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Sammanfattning 
Utvecklingen av modern teknologi går fort framåt. Det är inte länge sedan mobiltelefoner var 

stora, klumpiga och endast kunde användas till att ringa samtal. Dagens smartmobiler 

erbjuder många fler funktioner än så. Förutom att de kan fungera som verktyg för att 

upprätthålla sociala relationer, gör mobilerna det möjligt att enkelt och snabbt uträtta en 

mängd ärenden, något som uppskattas i vårt moderna samhälle. Mobiltelefonen utgör en 

central del av många människors liv. I Sverige äger i stort sett alla en mobiltelefon och 

personer som blickar ner i sin mobil syns överallt. Eftersom att utvecklingen skett så snabbt 

vet vi inte säkert hur all mobilanvändning kommer att påverka oss, och vårt samhälle, i det 

långa loppet. Forskning som gjorts visar på potentiella konsekvenser med att spendera mycket 

tid med sin mobil. Förutom att det kan orsaka sämre fysisk hälsa kan det även vara skadligt 

för människors mentala hälsa. Ökad ångest och stress över att ständigt vara uppkopplad är 

exempel på vad mobilanvändande kan orsaka. Denna studies syfte är att undersöka hur unga 

vuxna upplever sin mobiltelefon och hur de upplever att mobiltelefoner påverkar sociala 

relationer. Genom att använda oss av en fenomenologisk analysmetod har vi sammanställt 

vårt resultat från tio intervjuer där vi bett unga vuxna berätta om sina upplevelser. I vår analys 

har vi använt Herbert Marcuses kritiska teori och Erving Goffmans dramaturgiska teori. Vårt 

resultat visar att unga vuxna upplever både för- och nackdelar med sina mobiltelefoner. 

Samtliga respondenter upplever sig vara beroende av sina mobiltelefoner, och spenderar mer 

tid med sina mobiler än vad de trodde. När det gäller mobiltelefonens roll i sociala situationer 

upplever många att mobiler kan störa umgänget. Trots detta är alla de vi har intervjuat 

överens om att en mobiltelefon idag är en social nödvändighet för att inte hamna utanför. 
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1. Inledning 
Världen blir alltmer digitaliserad och människor är uppkopplade i tid och otid. Mobiltelefonen 

har blivit en så pass central roll i många människors liv att vissa kan uppleva ångest ifall de 

inte har tillgång till sin mobiltelefon (Sapacz, Rockman & Clark, 2016, s. 157). Man skulle 

kunna tolka antalet högfrekventa mobilanvändare som att vi människor mår bra av att 

spendera tid med våra mobiltelefoner. Det skulle dock även kunna tolkas som att 

mobiltelefoner är beroendeframkallande och att många har tappat kontrollen över 

mobilanvändande. Forskning visar att mycket ”skärmtid” kan ha en negativ påverkan på vår 

fysiska och mentala hälsa. 

 

99 % av Sveriges befolkning över 12 år äger idag en mobiltelefon (Internetstiftelsen, 2019, s. 

7). Den åldersgrupp som använder mobiltelefoner mest är unga vuxna i åldrarna 16 till 25 år, 

där 99 % använder sin mobiltelefon varje dag (Internetstiftelsen, 2018, s. 11). För att förstå 

vad denna höga uträckning av mobilanvändande beror på vill vi med denna kvalitativa studie 

undersöka hur dessa personer upplever sitt, och andras, mobilanvändande. Vi anser att detta är 

viktigt att undersöka eftersom mobilanvändandet ständigt ökar och alltfler människor får 

tillgång till en mobiltelefon. 

 

Till vår hjälp använder vi sociologen Erving Goffmans dramaturgiska teori, som handlar om 

hur människor interagerar och presenterar sig själva i sociala sammanhang, och filosofen och 

sociologen Herbert Marcuses kritiska teori till modern teknologi. Dessa teorier erbjuder oss 

att analysera ämnet från olika perspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer upplever sin mobilanvändning och 

mobiltelefonens påverkan på hur personer samspelar med varandra. Vi ämnar studera 

fenomenet med avstamp från Marcuses kritiska teori om teknologi och Goffmans 

dramaturgiska teori om samspelet mellan människor. Detta syfte konkretiseras genom 

följande frågeställningar: 

  

1. Vilken mening tillskriver svenska universitetsstudenter sina mobiltelefoner? 

2. Hur upplever svenska universitetsstudenter att mobilanvändandet påverkar deras 

sociala interaktioner? 

 

1.2 Disposition 

I denna uppsats kommer vi först att presentera tidigare forskning, för att ge en bild av vad 

som finns att läsa om mobilanvändning i dagsläget. Sedan kommer vi att redovisa de 

teoretiska ramverk som vi kommer att använda vid analysen av vårt insamlade material. 

Därefter följer ett kapitel om metod där vi beskriver hur vi gått tillväga vid genomförandet av 

vår studie för att läsaren ska få en tydlig bild av hur materialet och tillvägagångssättet har 

utförts. Sedan presenteras vårt insamlade material och vår analys av detta material, i denna del 

kommer vi att återkoppla till teorierna, materialet och frågeställningarna. Uppsatsen avslutas 

med en slutdiskussion där vi sammanfattar vår undersökning och resonerar om 

implikationerna av studiens resultat. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning om mobiltelefonanvändning och 

dess påverkan på oss människor mentalt, fysiskt och socialt. Forskningen presenteras dels för 

att skapa en bild av vilka teman som tidigare forskning har fokuserat på, och dels för att förstå 

vilken kunskap som saknas för att besvara denna studies frågeställningar. Först presenteras 

forskning som studerat människors användning av mobiltelefoner, detta för att skapa en bild 

för läsaren vad det i dagsläget finns för information kring användning av mobiltelefonen. Det 

finns både nackdelar och fördelar med det ökande mobilanvändandet. Vi kommer sedan att 

redogöra studier som fokuserat på tänkbara konsekvenser av mobilanvändning. Att umgås via 

mobiltelefonen har blivit ett allt vanligare sätt att kommunicera på så vi kommer till sist 

presentera forskning som gjorts kring kopplingen mellan mobiltelefoner och sociala 

relationer.  

2.1 Användning 

Mobiltelefoner används för att upprätthålla kontakter och kommunicera med andra, liksom till 

mycket annat. Många spelar exempelvis spel, är inne på sociala medier och använder bank- 

och betaltjänster på sin mobiltelefon. Internetstiftelsen är en svensk organisation som varje år 

släpper en myndighetsrapport om svenska folkets (12 år och äldre) medievanor, och hur 

internetanvändningen i Sverige ligger till. 2019 års rapport visar att 99 % av Sveriges 

befolkning äger en egen mobiltelefon (Internetstiftelsen, 2019, s. 7). 2018 års rapport visar att 

97 % av unga vuxna i åldrarna 16 till 25 år använder sin mobiltelefon dagligen, vilket gör 

unga vuxna till den åldersgrupp som använder mobiltelefoner mest (Internetstiftelsen, 2018, s. 

18). År 2019 chattade 84 % av svenskar i denna åldersgrupp med andra via sin mobiltelefon 

dagligen (Internetstiftelsen, 2019, s. 100). 83 % av alla internetanvändare i Sverige använder 

sociala medier dagligen (Internetstiftelsen, 2019, s. 106). I studien framgår det att endast 24 % 

anser att tiden de spenderar på sociala medier är meningsfull (Internetstiftelsen, 2019, s. 108). 

Detta skiljer sig dock mellan personer med olika utbildningsnivåer. Endast 21 % av personer 

med högskoleutbildning anser att tid som läggs på sociala medier är meningsfull, resten anser 

att tiden upplevs som meningslös eller varken eller. Rapporten anger inga tänkbara 

förklaringar till hur personer resonerar kring detta. Vi finner det intressant att det är en så stor 

del av denna åldersgrupp som inte upplever att tid som spenderas på sociala medier är 

meningsfull - trots att de spenderar så mycket tid där. 
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År 2007 genomfördes en studie om unga vuxnas mobilanvändning (Auter, 2007). Deltagarna i 

denna kvantitativa studie visade sig använda sin mobiltelefon i genomsnitt 10 timmar och 30 

minuter varje vecka, och mest till telefonsamtal (Auter, 2007, s. 139). Enligt studien visar 

detta resultat att mobiltelefoner är en viktig del av unga vuxnas sociala interaktioner. Dagens 

mobiltelefoner erbjuder fler funktioner än vad mobiltelefoner gjorde år 2007 då denna studie 

genomfördes, vilket kan förklara varför Internetstiftelsens rapport om svenskars 

mobiltelefonanvändning visar att unga vuxna använder sina mobiltelefoner betydligt mer idag 

(Internetstiftelsen, 2018, s. 18). 

  

Eftersom vi är intresserade att undersöka hur svenska universitetsstudenter upplever sina 

mobiltelefoner anser vi att denna studie är relevant då den tittar på tänkbara anledningar till 

mobilanvändning (Auter, 2007). En av studiens hypoteser var att en persons vilja att 

kommunicera med andra har en negativ korrelation med hur mycket tid personen spenderas 

med sin mobiltelefon. Denna hypotes får delvis stöd av studiens resultat, som visar att det 

beror på vid vilket tillfälle telefonanvändningen mäts (Auter, 2007, s. 152). Ju mindre en 

person vill kommunicera med andra, desto mer troligt är det att personen använder sin 

mobiltelefon under ledig dagtid, så länge det inte orsakar problem för personen i fråga. 

Hypotesen gällde dock inte för den tiden på dagen som personen studerade, på kvällar eller på 

helger. Att resultatet såg ut på detta vis skulle kunna bero på att en person under sin lediga 

dagtid befinner sig i icke socialt önskvärda situationer oftare än vad han eller hon gör på 

kvällar och helger och då föredrar att använda sin mobiltelefon hellre än att umgås med sin 

omgivning. Under den tiden på dagen som personen är upptagen visade sig viljan att 

kommunicera med andra inte ha någon betydelse för tiden som spenderades på 

mobiltelefonen. En tänkbar förklaring till detta är att det inte alltid är accepterat att använda 

mobiltelefonen under tid som ska ägnas åt skola eller arbete, på grund av regler eller sociala 

normer. 
 

