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Purpose/Aim: In the information and communication technology society (ICT) we live in 
today it is easy to feel that we are constantly expected to be available. The daily contact with 
the Internet and the use of cell phones has changed our way to communicate. With this in 
mind in combination with the increased stress among young adults my aim is to investigate 
how young adults, aged 23-26 years, experience to be constantly connected and available 
through the Internet and the cell phone. What are their opinions, attitudes and feelings about 
what this entails in their lives?

Material/Method: The essay is based on four focus group interviews with sixteen students 
from Uppsala University aged 23-26, two groups consisting of women and two groups 
consisting of men. The ICT & Internet research is developing rapidly which led me to do an 
exploratory study that is hypothesis-generating and which I hope can be used for forthcoming
research of the consequences of the ICT society. The empiric result has been analyzed from a 
behavioural science perspective.

Main results: The results have been interesting from several perspectives. The focus groups
seem to think that the Internet and cell phone use is the best thing that has happened. They are 
so-called "Multitaskers" and have no problems to do several things simultaneously. The 
relationship between ICT and stress becomes slightly more noticeable among the girls. I dare 
to say that the constant availability do result in a certain stress, which I based on the clear 
statements about stress that came up between the lines. The focus groups are highly dependent 
on both their cell phone and access to Internet. They have also developed new cell phone 
behaviours that are customized to different situations and people.

Keywords: accessibility, availability, cell phone, Internet, SMS, communication, focus groups
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Sammanfattning

Syfte: Då vi i dagens informations- och kommunikationssamhälle (IKT) dagligen kommer i 
kontakt med Internet och mobiltelefoni är det lätt att känna att man ständigt förväntas vara 
nåbar. Med detta i åtanke och den ökade stress hos unga vuxna är mitt syfte att undersöka hur 
unga vuxna, i åldrarna 23-26 år, upplever att ständigt vara uppkopplade (Internet) och 
tillgängliga (mobiltelefoni). Vilka är deras åsikter, attityder och känslor kring vad detta 
medför i deras liv?

Metod och genomförande: Uppsatsen grundar sig på fyra fokusgruppsintervjuer uppdelade 
på två tjejgrupper och två killgrupper med 16 studenter från Uppsala universitet i åldrarna 23-
26 år. Då IKT och Internetforskningen är ett område som utvecklas i mycket snabb takt är 
syftet med min studie att göra en explorativ studie som är hypotesgenererande och som jag 
hoppas kan användas till grund för framtida forskning om IKT-samhällets konsekvenser. Den 
erhållna empirin har analyserats utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. 

Slutsatser: Resultatet har varit intressant ur flera aspekter. Fokusgruppena verkar tycka att 
Internet och mobiltelefoni är det bästa som har hänt och att det bland annat effektiviserar 
vardagen och underlättar att hålla kontakten med andra människor. De är så kallade 
”Multitaskers” och har inga problem med att göra flera saker samtidigt. Sambandet med IKT 
och stress blir något mer märkbart hos tjejerna. Jag vågar påstå att den ständiga 
tillgängligheten bidrar till en viss stress, vilket jag grundar på tydliga uttalanden om stress 
som framkommer. Fokusgrupperna är i högsta grad beroende av både sin mobiltelefon och 
tillgång till Internet. De har även utvecklat nya mobilbeteenden som är individ och 
situationsanpassade.

Framtida forskning: Då min uppsats är en explorativ studie och jag har undersökt ett område 
som utvecklas i mycket snabb takt, finns det utrymme för ytterligare forskning. Jag hoppas att 
min uppsats har bidragit till en ökad förståelse och intresse för det nya sättet att kommunicera. 
Förslag till vidare forskning är att:

 Vidare utforska och analysera svarsbeteende kring SMS och E-post. Jag tror att den 
otydlighet kring hur man förhåller sig till denna envägskommunikation ger upphov 
till skuldkänslor som därmed kan vara en bidragande faktor till stress och utbrändhet. 

 Ur ett genusperspektiv blev det tydligt att tjejerna är mer lojala kommunikatörer. I 
tjejgrupperna framkommer mer känslor generellt sett, det pratas både om att gråta av 
stress och att man vill känna sig bekräftad. Denna upptäckt ger utrymme för mer 
forskning. 

 Då 80-talisterna, ”messengergenerationen”, är nästa generation som tar steget ut på 
arbetsmarknaden är det intressant att forska kring hur de ser på mobiltelefonen och 
Internet. 

Nyckelord: tillgänglighet, mobiltelefon, Internet, uppkoppling, SMS, kommunikation, 
fokusgrupper
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1. Inledning

1.1 Problemformulering
I dagens Informations- och kommunikationsteknologiska samhälle (IKT) kommer vi dagligen

i kontakt med mobiltelefoni och Internet. Är det inte du själv som pratar i mobilen så är det 

personen bredvid på tåget eller i mataffären som för en högljudd konversation i mobilen.1 Går 

vi förbi en person på gatan som pratar med sig själv rakt ut i luften är inte längre vår första 

tanke att han är knäpp. Vi förstår att han pratar i sin ”hands-free”. Det är inte heller ovanligt 

att folk är uppkopplade på Internet på tåget, caféet eller under föreläsningen, antingen via en 

lap-top eller i mobilen.2

Det är lätt att i dagens samhälle känna att man förväntas vara nåbar nästan dygnet runt och att 

den privata sfären därmed har krympt. Mobiltelefonen har idag ersatt mycket av den gamla 

kontaktytan och träffpunkterna. Många, framför allt barn och ungdomar, är direkt beroende av 

sin mobiltelefon för att vara tillgängliga och denna telekommunikation har utvecklats efter 

individens behov och beteenden, men också lett till ett förändrat beteende. 3

Att ha en fast hemtelefon är inte längre en självklarhet och mobiloperatörer erbjuder fast pris 

på sina abonnemang. Allt för att vi ska bli mer mobila och flexibla i vår kommunikation.

Men är det verkligen enbart positivt att alltid kunna bli nådd? Förväntas vi verkligen att vara 

nåbara eller är det bara vi själva som upplever att vi måste kunna nås? Varför klarar sig äldre 

generationer utan både mobiltelefon och Facebook? Och hur påverkas vi egentligen av att 

underhålla alla våra relationer i olika världsdelar? Kan vi fokusera på det vi gör här och nu,

när vi har möjlighet att vara någon annanstans samtidigt? 

Mot denna bakgrund och med tanke på den ökade stress som uppdagats hos unga vuxna

väcktes mitt intresse för att ta reda på hur de själva tänker och tycker om vilken roll den 

ständiga tillgängligheten har i deras liv. Tror de att det finns ett samband mellan ökad stress 

och att ständigt vara tillgänglig och uppkopplad? Eller ser de möjligheterna som Internet och 

mobiltelefoni medför som en befrielse?

                                               
1 Nelms 2004
2 Ling 2004
3 Jonson 2001:31ff
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1.2 Syfte 
Syftet är således att undersöka hur unga vuxna, i åldrarna 23-26 år, själva upplever att ständigt 

vara uppkopplade (Internet) och tillgängliga (mobiltelefoni). Vilka är deras åsikter, attityder 

och känslor kring vad detta medför i deras liv? Intressant blir då även att veta hur mycket de 

använder mobiltelefonen och datorn samt till vad. Jag har valt att dela upp mina fokusgrupper 

efter kön och analysera delar av det empiriska materialet i ljuset av detta.

1.3 Frågeställning 
 Hur upplever unga vuxna den ständiga tillgänglighet och uppkoppling som Internet 

och mobiltelefonen medför? 

 Finns det skillnader mellan hur tjejer och killar upplever detta?
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2. Bakgrund och Teori
Detta stycke syftar till att ge en bakgrund till ämnet och förklara varför detta är så intressant 
att studera. Jag presenterar mobiltelefonins bakgrund och tre undersökningar som 
tillsammans ger en omfattande bild av IKT i dagens samtid vilket mynnar ut i mitt val av att 
göra en explorativ studie om hur unga vuxna upplever den ständiga tillgängligheten.

2.1 Mobiltelefonens framväxt
När de första biltelefonerna kom år 1956 var det något mycket exklusivt. Storleken var 

otymplig och vikten omkring 40 kilo. Därtill kostade de nästan lika mycket som en liten bil

gjorde på den tiden. Telefonerna drog dessutom så mycket ström att bilbatterierna hade svårt 

att driva dem och efter bara ett par samtal kunde bilbatteriet vara helt urladdat. Under 1970-

talet fick MTD-systemet stor framgång, telefonerna krympte betydligt under åren och vägde 

nu ”bara” nio kilo. Systemet hade ca 600 abonnenter i Sverige. Med NMT introducerades de 

första bärbara telefonerna och 1987 kom Nokias Cityman och Ericssons Hotline pocket. Ännu

var de mycket påkostade eftersom de kostade ca 30 000 kronor och de hade en vikt på ungefär 

ett kilo och 30 minuters taltid. Och detta är ”bara” 20 år sedan.

Det var i och med ficktelefonen som mobiltelefonin fick sitt totala genombrott och i dag är de 

flesta telefoner så små att de utan problem ryms i byxfickan. För kort stand-by tid och talartid 

är inte längre ett problem. Inte heller priset eftersom det numera finns en uppsjö av modeller, 

allt från budget till lyx, och ”Flatrate” en fast månadskostnad med fria samtalsminuter. 

Mobilen förenklar kommunikationen mellan människor i vardagen och har förändrat 

människors sätt att leva och kommunicera. Mobiltelefonen har medfört kommunikation när 

som helst utan att vara bunden till en specifik plats vilket leder till ökad social kontakt med 

familj, vänner och kollegor. Med mobiltelefonen kan en rad praktiska ärenden klaras av på ett 

effektivare och bekvämare sätt och mycket kan skötas medan vi är på språng, i 

tidsmellanrummen då inget annat tidigare gått att utföra. Känslan av att alltid vara nåbar, att 

aldrig kunna vara ifred, upplever dock vissa människor som mycket påfrestande. 4

Genom mobilen blev information och nya tjänster tillgängliga. Förutom att kommunicera kan 

man hämta information, betala bussen, få vägbeskrivningar, nyheter, bilder m.m. Listan på 

användningsområden kan göras lång och den växer snabbt. Världen kommer också närmare 

med hjälp av mobiltelefonen. Resenären på andra sidan jorden kan ringa hem när som helst. 

