få information berättad för sig. Att få jobba med hjär-

nan, snarare än att få information konkret och serverat på ett silverfat verkar vara något som 

visa av mina informanter värdesätter. I jämförelse med att få saker berättade, uttrycker Infor-

mant 1 att det bra med mobilen är just att den kan användas likt ett verktyg för att hjälpa till i 

studierna. Vid frågan om stämningen skulle förändras om mobilen används under ett gruppar-

bete svara Informant 2 att det beror på i vilken utsträckning en gruppmedlem använder mobi-

len. Gruppmedlemmarna visar irritation med hjälp av blickar men säger inget om det olämp-

liga mobilanvändandet. Här igen bevisas det och stärker argumentet om att det finns strategier 
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och regler för hur individer i ett grupparbete ska använda mobilen och vad som är lämpligt, 

korrekt användning av mobilen under ett grupparbete. Studenterna uttrycker att de känner sig: 

”Irriterad, arg” (informant 2). 

”Man blir irriterad” (Informant 3). 

 ”Man blir lite sur kanske” (Informant 4). 

Dessa känslor kommer till uttryck om mobilen ”snor rampljuset”, uppmärksamheten, fokus 

ifrån individen. Mobilen blir en inkräktare, ovän och fiende i denna situation när/om den tar 

fokus av en gruppmedlem från samspelet och den andra parten. Om vi jämför Collins (2004) 

så kan det tolkas som att mobilen ger upphov till ilska i situationer där utomstående inte re-

spekterar gruppens symboler och ritualer. Likt det Collins (2004) nämner, blir mobilen i detta 

fall, en utomstående ”individ” som inte respekterar interaktionsritualen som Collins (2004) 

talar om, vilket får den ignorerade parten att känna ilska emot mobilen men även den andra 

parten som låter sig inblandas med mobilen under ett samspel. 

Vän eller fiende 

När klockan är 16:52 blir det tyst efter ett suckande av båda studenterna då tar den ena studenten 

upp mobilen och ser på något. (Fältanteckning)  

I denna beskrivning blir det tyst och denna tystnad samt beteenden som händer i samtakt med 

att det blir tyst har jag försökt att analysera i denna studie. Det som jag har upptäckt är att vid 

tysta stunder används mobilen mer frekvent. Jag har även fått det bekräftat att studenterna an-

vänder mobilen när det blir tråkigt eller tyst. Det som jag nu har fått underlag för följer det jag 

hade en misstanke om, att det uppstått svårigheter för studenter att hantera en tyst stund eller 

tråkig stund. Anledningen till detta skulle kunna vara, eftersom vad vissa av mina studenter 

påstår, att i mobilen finns ”allt” och på Internet är där ”allting händer”. Mobilen kan ge indivi-

der information om nästan vad som helst, vid vilken tid som helst. Studenter tycks ha vant sig 

vid att alltid kunna undvika eller piffa till en tråkig stund genom att titta i mobilen. Mobilen 

tycks varar en slags vän som alltid finns där i svåra, tråkiga, jobbiga och roliga situationer. 

Positiv verkar Informant 2 vara angående mobilen att den underlättar det sociala för vissa: 

Jag har en kompis som har en diagnos som gör att hon får mycket ångest och tycker det är jobbigt 

att vara bland folk. Och då är det skitgött /…/ Hon gillar inte att ringa men att chatta med folk, inga 

problem (Informanten 2). 
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Här uttrycker student 2, likt vad Björkström (2010) påstår, att mobilen kan fungera som ett 

bra komplement för människor som tycker att det är jobbigt med sociala interaktioner och att 

träffa andra människor. Denna studie har funnit det att stämma. Mobilen kan alltså hjälpa 

människor till att bygga relationer och kontakter för de som har svårt att bygga eller bevara 

relationer med andra individer. Detta är mycket positivt och mobilen fungerar här som en 

”vän” som hjälper människor. Vidare kan mobilen ses som en artificiell ”vän”. I citatet nedan 

från Informant 2 där hen beskriver att mobilen kan vara likt en kompanjon som hjälper hen 

igenom en tråkig period: 

Det är som en safty grej/…/ Om det blir tyst då sitter man och tittar i mobilen /…/. Man blir ju så 

lätt distraherad av den. Man ser en rolig video och sen fler roliga videor (Informant 2). 

Den dyker upp… svar på meddelanden, spela spel /…/ och vara social (Informant 3). 

Man känner sig förminskad, oviktig. Det visar dålig respekt och dåliga vett- och etikett vanor. Men 

jag känner mig väldigt unik i detta. Jag tycker att när man sitter hemma och äter med folk, ja då lig-

ger mobilen bredvid gaffeln. Vissa personer umgås ju inte jag med längre på grund av just den an-

ledningen (Informant 1). 

Mobilen fungerar likt en vän som underhåller studenterna i stunder som upplevs som tråkiga 

eller ostimulerande. Collins (2004) menar att vi människor till vardags inte tänker på om ener-

ginivåerna går ner eller upp. Om den emotionella energin går upp eller ner då märker vi det 

genom att exempelvis uppleva att ett möte med en annan människa var positivt eller negativt. 