Hur social en person vill vara korrelerar därmed med hur mycket tid personen spenderar med 

sin mobiltelefon. Detta framgår även i en kvantitativ studie som genomfördes år 2006 på 

taiwanesiska universitetsstudenter med syftet att studera studenters relation till mobiltelefoner 

(Wei & Lo, 2006, s. 54). Enligt resultatet från denna studies enkätundersökning är behovet av 

att ge och ta emot affektion personers främsta motivation till mobilanvändning. De som ägde 

en mobiltelefon hade oftare kontakt med sina anhöriga än vad de som inte ägde en 



	 8	

mobiltelefon hade (Wei & Lo, 2006, s. 65). Det visade sig även att ju oftare en person 

använde en mobiltelefon, desto större del av tiden som spenderades med mobiltelefonen lades 

på telefonsamtal. De aktiviteter som undersöktes i denna studie var endast textmeddelanden 

och samtal (Wei & Lo, 2006, s. 60). De personer som beskrev sig själva som blyga eller 

ensamma var generellt sett senare med att köpa en mobiltelefon, och använde mobiltelefonen 

i lägre utsträckning (Wei & Lo, 2006, s. 66). Blyghet och ensamhet korrelerar enligt denna 

studie negativt med hur ofta en person använder sin mobiltelefon. Detta pekar på en negativ 

korrelation mellan blyghet och mobiltelefonanvändning, vilket skulle kunna förklaras med att 

personerna i denna undersökning främst använde sin mobiltelefon till att samtala med andra. 

  

Vi är intresserade av att ta reda på hur personer upplever mobiltelefoner och dess påverkan på 

sociala interaktioner. Det faktum att en persons längtan efter att visa och ta emot affektion kan 

påverka personers mobilanvändning anser vi därför vara relevant för vår uppsats. De blyga 

eller ensamma personerna angav dock inte affektion som den mest motiverande anledningen 

till att äga och använda en mobiltelefon (Wei & Lo, 2006, s. 66). För dem var det snarare det 

sociala budskap som associeras med ägandet av en mobiltelefon som mest lockade till att äga 

en, eller flera, mobiltelefoner (Wei & Lo, 2006, s. 68). Eftersom en mobiltelefon var ett 

tecken på status ansåg de blyga och ensamma personerna att ägandet av en mobil gjorde det 

enklare att skapa nya sociala sammankopplingar och gav känslor av samhörighet. 

  

Denna studie genomfördes i Taiwan år 2001. Då var det inte lika vanligt att äga en 

mobiltelefon som det är idag, och smartmobiler var ännu inte uppfunna. Idag hade troligtvis 

en liknande undersökning gett ett annorlunda resultat. Taiwans ekonomi är på en lägre nivå än 

Sveriges, vilket påverkar människors inställning till mobiltelefonen som en statussymbol. Vi 

anser trots detta att resultatet från denna studie är relevant för vår uppsats, eftersom det visar 

att en persons olika egenskaper påverkar personens användning av och inställning till 

mobiltelefoner. 

2.2 Konsekvenser 

I studien ovan framgår det att de personer som spenderade mer tid med sina mobiltelefoner 

oftare hade kontakt med sina anhöriga (Wei & Lo, 2006, s. 65). Att mobiltelefoner gör det 

möjligt för människor att enkelt kunna ha kontakt med andra är en positiv effekt av 

mobiltelefoner. Majoriteten av den forskning som vi funnit om smartmobilers påverkan på 
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människor fokuserar på negativa konsekvenser. Vi anser dock att det är viktigt att titta på 

både för- och nackdelar med mobilanvändning för att få en så bra förståelse som möjligt för 

personers relation till mobiltelefoner. 

  

Till exempel har många undersökningar gjorts som visar att mobilanvändning är skadligt för 

människors hälsa. Att äga en mobiltelefon behöver dock inte enbart innebära en ohälsosam 

livsstil. Dagens smartmobiler erbjuder en mängd funktioner som är framtagna för att förbättra 

människors hälsa. Till exempel finns applikationer som mäter sömn, motion och kaloriintag, 

liksom de som erbjuder träningspass och meditationsprogram. I en studie undersöktes en 

sådan hälso-applikations effekt på fysisk aktivitet, kondition och stillasittande hos äldre vuxna 

(Yerrakalva, Yerrakalva, Hajna, Griffin, 2019). Resultatet av undersökningen visar att 

stillasittandet minskade och konditionen förbättrades för de som använde applikationen 

(Yerrakalva, Yerrakalva, Hajna, Griffin, 2019, s. 10). Studiens resultat baseras på den 

förändring som gick att se hos deltagarna några månader efter att ha använt applikationen. 

Eftersom det inte genomfördes någon uppföljning går det inte att säga om effekten var 

långvarig. Trots denna osäkerhet demonstrerar detta att människor kan påverkas olika av sina 

mobiltelefoner beroende på vad de använder dem till. 

  

Bland den forskning som finns om mobiltelefonens negativa påverkan på fysisk hälsa framgår 

det att högfrekventa mobilanvändare har sämre kondition än lågfrekventa mobilanvändare 

(Lepp, Barkley, Sanders, Rebold, & Gates, 2013, s. 6). Två anledningar till detta är att 

mobiltelefonen kan ta tid från fysiska aktiviteter och orsaka mer stillasittande (Lepp, Barkley, 

Sanders, Rebold, & Gates, 2013, s. 8). Denna studies syfte var att undersöka korrelationen 

mellan mobilanvändning, fysisk aktivitet, stillasittande och kondition hos friska 

universitetsstudenter. Dålig kondition innebär en ökad risk för en mängd sjukdomar och 

hälsobesvär. Högfrekventa användare visade sig använda sin mobiltelefon till mer 

stillasittande aktiviteter, som att spela spel och att surfa på internet, än de som använder sin 

telefon mer sällan (Lepp, Barkley, Sanders, Rebold, & Gates, 2013, s. 6). Lågfrekventa 

mobilanvändare använde framförallt mobilen till telefonsamtal och textmeddelanden. I 

studien framgår det även att deltagarnas uppfattning om mobiltelefonens påverkan på fysisk 

aktivitet skilde sig mellan lågfrekventa och högfrekventa mobilanvändare (Lepp, Barkley, 

Sanders, Rebold, & Gates, 2013, s. 7). Några av de lågfrekventa mobilanvändarna uppgav att 

mobiltelefonen kunde bidra till en ökad fysisk aktivitet eftersom den gör det enkelt att 

bestämma träff med andra aktiva individer. Ingen av de högfrekventa användarna som deltog i 
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studien uppgav att de upplevde ett positivt samband mellan mobilanvändning och fysisk 

aktivitet. 

  

Försämrad kondition är inte det enda fysiska besvär som kan orsakas av mobilanvändning. År 

2013 undersökte forskare hur unga vuxna i Nya Zeeland upplevde att deras mobiltelefoner 

påverkade deras fysiska välmående (Redmayne, Smith & Abramson, 2013). Huvudvärk, 

sömnsvårigheter och trötthet visade sig vara vanligt förekommande (Redmayne, Smith & 

Abramson, 2013, s. 3). 

  

Förutom att mobilanvändning kan vara skadligt för människors fysiska hälsa visar forskning 

att det även finns en koppling mellan mobilanvändning och mental ohälsa. Depression och 

ångest var något som flera av deltagarna i studien ovan associerade med mobilanvändning 

(Redmayne, Smith & Abramson, 2013, s. 6). Högfrekventa mobilanvändare upplever även 

mer stress och oro än lågfrekventa användare (Lepp, Li, Barkley & Salehi-Esfahani, 2015, s. 

218). Detta framgick i en undersökning vars syfte var att studera eventuella samband mellan 

hur mycket tid universitetsstudenter spenderar med sin mobiltelefon och hur de svarade på 

frågor om sitt psykiska tillstånd (Lepp, Li, Barkley & Salehi-Esfahani, 2015). 

  

Att mobilanvändning ökar risken för stress kan bero på flera anledningar. En kvalitativ 

undersökning genomförde intervjuer där respondeterna fick svara på frågor gällande 

mobilanvändning, stress, depression och sömnsvårigheter (Thomée, Dellve, Härenstam & 

Hagberg, 2010). I sammanställningen av intervjuerna framgick att de flesta kände att de 

ständigt förväntades vara tillgängliga, vilket många ansåg orsakade stress (Thomée, Dellve, 

Härenstam & Hagberg, 2010, s. 7). Flera intervjudeltagare beskrev även att den ständiga 

tillgängligheten gav en känsla av att aldrig vara fri, och beskrev att exempelvis missade 

samtal och obesvarade meddelanden ofta gav dem skuldkänslor (Thomée, Dellve, Härenstam 

& Hagberg, 2010, s. 7). 

  

Detta går i linje med resultatet av Sapacz et al. kvantitativa studie, som visar att personer kan 

känna ångest ifall de inte är uppkopplade på sina mobiltelefoner (Sapacz, Rockman & Clark, 

2016, s. 157). När ångest uppstår av att inte ha tillgång till något kan detta vara ett tecken på 

beroende. Studiens syfte var att undersöka ifall högfrekventa mobilanvändares 

mobilanvändning beror på ett beteendemissbruk (Sapacz, Rockman & Clark, 2016). 

Forskarnas hypotes var att högfrekventa mobilanvändare skulle uppleva ångest av vara utan 
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sin mobiltelefon. Detta visade sig delvis vara fallet, då ångest främst uppstod när deltagarna 

hade sina mobiltelefoner inom räckhåll men inte tilläts använda dem (Sapacz, Rockman & 

Clark, 2016, s. 158). Denna typ av ångest kallas nomophobia som står för no mobile phone 

phobia (King, Valença, Silva, Baczynski, Carvalho, Nardi, 2013). Nomophobia beskriver all 

ångest som orsakas av att vara utan informations- och kommunikationsteknik (IKT). 
 

Mobilanvändning jämförs även med beteendemissbruk i ett flertal andra studier. I en 

kvalitativ studie från Australien uppgav vissa studiedeltagare själva att de var beroende av sin 

mobiltelefon (Walsh, White & Young, 2008, s. 82). Det framgick även att personer var rädda 

att tappa bort sin mobiltelefon eftersom den ofta innehåller viktig personlig information. 

2.3 Sociala interaktioner 

Att IKT kan vara beroendeframkallande kan vara särskilt problematiskt för personer med 

social ångest (King, Valença, Silva, Baczynski, Carvalho, Nardi, 2013). Denna typ av modern 

teknologi tillåter människor att interagera med andra utan att behöva träffa dem. För personer 

med social ångest kan denna typ av interaktion leda till social isolering. I artikeln 

“Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia?” rapporteras ett sådant 

fall. Personen som denna artikel handlar om led av social ångest och nomophobia. Personen 

uppgav att han i största möjliga mån undvek social interaktion och använde sin dator som ett 

sätt att fly från verkligheten (King, Valença, Silva, Baczynski, Carvalho, Nardi, 2013, s. 143-

144). Att undvika sociala situationer kan ge tillfällig lättnad för en person med social ångest, 

men att inte utsätta sig för social interaktion kan i det långa loppet förvärra ångesten. Tiden 

som denna person spenderade framför sin dator minskade efter att han fick hjälp att behandla 

sin sociala ångest, vilket kan vara ett tecken på att nomophobian i detta fall var en följd av 

den sociala ångesten (King, Valença, Silva, Baczynski, Carvalho, & Nardi, 2013, s. 143). Vi 

är intresserade av att ta reda på hur personer upplever att mobiltelefoner påverkar deras 

sociala interaktioner, och denna artikel visar ett exempel på hur användningen av modern 

teknik kan spela en roll i hur en person interagerar. I detta fall var personen beroende av sin 

dator och inte sin mobiltelefon, men eftersom nomophobia kan vara kopplat till all typ av IKT 

anser vi att artikeln fortfarande är relevant för vår uppsats.  