Med mobilen och dess globala standard kan vi röra oss fritt i världen samtidigt som vi har 

                                               
4 http://www.mobilen50ar.se/Faktablad.pdf
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tillgång till all den information och kommunikation vi kan tänkas behöva. Utan 

mobiltelefonins utveckling hade inte globaliseringen skett lika fort som den har gjort. 5

Mobiltelefonens historia bär många likheter med telefonens historia:

• Den har fått ett genomslag och en allmän användning som få från början kunde föreställa sig

• Sverige har varit teknikledande och fått en viktig exportindustri

• Telefontätheten, apparater per invånare, har varit större i Sverige än i något annat land

• Användningen har fått en påtaglig kulturell och social innebörd.

Det är den sista punkten som jag finner intressant och som studeras i uppsatsen.

2.2 Svenskarna och Internet 
World Internet Institute genomför årligen undersökningen ”Svenskarna och Internet” där ca 

2000 personer, i åldrarna 18 år och äldre, intervjuas via telefon. Urvalet har representativitet 

på såväl individ- som hushållsnivå men med en viss underrepresentation av enpersonshushåll. 

Data för 2008 är insamlat under februari- april 2008. I undersökningen framkommer att 80 % 

av svenskarna över 16 år använder Internet någonstans. 76 % använder Internet i hemmet. 71 

% använder Internet hemma åtminstone en gång i veckan och 53 % använder Internet 

dagligen. Internet spelar därmed en stor roll i alla åldersgruppers vardag. 6

Undersökningen menar att de positiva värdena i undersökningen överväger de negativa, 83 % 

ger ”Internet i stort” värdet 4 eller 5 på en femgradig skala. Mest nöjda är de yngre, minst 

nöjda är de äldre. 7Man menar att det har blivit lättare att sköta bankärenden, leta fakta och 

information, handla och hålla kontakt med andra människor. Men trots den mycket positiva 

attityd som föreligger så finns det skepsis mot Internet. Endast 25 % anser att Internet har 

gjort världen till en bättre plats att leva på. Det är fler (26 %) som anser att Internet är ett hot 

mot den personliga integriteten, och att den leder till ökad övervakning och kontroll (39 %).8

Det negativa som framkommer är att Internet har en tendens att ta för stor plats och för 

mycket tid, vilket går ut över de personliga relationerna. 18 % av användarna, vilket 

motsvarar drygt 1 miljon människor, klagar över att de själva eller någon närstående 

spenderar för mycket tid vid datorn. Det är uppskattningsvis en eller två procent som har 

                                               
5 http://www.mobilen50ar.se/Faktablad.pdf
6 Svenskarna och Internet, 2008: 7
7 Ibid, sid.. 51
8 Ibid, sid. 50
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allvarliga problem. Svenskarna är även skeptiska till Internets möjligheter att påverka 

demokratin och politiken. 9

2.3 Morgondagens Internetanvändning
Håkan Selg vid Uppsala Universitet har tillsammans med ”Internet Explorers” sammanställt

en undersökning av Internetanvändandet bland studenter och doktorander vid Svenska 

universitet och högskolor. I undersökningens förord skriver man att ”Bland avancerade 

användare av Internet intar studenter/doktorander en nyckelroll. Att studera deras beteenden 

på nätet gör det möjligt för oss att tidigt upptäcka nya tendenser och att förstå vad som ligger 

framför oss på några års sikt. Vidare utgör studenter/doktoranderna en stor grupp i samhället 

som snart kommer att föra sin nyvunna kunskap och sitt tänkande in i arbetslivet.” 10

Undersökningen är uppdelad i delrapporter som belyser olika områden. Det framkommer 

bland annat att mansdominansen har brutits och att det är tjejerna och beteendevetarna som tar 

över på Internet i form av bloggande och uppladdning av bilder. Detta är något nytt då

Internetanvändningen tidigare dominerades av manliga studenter/doktorander med teknisk 

utbildning. Facebook och Youtube är de populäraste gemenskaperna bland studenter och 

doktorander.11

En annan åtskillnad som kunnat göras är uppdelningen av Internetpopulationen i två 

generationer; ”mejlgenerationen” och ”messengergenerationen”, med en åldersgräns vid 

ungefär 35 år. ”Mejlgenerationen” använder huvudsakligen e-posten, medan 

”messengergenerationen” helst använder instant messaging* såsom ICQ, MSN och Facebook 

chat. I och med denna uppdelning framträder skillnader som är så stora att man kan tala om 

två olika kulturer. Den ena kulturen, mejlgenerationen, kännetecknas av 

envägskommunikation som att söka information, ta del av nyheter och betala räkningar. 

Kommunikationen kan sägas vara vertikal då den knyter samman företag med sina kunder och 

myndigheter med medborgarna. Den andra kulturen, messengergenerationen, utmärks av 

tvåvägskommunikation, där användare samtidigt är konsumenter av information och 

producenter av digitalt innehåll i interaktiva nätverk. Detta är en värld av nätgemenskaper, 

bloggar och andra former av social programvara och kommunikationen är horisontell. Selg

och Findahl menar att mejlgenerationen har ett relativt handikapp och riskerar ett växande 

                                               
9 Ibid s. 8
* Instant messaging (IM) är en form av realtidskommunikation mellan två eller flera personer som bygger på maskinskriven 
text. Texten förmedlas via enheter anslutna till Internet.

10 Selg, 2008:2 (Om bloggar)
11 Selg, 2008:4 (Om nätgemenskaper)
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utanförskap. Medan messengergenerationen inte har något som helst problem med e-posten, 

är instant messaging för mejlgenerationen en okänd värld. De jämförande studier som gjorts 

ger dock inget underlag att bedöma effekterna av den observerade utvecklingen. Men 

undersökningen menar på att man kan förutse ett dilemma för den mejlgeneration som idag 

innehar ledande befattningar inom näringsliv och offentlig sektor. Eftersom vår samtid idag 

beskrivs i termer av ett informations- och kunskapssamhälle betyder det att kärnverksamheten 

i de samhälleliga informations- och kunskapsprocesserna – och därmed en stor del av den 

samhälleliga dynamiken – i allt större utsträckning äger rum på arenor som endast 

messengergenerationen har inblick i.12

2.4 IKT & välmående
Modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger en möjlighet till snabb och direkt 

interaktion mellan användare och tillgång till enorma mängder av information. Med modern 

informationsteknik är det möjligt att nås vid alla tidpunkter, vilket gör att det privata livet och 

arbetslivet kommer allt närmare varandra. Överbelastning av kommunikationen och 

motstridiga krav i de olika rollerna i yrkes- och privatlivet kan medföra psykisk stress.13 På 

samma sätt som vi för hundra år sedan inte förstod att människan inte är anpassad till att 

ständigt stå vid ett löpande band verkar det som vi idag inte har förstått hur vi ska förhålla oss 

till den utsatthet som den nya tekniken medför. 14 Konsekvenserna av den snabba 

utvecklingen inom IKT är helt enkelt svår att dokumentera eftersom den sker snabbt och på 

många plan samtidigt.15 Gunn Johansson, professor i arbetspsykologi vid Stockholms 

universitet, menar att förändringarna är betydelsefulla eftersom de riskerar att få 

stressrelaterade konsekvenser för enskilda individer.16

Vid Göteborgs universitet och institutionen för medicin pågår just nu olika forskningsprojekt 

kring IKT och välmående. I publikationen “Prevalence of perceived stress, symptoms of 

depression and sleep disturbances in relation to information and communication technology 

(ICT) use among young adults - an explorative prospective study” undersöks sambandet 

mellan depression och sömnsvårigheter och informations- och den ökande användningen av 

kommunikationsteknologi hos unga människor. Syftet med studien var att undersöka om en 

hög mängd användning av informations- och kommunikationsteknik bidrar till att utveckla 

psykiska symtom bland unga IKT-användare. En grupp studenter fick svara på en enkät som 

                                               
12 Findahl & Selg, 2008: 6 
13 Bradley, 2000
14 Krauklis & Schenström, 2002: 41
15 Ekman & Arnetz, 2005:72
16 Ibid, sid. 75
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innehöll exempel på olika typer av IKT-användning och variabler såsom upplevd stress, 

symtom på depression och sömnstörningar. Studenterna svarade sedan på samma enkät ett år 

senare och så utvärderades de olika variablerna. 17

Vid uppföljningen ett år senare visade det sig att för tjejer var en hög kombinerad användning 

av dator och mobiltelefon associerat med ökad risk för rapportering av långvarig stress och 

symptom på depression. Antalet SMS per dag kunde också förknippas med långvarig stress, 

vilket även gällde för online-chatt. E-post och online-chattar visade sig ha ett samband med 

symptom på depression medan att surfa på Internet ökade risken att drabbas av 

sömnstörningar. För killar visade sig antalet mobiltelefonsamtal och SMS-meddelanden per 

dag ha ett samband med sömnstörningar. SMS-användning var också förenad med symtom på 

depression. Resultaten från studien tyder på att IKT kan ha en inverkan på psykisk hälsa, även 

om orsakssambandets mekanismer är oklara.18

2.5 En explorativ studie
Efter omsorgsfull efterforskning bland intressanta artiklar, böcker, kvantitativa och statistiska 

rapporter och undersökningar gjorda inom ämnet finner jag ingen exakt teori som illustrerar 

det som jag vill undersöka. I ljuset av den kartläggning och forskning av olika generationers 

användning av IKT samt det samband med stress och utbrändhet som håller forskare och 

andra intressenter sysselsatta vill jag gå in på djupet hos ett mindre antal individer och höra 

deras syn på hur de upplever tillgängligheten. Jag har därför valt att göra en explorativ studie 

som är hypotesgenererande och som jag hoppas kan användas till grund för framtida 

forskning om IKT-samhällets konsekvenser. Mer om detta under stycket Metod.

                                               
17 Thome´e et al. 2007: 1300
18 Thome´e et al. 2007: 1301
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3. Metod

3.1 Ansats - Varför en explorativ studie?
En explorativ studie kallas en undersökning som görs i ett outforskat område. Jag har inte 

lyckats hitta någon studie, liknande min, gjord i Sverige. Detta ledde mig till slutsatsen att en 

explorativ studie behövs inom det här fältet. I min uppsats ämnar jag att gå in mer på djupet 

och titta på tankar, inställningar och uppfattningar, vilket leder mig bort från den kvantitativa 

undersökningsmetodiken. Min ambition är således att belysa hur unga människor upplever 

den tillgänglighet som Internet och mobiltelefonen medför. Jag har valt att belysa detta genom 

att titta på unga vuxna som är födda i början av åttiotalet. Jag tycker att det är en intressant 

målgrupp då personerna till skillnad från de som går i gymnasiet i dag (födda på 90-talet och 

framåt) minns en tid då mobiltelefonen inte fanns och då Internet ”bara var en fluga”. På den 

tiden användes modem, det fanns inte så många hemsidor och vi använde datorn till att gå in 

på forum och chatta. Denna åldersgrupp har inte spelat spel och umgåtts med vänner över 

nätet sedan de var små. De är inte uppvuxna med Internet på samma sätt som ungdomar födda 

på sent 80-tal och framåt, men Internet är naturligt för dem på ett annat sätt än för de som är 

lite äldre. De är generationen mittemellan.