Individer kan uppleva att en interaktionsritual med en annan människa inte gick lika bra eller 

fantastisk om den emotionella energin stiger eller sjunker markant. I Citatet ovan kan det tol-

kas som att studenten i detta fall förhindras till att känna positiv emotionell energi på grund av 

mobilens närvaro i interaktionsritualen, det sociala samspelet som de deltar i. Förhindret ver-

kar främst vara för att fokus inte är helt fullt på interaktionen utan uppdelad. Det finns vad 

Goffman (1963) kallar ett primärt och sekundärt fokus. Denna uppdelade uppmärksamhet 

uppfattas som respektlöst och studentens outtalade förväntan på att få uppmärksamhet fullgörs 

inte då. Om inte fokus längre upplevs vara på den sociala interaktionen blir därmed Collins 

(2004) fokuskriterium inte uppfyllt och då ger den interaktionen ingen eller liten positiv emot-

ionell energi.  

Jag tror att det kommer att försämra relationen med gruppmedlemmarna eftersom du kommer 

verka vara en självupptagen person. För jag tycker de är självupptagna om de tycker att det som 

händer i mobilen är viktigare än de som är runt omkring (Informant 3). 
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Upptagenhet med sig själv är vad studenterna explicit uttrycker att individer är om individen 

använder mobilen under ett grupparbete. Om individer använder mobilen i självändamålsen-

liga syften då verkar det bedömas som självupptaget och fyller den andra parten med negativa 

emotionella emotioner. Men om mobilen i jämförelse tas upp för att skapa en gemenskap med 

de andra gruppmedlemmarna är det korrekt mobilanvändning samt kan ge positiv emotionell 

energi. Det tycks vara att mobilen är sedd av informanterna som en del av individers person.  

Slutsats 

Slutsatsen blir att mobiltelefonen ger upphov till både positiva och negativa upplevelser för 

studenter under deras grupparbeten, positivt eftersom den kan få individer att engagera sig i 

ett gemensamt mål, till exempel att skratta åt ett roligt meddelande eller en bild. Känsloupple-

velserna kopplar jag till Collins (2004) kriterier, där upphöjd emotionell energi är något som 

skapas i lyckade interaktionsritualer. Positiva känslor kommer om mobilen används på rätt 

sätt vilket är bland annat om mobilanvändaren delar med sig av en rolig bild eller ett vide-

oklipp, involverar dem andra i gruppen utan att avbryta eller störa en annan gruppmedlems 

”framträdande”. Mobilen kan endast involveras som ett sekundärt fokus, och så fort huvud-

sakligt fokus kallar- vilket är det mänskliga samspelet. Individen måste ge en tillräcklig 

mängd av sin uppmärksamhet och fokus till individen eller dem andra i gruppen. Mobilen kan 

höja den positiv emotionell energin som Collins (2004) nämner samt stärka solidariteten inom 

gruppen. Ytterligare kan mobilen hjälpa till att skapa eller bevara relationer för individer som 

har svårigheter med att vistas i sociala miljöer. Ytterligare positiv påverkan för studenter i 

grupparbeten är att mobilen fungerar som ett redskap för minnet. Studenter nämner att mobi-

len är lämpligast att använda som hjälpverktyg, som hjälper gruppen med att nå sitt gemen-

samma mål fortare.  

I kontrast till rätt användning av mobilen kan fel eller olämplig mobilanvändning leda till ne-

gativa emotioner och splittrat fokus, vilket i sin tur troligtvis skulle kunna leda till att effekti-

viteten i gruppen blir lidande. Studien ger insikten om att det tycks finnas nya regler för hur 

individer ska förhålla sig i offentliga rum när de befinner sig i en arbetsgrupp. Enligt dem in-

tervjuade individernas åsikt är det olämpligt att dela upp sitt fokus mellan individ och mobil. 

Anledningen till att det är olämpligt att dela sitt fokus mellan individ och mobil under en dis-

kussion tycks vara på grund av att när informanterna talar då är det viktigt att lyssna och visa 

full uppmärksamhet. Om individer avleder sitt fokus ska det signaleras i tid samt berättas och 

anledningen till varför ska redogöras. Det syfte som mobilen används till mest verkar vara till 

att distrahera individer ifrån stunder som upplevs som tråkiga eller ostimulerande. Studenter 
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verkar ofta känna sig icke sedda och oviktiga när andra individer i gruppen splittrar uppmärk-

samheten mellan de och mobilen. Den åsidosatta aktören kan då utföra negativa sociala sankt-

ioner, såsom en tillsägning. Växelspelet mellan huvudsakligt fokus och sekundärt fokus tycks 

vara problematiskt. Att individer kan engagera sig i ett primärt fokus och ett sekundärt fokus i 

samband med grupparbeten tycks var problematiskt. Det är problematiskt eftersom informan-

terna tycks tvivla på att det är möjligt för människor att dela upp sitt fokus mellan två saker. 