  

En persons sociala nätverk spelar en stor roll i hur personen påverkas av sin mobiltelefon, 

visar en undersökning som studerar eventuella samband mellan unga vuxnas upplevda 
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stressnivå och hur de interagerar med andra (Dissing, Jørgensen, Gerds, Rod, & Lund, 2019). 

I studien tittade man på två typer av interaktioner: interaktion som sker fysiskt i det verkliga 

livet (traditionell interaktion), och interaktion som sker via mobiltelefonen. Undersökningen 

visar att det finns ett samband mellan hur mycket stress unga vuxna upplever och hur de 

interagerar med andra. Intressant nog såg sambandet med stress annorlunda ut för de olika 

typerna av interaktion. De studiedeltagare som upplevde höga stressnivåer spenderade mindre 

tid åt att träffas andra människor fysiskt än vad personer som upplevde lägre stressnivåer 

gjorde (Dissing, Jørgensen, Gerds, Rod, & Lund, 2019, s. 5). Däremot visade sig 

sannolikheten att en person interagerade med ett stort socialt nätverk via mobiltelefonen vara 

tre gånger större hos de med höga stressnivåer än hos de som med låga stressnivåer. Med 

andra ord visar denna undersökning att stressade personer oftare interagerar med människor 

via sin mobiltelefon, och mer sällan träffar människor fysiskt, än vad personer som inte är lika 

stressade gör. 

  

Det framgår inte vad som orsakar dessa samband. En förklaring till att dessa personers 

stressnivåer korrelerar negativt med hur mycket de umgås med folk fysiskt utan 

mobiltelefonen skulle dock kunna vara att stressade personer inte känner att de har tid eller 

ork för den typen av socialt umgänge. En annan tänkbar förklaring är att de höga 

stressnivåerna som dessa personer upplever beror på att de sällan träffar andra människor. 

  

Att unga vuxna som upplever mycket stress ofta interagerar mer via sin mobiltelefon kan 

tänkas bero på att de söker stöd från närstående via mobiltelefonen. De höga stressnivåerna 

kan även bero på att ju fler människor en person har kontakt med via sin mobiltelefon desto 

mer press känner han eller hon att ständigt behöva vara tillgänglig och uppkopplad (Dissing, 

Jørgensen, Gerds, Rod, & Lund, 2019, s. 9). Den senare förklaringen skulle gå i linje med den 

forskning som visar att mobilanvändare upplever att de blir stressade av att jämt vara 

tillgängliga (Thomée, Dellve, Härenstam & Hagberg, 2010, s. 7). 

  

När en person använder sin mobiltelefon läggs personens fokus på mobiltelefonen istället för 

på det som sägs och sker i omgivningen. Det finns normer kring mobilanvändande. I en 

undersökning studerades hur sociala relationer kan påverkas av det ökade mobilanvändandet 

(Humphreys, 2005). I studien framgick att när en person umgås med någon som samtidigt 

använder sin mobiltelefon kan denna person uppleva en känsla av utanförskap (Humphreys, 

2005, s. 827). Eftersom vi vill förstå hur unga vuxna upplever att mobiltelefoner påverkar 
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deras sociala relationer är denna undersökning relevant för vår uppsats. Detta resultat 

demonstrerar att mobilanvändning även kan påverka personer som befinner sig i 

omgivningen. 
 

Det verkar inte finnas några större skillnader gällande hur män och kvinnor använder sina 

mobiltelefoner, däremot skiljer sig mobilanvändandet mellan generationer (Forgays, Hyman 

& Schreiber, 2014, s. 316). Yngre människor anser generellt att textmeddelanden är det bästa 

sättet att kommunicera med andra. Äldre personer föredrar att kommunicera via telefonsamtal 

eller e-post.  

 

Samtliga åldersgrupper förväntar sig få ett snabbt svar från den de sökt kontakt med (Forgays, 

Hyman & Schreiber, 2014, s. 318). Hur snabbt de förväntar sig att den andra personen ska 

svara beror vilken relation de har till den personen. Kärlekspartners förväntas svara snabbare 

än andra. Ifall det dröjer länge med att få svar upplever många en känsla av irritation. Yngre 

generationer visar sig snabbare bli irriterade av ett svar som dröjer, än äldre generationer 

(Forgays, Hyman & Schreiber, 2014, s. 318). Det går även att se en skillnad mellan åldrar när 

det gäller vad som anses vara acceptabelt och icke-acceptabelt att använda sin mobiltelefon 

till (Forgays, Hyman & Schreiber, 2014, s. 319). Till exempel anser 25 % av de personer som 

tillhör yngre generationer att det är acceptabelt att avsluta en kärleksrelation via 

textmeddelande. Bland de som var över 50 år och deltog i studien ansåg ingen att detta är 

acceptabelt. 

 

2.4 Reflektioner kring den tidigare forskningen 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi få bekräftat att teknologins och mobiltelefonens 

utveckling går framåt. Mobiltelefonen har blivit en central ägodel i många människors liv. 

Det finns både för och nackdelar med det ökade användandet. Högfrekventa användare som 

använder mobiltelefonen mycket som ett kommunikationsmedel upplever sig känna en 

starkare känsla av stress, detta då man ständigt nåbar. Mobiltelefonen kan vara ett verktyg för 

att upprätthålla sina sociala relationer, inte minst för de som lider av social ångest, då den 

skapar en lösning att vara social med andra men på avstånd. Samtidigt som mobiltelefonen 

medför att den fysiska och psykiska hälsan kan påverkas negativt, den kan leda till 

sömnsvårigheter och huvudvärk men även mer stillasittande och mindre fysisk aktivitet. Den 
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tidigare forskningen har hjälpt oss att få en övergripande inblick i hur mycket mobiltelefonen 

faktiskt kan påverka människor. Vi anser att det är intressant och relevant att undersöka detta 

område då mobiltelefonen har blivit en sådan stor och central del av vårt liv, framförallt under 

de senaste åren. Intresset för att undersöka detta område väcktes då vi själva har börjat 

reflektera över vilka konsekvenser det ökade mobilanvändandet kan leda till, men även också 

hur mycket vi faktiskt använder mobiltelefonen varje dag. Det har genomförts betydligt fler 

kvantitativa än kvalitativa studier. Vi anser även att det saknas forskning som undersöker hur 

mobiltelefoner påverkar människors sociala interaktioner. 

3. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som vi utgår från i vår analys. Vi kommer 

först att redogöra för Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv om människors samspel och 

sedan för Herbert Marcuses kritiska teori om modern teknologi. Marcuses teori anser vi är 

relevant eftersom vi ämnar undersöka hur unga vuxna upplever att de påverkas av 

mobiltelefoner, och Marcuse argumenterar att modern teknologi påverkar oss negativt. Vi 

kommer att använda Marcuses teori som underlag vid vår analys för uppsatsens första 

frågeställning. Goffmans dramaturgiska teori anser vi är relevant till uppsatsens syfte 

eftersom vi vill ta reda på hur personer upplever att mobiltelefoner påverkar dem socialt. 

Eftersom att Goffmans teori handlar om människors sociala samspel kommer denna teori att 

användas för att besvara studiens andra frågeställning. 

 

Vi kommer att fokusera på de begrepp från dessa teorier som vi anser är relevanta för denna 

studie. Marcuses kritiska teori studerar modern teknologi på en samhällsnivå, medan 

Goffmans dramaturgiska perspektiv utgår från individnivå. Vi tror att de två teorierna kan 

hjälpa oss att se på vårt material från olika synvinklar. 

3.1 Erving Goffmans dramaturgiska teori 

I boken “Jaget och maskerna”, skriven år 1959, presenterar Erving Goffman sitt 

dramaturgiska perspektiv där han använder metaforer från teatervärlden för att beskriva hur 

människor samspelar i vardagen. De begrepp som vi har valt att använda ur denna teori är 

framträdande, frontstage, backstage och interaktion. 
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Framträdandet sker enligt Goffman under ett tillfälle där en aktivitet utspelar sig, där man på 

något sätt antingen påverkar eller påverkas av de andra personerna vid detta tillfälle 

(Goffman, 2010, s. 23). Framträdandet är all den handling som vi uppvisar inför en publik, 

alltså de som man framträder inför, och som kan påverka denna publik (Goffman, 2010, s. 

28). När ett framträdande sker så finns det en förväntan på att de som ser framträdandet 

kommer att ta det på allvar. Enligt Goffman finns det förväntningar att publiken ska ta till sig 

framträdandet och tro på att det som det visas upp är äkta (Goffman, 2010, s. 25). 

  

Goffman förklarar att människor till stor del lever i ett “inomhussamhälle”. Ett 

inomhussamhälle innebär att det är ett fåtal personer som är delaktiga i själva framträdandet 

och då dessa regioner ofta är relativt små får de som befinner sig inom samma område 

möjlighet att påverkas av det som sker under framträdandet (Goffman, 2010, s. 97). Personen 

som utför framträdandet kan anpassa sitt framträdande genom att välja att dölja sådant som 

han eller hon inte vill visa upp för sin publik (Goffman, 2010, s. 45). 

  

Frontstage är den plats där framträdandet, alltså aktiviteten, utförs (Goffman, 2010, s. 98). I 

detta “rum” existerar vissa normer som den som framträder behöver ta hänsyn till. En person 

behöver förhålla sig till sin publik under sina framträdanden, men även när personen befinner 

sig i närheten av sin publik. Även ifall en person inte kommunicerar till en publik direkt 

behöver personen förhålla sig till olika normer ifall publiken befinner sig så pass nära sin 

publik att de kan se eller höra personen (Goffman, 2010, s. 98). 

  

Begreppet backstage beskriver Goffman som den plats där personer har möjlighet att 

förbereda sitt kommande framträdande (Goffman, 2010, s. 114). Det är i backstage som 

personen har möjlighet att helt och hållet vara sig själv utan att riskera att bli dömd av en 

publik. När en person befinner sig i backstage behöver han eller hon inte anpassa sig efter 

andra personer, vilket krävs när personen befinner sig frontstage. 