3.2 Kvalitativ forskningsmetod – Varför fokusgrupper?
Jag använder mig av fokusgrupper på grund av att detta är en explorativ studie och jag vet inte 

vad jag kommer att finna (Esaiasson et al 2007: 50). En explorativ intervju har ett 

grundskelett av frågor, men är annars öppen och inte hårt strukturerad.19 Bilaga 3 består av de 

frågor som har legat till grund för fokusgrupperna. Syftet med undersökningen är att fånga 

upp attityder och åsikter vilket gör att fokusgrupper blir lämpligt val av kvalitativ metod. Jag 

vill veta om unga vuxna upplever tillgängligheten som befriande eller stressande. Jag vill höra 

deras syn på hur de sociala konventionerna ser ut kring svarsbeteenden på e-post och SMS. 

Vad förväntas av oss? Vad är socialt accepterat? Hur lång tid får det dröja innan man svarar? 

Måste man svara?  Med stöd i detta resonemang och genom diskussion med min handledare 

valde jag att använda mig av fokusgrupper då de är bäst lämpade för min undersökning. 

Styrkan i fokusgrupper är just den interaktiva dialogen och möjligheten att belysa åsikter, 

känslor och attityder. 

                                               
19 Kvale 1997: 32
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3.3 Urval
Deltagarna i en fokusgrupp bör ha minst en egenskap gemensam varför jag har valt att 

använda mig av studenter födda mellan 1983 – 1985 vid Uppsala universitet från blandade 

utbildningar. Deras lärosäte och deras vardagliga situation, som studerande, är således deras 

gemensamma nämnare.20 Tanken med att välja studenter från blandade utbildningar är för att 

få en spridning av olika personligheter och intressen. Jag valde medvetet att inte kontakta 

kurskamrater från Medie- och Kommunikationsvetenskapen, då jag inte ville att deltagarna 

skulle vara för medvetna och inlästa i ”ämnet”.  Jag kontaktade därefter personer i mitt 

personliga nätverk från studietiden i Uppsala. För att undvika att personliga relationer 

förekommer och för att få ett brett perspektiv, har jag i så stor utsträckning som möjligt 

försökt kontakta personer med blandad bakgrund vad gäller studieinriktning, vilket lyckades 

mycket bra. Personerna har tillfrågats muntligen och sedan bjudits in via e-post till en 

fokusgruppsträff om 45 minuter. (Se bilaga 1). Jag ville även titta på om det fanns olika 

mönster mellan killar och tjejer. Därför består fokusgrupperna av två tjejgrupper om fyra 

personer och två killgrupper om fyra personer. 

3.4 Tillvägagångssätt

Innan fokusgruppen

Jag kontaktade mina fokusgrupper via e-post och frågade om de kunde tänka sig att vara med 

i en fokusgrupp om 45 minuter. Jag berättade kort om ämnet och responsen på att diskutera 

just Internet och mobiltelefoni visade sig vara mycket bra. Samtliga tillfrågade tyckte det lät

spännande och jag behövde endast locka med kaffe och kaka. När jag fått klartecken satte jag 

ihop ett tidsschema och delade in grupperna. Jag kontaktade sedan deltagarna via e-post. 

(bilaga 1). Bifogat med e-posten fanns en enkät med tio frågor (se bilaga 2) som jag bad 

deltagarna ögna igenom hemma för att smidigt och snabbt kunna fylla i enkäten i anslutning 

till fokusgruppen. Enkätens syfte var att underlätta dialogen och för mig att få en uppfattning 

om hur mycket tid de spenderar med mobilen och Internet. 

Intervjumall

Min intervjuguide var utformad på följande sätt; diskussionsfrågor kring Internet och 

Mobiltelefoni, tre konkreta situationer tagna ur verkliga livet och fyra SMS tagna från min 

egen inkorg. Genom att låta fokusgrupperna sätta sig in konkreta situationer var syftet att få 

igång deras tankar och tala fritt för att sedan dra slutsatser kring hur de upplever att vara 

                                               
20 Esaiasson et al. 2007
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tillgängliga genom hur de resonerade kring situationen. Samma gällde för de SMS som jag 

läste upp, genom att låta respondenterna ta ställning till om de svarar eller ej på dessa SMS 

var mitt syfte att kartlägga deras svarsbeteende. Detta för att få fram spontana tankar, känslor 

och beteenden. Situation 1 (Jobbintervjun) är självupplevd och utspelade sig vid samma tid 

som intervjumallen utformades. Jag var personligen väldigt chockad över denna situation och 

tycker att situationen speglar vår samtid, och nya kommunikationsnormer, på ett tydligt sätt.

Situation 2 (Praktik utomlands), är också något som jag funderat kring och ville undersöka i 

min uppsats. Situation 3 (Tio missade samtal) utformades i samspråk med min handledare, 

efter det att jag berättat hur en vanlig dag med inkommande samtal och SMS kan se ut för oss 

”unga vuxna”. Samtliga fyra SMS som jag läste upp finns i min inkorg. Personligen svarade 

jag inte på något av dem, men tanken om att ”jag borde kanske ha gjort det”, gnagde sig kvar 

och därför ville jag veta hur fokusgrupperna resonerade kring dem. (Se bilaga 3 för fullständig 

intervjumall)

Under fokusgrupperna

Då deltagarna kom bjöd jag dem på kaffe eller te, gifflar och pepparkakor för att få dem att 

känna sig bekväma och avslappnade. De fick hälsa på varandra och fylla i enkäten. Jag 

inledde med att ge deltagarna en kort introduktion till ämnet. Där berättade jag syftet med min 

uppsats, vad det är jag vill undersöka och varför jag valt den målgrupp som jag har valt. Jag 

berättade även vad en fokusgrupp är och vad den har för syfte. Sedan berättade jag hur de 45

minuterna disponeras; att jag skulle vara moderator och föra diskussionen framåt. Jag skulle 

dels ställa frågor, ge dem tre konkreta situationer att ta ställning till och dels läsa upp fyra 

SMS som de fick svara på huruvida de känner att de måste svara eller inte på SMS:et. De 

uppmuntrades även att diskutera fritt. Sedan körde vi igång. Jag spelade in de fyra tillfällena 

med hjälp av en mikrofon och min laptop. Jag var noggrann med att berätta att det endast var 

jag som skulle ta del av det inspelade materialet så att de skulle känna sig bekväma med att 

prata fritt.

Efter fokusgrupperna

Efter fokusgrupperna sammanställde jag enkätsvaren i ett excelark. Jag lyssnade sedan av 

inspelningarna och transkriberade dem på datorn. Jag skickade ut ett e-postmeddelande där 

jag tackade grupperna för deras medverkan och bad att få kontakta dem ytterligare om behov 

skulle uppstå.
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3.5 Reabilitet och validitet
Kvale diskuterar vikten av att de intervjuade ska känna sig bekväma för att kunna ge så öppna 

och ärliga svar som möjligt. Man kan hävda att mitt ämne är tämligen kontroversiellt så till 

vida att man kan ha olika åsikter om det, vilket kan leda till att man drar sig för att uttala sig.

Men det är inte ett känsligt eller upprörande ämne, utan snarare ett ämne som är intressant och 

roligt att diskutera kring. Jag försökte vara så avslappnad och objektiv som möjligt under 

intervjuerna. Om fokusgrupperna kände att jag lade värderingar i deras åsikter/uttalanden

fanns det en risk att de skulle kunna undanhålla information. Det skulle i så fall sänka 

reliabiliteten i min studie. 21 Risken att studenterna undanhåller information är dock inte så 

stor eftersom jag i min frågeställning inte efterlyser om det är bra eller dåligt att vara 

uppkopplad och tillgänglig. Jag ämnar endast belysa deras upplevelser, åsikter och attityder 

till att vara ständigt nåbar, det finns alltså inget rätt eller fel. För att ytterligare värna om 

fokusgruppernas integritet informerades de om att de inte behövde svara på frågorna om de 

inte ville och att de kommer att vara anonyma i min uppsats. Jag var även tydlig med att deras 

svar endast kommer att användas i min uppsats, och att de måste tillåta om materialet kommer 

att användas till annat. För att dölja intervjupersonernas identitet så transkriberade jag själv 

intervjuerna. Jag har heller inte tagit med något som kan kopplas till deras identitet i min 

uppsats, även om det framkom under själva fokusgruppen.

I en fokusgrupp kan jag som forskare påverka utfallet beroende på hur jag ställer frågor och 

hur jag reagerar på svar. Risken med detta är att om någon annan skulle ställa samma frågor 

så skulle de få andra svar. Detta benämns som intervjuareffekter.22 Även om jag försöker att 

vara neutral så är detta ändå en uppenbar nackdel med personlig intervju (såsom fokusgrupp)

som metod. Dessutom är jag nybörjare när det gäller förmågan att intervjua vilket kan göra att 

intervjuareffekterna blir större än om jag varit mer erfaren. Som forskare påverkar man inte 

bara intervjun medan den pågår utan också när man skriver ut den. För att få en hög validitet i 

utskriften så nedtecknades alla intervjuer (av mig själv) så ordagrant som möjligt. Man hade 

kunnat höja reliabiliteten av utskrifterna ytterligare genom att intervjuerna skrivits ut av mig 

och någon till och sedan skulle dessa utskrifter ha jämförts med varandra. Då hade man 

kunnat få fram skillnader mellan oss i nedtecknandet.23 Denna procedur har inte varit möjlig 

rent tidsmässigt och krävs inte heller för en kandidatuppsats. Dessutom skulle mitt löfte till 

fokusgrupperna om att det endast var jag som skulle lyssna igenom materialet brytas. Att jag

väljer denna typ av något lägre reliabilitet beror således på att jag prioriterar anonymiteten av 
                                               
21 Kvale, 1997
22 Esaiasson et al. 2007: 265
23 Kvale 1997
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intervjupersonerna samt på grund av resurserna, kraven och omfattningen på en

kandidatuppsats. 