Därför kan Goffmans (1963) teori om primär uppmärksamhet appliceras till denna uppsats, 

eftersom begreppet klargör det faktum att människor kan ge något eller något sitt primära fo-

kus, under det att annat i bakgrunden blir sekundärt och får inte huvudsakligt fokus. Individer 

som befinner sig i ett grupparbete upplever mobilen som distraherande för fokus och upp-

märksamheten. Mobilen blir likt en barriär, och likt det Goffman (1963) nämner, skapar bar-

riärer publikåtskillnad. Denna varseblivningsbarriär som mobilen blir, verkar inte bara skapa 

publikåtskillnad och göra aktören osynlig utan avskärmar även aktören från gruppmedlem-

marnas primära fokus vilket är arbetet. Mobilen tycks distrahera individens uppmärksamhet 

ifrån dem andra i gruppen eftersom mobilen tar all uppmärksamhet ifrån de andra personerna 

som befinner sig i interaktionen tillsammans med mobilanvändaren. Ofta verkar mobilens på-

verkan på själva grupparbetet alltså vara av distraherande art. 

De förväntningar som finns mellan individerna i en interaktion blir ouppfyllda när mobilen 

involveras på fel sätt. Förväntningarna som finns i ett grupparbete är oftast att själva uppgiften 

är huvudsakligt fokus för samtliga deltagare. Goffman (1963) påpekaratt det finns förvänt-

ningar på samtliga aktörer i ett samspel. Denna studie visar att om förväntningarna som finns 

mellan individer i en interaktion inte infrias kan det leda till sanktioner, vilket mobilen i detta 

fall gör om den upplevs som huvudsakligt fokus för den andra individen. När förväntningarna 

inte möts kan detta ge upphov till det Collins (2004) benämner som negativ emotionell energi 

såsom ilska, irritation eller stress. Vidare verkar det som att när mobilanvändaren hanterar 

mobilen på ett olämpligt sätt så bryter den emot Collins (2004) fyra kriterier för en lyckad in-

teraktionsritual. Vid olämpligt mobilanvändande använder majoriteten av studenterna sociala 

sanktioner, för att tolka informanterna i denna undersökning. Sociala sanktioner utförs ef-

tersom mobilanvändare har fått någon annan person att känna sig osedd och har därmed brutit 

mot det outtalade kontraktet som finns mellan individer under en interaktion blir mobilanvän-

daren därför tillsagd via subtila eller direkta tillsägningar.  

Mobilanvändare kan undgå att, få sanktioner eller att ge ut sanktioner, genom att hantera mo-

bilen på rätt sätt. Studien visar att rätt sätt att involvera mobilen under ett grupparbete är om 
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mobilanvändaren visar något som kan stärka gemenskapen i gruppen eller bidrar med kun-

skap som är av intresse för gruppmedlemmarna i arbetsgruppen.  I gruppinteraktioner och 

grupparbetsformer verkar det var individerna i gruppen samt arbetet som ska vara den primära 

fokusen. Kärnan och det viktiga med studien är att den visar att mobilen i största mån ska vara 

ett sekundärt fokus och inte primärt fokus. Den som använder mobilen under ett grupparbete 

kan räkna med att mobilen fungerar som varseblivningsbarriär som avskärmar mobilanvända-

ren ifrån sin grupp. Viktigt att komma ihåg är att den som använder mobilen i grupparbetssi-

tuationer använder mobilen som ett verktyg för att bidra med kunskap till gruppen eller för att 

höja stämningen i gruppen. 

 

Resultatet för studien är viktigt att veta eftersom om mobilen används i andra syften som till 

exempel för att spela spel eller titta Facebook-flödet kan det många gånger upplevas som 

olämpligt beteende av de andra gruppmedlemmarna vilket i sin tur leder till ett skörare grupp-

sammanhållning. En dålig gruppsammanhållning i sin tur verkar också kunna leda till ett inef-

fektivt grupparbete. Använd därför mobilen endast för att höja stämningen i gruppen. Detta 

genom exempelvis en rolig bild eller genom att bidra med information gällande målet gruppen 

har som mål att nå. 

Forskningsfynden i denna studie kan återkopplas till Oscar Wildes och Criss Jamis citat i bör-

jan av uppsatsen. Liknande det som står i citaten i inledning, har denna studie funnit att in-

formationen finns i överflöd och att människors fokus samt uppmärksamhet blir distraherat av 

all information som smarttelefoner medför.  

 

En allmän regel för korrekt mobilanvändning är att mobilanvändaren inkluderar alla grupp-

medlemmar i gruppen så att dem kan ta del av det roliga. Detta är bara några av de nya strate-

gier som verkar finnas gällande hur individer ska förhålla sig till mobilen under ett gruppar-

bete. Vidare forskning behövs inom detta område gällande hur individer ska hantera och för-

hålla sig till mobilen i sociala interaktioner på ett korrekt sätt, eftersom mobilen och tekniken 

blir mer och mer avancerad och integrerad i människors vardagliga kommunikation och inter-

aktioner. 

 

Genom resultatet samt empirin ifrån denna uppsats och med teorier som valts, har det byggds 

upp ett robust argument som visar att mobilen har en påverkan på grupparbetet negativa sätt. 