 

Goffman definierar interaktion som allt socialt samspel som sker mellan individer som 

befinner sig i varandras omedelbara närvaro vid ett givet tillfälle. Goffman skiljer interaktion 

från direkt interaktion, som han definierar som “det ömsesidiga inflytande människor har på 

varandras handlingar och sätt att fungera i situationer då de befinner sig i varandras 

omedelbara fysiska närvaro” (Goffman, 2010, s. 23). Mänskliga interaktioner skiljer sig åt 

beroende på sammanhanget (Goffman, 2010, s. 18). I en situation med andra personer är det 
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vanligt att personer tidigt bildar en uppfattning om hur de ska bemöta andra, och vilket 

bemötande de kan förvänta sig tillbaka. Ju längre tid som går desto svårare blir det att ändra 

detta bemötande. 

3.2 Herbert Marcuses kritiska teori 

I sin bok “Den endimensionella människan” (Marcuse, 1968) uttrycker filosofen och 

sociologen Herbert Marcuse kritik mot det moderna industrisamhället och modern teknologi. 

Marcuse menar att modern teknologi har makten över människor och att vi lever i 

“maskinernas ålder”. Modern teknologi väcker materiella behov som enligt Marcuse “håller 

föråldrade former av kampen för tillvaro vid liv” (Marcuse 1968, s. 22). Enligt Marcuse 

tillåter därför utvecklingen av modern teknologi dominanta samhällsstrukturer att fortsätta 

existera, och i takt med att modern teknologi utvecklas tar den ifrån människor sin frihet och 

leder oss in i förtryck (Marcuse 1968, s. 20). Massmedia och reklam påverkar hur människor 

tänker och stöper, enligt Marcuse, alla människor i samma form. Vi vill konsumera, agera, 

tänka och tycka som andra. Vi vill tycka om det andra tycker om och ogilla det andra ogillar 

(Marcuse, 1968, s. 26). Marcuse menar att modern teknologi hindrar människor från att tänka 

för sig själva, och skapar föreställningar om att vi behöver vissa materiella ting för att bli 

lyckliga (Marcuse, 1968, s. 22). 
 

Marcuses beskriver att det finns två typer av behov: sanna behov och falska behov. Sanna 

behov är biologiska och nödvändiga för vår överlevnad. Dessa sanna behov är de enda behov 

som kan leda människor till äkta lycka. Falska behov är behov som vår omgivning får oss att 

tro ska leda oss till äkta lycka. Falska behov kan erbjuda tillfällig tillfredsställelse, men leder 

enligt Marcuse endast människor bort från att finna sann lycka. Önskan att uppträda och 

konsumera i överenskommelse med det vi ser i vår omgivning är exempel på falska behov. 

Enligt Marcuse är människor idag ofrivilligt tvingas delta i en “hetsjakt” för att hänga med sin 

omgivning, och för att “slippa använda hjärnan” (Marcuse, 1968, s. 222).  
 

Han skriver även om att det moderna industrisamhället leder människor till att försöker finna 

sig själva och sitt värde i sina ägodelar (Marcuse, 1968, s. 26). ”Om individerna identifierar 

sig med de ting som skapar deras liv, så underkastar de sig tingens lag istället för att ge 

tingens deras lag - inte fysikens lag utan deras samhälles lag” (Marcuse, 1968, s. 27). 



	 17	

4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod och det material som har använts i studien. Först 

redogörs för studiens metodologiska ansats. Därefter beskrivs val av tillvägagångssätt, samt 

argumenten och skälen till varför detta tillvägagångssätt är det mest lämpliga i denna studie. 

Detta följs av en redogörelse för urvalet och motiven bakom detta urval. Därefter presenteras 

de respondenter som har deltagit i vår studie. Vidare redogörs för vald kodning- och 

analysprocess och sedan beskrivs studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Slutligen redogör 

vi för de etiska överväganden som vi tagit hänsyn till vid genomförandet av undersökningen 

samt de begränsningar som gjort sig tillkänna under studiens gång. 

4.1 Metodologisk ansats 

Eftersom vi ville undersöka hur unga vuxna kan uppleva att mobiltelefoner påverkar dem och 

deras sociala interaktioner valde att göra en kvalitativ undersökning, då det gör det möjligt att 

nå en djupare förståelse för ett fenomen än vad kvantitativ gör (Trost, 2010, s. 32). Vi har 

utgått från en fenomenologisk analysprocess. I en fenomenologisk analys är målet att studera 

personers syn på olika fenomen, i detta fall mobiltelefoner. Målet var att få ett så kallat 

“insider-perspektiv”, vilket innebär att få en bra förståelse för respondenternas livsvärld 

(Smith, Jarman & Osborn, 1999, s. 218). 

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi som forskare hade 

förberett ett antal frågor men till stor del lät respondenterna styra samtalen (Aspers, 2007, s. 

143). Studien utgår från ett subjektivistiskt förhållandesätt. En grundläggande förutsättning 

för att kunna uppnå detta är att vi som forskare försöker samspela med dem vi intervjuar 

(Aspers, 2007, s. 29). Vi försökte även att inte göra egna subjektiva uppfattningar utan så bra 

som möjligt låta respondenternas upplevelser och tolkningar komma fram. 

 

Inför intervjuerna förberedde vi en intervjuguide med ett antal grundfrågor som vi ville få 

med. Frågorna formulerades som öppna frågor med syfte att intervjupersonerna skulle 

uppmuntras att utveckla svaren. Samtliga intervjuer spelades in. Efter att ha lyssnat på 

inspelningarna och transkriberat dem så färgkodade vi det insamlade materialet för att hitta 

potentiella mönster bland respondenters svar. Vi ansåg att det fanns vissa tydliga mönster med 
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återkommande teman, och delade in materialet i två huvudteman: beroende och interaktion. 

Dessa teman valdes eftersom de var övergripande och relevanta till våra frågeställningar.  

4.2 Material 

Begränsningar som kan uppstå med att använda intervjuer som metod är dels att man som 

forskare kan tolka intervjupersonen på ett felaktigt sätt. För att inte riskera eventuella 

missförstånd under intervjuerna upprepas därför våra intervjufrågor vid vissa tillfällen, för att 

på så sätt få en försäkran om att vi var så nära en korrekt tolkning som möjligt. I en 

intervjusituation kan det uppstå en maktobalans mellan de som utför intervjun och de som blir 

intervjuade (Aspers, 2007, s. 141). Genom att skapa en så god stämning som möjligt under 

intervjuerna försökte vi i möjligaste mån att undvika en sådan maktobalans. Genom att inleda 

intervjuerna med ett antal allmänna bakgrundsfrågor hoppades vi att respondenterna skulle bli 

mer bekväma med samtalen för att förhoppningsvis sedan våga uttrycka sig fritt. Intervjuerna 

spelades in på mobiltelefoner och när materialet var transkriberat så raderas samtliga ljudfiler. 

Intervjuerna skedde vid olika tidpunkter och på olika platser under en två veckors period.  

   

Vi delade upp våra intervjuer mellan oss båda. Fem av intervjuerna utfördes på Stockholms 

Universitet och de övriga fem gjordes på studenter vid Uppsala universitet. En fördel med att 

endast vara en person som intervjuar är att det annars finns en risk att den som blir intervjuad 

känner att det blir en maktobalans mellan de som utför intervjun och den som blir intervjuad 

(Trost, 2010, s. 67). Intervjupersonerna fick möjligheten att välja vart intervjun skulle äga 

rum, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Samtalens längd varierade mellan 

30-45 minuter. 

4.3 Urval 

I studien är vi intresserade av att undersöka hur svenska universitetsstudenter påverkas av 

dagens höga användande av mobiltelefoner. Valet av målgrupp uppkom då statistik visar på 

att unga vuxna i åldrarna 16-25 år är de som använder mobiltelefonen mest, 

universitetsstudenter ingår ofta i denna åldersgrupp. Vi har valt att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval för att få tag på personer som vill och har möjlighet att ställa upp på 

intervjuer. En fördel med att använda denna typ av urval är att det är ett enkelt sätt att få tag 

på respondenter. Det kan i vissa fall räcka med att endast publicera exempelvis en annons 

någonstans där personer frivilligt kan kontakta forskarna vid intresse av att delta i studien 



	 19	

(Trost, 2010, s. 140). I vårt fall passade detta urval bra då de flesta i dagens samhälle äger en 

mobiltelefon och har erfarenhet inom detta område. Vi valde att leta efter respondenter på 

universitet eftersom majoriteten av universitetsstudenter är unga vuxna. Målet var att 

bekvämlighetsurvalet senare skulle övergå till ett snöbollsurval (Trost, 2010, s. 141). Vi 

frågade studenter som satt ned och inte verkade för upptagna i stunden. 

4.4 Intervjudeltagare 

Totalt har tio personer intervjuats. Gemensamt för samtliga personer är att de alla är 

högskolestudenter, och befinner sig i åldern 20-25 år och äger en smartmobil. Hälften av våra 

respondenter studerar på Stockholms universitet och hälften på Uppsala universitet. Vi har 

intervjuat sju kvinnor och tre män. 

4.5 Analys 

När man som forskare har genomfört en intervju är det viktigt att kunna skapa ordning i det 

insamlade materialet. Detta är vad kodning innebär. Efter att ha bestämt de övergripande 

koderna är det viktigt med en så kallad kodaanvisning som förklarar hur de olika koderna 

definieras (Aspers, 2007, s. 168). I vår studie har vi använt oss av öppen kodning. Därmed har 

inte koderna valts ut i förhand, utan istället så har det skapats koder under genomläsningen av 

det insamlade materialet. Vi såg först till att skapa ordning i vårt inhämtade material. Efter 

detta lästes materialet igenom ett flertal gånger. Målet var att det tematiserade och kodade 

materialet skulle sammanfatta det mest relevanta och väsentliga som vi fått från intervjuerna 

(Lindgren, 2014, s. 45). De teman som vi funnit genom kodning och som vi anser besvarar 

uppsatsens frågeställningar är beroende och interaktion. Vi valde dessa teman eftersom de 

sammanfattar de upplevelser och uppfattningar som intervjupersonerna diskuterar. Vi har valt 

att presentera våra teman och våra analyser i denna ordning eftersom vi vill inleda med att ge 

en bild av hur mycket dessa universitetsstudenter använder sina mobiltelefoner, för att sedan 

analysera varför intervjupersonerna använder sina mobiltelefoner i denna utsträckning. Sedan 

presenterar och analyserar vi intervjupersonernas egna tankar och reflektioner kring sin 

användning, följt av vår tolkning av mobiltelefonens påverkan på intervjupersonernas sociala 

interaktioner och slutligen intervjupersonernas attityder kring sociala medier. 
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4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att en studies tillförlitlighet ska anses vara hög ska samma resultat uppstå ifall studien 

upprepas, oavsett om den genomförs av andra personer, på andra platser eller tidpunkter 

(Trost, 2010, s. 131). Vi har i vår studie försökt uppnå tillförlitlighet genom att inte ställa 

frågor som kan tolkas som ledande. Vi försökte sätta våra egna uppfattningar om mobiltelefon 

åt sidan under intervjutillfället och försökte ge intervjupersonerna tid till att kunna reflektera 

över sitt svar och inte ställa nya frågor så snart tystnad uppstod. Vi har i vår studie utgått från 

en intervjuguide med ett antal förberedda frågor. I vissa fall kunde det uppkomma fler frågor 

då intervjupersonen under intervjutillfället tog upp andra intressanta aspekter av fenomenet vi 

studerar. Vissa respondenter utvecklade sina svar mer än andra. När någon inte gav ett vidare 

utvecklat svar ställde vi följdfrågor. Risken med dessa följdfrågor är att vi som forskare 

oavsiktligt styr respondentens svar i någon riktning. Vi undvek att ställa ledande frågor, men 

ifall frågorna som ställts har påverkat tillförlitligheten i vår studie är svårt att avgöra. 