Jag har valt att strukturera empirin och analysen i ett gemensamt stycke, där jag lägger in 

mina egna värderingar och betraktelser i löptexten. Då man väljer att redovisa resultat och 

diskussion tillsammans finns det en risk att läsaren får svårt att utskilja intervjuarens 

funderingar från intervjupersonernas.24 Detta är något jag har varit väl medveten om. Genom 

att ha med citat (i kursivt) samt på ett tydligt sätt markera när det är jag som tycker och tänker 

är min förhoppning att, genom att välja denna struktur, kunna presentera en lättläst och 

lättförståelig löpande text som fångar situationen och läsarens intresse.

Generaliserbarheten i denna studie är liten. Endast fyra fokusgrupper intervjuas vilket gör att

underlaget är för litet för att allmänna slutsatser ska kunna dras. Eftersom detta är en 

explorativ studie är inte heller målet att generalisera. I en explorativ studie försöker man hitta 

eventuella tendenser som man sedan i vidare studier kan undersöka närmare.25

3.6 Avgränsning
Då detta ämne är brett och ger utrymme för oändligt många infallsvinkar, frågeställningar och 

möjligheter till fördjupning vill jag ta tillfället i akt att understryka att min uppsats syfte är

att skapa en förståelse för hur ”unga vuxna” upplever tillgängligheten. På grund av 

denna valda ansats ämnar jag inte att gå in på djupet i något specifikt område även om det 

varit lockande under arbetets gång. Jag hoppas att min uppsats väcker tankar och ett intresse 

för att forska vidare i hur mobiltelefoni och Internet påverkar våra liv. Jag finner att det finns

ett stort utrymme att undersöka en rad intressanta fenomen i vårt postmoderna samhälle och 

IKT’s framväxt.

                                               
24 Esaiasson et al. 2007
25 Ibid. 2007
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4. Empiriskt resultat och analys
I detta kapitel redovisas och analyseras uppsatsens empiriska material. Jag redovisar 
fokusgruppernas tankar, attityder och åsikter i en löptext som även blandas med mina egna 
observationer och funderingar. Avslutningsvis finns stycket ’Sammanfattande analys’ där jag 
knyter ihop mina intryck.

Intervjumallen bestod av öppna frågor, tre konkreta situationer samt fyra SMS. Syftet med de 

tre situationerna var att genom att låta fokusgrupperna resonera kring konkreta situationer få 

fram deras allmänna attityd och tankar kring tillgänglighet. Dessa situationer redovisas 

inledningsvis under rubriken Situationer. De öppna frågorna redovisas i löptext uppdelat i 

rubrikerna Internet och Mobiltelefoni. De fyra olika SMS (short message service) som 

fokusgrupperna fick ta ställning till redovisas under rubriken Mobiltelefoni. 

4.1 Situationer

4.1.1 Situation 1, Jobbintervjun
Anna/Anders 25 år sitter på en arbetsintervju på ett företag där hon/han gärna vill 
jobba i framtiden. Intervjuaren har två mobiler vid sin sida. Den ena lyser och vibrerar 
(det ringer på ljudlöst) ungefär var tionde minut. Intervjuaren kollar då ner på mobilen 
men svarar inte. Precis när Anna/Anders har kommit till den punkt i intervjun när han/hon 
ska redogöra för sina bra och dåliga sidor ringer den andra mobilen med en hög och gäll 
signal. Intervjuaren säger ”det är min dotter, hon är den enda som får komma fram, ursäkta 
mig lite”. Anna/Anders får lyssna till intervjuarens konversation med dottern som varar i ca 
tre minuter, sedan åter till intervjun. Anna/Anders hinner börja på sina bra sidor igen men 
blir efter 10 minuter återigen avbruten av att dottern ringer. Anna/Anders får nu lyssna till en 
konversation om en glömd gympapåse. Hur skulle du känna dig om du var Anna/Anders?

Det samlade intrycket från fokusgrupperna är att detta inte är acceptabelt. Exempel på hur 

man skulle känna sig är irriterad, bitter, ledsen och förbannad. De tycker att intervjuaren är 

”extremt oproffsig”, ”respektlös” och ”oförskämd”. Det som var intressant var att den andra 

telefonen (som bara låg och blinkade) skapade lika mycket diskussion i grupperna som 

dotterns samtal. Ett exempel på det är tankar kring anledningen med att ens ha den telefonen 

där. ”Jag tänker mest på att om det är dottern så är det okej, men när man får reda på att det 

inte är viktigt så blir man irriterad. Den andra telefonen däremot som bara ligger och ringer, 

då kan väl personen i fråga lägga bort den.” Det diskuteras i samtliga grupper om sättet som 

intervjuaren gör det på. Ber intervjuaren om ursäkt innan och varnar för att ett samtal kommer 

så skulle det kännas mer okej. Andra reflektioner som kommer upp är graden av ”viktighet”

på samtalet. ”Jag skulle tycka det var mer okej om det var ett affärsrelaterat samtal. Men att 

dilla om någon gympapåse känns grymt oproffessionellt.” ” Visst att det är ens dotter… Men 

två gånger och en gympapåse. Inte okej.” En av killgrupperna skiljer sig från de övriga 



19

grupperna och är något mer åt det toleranta hållet. Gruppen menar på att man är väldigt 

förlåtande (som student och jobbsökande) i en sådan situation. De menar att man visst blir 

irriterad, och förespråkar en snyggare hantering, men på det stora hela tycker de att det är helt 

okej. Grupperna är samtliga överens om att en arbetsintervju är den enda gången då de själva 

stänger av mobiltelefonen. ”Där vill man ju inte bli störd. På en föreläsning vill man ju bli 

störd.”

4.1.2 Situation 2, Praktik utomlands
Lasse/Lisa har fått en sex månaders praktik i Sydamerika. Under vistelsen pratar han/hon 
dagligen i telefonen och SMS:ar med sin flick-/pojkvän hemma i Sverige. Dessutom kollar han 
Facebook varje dag och kommenterar foton och skriver på sina svenska kompisars väggar. Är 
det bra att hålla kontakten med hemmaplan på det sättet eller borde Lasse/Lisa släppa taget?

Den här situationen tycks vara lite klurig framförallt för tjejgrupperna. Tankar som ”Världen 

som den ser ut nu tvingar en nästan att hålla kontakten” och ”Jag skulle vilja hålla 

kontakten. Om jag hade möjligheten. Men det får inte gå ut över andra” är tankar som 

uppkommer i tjejgrupperna. De menar att det inte får bli för mycket, men att det är upp till en 

själv att hantera det. En av killarna menar på att den traditionella hemlängtan elimineras med 

hjälp av Facebook, Skype och möjligheten att hålla kontakt med folk hemma. Han ser det inte 

som någon konflikt att ha kontakt med hemlandet utan menar att det är en stor del av 

personligheten.  Men visst finns det en stor risk att man inte lever där och ger värdlandet en 

ärlig chans, tillägger han. Det generella intrycket är dock att grupperna inte ser det som något 

problem med att man har en fot i varje land. För att gå in djupare på den frågan, frågade jag 

dem en mer personligt relaterad fråga kring det faktum att världen krymper som redovisas 

senare.

4.1.3 Situation 3, Tio missade samtal
Charlotte/Charles kommer ut ur duschen. På mobilen har hon/han tio missade samtal och 
anklagande SMS med innehåll som exempelvis ”Var är du någonstans?” och ”Varför svarar 
du inte?”. Hur hade du känt om du var Charlotte/Charles?

Svaren på den här situationen skiljde sig mycket vilket var väldigt intressant. Följande citat 

exemplifierar de olika reaktionerna: 

”Jag hade blivit galen! Det händer ju ofta. Folk som över huvud taget ringer mer än en gång 
blir man ju galen på. Jag tycker generellt inte att man ringer flera gånger. Vilket leder till att 
jag kan tänka mig att inte ringa upp!”

”Jag skulle ringa upp direkt för att få det gjort!” 

”Jag hade inte ringt upp. Undrar vad de vill och väntar 
på att de ringer igen. Antar att de återkommer.”

”Åh va poppis jag e!”
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” Jag är verkligen en sån person som skulle ringa tio gånger…
fast bara till mina bästa kompisar… om man har (så många missade samtal) 

från mamma och pappa, så blir jag orolig. Men om jag var mina kompisar 
och hade tio missade samtal från mig skulle jag inte va orolig.”

”Jag skulle bli irriterad. Om det inte var en katastrof. 
Det finns ingen jag känner som skulle göra så.” 

”Har jag ett missat samtal så ringer jag upp. Men fyra SMS
med ”vad gör du skithög?” som man märker att det 
är ganska soft (ton), då kanske man kan dra på det lite”. 

Jag frågar en av killgrupperna om de skulle känna sig stressade. Då tittar de på mig med en 

frågande blick och svarar att de mer blir besvikna om de inte har fått nåt SMS. Exempelvis 

om de varit och tränat så tycker de att något borde ha hänt på en timme. ”Man blir ju inte 

överraskad om det står ett missat samtal. Om det inte händer nåt på 4-5 timmar känns det lite 

tomt.” och ”Om inte någon har pockat på ens uppmärksamhet på ett par timmar känns det 

jobbigare än om det varit tvärtom.” 

Jag inser att mina fokusgrupper ingår i ”generationen flexibilitet” och det blir uppenbart att de 

gillar när det händer grejer. Detta genomsyrar samtliga gruppers upplevelse av att ständigt 

vara tillgänglig. De gillar det. Och de vill att folk kommunicerar med dem, hela tiden. Ur ett 

genusperspektiv, i den här situationen, är killarna mer åt ”känns som whatever”-hållet, medan 

tjejerna pratar om att det känns jobbigt om det är någon som ringt som man faktiskt inte vill 

prata med och menar på att det kan vara jobbigt att konstla ett samtal. Det är mer fokus på 

känslor hos tjejerna, mer rationellt hos killarna. Kan det kanske vara så att tjejer har fler 

vänner och därmed har fler missade samtal och SMS vilket i sin tur ger större stress? Killar 

kanske inte ”slö-ringer” inte i lika stor utsträckning och därför inkommer inte lika många 

missade samtal/SMS. Då blir de inte lika stressande utan i stället känner de sig lite övergivna 

om de inte fått samtal/SMS under en träning. 