Mobilen förhindrar ibland gruppens effektivitet. Å andra sidan finns det positiva sidor med 
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mobilen som att vid vissa tillfällen kan individer med hjälp av mobilen skapa en känsla av ge-

menskap, dock verkar mobilen vanligtvis inte användas i det syftet. 

Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion, sedan resultatdiskussion och därefter förslag på 

framtida forskning. 

Metoddiskussion 

Arbetsmetoderna som använts i denna studie har både fördelar och nackdelar. Att använda sig 

av intervjuer var en bra metod anser intervjuarna eftersom det gav tillgång till djup informat-

ion som hjälpte till att besvara studiens frågeställningar.  

 

Syftet med denna studie är att belysa hur mobilen påverkar på arbetsgruppers uppmärksamhet 

och fokus samt deras känsloupplevelser under grupparbeten. Därför ansågs kvalitativa inter-

vjuer samt observationer som ett bra metodval. En kvantitativstudie hade varit intressant om 

ett större område skulle täckas in exempel; ”alla Sveriges studenters attityd kring mobilen”, 

och det hade förbättrat generaliseringsmöjligheten.  

 

Kvalitativa metoder kan inte göra några större generaliseringar till en bredare population 

(Repstad, 2007). Därför kan det i framtiden vara passande att bedriva kompletterande forsk-

ning för att utforska studieområdet ytterligare.  

Tillvägagångsättet för hur man observerade kan förbättras. Man skulle kunna utfört observat-

ionen först på en grupp, och sedan efter observationen fråga om materialet får användas som 

datamaterial. Dock är det en etisk problematisk taktik. Trots intressanta och relevanta svart är 

jag kritiskt i efterhand gällande metodvalet. I metoden ser jag brister i hur jag utförde obser-

vationerna och hur jag förde anteckningarna. Det kunde ha förts längre mer detaljerade fältan-

teckningar men det av vikt var hur frekvent gruppmedlemmarna använde mobilen, vilket jag 

fick med. Jag reflekterar även på om man som forskare verkligen ska med i gruppen fysiskt 

utan istället på något sätt hålla uppsikt på en grupp. Skriva ner vad man sett under observat-

ionen samt efter fråga om det som antecknats stämmer och om dem ger sitt samtycke till stu-

dien efter observationen har genomförts. Om individerna skulle säga nej är det bara att för-

störa materialet. Det kan även finnas saker i situationerna som jag inte lagt märke till och som 

kan vara av stor vikt för hur resultatet och fenomenet tolkas. 
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Det har utförts avgränsningar i studiens syfte och därigenom i det teoretiska ramverket. Denna 

uppsats fokuserar uteslutande på hur mobilen påverkar arbetsgrupper hos studenter. Även 

aspekter om vilken betydelse mobilen har för ett grupparbete, hur mobilanvändningen ser ut 

beroende på vilket program en student går, hur frekvent mobilanvändandet blir beroende på 

storleken av arbetsgruppen har märkts, men har inte inkluderats i studiens analys med hänsyn 

till studiens avgränsningar. 

Förförståelsediskussion  

Min förförståelse var att studenter idag har svårigheter med att hantera störningsmoment och 

mobilen. Detta fick jag konstaterat för mig att det var så det låg till. Men det jag inte visste var 

hur mycket eller att det fanns positiva aspekter av integration av mobilen i sociala samspelet. 

Genom att observera fick jag en insikt i detta, dock var det genom en intervju som jag fick 

ännu mer kunskap om det ämne som undersöktes. Jag fick mycket intressanta och djupa svar 

av min informant. Svaren var filosofiska på det sätt att studenterna reflekterade över sina egna 

beteenden och vad ett sådant beteende kan tänkas grunda sig i samt vad för påverkan fenome-

net mobilen har för studenter i dagens postmoderna samhälle. Även min förförståelse om var-

för människor drivs till att använda mobilen blev utmanad. Förförståelsen blev utmanad på det 

sätt att jag trodde att studenter använder mobilen för att få bekräftelse enbart. Detta må vara 

sant och en del av sanningen men den andra aspekten av sanningen var att studenter använder 

mobilen därför att de har svårt hantera en så kallad tyst/tråkig stund. Studenter behöver input 

och mobilen kan ge koncentrationssvårigheter. Detta fenomen blir allt vanligare. Denna insikt 

hade inte kunnat erhållas utan intervjuer samt observationer. 

Resultatdiskussion 

Studien syfte är att belysa hur mobilen inverkar på arbetsgruppers uppmärksamhet och fokus 

samt på deras känsloupplevelser under ett grupparbete. Eftersom undersökningen är väl för-

ankrad i aktuell forskning blev resultatet som erhölls ur undersökningen förväntat, men även i 

vissa avseenden förvånande. Mobilanvändandet pågår parallellt med övriga aktiviteter och 

gruppmedlemmarna ägnar inte uteslutande sin uppmärksamhet till varandra i gruppen. Nedan 

resoneras kring på vilket sätt syftet har uppnåtts. 
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Mobiltelefonanvändning uppfattas bland deltagare under ett grupparbete som en distraherande 

effekt på grupparbeten och grupper rent allmänt. Detta var något jag förutspådde och förvän-

tade mig redan innan genomförandet av undersökningen.  Detta förväntades eftersom forska-

ren för denna uppsats själv också är student och känner av mobilens närvaro under grupparbe-

ten. 