  

Det är viktigt att uppnå trovärdighet i en studie. Den fråga man behöver ha i åtanke är; “mäter 

vi det vi avser att mäta?” (Trost, 2010, s. 133). För att uppnå trovärdighet i en undersökning 

är det viktigt att tänka på hur man ställer frågorna och vilka frågor som är nödvändiga att 

ställa för att kunna få svar på de frågor man är intresserad av. Det gäller helt enkelt att ställa 

rätt frågor för att kunna få korrekta svar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 104-105). 

Vi valde att utforma vår intervjuguide efter frågor som behandlar både hur respektive person 

använder sin mobiltelefon, hur han eller hon interagerar socialt med sin mobiltelefon, och hur 

man känner inför dessa vanor. Med våra intervjufrågor hoppades vi få en inblick i 

universitetsstudenters mobilvanor, och genom att analysera dessa svar med hjälp av våra 

valda teorier hoppas vi kunna svara på uppsatsens frågeställningar. 

4.7 Etik 

Vi informerade intervjupersonernas om att de har möjlighet att ta del av vår studie när den är 

färdigställd, ifall önskan om det skulle finnas. Inför varje intervjutillfälle hade vi med oss ett 

informationsbrev som intervjupersonerna fick läsa och skriva under innan intervjun 

påbörjades. I informationsbrevet berättade vi vilka vi är, vårt syfte med studien, hur intervjun 

skulle gå till samt att intervjupersonen kommer att vara anonym och vikten av konfidentialitet 

i denna studie. Vi informerade även intervjupersonerna om att de har möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst utan att behöva ge en anledning till detta. 
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Vi har i denna studie tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare har ett krav på oss att berätta vad studiens 

syfte är och vad det innebär för intervjupersonen att delta i studien. Inför intervjuerna 

meddelande vi således intervjupersonerna om studiens syfte och hur undersökningen skulle gå 

till. Vi meddelade även att de har chans till att avsluta intervjun när som helst utan att behöva 

ge en anledning till varför (Vetenskapsrådet, 2002). I och med att samtliga intervjupersoner 

var över 18 år och därmed myndiga behövde vi endast ett godkännande från dem själva. 

Konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till i den mening att vi berättade för intervjupersonerna 

om att det den information de väljer att dela med sig av  under intervjun är konfidentiellt. 

Skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet är att anonymitet innebär att namn, eller 

annan information som kan leda till att någon skulle kunna ta reda på vem intervjupersonen 

är, inte kommer att ingå i vår studie. Konfidentialitet betyder att det inte kommer att finnas 

någon risk att det som intervjupersonen delar med sig av i samtalet kommer kunna härledas 

till vem som har berättat det.  

 

Vi meddelande intervjupersonerna om att det var viktigt att de känner sig trygga och litade på 

att ingen information kommer gå att spåra tillbaka till dem. Med hänvisning till 

nyttjandekravet informerade vi om att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

denna uppsats och inte kommer att spridas vidare (Vetenskapsrådet, 2002). 

5. Resultat 
I denna del av uppsatsen presenteras det material som vi samlat in via våra intervjuer, 

tillsammans med vår analys av detta material. Vi har tolkat vårt material utifrån Marcuse och 

Goffmans teoretiska ramverk. Uppsatsen syfte är att ta reda på hur svenska 

universitetsstudenter själva upplever sin mobilanvändning och hur mobiltelefonen påverkar 

ens sociala interaktioner. För att besvara frågeställningarna “Vilken mening tillskriver 

svenska universitetsstudenter sina mobiltelefoner?” och “Hur upplever svenska 

universitetsstudenter att mobilanvändandet påverkar deras sociala interaktioner?” utgår vi från 

våra teman som är beroende och interaktion. Dessa teman valdes ut eftersom samtliga 

intervjupersoner talade mycket om både beroende och sociala interaktioner under 
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intervjuerna. Våra två teman valdes ut efter att vi kodat vårt insamlade material. Vi har 

figurerat samtliga namn i uppsatsen.  

5.1 Begränsningar 

Vi tänkte att det inte skulle vara några svårigheter med att hitta deltagare till vår studie 

eftersom i stort sett alla universitetsstudenter i Sverige äger en mobiltelefon. Det var däremot 

svårare än vad vi trott att få folk att ta sig tid att ställa upp på intervju. Många av de vi 

tillfrågat hade själva fullt upp med sina egna studier och ansåg därför att tiden inte räckte till 

för att ställa upp på en intervju. Tanken var att därefter använda oss av ett snöbollsurval, 

vilket vi trodde skulle vara ett enkelt sätt att hitta personer som var villiga att bli intervjuade. 

Det var endast fem stycken utav de tio personer vi intervjuat som vi kom i kontakt med via 

snöbollsurval. De andra fem var främlingar som vi frågade på universiteten. 

 

Vi var intresserade av få en inblick i hur unga vuxnas upplevelser av mobiltelefoner kan se ut, 

och det anser vi att vi har fått. Eftersom vi endast intervjuat tio personer är det dock inte 

möjligt att generalisera vårt resultat till alla unga vuxna i hela landet. 

5.2 Beroende 

Tidigare forskning visar att mobilanvändning kan liknas vid beteendemissbruk (Sapacz, 

Rockman & Clark, 2016, s. 157). Vi anser att det material som vi samlat in genom våra 

intervjuer stödjer detta påstående. Det är tydligt att mobiltelefonen är en mycket betydelsefull 

ägodel för samtliga unga vuxna som har deltagit i denna studie. Genom våra intervjuer har vi 

förstått att människors upplevelser av, och relation till, mobiltelefoner ofta är komplicerad. 

Det framgår tydligt att mobilen är en mycket speciell ägodel för våra intervjupersoner. De 

berättar hur de upplever att det känns att vara med, och utan, sina mobiltelefoner. 

5.2.1 Mobilen som en extra kroppsdel 

Samtliga intervjudeltagare är överens om att mobiltelefonen upplevs som nödvändig. Mobilen 

är det första de tittar på när de vaknar och det sista de tittar på innan de somnar. Tiden 

däremellan använder de sina mobiltelefoner flera timmar varenda dag. Ingen utav dem vi 

intervjuar visar sig använda sin mobiltelefon mindre än tre timmar per dag. En av 

intervjupersonerna, Emma, har använt sin mobiltelefon i genomsnitt fem timmar och 46 

minuter varje dag den senaste veckan. En annan intervjuperson “väcker” sin mobil i 
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genomsnitt 187 gånger per dag. Samtliga intervjupersoner tar med sig sin mobiltelefon vart de 

än går och de stänger aldrig av den. Vi bad dem berätta vad deras mobiltelefon betyder för 

dem. Utifrån deras svar framgår det att alla de vi har intervjuat upplever att de är beroende av 

sina mobiltelefoner. Samtliga intervjupersoner uttalar sig på liknande sätt. Följande citat är 

två exempel på hur de beskriver sina mobiltelefoner: 

  
Den är väldigt nödvändig. Den är typ som en kroppsdel, ibland. Jag använder den till allting. Jag 

använder den till att ställa mitt alarm, jag använder den för att kolla vägbeskrivningar, kontakta 

folk, kolla sociala medier, söka recept, ringa, betala bussen, lyssna på musik, poddar. Jag 

använder den till så mycket. Den är verkligen en stor del av mitt liv. - Nellie 

  

Jag känner att jag absolut inte skulle klara mig utan den. Det ger mig nästan ångest att jag är så 

beroende av den. Hela mitt liv finns i den här telefonen. Nu har jag aldrig tappat just den här 

telefonen någonstans, men om det hände skulle jag kunna tänka mig att jag skulle få 

panikkänslor. - Emilia 

  

I dessa exempel beskriver intervjupersonerna att mobiltelefonen känns obligatorisk och 

att den är en viktig del av livet. Emilia menar att hon skulle få panikkänslor ifall hon 

tappade bort sin telefon, och uttalar själv att hon är beroende av den. En annan 

intervjuperson berättar att det “kliar i fingrarna” ifall han inte kan använda sin mobil, 

och flera använder ordet “panik” när de pratade om tanken att vara utan sin 

mobiltelefon. Vi tolkar dessa ordval som att de upplever ett behov av sina 

mobiltelefoner. Behovet att använda en mobiltelefon är varken biologiskt eller väsentligt 

för vår överlevnad och är därmed inte ett sant behov enligt Marcuse (Marcuse, 1968, s. 

22). Detta till trots upplevs behovet uppenbarligen som verkligt av våra 

intervjupersoner. 

5.2.2 Stressigt med mobilen och stressigt utan mobilen 

Forskning visar att högfrekventa mobilanvändare upplever mer stress än de som inte använder 

sin mobiltelefon lika ofta (Lepp, Li, Barkley & Salehi-Esfahani, 2015, s. 218). Vi frågade 

våra intervjupersoner hur mycket tid de tror att de använder sin mobiltelefon varje dag. Vi ber 

dem sedan att titta i sina mobiltelefoner och läsa upp statistiken över deras genomsnittliga 

dagliga användande. Det visar sig att samtliga intervjupersoner spenderar mer tid med sin 

mobiltelefon än vad de trodde. Vissa använder sin mobil över två timmar mer varje dag än 

vad de gissade. Reaktionerna över statistiken var genomgående negativ. “Stress. Stress. 
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Stress. Den orsakar så mycket stress. Det finns så mycket annat jag hellre skulle göra”, 

beskriver en av dem vi intervjuar när vi ber honom berätta vad han känner inför sin statistik. 

Alla våra intervjupersoner verkar uppleva en viss besvikelse över hur mycket tid som går åt 

att titta ner i mobiltelefonen varje dag. En av våra intervjupersoner berättar att hon inte har 

mått särskilt bra psykiskt den senaste tiden, och förklarar att det påverkar hennes 

mobilanvändande. 
 