4.2 Internet - Tankar kring att vara uppkopplad
Min enkät visar att alla i fokusgrupperna har tillgång till Internet i sin bostad. 13 av de 16 

medverkande uppger att de uppskattningsvis spenderar mer än 30 timmar i veckan på nätet (se 

bilaga 4). Det viktigaste på Internet tycks vara att kommunicera (vilket gäller användningen 

av mobiltelefonen också). E-post, Facebook och MSN är de dominerande forumen för 

kommunikation via Internet bland fokusgrupperna. Genomgående för alla grupper är att de 

kollar sin mail och sin Facebook flera gånger om dagen. Det vanligaste svaret är 2-3 gånger 
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om dagen, men vissa kollar var 30:e minut (för de får e-post direkt i mobilen) och några säger 

30-40 ggr per dag. 

”Ofta, man sitter framför datorn hela tiden. Jag har datorn på hela dagen,
jag skrev 5-10 (i enkäten) men egentligen kanske det är 100 gånger.”

Det som intresserar mig med både SMS och e-post är att ta reda på hur svarsbeteendet ser ut,

då jag själv upplever att det inte finns några regler och ramar för hur länge man kan vänta 

med att svara och om man huvudtaget måste svara. I fokusgrupperna varierar svaren; en tjej 

menar att hon brukar svara direkt på e-post för att hon hatar när man inte får svar och 

feedback direkt. Hon säger också att hon annars tenderar att glömma bort det, och då ”ligger 

det bara där”. Det blir väldigt tydligt att det inte finns något enhetligt svar på om man måste 

svara eller inte och hur snabbt man bör svara. En person säger att e-post möjliggör en större 

dispens att svara, eftersom du inte alltid har e-posten med dig (till skillnad från SMS), men 

exakt hur länge man kan vänta kommer inte fram.

Jag frågar om de känner att de måste vara nåbara hela tiden. En grupp svarar så här:

”Alltså, det är ju det som är grejen, man förväntas att kolla mailen varje dag,
annars borde man ha haft ”out-of-office-reply”..  Man förväntas vara nådd.”

4.2.1 Facebook
Alla är medlemmar på Facebook men relationen till Facebook tycks ha svalnat lite bland 

samtliga fokusgrupper; glansperioden är förbi. Det råder dock lite delade meningar om 

Facebook. När en tjej menar att Facebook känns mer personligt än ett trist email får hon 

protester från två andra som pekar på motsatsen; mail är personligare och kräver lite mer 

ansträngning. Det som blir tydligt är att tjejerna väver in känsloaspekten, när vi pratar om 

Facebook; ”uppiggande med ett meddelande på väggen, någon som har hört av sig lite 

gulligt” och ”glädjande och lite mysigt” är exempel på kommentarer i tjejgrupperna. De 

tycker att Facebook är jätteskönt och ”flamsar lite” om att de tjuvkikar på andra personers 

väggar (”walls”) och bilder. Denna diskussion skiljer sig från killgrupperna som inte verkar 

ha ett lika känslomässigt engagerat förhållande till Facebook. De menar bland annat att 

Facebook är bra för att kunna hålla kontakten med nya vänner som man träffat utomlands på 

ett avslappnat sätt. Den andra tjejgruppen däremot blir också känslomässigt engagerad när 

Facebook tas upp. De pratar till exempel om att när man lägger till en kompis (”friend-

request”) visar man att de som en gång funnits i ens liv fortfarande finns, som i sin tur leder 

till en diskussion om relationer och känslor, det vill säga ”att man betyder något”. Detta 

tycker jag är väldigt intressant då jag kan tänka mig att just det faktum att det inte finns några 

givna regler för hur man kommunicerar, kan göra att tjejer löper större chans att känna sig 

ledsna och stressade av Facebook.



22

”Det som kan kännas stressigt är alla de där festbilderna och så, som var jättekul i början,
nu känns det inte lika kul. Det kanske finns bilder där som jag inte vill att min arbetsgivare

ska se, och de går ju liksom inte att ta bort. Det kan jag tycka är lite stressande.”

Killarna påpekar att de känns som att de blir mindre och mindre aktiva på Facebook. I början 

var de där hela tiden, men nu händer det inte så mycket. De använder Facebook för att 

kommunicera, därför att de vet att många använder Facebook. Man har lärt sig hur olika

personer använder sin Facebook och så anpassar man sin kommunikation därefter. Denna 

individanpassande kommunikation kommer jag att behandla mer senare.

4.2.2 Världen krymper
Jag trodde att det kunde upplevas stressande att man genom IKT-samhället i dag har 

möjlighet att vara på två ställen samtidigt. Men detta fick inte särskilt stort genomslag bland 

grupperna. Visst håller de med om att situationen att åka utomlands i dag är annorlunda än 

från ett par år sedan, men de menar att möjligheten till kontakt är mer positiv än negativ. De 

menar att kraven på att finnas tillgänglig, vilket har eskalerat enormt de senaste åren, medför 

att det är för lätt att bli kvar i hemmalivet trots att man befinner sig på andra sidan jordklotet.

En tjej hänvisar till då hon studerade utomlands och tjejerna hon bodde med mailade och 

ringde hem hela tiden vilket, enligt henne, bidrog till att de inte levde i nuet. Grupperna

upplever att man inte är lika långt borta på samma sätt som förr och drar parallellen till att 

man känner sig lika mycket borta när man pluggar i Uppsala som om man pluggade i Sydney.

En annan åsikt är att Internet möjliggör att man har ena foten kvar i sin tillvaro hemma och att 

det är det som är det positiva med Internet. Många kanske skulle dra sig för att studera 

utomlands en längre tid av rädsla för att bli bortglömd i vänkretsen. En kille nämnde att den 

traditionella hemlängtan faktiskt elimineras tack vare Internet. 

En tjej påpekar att det finns mycket mer som är negativt med kommunikationssamhället och 

att hålla kontakten när man är utomlands är en positiv följd. En annan tjej menar att man blir 

jätteisolerad om man inte har möjligheten att hålla kontakten. Min slutsats är att grupperna 

reflekterar över att det är skillnad på att vara utomlands från för ett par år sedan. Men att det 

positiva absolut överväger den eventuella stress som detta kan medföra.
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5.3 Mobiltelefoni - Tankar kring att vara tillgänglig 

”Jag skulle nog säga att jag aldrig stänger av… jag sätter på ljudlös utan vibrator.”

Citatet ovan speglar samtliga av fokusgruppernas förhållande till mobiltelefonen; ingen i 

fokusgrupperna stänger av mobilen. Inte på natten, inte på föreläsningar och inte heller på 

flygplan (för då finns ”flight mode”). Det enda tillfället då man stänger av mobiltelefonen, 

genomgående för alla grupper, är under en arbetsintervju. 

”När man inte vill bli störd så stänger man ju av mobilen. Men det är otroligt sällan, 
vi är ju trots allt studenter och till 99 % av tiden på dygnet så vill man ju bli störd.”

De menar att det finns tillfällen då det inte är acceptabelt att ha mobiltelefonen på (bio, 

teatrar) men då sätter man den på ljudlös, man stänger aldrig av. Den primära anledningen till

att ha mobilen på under natten visar sig vara alarmet, alla använder mobiltelefonen som 

väckarklocka. Dessutom vill man vara nåbar om något skulle hända. De menar att det inte är 

någon uppoffring att ha den på. Om man verkligen vill sova, så väljer man ljudlöst läge.

”Det där får man ju välja själv men jag tycker att det är en av de fina grejerna med
mobiltelefoner, att man ska kunna va mottaglig dygnet runt om det skulle va nåt.”

De är tydligt att fokusgrupperna vill kunna bli nådda dygnet runt. En annan anledning är att

man inte tänker på att slå av mobiltelefonen under natten då batteriet laddas. En kille tror att 

det handlar om vana; att man inte började med att stänga av den och så har det bara fortsatt. 

Allt i kombination med någon slags inneboende känsla av att kunna bli nådd. Detta stöds av 

en annan kille som alltid vill vara nåbar och känna att han har kontakt med omvärlden.

Samtliga stänger av ringsignalen och har vibrator på under föreläsningarna eftersom de vill 

kunna reagera på inkommande SMS och samtal. De är medvetna om att vibratorn låter en del 

och därför placerar man inte mobilen direkt på bordet. ”Man kan ju få SMS som förgyller 

tillvaron”. Men de svarar inte på samtal utan ringer upp i pausen. Det är krångligare att stänga 

av resonerar man. Det är jobbigt om det ringer ett okänt/dolt nummer och man inte kan svara;

man vill ju gärna veta och tänk om det dessutom är jätteviktigt!

När man sitter och äter lunch och det ringer svarar man beroende på situationen; dels på vem 

man äter lunch med och vem det är som ringer. En tjej säger att hon avskyr när folk sitter och 

pratar i telefonen på restaurang så hon skulle inte svara. Hon menar att de ofta pratar högre 

och att det är irriterande att endast lyssna till en sida av konversationen. I samma situation 

trycker en annan i gruppen på ljudlöst läge så att inte personen som ringer blir bortkopplad. 
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Det mest påtagliga beteendet bland grupperna är dock att det är bäst att uppmärksamma

personen som ringer, annars ringer personen på nytt. Men först ber man om ursäkt till den 

man sitter med (kan jag ta det här?) sedan svarar man (hej, går det bra om jag ringer upp dig 

lite senare?). På så sätt har man uppmärksammat den som ringer. Det spelar även roll om man 

är flera i sällskapet, det är mer otrevligt om man bara är två. Alla blir störda om de har en 

lunch med en person som svarar och pratar i telefon. Om den andra personen svarar, vilket 

uppfattas som oartigt och respektlöst, blir den egna mobilen räddningen. Man börjar läsa 

gamla SMS, svara på SMS eller ringa ett missat samtal. Samma gäller för SMS-

konversationer som uppfattas som ännu oartigare än ett samtal. Det verkar som att ett nytt 

mönster håller på att växa fram bland 80-talisterna och det är att om man vill något viktigt så 

skickar man ett SMS i anslutning till sitt obesvarade samtal. Man förutsätter att anledningen 

till att personen man ringde till inte tog samtalet var för att den var i en situation där denne 

inte kunde ta samtalet men ändå kunde titta på skärmen.

”Det är sjukt svårt att vara ensam nu förtiden. Man tar alltid upp mobilen. Om någon skulle sitta ensam skulle 
man tycka den var konstig. Så fort man står själv så plockar man upp telefonen. Vad skulle man göra annars, 

tänka lite? Om man går 200 meter så måste man ju plocka upp telefonen.”

Ovanstående citat speglar ett annat tydligt beteende som tydligt märks på stan. Mobilen 

fungerar som sällskap och de flesta samtal sker utanför hemmet när man är på väg 

någonstans.