 

Haddon och Vincent (2009) har aningar om att mobiltekniken kan medföra att individen kän-

ner skyldigheter. Utöver det anar Haddon och Vincent (2009) att nya former för beteenden har 

uppkommit, vilket utsagorna och fältanteckningarna för denna studie påvisar. Denna studie 

stärker alltså Haddon och Vincent (2009) antagande om att det finns nya former för beteende 

när mobilen är involverad i samspelet, på offentliga platser, i arbetsgrupper. Eftersom studen-

ter uttrycker att det finns en viss tillåten grad av mobilanvändning samt en viss typ av accep-

terad mobilanvändning under ett grupparbete så finns det nya sätt att förhålla sig under ett 

grupparbete och i en gruppinteraktion. 

 

Anledningen till att Collins (2004) teorier om interaktionsritual och emotionell energi samt 

Goffmans (1963) teorier är relevanta för denna studie är på grund av att de båda har styrkor i 

sina teorier och begrepp som tydliggör svårförståeliga koncept. Med hjälp av metaforer och 

beskrivande ord hjälper Goffman (1963) och Collins (2004) till att förstå en social interaktion. 

Collins (2004) teori om emotionell energi hjälper till att ge en ny nyans av mobilens påverkan 

på studenter i grupparbeten. Om vi jämför både Collins (2004) och Goffman (1963) finns det 

styrkor, men det finns även brister i båda teorierna. Exempelvis Goffman (1963) har inte un-

dersökt hur pass stor plats mobilen har tagit i människors vardagliga interaktioner och kom-

munikation eftersom mobiltekniken var outvecklad då. Därmed ger denna studie en ny mo-

dern uppdatering av hans teorier. Collins (2004) täcker upp för emotionsaspekten av sociala 

interaktioner vilket Goffman (1963) inte går in på lika djupgående. Därmed kompletterar 

Collins (2004) teorier bra i linje med syftet för denna etnografiska undersökning. 

 

Om vi ställer empirin mot teorin har jag funnit att teorin lyfter fram att det finns ett ”kontrakt” 

mellan individer i en interaktion och individer i grupparbeten. Med Goffman (1963) resone-

mang kring primär och sekundärt fokus belyses frågeställningen ”Hur uppfattas mobiltelefon-

användning bland deltagare under ett grupparbete”. Goffman (1963) lyfter fram att det finns 

outtalade kontrakt mellan individer. Med begreppen primärt och sekundärt fokus fick jag en 
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djupare förståelse i vad som sker när mobilanvändning används på ett olämpligt sätt. Den dju-

pare förståelsen och insikten är att begreppen ger en förståelse till varför individer i grupper 

och i grupparbeten reagerar som dem gör i vissa tillfällen och ifrågasätter exempelvis grupp-

medlemmarnas fokus och uppmärksamhet vid tillfällen när mobilen används. Genom att för-

stå varför gruppmedlemmar ibland blir irriterade av mobilanvändning kan i jämförelse jag få 

en kunskap om hur individer ska använda mobilen på ett sätt som anses socialt acceptabelt.  

 

Genom informanternas utsagor belystes frågeställningen ”Hur uppfattas mobiltelefonanvänd-

ningen gällande uppmärksamhet och fokus”. Informanterna berättar att mobiltelefonanvänd-

ning uppfattas som distraherande och som en uppmärksamhetstjuv av många. Informanternas 

utsagor visar även att mobilanvändning kan tillföra intresse och glädje till gruppen men då ska 

tillfället vara passande för mobil inblandning. Med Collins (2004) interaktionsrituals och 

emotionellenergi teori gavs det en insikt till hur något som oftast ses som negativt, mobilen, 

kan ge upphov till positiva emotioner och inte bara negativa som irritation. Med hjälp av Coll-

lins (2004) teori kan jag förstå varför mobilen ger positiva emotionell energi vid visa till-

fällen. Beroende på om mobilen ökar eller dränerar energin bland gruppmedlemmarna verkar 

vara kopplat till hur situationen ser ut samt i vilket syfte mobilen används till. Om mobilen 

blir ett verktyg som hjälper gruppen att nå sitt mål med grupparbetet snabbare är det positivt 

och kan öka energin. Mobilen blir alltså ett hjälpmedel som alla i gruppen gemensamt får 

nytta av genom information om det gruppen jobbar med. Med Collins (2004) teori tolkades 

det att det är viktigt i grupper att gruppmedlemmar känner en gemenskap. Mobilen kan ge 

upphov till att stärka och till och med ge upphov till en känsla av gemenskap mellan indivi-

derna i ett grupparbete. Mobilen kan ge upphov till positiva känslor som gemenskap och 

glädje om mobilanvändaren använder mobilen i ett syfte för att tillföra nyfikenhet eller skratt 

genom att visa upp bilder eller något som är av intresse för de andra gruppmedlemmarna. 