Det är för mycket alltså. Men det kan pendla. Om jag mår dåligt kan det vara omkring sex 

timmar per dag. Det är helt sjukt. Jag känner att, herregud, det här är för mycket alltså. Jag vill 

leva här och nu, inte via en telefon. – Emma 

	
Emma menar att hon spenderar mer tid med sin telefon när hon inte mår bra. Hon verkar 

förvånad och besvärad över det faktum att det då kan bli upp mot sex timmar 

mobilanvändning per dag. Att hon säger att hon hellre vill leva “här och nu”, och inte via sin 

telefon, tolkar vi som att hon upplever att mobilen hindrar henne från att vara närvarande i det 

“verkliga” livet. 
 

Utifrån det våra intervjupersoner berättar kan vi konstatera att de upplever att de inte har koll 

över sitt mobilanvändande. Vi förklarar detta med Marcuses resonemang om att falska behov 

ligger utanför individens kontroll (Marcuse, 1968, s. 22). “Det är helt sjukt”, säger Emma och 

refererar till den tid hon spenderar med sin telefon varje dag. Det faktum att hon upplever sitt 

mobilanvändande som “sjukt” talar för att mobilanvändning kan jämföras med 

missbrukarbeteende. Emma vill inte spendera sex timmar av sin dag till att använda sin 

mobiltelefon, trots detta så gör hon det. 
  

Nej men det här är grejen, man vill bara ta upp mobilen. Det är skönt. När jag tar upp mobilen, 

då får jag en liten kick dopamin. Alltså det är ju ett fysiskt beroende på ett sätt. Det känns jobbigt 

om jag inte kan kolla. - Kristoffer 

 

Mobiltelefonens funktioner och applikationer är utformade till att vara beroendeframkallande. 

Våra hjärnor stimuleras av det ständiga flödet av information vilket gör att vi upplever 

tillfällig tillfredsställelse. Det faktum att Emma använder sin mobiltelefon mer när hon mår 

sämre beror troligtvis på att hon söker denna tillfälliga tillfredsställelse. Det Kristoffer 

beskriver i citatet ovan verkar samtliga intervjupersoner hålla med om: ifall de inte har 
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tillgång till sin mobiltelefon upplever de en stark känsla av obehag. Sara beskriver vad hon 

tror är anledningen till att hon spenderar flera timmar med sin mobil varje dag: 

 
Det är nog en undanflykt för att jag inte mår så bra och är understimulerad i min vardag. Tränar 

alldeles för lite, följer kanske inte mitt hjärta helt kring vad jag vill. Men framförallt så att jag 

inte behöver ta tag i sånt som jag egentligen behöver göra. - Sara 

  

Att spendera tid med mobiltelefonen kan enligt Sara vara ett sätt att undvika verkligheten. 

Hon använder sin telefon som en slags distraktion. Även Ludwig säger att han ibland 

använder sin mobiltelefon för att “fly från verkligheten”. Trots att mobilerna ofta används för 

detta syfte upplever samtliga intervjupersoner att mobilanvändningen ger en motsatt effekt. 

Mycket mobilanvändning upplevs orsaka mer stress och ökad ångest. Enligt Marcuses teori 

upplever människor att de behöver en mobiltelefon för att vara lyckliga, men i själva verket 

hindrar denna moderna teknologi användarna från att känna sann lycka (Marcuse, 1968, s. 

22). 

 
Ja, jag har ju valet [att inte äga en smartmobil]. Men jag tror att genom att det är sån himla social 

press... för jag känner ju att det är en social press. Alltså, skulle alla tagga ner så skulle jag också 

kunna göra det. Men eftersom jag också vill vara en del av samhället, jag vill känna att jag inte 

blir bortglömd, att jag blir inkluderad, så fortsätter man slaviskt att vara i det i alla fall. - Sara 

 

I citatet ovan berättar Sara att hon skulle dra ner på sitt mobilanvändande ifall andra drog ner 

på deras. Hon är rädd att hon inte skulle hänga med i samhället om hon inte hade sin 

smartmobil. Detta anser vi stämma överens med Marcuses argument att dagens moderna 

samhälle formar människor till att konsumera och agera i enlighet med det som syns i 

massmedia, reklam och av andra i ens omgivning (Marcuse, 1968, s. 26). Som våra 

intervjupersoner nämner så kan dagens mobiltelefoner användas till väldigt mycket. Rent 

praktiskt så är smartmobiler ett verktyg som en person mer eller mindre förväntas äga för att 

ta del av vissa funktioner i vardagen. Sara belyser att smartmobiler kan upplevas vara ett krav 

även socialt. Hon upplever att personer blir som slavar till sina mobiltelefoner. 

  

Marcuse påstår att människor har gett modern teknologi så stor betydelse att den har fått 

makten över oss(Marcuse 1968, s. 22). Det framgår i våra intervjuer att dessa unga vuxna 

tillskriver sin mobiltelefon ett symboliskt värde som de ibland upplever är mäktigare än sin 

egen disciplin. Intervjupersonerna har med andra ord en komplex relation till sina 
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mobiltelefoner. De ser på mobilen som en underhållande pryl, ett praktiskt redskap som 

underlättar i vardagen samt något att ta till för att undvika sådant som känns jobbigt. På detta 

sätt går det att likna mobiltelefoner vid en sorts vuxen “snuttefilt”. Att ha tillgång till den gör 

att de upplever ett lugn och en trygghet. De ser dock också på mobilen som något 

tidskrävande. Alla upplever att den orsakar stress och ångest. 

  

Den positiva mening som dessa personer tillskriver sina mobiltelefoner beror enligt Marcuse 

på det falska behov som de tvingats på av samhället (Marcuse, 1968, s. 22). Att det falska 

behovet leder oss bort från äkta lycka skulle bland annat kunna förklaras som att 

intervjupersonerna använder mobiltelefonen för att inte behöva ta tag i sådant som de 

egentligen behöver göra. Mobiltelefonen tar tid som användarna skulle kunna lägga på sådant 

som är bra för välmåendet. Endast när de sanna behoven tillgodogörs kan vi uppleva äkta 

lycka. Marcuse menar att sanna behov är allt som är nödvändigt för vår överlevnad. Mänsklig 

social kontakt är en sådan nödvändighet. Kanske är det så att mobiltelefoner distraherar oss 

från våra sanna behov. Våra intervjupersoner anser att mobiltelefonen tar tid från saker de 

egentligen skulle vilja lägga sin tid på, och nämner träning som exempel på något som de 

kanske skulle gjort mer av ifall de inte använde mobilen så pass mycket. Fysisk träning bidrar 

till bättre psykisk och fysisk hälsa, och är därför ett sant behov. I enlighet med Marcuses teori 

kan mobiltelefonen stimulera ett falskt behov att använda mobiltelefonen i stället för att till 

exempel träna. Detta är ett exempel på hur mobiltelefoner skulle kunna leda dessa användare 

längre ifrån äkta lycka. 

5.3 Interaktion 

Våra intervjupersoner upplever att de mer eller mindre måste äga en smartmobil. Mobilerna 

underlättar ofta i vardagen och behövs ibland för att utföra vissa handlingar. Det är dock 

tydligt att det inte endast är av praktiska skäl som våra intervjupersoner känner sig tvungna att 

äga en smartmobil - de upplever även att det är ett krav av sociala skäl. Intervjupersonerna 

använder sina mobiltelefoner för att hänga med på vad som händer omkring dem, vare sig det 

är globala nyheter eller vad vännerna har för sig. De berättar hur de upplever att 

mobiltelefoner påverkar sättet de umgås och hur dessa interaktioner i sin tur påverkar dem. Vi 

gör vår tolkning av dessa upplevelser med hjälp av de begrepp som vi har valt ut från 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. 
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Denna del av vårt material presenteras i tre delar. Först redogör vi för hur intervjupersonerna 

upplever att mobiltelefoner påverkar interaktioner som sker när de umgås med andra som 

befinner sig i deras fysiska närvaro. Detta definierar vi som att umgås fysiskt. Sedan går vi in 

på det nya sättet att umgås på som mobiltelefonen möjliggör, där det är möjligt att 

kommunicera med människor som inte befinner sig i ens närhet fysiskt. Detta sätt att 

interagera med andra kallar vi för modern interaktion. Med modern interaktion syftar vi på all 

form av social kontakt som sker via mobiltelefonen, inklusive all aktivitet på sociala medier. 

5.3.1 Mobilen kan störa umgänget 

Intervjupersonerna upplever att det är väldigt vanligt förekommande att andra använder sin 

mobiltelefon medan de umgås. Vissa av dem anser att det är okej, medan andra inte tycker att 

det är acceptabelt. Kristoffer uppfattar det som oartigt när andra sitter med sin telefon när de 

umgås, och försöker att undvika att själv göra det. 
 

Det senaste halvåret har jag aktivt tänkt på att inte använda mobilen när jag är med andra. Jag 

tycker att det är så otroligt oartigt. Jag blir irriterad på andra som gör det. När man sitter och 

hänger, speciellt om det bara är två pers. Då tänker jag “är jag verkligen så tråkigt?”. Så jag 

tycker bara att det är oartigt. - Kristoffer 

 

Vidare beskriver Kristoffer att han tycker att det är oartigt eftersom att personer som 

använder sin mobiltelefon blir mindre närvarande. Nellie anser däremot att det helt och 

hållet beror på situationen. Enligt henne finns det tillfällen där det är mer eller mindre 

lämpligt att plocka fram telefonen. Till exempel menar hon att det är opassande att lägga 

sitt fokus på sin mobil ifall man pratar om något viktigt. Lina berättar att hon tycker att 

det är mer eller mindre svårt att låta bli mobiltelefonen beroende på hur underhållande 

sällskapet hon umgås med är, och att det ofta avgör hur hon förhåller sig till sin mobil i 

sociala sammanhang. Enligt Goffmans teori upplever Nellie att det råder vissa normer 

kring mobilanvändandet. För att samspelet mellan människor ska ske smidigt behöver 

personer förhålla sig till de normer som råder i det rummet de befinner sig. Normerna 

kring mobilanvändning verkar uppfattas olika av våra intervjupersoner. Kristoffer säger 

i citatet ovan att han ifrågasätter sig själv som sällskap när den han umgås med fokuserar 

på sin mobil istället för på honom. 
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Sociala medier är i detta fall det sociala samspelets frontstage. Det som delas på sociala 

medier blir våra framträdanden. Under intervjuerna var det lite olika tankar och reflektioner 

när frågan kom om hur de känner när andra sitter med sin mobiltelefon när de umgås. De 

flesta ansåg att det inte kändes bra och att man kunde uppleva en känsla av att vara 

exkluderad. Kopplat till Goffman så nämnde dock de flesta under intervjuerna att de ansåg att 

det är oförskämt att sitta med sin mobiltelefonen i andras närvaro. Det finns sociala normer 

som man behöver förhålla sig till när man befinner sig i frontstage (Goffman, 2010, s. 98). 