Vad händer för mina respondenter om de glömmer mobiltelefonen hemma? Eller om de 
inte ens har möjlighet att ha mobiltelefonen påslagen? De har uppenbarligen ett stort
behov av att ständigt vara nåbara.

”Om jag hade glömt den hemma på Studentvägen och är på Ekonomikum (ca sex min bort) så
skulle jag åka hem och hämta den. Men om möjligheten inte finns så kan det ofta kännas rätt skönt.”

”Det mest jobbiga är att man inte kan några nummer i huvudet längre.
Det är det som är irriterade om jag glömt mobiltelefonen eller om batterierna tar slut.”

”Men skulle jag vänta ett viktigt samtal är det ju stressande. Men är det en helt
vanlig dag kan det kännas rätt skönt. Det är lite dubbla känslor.”

”Om mobilen går sönder så är det hemskt de första två dagarna sen är det nästan lite skönt”

Det är intressant att även då grupperna är så väldigt måna om att alltid ha mobilen påslagen så 

tycker de att det skulle vara skönt att inte ha den vilket är dubbeltydigt. Några av studenterna 

håller på att söka jobb; det är just dessa ”viktiga” samtal som skulle vara jobbiga att missa. De 

menar att man alltid har en lätt mental beredskap på att något viktigt samtal kan komma när 

som helst. Det är otroligt jobbigt/stressande att få ett viktigt samtal när man är på språng och 

hellre hade velat sitta i en lugn miljö. Ändå vågar man inte låta bli att svara. Att försöka 
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avbryta samtalet och säga att det vore bättre att ringa upp om en halvtimme är än svårare. 

Detta är något som inte skulle ha hänt om man inte haft mobiltelefon.

Annars förefaller det pågå en tämligen omfattande kommunikation som inte är viktig, vilket 

bekräftas av grupperna. ”Man vill inte räkna ihop den sammanlagda tiden man använder 

mobilen. Oj vad mycket dötid.”

”Min flickvän har en stuga vid en sjö där det inte finns någon el. 
De första två dagarna är man ju störd. Man blir nervös. Sen känner man att man 
blir lugnare. Efter en vecka är man grymt avslappnad. Ingen input från alla håll 

och kanter och man slipper känna att man behöver underhålla massa olika relationer.”

Citatet ovan utlöser ett resonemang i en av killgrupperna om att man oftare borde utsätta sig 

för just denna avskärmning, en ”kommunikations-diet”, en avgiftning i någon form. 

Detta leder mig in på om de tycker att det finns några nackdelar med att alltid vara 
nåbar?

”Stressande! I perioder kan telefonen ringa konstant. I våras när jag hade jättemycket 
projekt på gång nästan grät jag. Jag orkade inte med alla som ringde och ställde onödiga frågor.”

”Det är nog lite mer stressande än vad man egentligen reflekterat över.”

Flera nackdelar med mobiltelefonen återfinns hos fokusgrupperna. Ett okänt nummer är 

jobbigt, man vill gärna veta vem det är som ringer eller vem som har ringt. Här finns två 

läger, nyfikna och livrädda:

”Jag vill alltid kunna ta samtalet. Framför allt om det är ett dolt nummer så vill jag kunna ta det.”

”Åh, jag e precis tvärtom. Jag svarar aldrig om det är ett okänt nummer. Jag går och kollar upp det
på hitta.se. Om jag känner igen det och vill prata med personen så ringer jag upp. Jag gillar inte det här 

att folk ska kunna få tag på mig om de vill. Jag vill kunna välja om jag vill prata med dem eller inte.”

En annan nackdel som tas upp är när det ringer någon som man inte vill prata med, eller att 

man inte vill prata överhuvudtaget just nu. Att det ringer ofta är också jobbigt. Men med 

mobilsamtalet har du ett val att strunta i att svara; det är en annan sak med SMS, där kan man 

inte ”mörka av” på samma sätt. En tjej säger att hon aldrig kan koppla av och helt stänga ner, 

för i så fall blir man anklagad för att inte ha mobiltelefonen påslagen, vilket tvingar henne att 

vara nåbar. (Detta påminner om situation 3 med de missade samtalen). En annan tjej hänvisar 

till att det grupprojektarbete hon gör nu har lett till att gruppen har gjort upp speciella ”mobil-

tider” då man får ringa; annars blir de ständigt avbrutna och det är omöjligt att fokusera på 

arbetet. Även hon, liksom tjejen i första citatet ovan, säger att hon får ont i magen så fort 

telefonen ringer för att hon är så stressad av att det ringer hela tiden. 

”Du är alltid tillgänglig för att någon vill ringa och bolla en fråga, du kan logga in på din mail 
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”just for fun” och så upptäcker du ett mail som har med jobbet eller skolan att göra. Och även
om du vill ta hand om det senare så kommer du ju fortfarande att sitta och grubbla på det. 

Så på ett sätt känns det som att jobb och privatliv har sammanflätats.”

Ovanstående citat stämmer med vad som forskats om, d.v.s. att IKT-samhället leder till att det 

blir svårare att skilja på vardagsliv och arbetet, vilket i sin tur leder till oönskad stress. 

Tjejgruppen diskuterar kring stress och en tjej menar att det absolut finns ett samband mellan 

stress, mobiltelefoni och Internet men att det i dag tyvärr är svårt att inte vara ständigt 

uppkopplad, vilket de andra tjejerna håller med om.

4.3.2 Fast hemtelefoni

”Man har ju liksom mobilen i fickan dygnet runt, så hemtelefon kommer alltid att vara längre bort.”

”I och med flat rate så försvann ju vitsen helt. Plus att ringer man till hemtelefon och fler personer bor där så 
blir det mycket meckigare. Fel person svarar, ringer man mobil vet man ju att den man vill nå svarar.”

”Det skulle kännas väldigt konstigt att börja ringa folk på deras hemtelefon, förutom om man ringer till sin 
mormor eller farmor, för att det finns inga garantier att någon svarar där, på mobilen vet man ju att någon 

svarar. Så det skulle bli väldigt konstigt.”

”Den enda som ringer skulle vara mormor och hon var den enda som klagade när jag tog bort den.”

Ingen av dem har fast hemtelefon då de menar på att det är dyrt och känns onödigt. Särskilt nu 

när mobiloperatörerna har kommit med ”Flat rate”, det vill säga att man ringer obegränsad tid 

till ett fast pris. En del menar dessutom att man sällan är hemma och kan svara. 

Av deras vänner uppskattas att ca 2 % har hemtelefon. Detta anser grupperna är någonting 

som hänt relativt nyligen. Vid första flytten för ca 3-4 år sedan hade alla hemtelefon, men nu 

har i stort sett ingen sådan telefon. Många tror att trenden går mot att bara ha mobiltelefon och 

IP-telefoni. Det är skönare att bara trycka på namnet och inte behöva knappa alla siffror. 

Endast en person (kille) vill fortsätta ha hemtelefon i framtiden av rent principiella skäl. 

Tankarna om framtiden går isär, men majoriteten tror att de inte kommer att ha hemtelefon. 

Det säger att det var jobbigt förut när man skulle prata länge, men nu när de nya 

abonnemangen erbjuder billigare samtal så valet enkelt. 

Det förefaller som att telefonsamtalen har flyttats utanför hemmet. Att sitta ihopkrupen i 

soffan och linda telefonsladden runt fingret tillhör en svunnen tid.
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4.3.3 SMS
Jag läste upp fyra SMS och bad fokusgrupperna svara på om de känner att de måste svara.

1. ”Tja. Är du i skolan?” (Från en kompis)

De allra flesta menar att de skulle svara. De anser att det är en väldigt enkel fråga att svara på 

som kräver ett enkelt svar i form av ja eller nej. ”Det tar ju lika kort tid att svara som att läsa 

det”. Men det är även ett ”typiskt SMS som man kan missa om jag inte var i skolan, och då 

får hon väl fatta”. Resonemanget stöds av en annan person som säger att ”om jag var i skolan 

skulle jag nog svara för att slippa pinsamheten, men om man inte är där så skiter man i det”.

Två personer anser att man svarar om man har tid. En tjej säger att ”om man inte svarar är 

det taskigt då skulle jag få jättedåligt samvete”, en annan menar på att ”om jag inte är på 

skolan så kan jag vänta, då ringer väl den här personen sen.”

Variationen på svaren tycker jag, som nämnts tidigare, är väldigt intressant eftersom det blir 

tydligt att det inte finns någon regel eller etikett för hur man sköter SMS. Det verkar inte 

finnas något vedertaget system och detta förefaller leda till viss förvirring. Slutsatsen från 

fokusgrupperna blir alltså att man inte måste svara på ett sådant SMS. Men man gör det oftast

ändå, om man orkar, har tid och ser meddelandet i fråga.

2. ” Hej, såg just att jag fått pengar överförda från dig. Tack! Kram Mamma”

Här är grupperna eniga om att man inte behöver svara. Om man är på gott humör kan man 

svara tack för lånet, men det är inget tvång. ”Man behöver inte svara. Just för att det är 

mamma. Hon skickar så sjukt mycket SMS. Om det inte är en fråga så svarar jag inte.” Flera i 

gruppen reagerar över att de aldrig skulle få ett sådant SMS av sin mamma; ”Jag skulle aldrig 

få ett så välskrivet SMS av min mamma, det brukar va inga mellanslag eller punkter” och 

”Min mamma skulle aldrig kunna författa ett så grammatiskt korrekt SMS”.

Här var det således inga konstigheter, man måste inte svara på ett sådant SMS. 

Generationsskillnaden i hanteringen av SMS blev tydlig då de flesta reagerade på, och 

fokuserade på, just det faktumet att deras mödrar inte skulle kunna författa ett sådant SMS. 

3. ” Tjena! Är du kvar i stan? Hugga en fika?” (Från en kompis och du är inte kvar i stan)

Första gruppen säger att de absolut svarar och hänvisar till att man försakar någon annans tid 

om man inte gör det. De tycker till och med att det är extremt dåligt att inte svara. En annan 
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grupp kommer in på aspekten att deras beteende skiljer sig beroende på vem det är som 

skickar SMS:et. Är det en person som skickar sådana SMS till tio personer skulle man inte 

svara. En killgrupp menar att de alla skulle svara; en person säger att han lika gärna skulle 

kunna svara dagen efter. Det motsätter sig en annan kille och menar att detta är oförskämt. De 

menar samstämmigt att det är ett större dilemma om man är i stan men inte vill fika. Återigen, 

inga vedertagna regler för om man svarar eller inte, men majoriteten svarar av ren schyssthet. 

Någon har frågat om en ”trevlig grej” och då svarar man.