 

Syftet för varför individer använder mobilen under ett grupparbete är alltså viktig för hur mo-

bilanvändningen kommer att uppfattas. Trots att mina informanter berättar om i vilka syften 

som kan öka den emotionella energin verkar det som att många inte använder mobilen i det 

syftet. Genom mina observationer fick jag se hur individer verkligen beter sig och använder 

mobilen í verkligheten gentemot vad dem säger. De flesta gruppmedlemmarna använder mo-

bilen i ett syfte till att svara på personliga grejer som inte rör grupparbetet så som sms eller 

Snapchat. Gruppmedlemmar använder alltså mobilen ibland i ett syfte som är personligt och 

inte som ett hjälpmedel för studierna, grupparbetet eller för att tillföra positiva emotioner. 
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Med observationer och utsagor har därmed frågeställningen ”I vilket syfte används mobilen 

under ett grupparbete” belysts. 

 

Goffmans (1963) begrepp varseblivningsbarriär ger en förståelse till varför individer ibland 

går så långt och ger en social sanktion emot en gruppmedlem så som en tillsägning, eller så 

som att ignorera mobilanvändaren en längre period, för att signalera till mobilanvändaren att 

hens fokus inte är där den borde vara och att mobilanvändningen är olämpligt just för stunden. 

Med Begreppet varseblivningsbarriär lyfts det fram hur mobilen kan upplevas för den part-

nern som befinner sig i en interaktion med en mobilanvändare som använder mobilen i per-

sonliga syften. Vidare med Collins (2004) interaktionsritual kriterier kan vi förstå vad som har 

hänt i interaktionen som fick gruppmedlemmar till att reagera positivt eller negativt till mobil-

användning under ett grupparbete. Om mobilen fått en individ i en grupp att märkbart bryta 

emot något av Collins (2004) fyra kriterier så ger det oftast negativa konsekvenser exempelvis 

irritation bland gruppmedlemmar, ineffektivt arbete och ibland ilska gentemot mobilanvända-

ren.  

Det finns likheter mellan Goffmans (1963) resonerande om hur en interaktion mellan indivi-

der som inte har ett gemensamt fokus på samspelet uppfattas och Collins (2004) resonerande 

om hur det kan upplevas för individer när de fyra interaktionskriterierna inte upprätthålls. Lik-

heten mellan Goffman (1963) och Collins (2004) är att båda teoretiker lyfter fram att fokus 

och uppmärksamheten är viktig samt bör vara på varandra i ett socialt samspel och om upp-

märksamheten inte finns där då känner ofta den andra individen i interaktionen av det. Resul-

tatet ifrån denna studie bekräftar att individer som upplever att de inte får den uppmärksamhet 

de vill ha blir irriterade. Mobilen verkar göra att individer i grupper mer frekvent upplever att 

mobilen tar uppmärksamheten samt fokusen ifrån agendan som fanns till grupparbetet. 

Mobilen för samman personer som på grund av avstånd eller andra hinder har svårt att träffas, 

men kan även splittrar sociala kontakter/vänner som informanterna beskriver. Informanternas 

utsagor tycks innehålla en rädsla för att falla in i ”the sucker effect” som Ruël, Bastiaans och 

Nauta (2003) hävdar finns hos gruppmedlemmar i olika arbetsgrupper. En rädsla för att vara 

den som ses som en lättlurad person, som gör allt arbete åt dem andra i gruppen.  Rädslan 

tycks stärkas på grund av att mobilen är ett vanligt förekommande fenomen och många indivi-

der distraheras därmed lätt av den. Därmed tycks individer välja medlemmar baserat på vilken 

åsikt medlemmarna har angående mobilen samt hur strikta de är med sin mobilanvändning.  



Socialpsykologi III,  
DK 3; Kandidatuppsats 15 hp 

VT 2017 Sebastian Hederstedt 
    

 50 av 60 
 

Villkoren är att individen har och uppehåller ett gemensamt fokus med resten av gruppen 

(Collins, 2004). Denna aspekt kan jämföras med Collins (2004) fokuskriterium. Det verkar ha 

uppkommit ytterligare ett kriterium som gäller närvarandekriteriet. Närvarokriteriet uppfylls 

genom att individer även måste vara rent mentalt närvarande som fysiskt närvarande under en 

interaktion. Innan mobiltekniken blev så pass avancerad var det inte i lika stor utsträckning 

möjligt för individer att var mentalt icke närvarande Detta gör att mobilen ger möjligheten att 

vara fysiskt närvarande men samtidigt på ett sätt inte nödvändigtvis behöva vara mentalt när-

varande i situationen som den fysiska kroppen hos individen är på. 