Samtliga respondenter anser att om någon i umgänget tar upp sin mobiltelefon så känns det 

accepterat att göra likadant.  

 

En annan nackdel som finns med att umgås via mobiltelefonen är att det påverkar ens sociala 

umgänge när man umgås fysiskt. Goffman talar om att det finns normer om hur man ska bete 

sig i ett rum med andra (Goffman, 2010, s. 98). En av respondenterna såg själv att när hon 

umgås fysiskt med andra personer sättet blir det som hennes “fristad från mobiltelefonen”. 

Den tid då hon med gott samvete lade mobiltelefonen i väskan för att fokusera på de hon var 

fysiskt närvarande med, däremot berättade hon att det var oundvikligt att inte till som tätt gå 

och titta på mobiltelefonen för att se om hon har missat något. Så länge du umgås med andra 

personer kommer du att behöva tänka på olika normer, att använda mobiltelefonen samtidigt 

som man umgås med andra personer kan störa umgänget och uppfattas som oförskämt. 

  

Kristoffers verkar uppleva en känsla av utanförskap ifall personer som han umgås med riktar 

sin uppmärksamhet åt sina mobiltelefoner istället för åt honom. Endast en av våra 

respondenter, Lina, upplever att det kan vara skönt att ibland inte ha tillgång till sin mobil. 

Hon menade att det då inte fanns något annat alternativ utan att hon fick acceptera att läget 

var som det var, men att hon såg positivt sätt på att hon då fick möjlighet till att umgås flitigt 

med de som befann sig i hennes omgivning. 

5.3.2 Gott och ont med modern interaktion 

Mobiltelefoner gör det möjligt att kommunicera med i stort sett vem som helst och var som 

helst, eftersom mobiltelefonen gör det så enkelt att hålla kontakten. Man kan tack vare 

teknologins framväxt vara uppkopplad i tid och otid. Trots att det inte var så länge sedan som 

mobiltelefonen kom, har utvecklingen gått i en rasande fart framåt. Detta finns det både för 

och nackdelar med. 
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Samtliga intervjupersoner som varit deltagande i denna studie ansåg att mobiltelefonen gör så 

att det blir enklare att upprätthålla kontakt med ens sociala relationer, vilket blir mer effektivt 

och ger ett större utrymme till att ha kontakt med flera personer, både med personer som 

befinner sig i andra länder men den hjälper även till att ha kontakt med flera samtidigt. 

Nackdelen med detta har visat sig vara att intervjupersonerna upplever en känsla av stress och 

press att ständigt behöva vara nåbar och tillgänglig för ens omgivning. De upplever att de 

känner att det “måste” hålla koll på mobiltelefonen och ha den nära till hands för att ha 

kontroll över om det händer något i chattar eller på sociala medier. Flera nämnde att de 

upplever en stress av tanken att “den personen kanske har hört av sig” och sen blir besvikna 

om de inte har gjort det. Emilia sa att mobiltelefonen gör så att hon lägger till på sådant som 

inte är viktigt istället för att lägga den tiden på saker hon skulle må bättre av, exempelvis 

sova. Mobiltelefonen har helt klart en påverkan på människors sociala relationer. Man 

påverkas och blir påverkad av hur andra hanterar sin mobiltelefon, hur uppkopplad och 

tillgänglig man är och detta ger även en effekt på människor välmående.  

  

En stor del av mobilanvändandet handlar om att ta del av vad andra gör, och dela det man 

själv gör till andra. Samtliga intervjupersoner var överens om att sociala medier är det som tar 

absolut upp mest tid att tiden de spenderade på mobiltelefonen. Sociala medier är en plattform 

som har växt otroligt mycket under de senaste åren. Applikationer som Instagram, Snapchat 

och Facebook var återkommande samtalsämnen under samtliga intervjuer. I dagens läge finns 

det massvis av olika funktioner och applikationer som hjälper människor att upprätthålla sina 

sociala relationer. Det kan räcka med att man kommenterar andras bilder på sociala medier, 

för att interagera med andra människor. I och med att sociala medier har blivit ett brett forum 

att interagera med andra var vi i studien nyfikna på att ta reda vilka tankar, reflektioner och 

känslor som väcks i samband med publicering av inlägg på sociala medier. Goffmans begrepp 

framträdande kan man placera på olika platser, det är en plats där en aktivitet sker och där 

man påverkar eller påverkas av andra individer. Goffman menar också på att den utför själva 

framträdandet har en ambition om att de som är publik ska tro att det som framförs är 

sanningen. 

  

Vi har valt att definiera framträdandet som det personer väljer att dela med sig av på sociala 

medier. Om personer lägger upp en bild på Instagram finns det troligtvis ett budskap denne 

vill förmedla till andra personer, som leder till att din publik påverkas av det personer gör. Det 

är i dagens samhälle vanligt att unga använder sig av sociala medier för att dels kommunicera 
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med andra personer men även för att dela med sig av det som man gör i livet. Goffmans 

begrepp backstage är i denna studie den tid som personer spenderar vid sin mobiltelefon utan 

att interagerar med andra via den. Vid dessa tillfällen kan personer planera sitt kommande 

samtal eller välja att inte svara i mobiltelefonen om det ringer. I backstage kan personer även 

reflektera över vad man vill visa upp i sitt kommande inlägg på exempelvis Instagram, det vill 

säga i själva framträdandet. Denna plats kan vara egentligen var som helst, exempelvis i 

hemmet, så länge du inte har kontakt eller umgås med andra personer. En av frågorna 

angående sociala relationer vi ställde under intervjuerna var “Hur tror du att du påverkas av 

sociala medier?”, Emilia, Nellie och Lina svarade följande: 
  

Ja, jag tror att det kommer en omedveten stress när jag ser allt det härliga på instagram som folk 

lägger upp, att dom har så otroligt härliga liv och vissa saker kanske är något som jag verkligen 

vill åt men som jag inte alls är i närheten av, det kan jag tänka mig skulle kunna bidra till att 

saker som jag redan har ångest för förstärks. - Emilia 

  

Jag tror att jag lägger nog bara upp positivt innehåll på sociala medier. Jag lägger aldrig upp om 

jag har psykisk ohälsa till exempel. Alltså skulle jag ha en dag där jag har jättemycket ångest, så 

Instagrammar jag inte det. Jag kanske skriver till en kompis, men jag lägger inte upp det på 

sociala medier. Och det är väl nån slags integritet i det. För jag vet inte hur många jag vill dela 

med mig av det. Jag har nog inte helt koll vilka följare jag har på Instagram. Så det är nog väldigt 

icke-transparent i det avseendet. - Nellie 

 
Jag vill visa upp en positiv bild av mig själv, man vill ju inte att folk ska se en som bitter eller 

nått. Det är positivt med sociala medier att man själv kan välja hur man vill framställa sig själv, 

eller det är väl både på gott och ont. - Lina 

  

Citaten ovan tyder på att intervjupersonerna är överens om att man endast vill visa upp en 

positiv bild av sig själv inför andra på sociala medier, framträdandet. Vår tolkning är att detta 

beteende utifrån intervjupersonernas synvinkel endast leder till negativa konsekvenser, att 

man ständigt jämför sina liv med varandra och börjar då ifrågasätta sin egen livssituation. I 

första citatet tolkar vi det som att det kan uppstå ångestkänslor när man ser vad andra har för 

sig, och drar snabbt slutsatsen att alla andras liv är bättre än ditt eget. Att man också istället 

för att umgås med de som befinner sig på plats spenderar mycket tid och energi till att 

publicera ett inlägg som ska framställas som perfekt är ett tydligt tecken på att sociala medier 

tar mycket energi. När vi frågade Emma om hur det går till när hon ska publicera ett inlägg på 

Instagram fick vi följande svar: 
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Jag får upp ett rätt starkt minne ifrån att jag firade jul förra året, och jag hela tiden skulle få till 

den perfekta bilden och storyn på julmaten, det tog säkert, alltså säkert flera timmar från hela 

kvällen, två timmar kanske totalt av kvällen, för att jag ska få till den perfekta bilden, tar massa 

bilder på mig och mina systrar, tog 40 selfies, valde en, lägger upp, redigerade den i en 

halvtimme. Lång tid av den kvällen för att det ska se bra ut på sociala medier. - Emma 

 

Emma berättade att det tog henne två timmar på julafton att få till den perfekta bilden för att 

kunna uppnå ett så bra framträdande som möjligt, istället för att befinna sig i stunden och 

njuta av sällskapet i hennes direkta närhet. Denna planering av framträdandet skedde när hon 

befann sig i backstage, det fanns då tid till att planera sitt kommande framträdande. Till 

skillnad från förr har man nu möjlighet på ett helt annat sätt att verkligen justera så att det blir 

ett så bra framträdande som möjligt, detta med hjälp av exempelvis filter. Goffman skriver i 

sin bok om att vi människor lever i ett så kallat “inomhussamhälle”. Med detta menar han på 

att när man uppträder med ett framträdande inför en publik så är det endast publiken som är 

fysiskt närvarande som får ta del av uppträdandet, och de som ser framträdandet påverkas av 

det som uppvisas (Goffman, 2010, s. 97). I dagens samhälle kan man se det som att detta 

“inomhussamhälle” inte existerar på samma sätt. Att publicera något på sociala medier kan 

man se som ett slags framträdande inför andra personer, skillnaden nu från då är att det är 

betydligt fler personer som kan och får ta del av framträdandet, inte endast de som är fysiskt 

närvarande (Goffman, 2010, s. 97). 

6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att få en djupare förståelse för hur unga vuxna upplever sin och 

andras mobiltelefon och hur de upplever att mobiltelefonen påverkar deras sociala värld. 

Studien har gjorts på svenska universitetsstudenter i åldern 20-25 år. Vi valde att avgränsa 

syftet till våra frågeställningar som var följande: “Vilken mening tillskriver svenska 

universitetsstudenter sina mobiltelefoner?” och “Hur upplever svenska universitetsstudenter 

att mobilanvändandet påverkar deras sociala interaktioner?”. De kunskapsluckor som vi fann i 

kapitlet om tidigare forskning var att det främst har utförts kvantitativa studier, att det var 

brist på studier som genomförts på svenska universitetsstudenter samt studier som visar på 

hur mobiltelefonen kan ha en påverkan på människors sociala relationer.  
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Mobiltelefonen upplevs som ett användbart hjälpmedel som förenklar intervjupersonernas liv. 

Genom att använda en mobiltelefon spar man ofta tid i vardagen och har möjlighet att 

upprätthålla ett mycket större kontaktnät. Mobiltelefonen och datorn konkurrerar på ett vis. 