4. ”Vi sa halv åtta” (från en kompis inkommet tio sek efter att du skickat ”när var det vi 
skulle ses?”)

Den här situationen var den som orsakade mest diskussion. Här blev det väldigt tydligt att 

man har kartlagt sina kompisars kommunikationsvanor, det beror väldigt mycket på person till 

person om man skulle svara eller inte. Man anpassar sig till vilken person det är. Alla måste 

inte få en bekräftelse, begreppet individanpassning myntas. Vem som har skickat SMS:et är 

alltså av stor betydelse. Även situationen är av vikt; är man uttråkad skulle man svara. En 

ytterligare aspekt är olika förväntningar på sig själv och andra. Även om man själv skulle ha 

svarat betyder inte det att man kräver att andra skulle ha gjort det. Om man vänder på 

situationen, menar en tjej att hon skulle ha ringt sju gånger för att verkligen bekräfta (att det 

var halv åtta), eftersom det finns en chans att den andra personen inte fick SMS:et. En kille 

hävdar tvärtemot att det ligger i icke-handlingen. ”Svarar man inte så har man indirekt 

bekräftat. Man vet att SMS alltid kommer fram. Så då vet man att det var halv åtta.”

Övriga reflektioner om SMS:

”Problemet med SMS är ju att folk som man inte vill ha kontakt med har kontaktat dig. 
Om det ringer kan du ju bara muta, men SMS har du ju fått fram. 

Det funkar inte att säga att man inte har fått det”

”SMS handlar mycket om hur mycket man har att göra. Sitter man på en buss börjar man ju SMSa lite. 
Men sitter man och läser så skiter man i det.”

Det handlar väldigt mycket om vem det är man kommunicerar med. Man sätter en ”ton efter 

person”. De man känner bättre kan man svara enklare, mer okonstlat. Med mobilsamtal kan 

aktiva val göras; om du inte svarar, så struntar du i den situationen. Med SMS har du inget 

val, det är jobbigt. Tidsaspekten tas också upp, beroende på vad ärendet är kan man vänta med 

att svara. Ingen reflekterar över att det kostar pengar, utom en person, som tycker att hon inte 

skulle SMS:a lika mycket om hon inte hade haft ”Flat rate”:

”Generellt sett försöker jag svara på allt jag får, jag är inne i den här SMS-tummen… 
det hade absolut varit skillnad om jag inte hade haft flat rate, därför ser jag till att ha det”
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Detta visar på att det inte i finns något vedertaget tillvägagångssätt för hur man förhåller sig 

till SMS och e-post. Detta tycker jag är väldigt intressant, eftersom det inte bara blir tydligt att 

man har konstruerat ett eget beteende där man agerar olika beroende på vem man 

kommunicerar med. Det finns även en stor risk att man blir stressad av att man faktiskt inte 

vet vad man förväntar sig när man skickar i väg ett SMS. 

4.4 Sammanfattande analys
Det blev tydligt att fokusgrupperna tycker att mobiltelefonen och Internet underlättar och 

effektiviserar tiden. Mobiltelefonen bidrar till att man utnyttjar dötid, när man exempelvis 

förflyttar sig till fots, på tåget och i bilen. Det traditionella telefonpratandet verkar ha flyttat 

rum och sker hos mina fokusgrupper primärt inte i hemmet (som det gjorde förr) utan på 

resande fot. Från det privata till det offentliga rummet. Att kura ihop sig i en fåtölj och linda 

telefonsladden runt fingret är en svunnen tid som fokusgrupperna inte heller tror kommer att 

komma tillbaka. Hemtelefonen verkar vara något förlegat och inget de tror på i framtiden. 

Ingen verkar tycka att det känns jobbigt att ständigt vara nåbar, snarare vill man vara 

tillgänglig. Undantaget är de viktiga samtalen vid till exempel jobbsökning. Där uppstod 

stressituationer just av att man ständigt är nåbar (se sid. 16). ”Multitasking” är inte något 

problem om man får tro respondenterna själva. Snarare förväntas att det ska ringa och SMS:as 

flera gånger under dagen. Man bryr sig inte heller vad det kostar längre, detta till följd av ett 

paradigmskifte. Från att haft hemtelefon med lång samtalstid och en mobiltelefon där man 

förde en snabb informativ dialog till att nu endast ha mobiltelefon och använda den för alla 

samtal. 4 av 16 personer uppger att de i snitt skickar över 20 SMS per dag. (se bilaga 4).

Samtidigt finns en uttrycklig längtan av att ha mobilen avstängd, förutsatt att man inte väntar 

ett mycket viktigt samtal. De vill helst ha mobilen på, men inser att det inte gör så mycket om 

den inte är på.

Intressant var också att de flesta upplevde det som mycket positivt att kunna uppehålla

kontakten med vänkretsen, via Internet (Facebook, Resedagboken, Skype-telefoni) när man 

befinner på annan ort än hemorten. Jag hade förväntat mig att fler, liksom jag, blev stressade 

av att hålla kontakten med vänner hemma och att det stal tid från att ta till sig det nya landets 

kultur och sätt att leva. Detta kan förklaras av att fokusgrupperna ingår i 

”messengergenerationen” som utmärks av deltagande tvåvägskommunikation och 
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realtidskommunikation. Att studera utomlands känns inte längre ”så stort” längre tack vare 

Internet. Den klassiska hemlängtan kan alltså dämpas tack vare IKT-samhället.

Facebook är fortfarande ett populärt kommunikationsverktyg, till och med det främsta

verktyget vilket stämmer överens med resultatet från undersökningen av Internetanvändandet 

vid universitet och högskolor. Men den stora ”hajpen” att ladda upp bilder tycks vara förbi. 

Jag vågar påstå att det finns skillnader i tjejernas och killarnas förhållande till Facebook. 

Tjejerna har ett mer känslomässigt engagerat förhållande och tycks lägga mer vikt vid små 

gulliga ord och hälsningar. Detta tror jag kan vara en bidragande faktor till ett eventuellt

stressamband som även påvisades i undersökningen vid Göteborgs universitet26 och känslan 

av att inte alltid räcka till. Enligt min observation tenderar tjejer att vara mer i riskzonen för 

detta samband, det så kallade ”duktig flicka syndromet”. Killarnas mer rationella syn 

genomsyrar hela IKT-hanteringen. Tjejer lägger mer värderingar och väger in känslor i ett 

missat samtal eller obesvarat mail. Detta kan leda till skuld och en känsla av att man borde ha 

agerat annorlunda.

                                               
26 “Prevalence of perceived stress, symptoms of depression and sleep disturbances in relation to information and 
communication technology (ICT) use among young adults - an explorative prospective study”, Thomee et al, 2007
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6. Slutdiskussion
Här redovisas mina slutsatser och reflektioner samt förslag till vidare forskning.

Syftet med uppsatsen är att belysa hur unga vuxna upplever att de ständigt är tillgängliga i och 

med den snabba utvecklingen av IKT-samhället. Detta gjordes genom en kvalitativ studie i 

form av fokusgrupper. Jag var även nyfiken på om det skulle finnas några skillnader mellan 

hur tjejer och killar resonerar kring detta, varför jag satte ihop två killgrupper och två 

tjejgrupper.

Resultatet av mina fokusgrupper har varit väldigt intressant ur flera aspekter. För det första så 

trodde jag att dessa grupper i mycket större utsträckning skulle säga att de upplevde den 

ständiga tillgängligheten negativ, som ”jobbig och stressande”. Så var det emellertid inte. 

Tillgängligheten upplevdes mer positiv än väntat. Min uppfattning är att de verkar tycka att 

Internet och mobiltelefoni är det bästa som har hänt och att det bland annat effektiviserar 

vardagen och underlättar att hålla kontakten med andra människor. De är så kallade 

”Multitaskers” och har inga problem med att göra flera saker samtidigt. Ingen pratar om att de 

känner sig stressade utom då jag styr diskussionen åt det hållet och ställer frågan rakt ut. Då 

framkommer tendenser åt sådant håll, men det är inget de tycker har någon praktisk betydelse. 

Pratet om sambandet med IKT och stress blir något mer märkbart hos tjejerna, men de 

poängterar att det inte är något de lider av. Jag vågar ändå påstå att även då samtliga grupper

inte uttryckligen säger att de känner sig stressade, bidrar den ständiga tillgängligheten till en 

viss stress. Detta grundar jag på tydliga uttalanden om stress som framkommer, även om de 

snabbt slätas över med att det positiva med att vara tillgänglig överväger.

För det andra blev jag förvånad över hur viktigt det faktiskt är för dessa personer att alltid 

kunna nås. Fokusgrupperna är i högsta grad beroende av både sin mobiltelefon och tillgång 

till Internet. Jag fick uppfattningen om att dessa kommunikationsmedel är en så naturlig del 

av deras liv att de inte riktigt kan, eller vill, diskutera nackdelarna eller hur det annars skulle 

kunna vara. De stänger på allvar aldrig av mobiltelefonen och vill alltid kunna se om någon 

försöker, eller har försökt, nå dem. De cyklar definitivt hem om mobiltelefonen glömts 

hemma. De bestämmer exempelvis inte tid för möten på samma sätt som förut och så fort de 

står ensamma utan någon att prata med, så tar de upp mobilen och bara pillar lite, skickar nya 

SMS eller läser gamla mm. Mobiltelefonen är en del av personen; utan den minns man inte 

sina vänners telefonnummer och utan mobiltelefonen skulle man inte klara sig lika bra. Detta 
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beroende, av att alltid kunna nås i kombination med att inte uppleva det som negativt, är 

intressant för att förstå nutiden och nästa generation som tar klivet in på arbetsmarknaden. 

Det blir spännande att se hur fokusgruppernas kommunikationsvanor kommer att förändras 

när de tar steget ut i arbetslivet med mer fasta rutiner. Något säger mig att gruppen, nu som 

studenter, har ett visst förhållningssätt, eftersom de är ovanligt tillgängliga hela tiden och

endast har ett par lärarledda föreläsningar i veckan. Resten av tiden kan de svara på SMS, 

samtal, e-post och Facebook, något jag tror kommer att ändras när de börjar arbeta. 

Några konkreta följder som kunde urskiljas ur fokusgruppernas diskussioner:

 Fokusgrupperna kommunicerar olika med olika personer. De har utvecklat ett SMS-

beteende som är individanpassat och skiljer sig från situation och person. De har 

genom att kartlägga sina vänners kommunikationsmönster byggt upp en speciell 

mobilrelation till olika personer och anpassar sig därefter. 