Likt det Goffman (1963) nämner att vissa sociala situationer har en viss typ av villkor samt 

agendor som är viktiga, om verkligheten och syftet till dessa sociala situationer inte följs leder 

det ofta till sanktioner. Sanktionerna blir emot dem individer som inte följer det etos som 

finns i tillfället. Ett grupptillfälle tycks vara en social situation där det är viktigt att bevara en 

gemensam verklighet, där lämpligt beteende är betydelsefullt. Informanterna använder mobi-

len i syfte att hjälp till med att få igång diskussioner, eller som ett objekt som kan fylla grup-

pen med positiva emotionella emotioner uppskattade av hela gruppen. 

Sociala sanktioner används som social kontroll på individer som beter sig opassande föresprå-

kar Goffman (1963, s. 88). Studenter upplever mobiltelefonen i förhållande till uppmärksam-

het och fokus likt en fiende som stjäl uppmärksamheten från primärt fokus. Individer fryser ut 

den respektlösa genom att utesluta hen från gruppen genom ickeverbal kommunikation om 

mobilanvändning används på ett olämpligt sätt. Anledningen till att mobilanvändning oftast 

inte, i studenternas sociala möten, hanteras med en tillsägning, tycks vara på grund av någon 

osynlig, outtalad ny regel. Denna nya norm som tycks handla om att mobilens närvaro i soci-

ala interaktioner borde vara acceptabelt och sedd som acceptabelt av andra individer eftersom 

studenterna uttrycker att mobilen är ett vardagligt fenomen som är vanligt och modernt, men 

mobilen verkar inte vara helt acceptabelt.  

Denna studie stärker det faktum att nya kompetenser har uppstått, rättare sagt nya social kom-

petens i förhållande med mobilen i sociala interaktioner. Beroende på hur situationen ser ut i 

gruppen är det acceptabelt eller oacceptabelt att använda mobilen under ett grupparbete.  

Ruël, Bastiaans och Nauta (2003) nämner att grupparbeten som metod för inlärning kan vara 

ett mindre bra val eftersom visa medlemmar i arbetsgruppen kan åka snålskjuts på de flitiga 

gruppmedlemmarna, vilket kan försämra effektiviteten inom gruppen. Denna studies resultat i 
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jämförelse med Ruël, Bastiaans och Nauta (2003) fynd problematiserar mobilanvändning un-

der ett grupparbete.  

Denna studie är inte tänkt att generalisera eller tros gälla alla individer. Det resultat som fram-

kom i denna studie är av intresse för framtida forskning i ämnesområdet ”sociala interakt-

ioner/interaktionsformer” eftersom det tycks finnas en tredje part med i interaktionen numera 

i form av mobilen. Ungdomar idag kommer troligtvis bli alltmer vana vid mobilen. Med den 

snabba utvecklingen av teknologin samt funktionerna i mobilen befinner sig individer i en 

ökad grad av konkurrens mellan face-to-face interaktioner och medierade interaktioner. Dessa 

medierade interaktioner vilket jag tidigare har kallat tekno-sociala interaktioner stärker beho-

vet av analysering av interaktioner, både teknologisk kommunikation och face-to-face inter-

aktioner. Samtliga behövs analyseras och kartläggas eftersom det finns bevis tack vare denna 

uppsats att studenter har svårigheter med att hantera mobilen i sociala situationer. 

Framtida forskning  

Möjliga teorier man kunnat använda sig av är Latours ANT eller Erikssons bok om samhand-

lingskretsar. Dessa teorier hade inneburit att jag som forskare har ett vist antagande om vilken 

inverkan mobilen har för arbetsgrupper uppmärksamhet och fokus samt på deras känsloupple-

velser under ett grupparbete, vilket jag inte visste innan jag började min etnografiska studie. 

Mina frågor hade då behövt en helt annan formulering, vilket jag å andra sidan hade anskaffat 

om jag hade satt mig in i andra teorier. Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara en kvanti-

tativ undersökning då ett resultat från en sådan undersökning hade kunnat generaliseras på 

den population forskaren undersöker. Däremot måste det vara många respondenter som fyller 

i frågeformuläret för att resultatet ska vara generaliseringsbart och ha hög validitet. Jag hade 

kunnat konstruera ett frågeformulär som utreder studenters attityder till mobilanvändning un-

der gruppinteraktioner. Man hade även kunnat göra experiment vilket kan vara en god idé ef-

tersom då kan olika variabler kontrolleras mer. Vidare forskning behövs angående fenomenet 

mobilteknik. Vidare möjlig insikt i hur ”grund reglerna” för en gemensam mobil- och face-to-

face interaktioner ser ut tycks vara en god idé. Framtida forskning kan gärna kartlägga detta 

mer konkret.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Bakgrund 

- Vad pluggar du? 

- Vad för ämne studerar ni för tillfället? 

- Skulle du kunna berätta lite om ert grupparbete? 

- Hur kommer det sig att ni får jobba i grupper med vissa uppgifter, tror du? 

- Hur går det till när ni grupparbetar? 

-  Använder ni någon typ av metod? 

- Vem bidrar med vad? 

 

Eget mobilanvändande 

- Vad är viktigt för att ett grupparbete ska fungera, enligt dig? 

- Hur gör du med din mobil när du sitter tillsammans med gruppen? 