Fördelen med en mobiltelefon är att man kan ha med sig den överallt. Mobiltelefonens många 

fördelar är uppenbara, medan nackdelarna blir mer subtila. Nackdelarna med 

mobilanvändning ligger mer i vad de inte kan erbjuda. 

  

Herbert Marcuse menar att sanna behov är de enda behov som kan leda oss till att uppnå 

genuin lycka. Vi tror att social kontakt är väsentligt för människors överlevnad. Det är smidigt 

att kunna kommunicera med personer utan att behöva träffas, och mobilen möjliggör detta. 

Frågan är om detta moderna sätt att interaktion ger oss samma tillfredsställelse som att umgås 

i ”verkligheten”. 

  

Intervjupersonerna beskriver att de känner sig nakna utan sin telefon, och att det skulle ge 

dem panik att tappa den. Man kan säga att mobiltelefonen har blivit som en snuttefilt. Det kan 

upplevas en känsla av tomhet om man inte har denna snuttefilt tillgänglig. Några av 

intervjupersonerna berättade att de får panikkänslor om de inte har sin mobiltelefon 

tillgänglig, vilket bekräftar att mobiltelefonen har skapat ett nytt typ av behov hos människor. 

Marcuse talar om falska behov som han anser är de behov som det moderna samhället får oss 

att sträva efter fast det egentligen inte kommer lyckas få oss att nå lycka. I resultatet har det 

visat sig att många spenderar mer tid än vad de hade önskat vid sina mobiltelefoner. Från 

Marcuses synvinkel kan man se det som att mobiltelefonen leder oss längre bort från de sanna 

behoven. Detta genom att användandet av mobiltelefonen tar tid och fokus från de sanna 

behoven som exempelvis kan vara sömn och fysisk aktivitet som är två saker som är viktigt 

för att människan ska må både psykiskt och fysiskt bra. Istället så skapas det nya falska 

behov. 

  

Det är nästintill oundvikligt att inte blir matad med bilder och information om andra 

människors liv om man är aktiv på en social applikation. Vi tror att detta skapar ett falskt 

behov inom människor som gör att man aldrig riktigt känner sig nöjd, man vill ha nya intryck 

hela tiden, och om man så vill finns det ingen gräns, för möjligheten till det är enorm. I 

resultatet framgår det även att de sociala relationerna påverkas av mobiltelefonen. Numera 

umgås människor alltmer på det moderna sättet via mobiltelefonen. Det moderna sättet att 

interagera innefattar både samtal och textmeddelanden, men även sociala medier. Gemensamt 
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för intervjupersonerna som deltagit i vår studie är att samtliga berättade under intervjuerna att 

det ligger tid och tanke inför varje inlägg som ska publiceras på sociala medier. 

 

Goffman skriver i sin bok om något som han kallar för “inomhussamhälle”, med detta syftar 

han på att det är få som är delaktiga när ett framträdande genomförs, det är endast de personer 

som befinner sig i samma miljö som en själv som blir påverkade av framträdandet. Väljer 

man att publicera ett inlägg på sociala medier så finns det en medvetenhet hos de som 

publicerar materialet om att inlägget kommer att påverka de personer som tar del av 

innehållet. Alla de som deltog i vår studie var enade om att de undviker att publicera inlägg 

som de inte ansåg vara positiva, det vill säga att de inlägg som publiceras ska endast uppvisa 

och framställa en positiv sida av ens liv. Numera så utsätts man ständigt för framträdanden 

som sker via sociala medier, det ligger ett knapptryck bort för att få tillgång till olika typer av 

flöden. Innan teknologins utveckling fanns det möjlighet till att vara mer selektiv kring vilken 

publik man vill framträda inför. Om du har en mobiltelefon tillgänglig och nära till hands så 

har du chans till att ständigt vara med om framträdanden, välja att framträda eller planerna ett 

kommande framträdande. 

 

Att vara i backstage tror vi också har ändrats med tiden. Förr kom man hem och blev mer 

eller mindre isolerad från världen utanför sitt hem och kunde troligtvis slappna av på ett helt 

annat sätt än vad man gör i nutid. Nu är du medveten om att du när som helst kan få ett 

samtal, en like eller ett sms vilket vi tror gör så att människor får det svårare att koppla av och 

befinna sig i nuet. En av intervjupersonerna berättade för oss att det tog henne cirka två 

timmar att publicera ett inlägg på Instagram på julafton, detta för att få till det perfekta 

framträdandet. Trots att hon var medveten om att detta tog tid från att interagera med de 

personer som var i samma rum som henne så prioriterade hon trots det att lägga upp en fin 

bild på Instagram. Till skillnad mot förr så tillåter sociala medier oss att idag lägga mer tid åt 

att planera våra framträdanden in i minsta detalj, detta med hjälp av exempelvis filter. Det 

framgick även under intervjuerna, att det finns en känsla av stress och press att ständigt vara 

nåbar inför sin omgivning, vilket tyder på vilken stor plats mobiltelefonens utveckling har fått 

när det kommer till interaktion. 

  

Sverige är ett väldigt individualistiskt land. För vissa innebär det en ensamhet. Vi tror att 

mobiltelefoner kan ha en både negativt och positiv effekt på detta. De kan göra att personer 

känner sig mer ensamma eftersom de kanske spenderar tid med mobilen istället för att umgås 
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med andra. De gör det samtidigt enklare än någonsin förut att kommunicera med nära och 

kära vart de än i världen befinner sig.  

 

Vårt förslag på vidare forskning är att undersöka ifall olika generationer uppfattar 

mobiltelefoner på olika sätt. Det vore varit intressant unga vuxnas perspektiv med äldre 

generationers. Eftersom att mobiltelefonen introducerades för de som tillhör de äldre 

generationerna vid en mycket högre ålder har de levt stora delar av livet utan mobiltelefon. 

För yngre personer har mobiltelefoner funnits så länge de flesta kan minnas. Vi tror att detta 

kan påverka hur dessa personer upplever detta fenomen.	  
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Bilagor 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Vad studerar du? 

Hur länge har du studerat? 

Bor du i Uppsala/Stockholm? 

Tema 1: Användning 

Fråga: Äger du en mobiltelefon idag? Om ja, vilken? 

Fråga: Berätta hur det kom sig att du köpte just den telefonen. 

Fråga: Använder du din mobiltelefon varje dag? 

Fråga: Hur ofta du tar med dig din mobiltelefon när du ska iväg någonstans? 

• Varför har du med dig den överallt? / Varför lämnar du den hemma? 
  
Fråga: Berätta vad du oftast använder din mobiltelefon till. 
  
Fråga: Hur mycket tid tror du att du spenderar i snitt på din mobiltelefon varje dag? 
  
Fråga: När använder du mobilen första gången under dagen? 
·      Till vad? 

  
Fråga: Använder du mobilen innan läggdags? 

• Till vad? 
  

Fråga: Använder du dig av sociala medier? 
  
·      Lägger du upp saker på sociala medier? 

  
·      Hur ofta lägger du upp något på sociala medier? 

  
·      Varför lägger du upp på sociala medier? 

  
·      Vad visar du oftast upp? 

  
·      Hur mycket energi lägger du på att det du lägger upp på sociala medier ska 

framställas på ett visst sätt? 
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Fråga: Skulle du kunna titta på din mobiltelefon under Inställningar - Skärmtid och berätta 
hur mycket tid det står att du använder den i genomsnitt varje dag? 
  
Fråga: Hur ofta står det att du väcker din mobiltelefon i genomsnitt per dag? 
  
Fråga: Vad tror du mobilen tar tid ifrån? 
   
Tema 2: Sociala interaktioner 
  
Fråga: Kommunicerar du med andra via mobiltelefonen? 
  
·      Varför väljer du att kommunicera med andra så som du gör? 

  
Fråga: Berätta hur du förhåller dig till din mobiltelefon när du är bland andra människor. 
   
Fråga: Hur ofta anser du att andra håller på med sin mobiltelefon medan ni umgås?  
  
Fråga: Hur upplever du det när andra använder sin mobiltelefon medan ni umgås? 
  
Fråga: Hur skulle du säga att mobiltelefoner påverkar dina sociala relationer? 

Tema 3: Reflektioner 

Fråga: Beskriv hur du reflekterar du över ditt mobilanvändande. 

Fråga: Gör du några försök till att minska tiden du spenderar med din mobil? 
  
Fråga: Tror du att din mobil påverkar ditt välmående? 
  
·      Hur? / Varför inte? 

Fråga: Hur känns det för dig om du inte har tillgång till din mobiltelefon? 

Fråga: Upplever du att du alltid behöver vara tillgänglig via din mobiltelefon? 

·      Hur får det dig att känna? 

Fråga: Hur tror du att din mobiltelefon påverkar dina sociala relationer? 
  
Fråga: Påverkas du av sociala medier och i så fall på vilket sätt? 

Fråga: Känner du någon press över dina sociala media konton och vad du lägger upp? 
  
Fråga: Kan du berätta hur det går till när du lägger upp något på sociala medier? 
  
Fråga: Beskriv vad du känner när du ser statistiken över ditt mobilanvändande. 
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Informationsbrev 

Vi är två studenter som ska skriva vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur mobiltelefoner 

påverkar oss och våra sociala interaktioner. Genom att utföra 10 stycken intervjuer med 

universitetsstudenter är vårt mål att få förståelse för den generella upplevelsen av 

mobiltelefoner och dess inverkan på våra liv. 

  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som universitetsstuderande, att delta i en intervju. 

Intervjun kommer vara cirka 40 minuter lång och den kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas utav oss. När transkriberingen är färdig kommer inspelningarna att tas bort. Det 

som står i fokus i vår datainsamling är dina telefonvanor samt dina åsikter kring din 

mobiltelefon och dess påverkan på dina sociala interaktioner. 

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras, du är alltså anonym. Det insamlade 

materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och vår 

handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av 

en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

  

Vänliga hälsningar, 

  

Elin Ahlberg  Johanna Danielsson 

0736950031  0762238068 

elin.ahlberg1@gmail.com johanna-danielsson@live.se 

 

Handledare: Andreas Melldahl 

andreas.melldahl@soc.uu.se 
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Deklarering: 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för 

var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet 

av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 % 

Tidigare forskning 

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 % 

Teorikapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50  % 

Metodkapitel 

Författare 1: 40 % Författare 2: 60 % 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 
transkribering) 

Författare 1: 40 % Författare 2: 60 %  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %  

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

Bilagor 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 
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Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

  

Skriv under nedan: 

Ort, Datum 

_______________________________ Författare 1: _______________________________ 
Namnförtydligande 

Ort, Datum 

_________________________________ Författare 2: 
_________________________________ Namnförtydligande 

  
  

  
 

	