 Telefonpratandet förefaller ha förflyttats från att man tidigare pratade i hemmet till att 

man nu pratar när man förflyttar sig. Från det privata till det offentliga rummet.

 Ett nytt mobilbeteende är att om man har ett missat samtal från en person så antar man 

att om den verkligen vill något som är brådskande, så skickar personen ett SMS i 

anslutning. Annars förmodar man att det inte var något viktigt och att personen ringer 

senare. Likadant är det för personen som inte kommer fram som antar att anledningen 

till att den uppringde inte svarar är för att denne inte ”kan”. Men att personen ändå har 

möjlighet att se skärmen och därför kan kommunicera via SMS. Smart eller 

stressande, framtiden får utvisa.

Framtida forskning
Då min uppsats är en explorativ studie och jag har undersökt ett område som utvecklas i 

mycket snabb takt, finns det utrymme för ytterligare forskning. Jag hoppas att min uppsats har 

bidragit till en ökad förståelse och intresse för det nya sättet att kommunicera. Förslag till 

vidare forskning är att:

 Vidare utforska och analysera svarsbeteende kring SMS och E-post. Jag tror att den 

otydlighet kring hur man förhåller sig till denna envägskommunikation ger upphov 

till skuldkänslor som därmed kan vara en bidragande faktor till stress och utbrändhet. 

Fokusgrupperna stärkte min hypotes om att det inte finns ett vedertaget system för hur 
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snabbt eller om man ens måste svara. Här finns stort utrymme för vidare studier, med 

fördel ur ett generationsperspektiv då det visade sig tydligt att man kommunicerar 

individ- och generationsanpassat.

 Ur ett genusperspektiv blev det tydligt att tjejerna är mer lojala kommunikatörer.

Exempelvis lägger de en känslomässig värdering i om man svarar eller inte. Killarna 

är mer rationella och tänker inte lika djupgående på hur de ska uttrycka sig; de svarar 

eller så svarar de inte. Framför allt en av killgrupperna verkar ha ett väldigt 

okomplicerat förhållande till tillgängligheten. I tjejgrupperna framkommer mer 

känslor generellt sett, det pratas både om att gråta av stress och att man vill känna sig 

bekräftad. Denna upptäckt, som inte gick att kringgå, ger utrymme för mer forskning. 

 Då 80-talisterna är nästa generation som tar steget ut på arbetsmarknaden är det 

intressant att forska kring hur denna generation ser på mobiltelefonen och Internet. 

Jag hoppas därför att mina fokusgruppers tankar, åsikter och känslor kan vara till 

hjälp för vidare forskning kring framtidens kommunikationsvanor. 
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Bilaga 1. Välkomstbrev via E-post

Hej!

Jag heter Åsa Hofmann och läser Medie- och kommunikationsvetenskap C vid 
Uppsala universitet. Jag håller på att skriva min C-uppsats som handlar om hur unga 
vuxna upplever att tillgängligheten via mobil och Internet påverkar vardagen.

Du är utvald att medverka i en fokusgrupp under vecka 46. En fokusgrupp är en 
gruppdiskussion med fyra deltagare som samtalar om ett visst tema utifrån vissa 
frågor som diskussionsledaren (jag) ställer. Du får chans att berätta hur du tänker 
och känner kring hur du påverkas av att vara tillgänglig via mobil och genom 
uppkoppling till Internet.

I samband med fokusgruppen får du också svara på en kort enkät med några frågor 
om dina kommunikationsvanor. Dina enkätsvar och dina åsikter under fokusgruppen 
kommer inte att knytas till dig som person och materialet kommer endast att ingå 
bearbetat i min examensuppsats. Jag kommer där att hänvisa till studenter vid 
Uppsala universitet i åldrarna 23-26 år.

Naturligtvis är du anonym.

Tack för att jag får uppta en stund av din tid och få ta del av dina åsikter och känslor 
kring detta intressanta tema!

Välkommen!

Åsa Hofmann
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Bilaga 2. Enkät

1. Är du kille eller tjej? O Kille O Tjej
2. Vilket år är du född? __________ 

Mobiltelefoni:
3. Har du en mobiltelefon? O Ja O Nej 

4. Till vad använder du mobiltelefonen? O SMS O ringa O titta på film O kolla mailen
O Internetsurfande O ladda ner musik O lyssna på musik O annat  __________ 

5. Har du hemtelefon? O Ja O Nej Om nej, varför inte? O För dyrt O Känns onödigt O Annat 
nämligen __________________________________________________________

6. Hur många SMS skickar du uppskattningsvis per dag? _____________ st

7. Hur mycket (minuter eller timmar) använder du uppskattningsvis mobilen i genomsnitt per 
dag?________________________

8. Har du ett minutpris eller fast abonnemang på din mobil? ______________ 

9. Har du i regel mobilen avstängd på natten? O Ja O Nej 

Internet:
10. Har du tillgång till Internet i din bostad? O Ja O Nej

11. Hur ofta (gånger per dag) kollar du din e-post?

12. Är du medlem i några sociala nätverk på Internet? O Nej, inget O Facebook O Myspace 
O Resedagboken O annat  __________ 

13. Om du är medlem i Facebook, hur många gånger kollar du din Facebook?

14. När på dygnet, ungefär, använder du Internet en genomsnittlig dag?

Dra ett sträck ovanför de tiderna – (Tex en linje mellan klockan 6 och 7 och en mellan 21 och 23…)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15. Hur många timmar i veckan tror du att du är uppkopplad mot Internet i genomsnitt?

O mindre än 5   O 5 – 10   O 10 – 15   O 15 – 20   O 20 – 25   O 25 – 30   O mer än 30

16. Hur många mail får du i genomsnitt per dag?
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Bilaga 3. Intervjumall

Först lite inledande prat: Ni är alltså här för att diskutera hur ni upplever att den 
ständiga tillgängligheten påverkar er i vardagen. Anledningen till att jag har valt just 
er som är födda på början av 80-talet är för att ni minns en tid då Internet och mobil 
inte fanns. Och ni har sett Internets utveckling.

Situationsfrågor

Situation 1. 
Anna/ Anders 25 år sitter på en arbetsintervju på ett företag där hon/han gärna vill 
jobba i framtiden. Intervjuaren har två mobiler vid sin sida. Den ena lyser och vibrerar 
(det ringer på ljudlöst) ungefär var tionde minut. Intervjuaren kollar då ner på mobilen 
men svarar inte. Precis när Anna/Anders har kommit till den punkt i intervjun när 
han/hon ska redogöra för sina bra och dåliga sidor ringer den andra mobilen med en 
hög och gäll signal. Intervjuaren säger ”det är min dotter, hon är den enda som får 
komma fram, ursäkta mig lite”. Anna/Anders får lyssna till intervjuarens konversation 
med dottern som varar i ca tre minuter. Sedan åter till intervjun. Anna/Anders hinner 
börja på sina bra sidor igen men blir efter 10 minuter återigen avbruten av att dottern 
ringer. Anna/Anders får nu lyssna till en konversation om en glömd gympapåse. Hur 
skulle du känna dig om du var Anna/Anders?

Situation 2. 
Anders/Lisa har fått en 6 månaders praktik i Sydamerika. Under vistelsen pratar 
han/hon dagligen i telefonen och SMS:ar med sin flick/pojkvän hemma i Sverige. 
Dessutom kollar han Facebook varje dag och kommenterar foton och skriver på sina 
svenska kompisars väggar. Är det bra att hålla kontakten med hemmaplan på det 
sättet eller borde Anders/Lisa släppa taget?

Situation 3. 
Charlotte/ Charles kommer ut ur duschen. På mobilen har hon/han 10 missade 
samtal och anklagande sms med innehåll som exempelvis ”var är du någonstans?” 
och ”varför svarar du inte?”. Hur hade du känt om du var Charlotte/ Charles?

Känner du att du måste svara på följande SMS?
”Tja. Är du i skolan? (Från en kompis)

” Hej, såg just att jag fått pengar överförda från dig. Tack! Kram Mamma”

” Tjena, är du kvar i stan? Hugga en fika?” (Från en kompis och du är inte kvar i stan)

”Vi sa halv åtta” (från en kompis inkommet 10 sek efter att du skickat ”när var det vi 
skulle ses?”
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Om ni sitter med någon och er mobil ringer. Svarar ni då? Blir ni störda av att folk 
smsar och svarar när ni har en träff?

Övriga frågor:

 Hur ofta kollar ni mailen?
 Hur ofta stänger ni av mobilen?
 I vilka situationer?
 Hur många har hemtelefon?

 När det socialt okej att inte svara på SMS?
 Hur lång tid är det socialt okej att vänta med att svara?
 Hur lång tid har man på sig att svara på ett mail? Kan man låta bli att svara?
 Har du någon gång känt/ känner du ofta att du ”måste” logga in på Facebook 

bara för att kolla om det hänt nåt?
 Förväntar du dig alltid att få svar på SMS?

Hur påverkas ni?

 Tycker ni att det är skönt?
 Stressigt?
 Fördelar?
 Nackdelar?

Mina egna tankar:
Är detta något rakt igenom bra, eller finns det nackdelar med att ”alltid” kunna nås? 
Förväntar sig din omgivning att du ska kunnas nås? 
Brukar du ha den avstängd under långa perioder? 
Måste man svara på mail? Efter hur lång tid?

Är det något ni vill säga ytterligare?
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Bilaga 4. Enkätsammanställning

 Ingen stänger av mobilen under natten.
 Alla sexton är medlemmar på Facebook. 3 st på Resedagboken, 2 st på My Space 

och 3 st på LinkedIn.
 13 av 16 personer är uppkopplade mer än 30 timmar i veckan.
 Mobilen används primärt till SMS och samtal.
 Alla har tillgång till Internet i sin bostad
 Ingen har hemtelefon då det känns onödigt eller för dyrt.
 De kollar mailen mellan 1-5 gånger om dagen.
 Snittet på e-post per dag ligger någonstans mellan 5-10 st.

Hur många SMS skickar du per dag?

Totalt Genomsnitt
Tjejer 2 30 10 15 10 5 15 30 117 16 7,3125

Killar 30 16 7 10 20 5 8 9 105 16 6,5625

Hur mycket använder du mobilen per dag (timmar)?

(Timmar) Totalt Genomsnitt
Tjejer 3 1 1,5 2 0,5 1 3 5 17 16 1,0625
Killar 1,5 3 0,5 1 0,5 0,3 0 3 9,75 16 0,609375

Tjejerna använder (pratar i telefonen) dubbelt så mycket som killarna.