- Vid ett grupparbete vart förvarar du mobilen? 

- Använder du mobilen under ett grupparbete? 

- Hur kommer det sig iså fall? 

- Har du någonsin tänkt på hur du själv använder mobilen? Vad har du tänkt då? 

- Har din mobilanvändning ibland något att göra med själva grupparbetet? 

- Hur då? 

- Vad för funktioner i mobilen använder du? 

- Om du skulle använda mobilen under en gruppdiskussion skulle det då märkas, tror du? 

- Hur skulle dem andra i grupp då reagera om dem upptäckte det, tror du? 

- Har du någonsin använt mobilen under en konversation där alla var relativt aktiva i dis-

kussionen? 

- I vilka situationer tycker du det är okej att du använder mobilen under ett grupparbete? 

Skiljer det sig ifrån andra interaktionssituationer? (kan du ge ett exempel?) 

- Hur hanterar du eller skulle du hantera situationer om någon sitter med mobilen under 

tiden ni pratar med varandra, tror du? 

- Hur hanterar du situationer om någon tappar fokusen i gruppen under ett grupparbets-

tillfälle? 
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Andras mobilanvändande 

- Har någon i gruppen suttit med mobilen under en gruppdiskussion vilket rörde en upp-

gift som ni jobbade med? 

- Vad tittar dina gruppmedlemmar på när dem sitter med mobilen, tror du? 

- Hur brukar mobilanvändandet se ut i er grupp? 

Brukar du se eller lägga märke till var de andra i gruppen har sina mobiler? 

- I vilket syfte används mobilen vanligtvis under ett grupparbete, upplever du? 

- I vilka situationer är det okej att gruppmedlemmar använder mobilen under gruppar-

bete, enligt dig? (kan du ge exempel) 

- I vilka situationer är det inte okej att gruppmedlemmar använder mobilen under grupp-

arbete, enligt dig? (kan du ge exempel) 

- Hur upplever du det känns om/när du märker att någon inte är fokuserad på det du sä-

ger på grund av mobilanvändning? 

- Hur mycket av dina gruppmedlemmars mobil-användande har med grupparbetet att 

göra, tror du? 

- Hur hanterar du situationer om någon tappar fokusen? 

- Skulle stämningen i gruppen förändras om någon börjar hålla på med mobilen under ett 

grupparbete, tror du? 

Vilka situationer som mobilen kan användas i under grupparbetstillfällen 

- Rent allmänt vilka fördelar finns det med mobilanvändning under ett grupparbete, tror 

du? 

- Rent allmänt vilka nackdelar finns det med mobilanvändning under ett grupparbete, 

upplever du? 

- Hur upplevde du grupptillfället som jag satt med på? 

Har du några andra reflektioner kring ämnet? Något som du vill tillägga? 

Tack för att du deltog! 

 

 



Socialpsykologi III,  
DK 3; Kandidatuppsats 15 hp 

VT 2017 Sebastian Hederstedt 
    

 58 av 60 
 

Bilaga 2- Missivbrev 

Missivbrev 

Hej! 

Jag arbetar med en kandidatuppsats i socialpsykologi vid Sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet. Jag undrar om du skulle vilja delta i en studie där jag undersöker interaktion vid 

grupparbeten.  

Jag kommer att umgås med er som grupp och sedan intervjua någon i gruppen. Ditt delta-

gande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Inga identitetsröjande uppgifter kommer att 

publiceras.  

Ingen obehörig person kommer ha tillgång till intervjun. Efter analys och examination förstörs 

den inspelade intervjun och endast kortfattade citat från intervjun kommer att publiceras i 

uppsatsen. 

Om du vill ta del av resultatet eller har ytterligare frågor samt funderingar är det bara att höra 

av dig. Du kan kontakta mig eller min handledare via mejl eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Sebastian Hederstedt 

 

E-postadress: sebastian@hederstedt.se 

Telefon: 072 223 6643 

Handledare: Clara Iversen  

E-postadress: clara.iversen@soc.uu.se 

Telefon: 018 471 1501 

mailto:sebastian@hederstedt.se
mailto:clara.iversen@soc.uu.se
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Bilaga 3-Fältanteckning 

 

Fältanteckningar 

Tänka På: Ansiktsuttryck, hur frekvent de pillar med mobilen, vart deltagarna har sin mobil vid 

grupptillfället, till vilket ändamål deras mobilanvändande är: föra samtal vidare, hitta kunskap eller 

bara distraktion ifrån arbetet.  

Observation 4 
Campus:  

Tid:  
Datum: 2017 

Antal medlemmar vid grupptillfället:  

Antal mobilanvändande: 

Allmän anteckning om gruppens beteende när de använder mobilen: 

Exempel: När klockan är 16:52 blir det tyst efter ett suckande av båda informanterna då tar 

den Rödhåriga upp mobilen och ser på något. 
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Appendix – transkriptions betydelser av kod 

”  ”(fiktiv händelse) – betyder att studenten beskriver en påhittad dialog eller monolog. 

↑ - att uttalandet är sagt med en väldig vänlig ton. 
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