
 i 

Uppsala universitet 
Inst. för informatik och media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smartphones och det sociala kapitalet 
 
 

Vilken inverkan har smartphones på sociala 
relationer? 

 
 

Abir Hussein 
Tim Johansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kurs:  Examensarbete 
          Nivå:  C 
          Termin: HT-13 
          Datum:  140304 
 
  



 ii 

 
Sammanfattning: 
 
Synen på smartphones har generellt två sidor: den ena att det är ett värdefullt redskap som 
hjälper användaren med att hålla kontakten med andra människor och hjälper till i diverse 
uppgifter. Den andra sidan är att smartphones fördummar människor genom att göra dem 
beroende av tekniken och skadar sociala relationer genom att ta fokus från personerna i ens 
omgivning. Vilket synsätt man än väljer går det inte att förneka att smartphones har öppnat 
upp en rad nya kommunikationsmöjligheter. Syftet med denna studie är att ta reda på vilken 
effekt den ökade tillgängligheten som smartphones erbjuder har på människors sociala 
relationer enligt teorin om socialt kapital. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter 
och intervjuer. Resultaten tyder på att smartphones har en positiv effekt på redan starka 
sociala relationer och kan potentiellt stärka svaga relationer. 
 
Nyckelord: 
 
kommunikation, norm, smartphone, social interaktion, socialt kapital, socialt nätverk, social 
relation, tillgänglighet, tillit, ömsesidighet 
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Abstract: 
 
The view of smartphones generally has two sides: one is that smartphones are valuable tools 
in helping the users keeping in touch with other people and helping in various tasks. The other 
is that smartphones make people dumb by making them addicted to the technology and 
harming their relationships with other people by stealing focus. Whatever view is chosen 
there is no denying that smartphones have opened up many new channels of communication. 
The objective of this study was to find out what effect the increased availability offered by 
smartphones has on people’s social relationships according to the theory of social capital. The 
study was conducted through a survey and interviews. The results point to smartphones 
having a positive effect on already strong social relationships and can potentially strengthen 
weaker relationships. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Kommunikation är människans äldsta och vanligaste beteende. Det sker dygnet runt, både 
medvetet och undermedvetet i form av inre reflektioner och drömmar (Hård af Segerstad, 
2002, s. 27). 
Traditionellt har hemtelefoner i modern tid varit en av de vanligaste 
kommunikationskanalerna, men med utbredningen av mobiltelefoner på 90-talet valde fler att 
kommunicera med hjälp av detta medel (ibid.). SMS blev snabbt ett av de populäraste sätten 
att kommunicera på, vilket medförde kortare kommunikationer och interaktioner som sträckte 
sig över längre tid (Licoppe, 2004). 
Under samma period som mobiltelefonerna bredde ut sig blev Internet allt vanligare i 
hemmen. Internet som medium förändrade sättet att kommunicera och interagera med andra 
människor. Det blev lättare att interagera med andra människor tack vare olika Internetforum, 
och det blev enklare att samla sina konversationer på en plats. Det blev även lättare att 
kommunicera spontant genom att logga in på olika forum eller chatt-tjänster (Ellison et al, 
2007). 
 
Kommunikation är det viktigaste beteendet människan har. Utan förmågan att kommunicera 
skulle det vara omöjligt att utbyta information, lösa svåra problem, eller skapa komplexa 
system. Utan kommunikation skulle människan vara beroende av sina personliga egenskaper 
utan förmågan att kunna samarbeta (Hård af Segerstad, 2002, s. 28). 
Kommunikationen fyller många funktioner men den viktigaste kan anses vara att etablera, 
utveckla, och bevara sociala relationer. 
 
I takt med utbredningen av sociala nätverk online har dessa blivit en viktig funktion i 
miljontals människors liv. Sociala nätverk online möjliggör uppbygganden av fysiska sociala 
relationer och gör det möjligt att förbättra och bevara redan existerande relationer online 
(Ellison et al, 2007). Idag finns det en mängd sociala nätverk med många olika inriktningar. I 
Sverige besöker 45% av Internetanvändare (12 år eller äldre) dagligen sociala nätverk online 
(Findahl, 2013). 
Det största sociala nätverket online är Facebook som år 2012 kom upp i en miljard aktiva 
användare (Fowler, 2012). 
 
Vad som anses vara den första smarta mobiltelefonen, Simon, tillverkad av IBM och 
BellSouth, kom ut på marknaden redan 1993 (Sager, 2012). Simon var den första handdatorn 
med ett mobilt operativsystem som dessutom hade telefonfunktionalitet, vilket anses vara 
definitionen av en smartphone (Verkasalo et al, 2010, s.243). Simon hade en pekskärm, 
klarade av e-post, hade en kalkylator, kalender, klocka, och till och med ett spel. Genom att 
koppla in ett minneskort kunde funktioner som kamera, kartor och musik läggas till (ibid.). 
Priset för Simon var högt och var inte riktad mot allmänheten utan användes främst inom 
företag. 
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Det stora kommersiella genombrottet för smartphones kom år 2007 när Apple introducerade 
sin första smartphone iPhone. Senare samma år introducerade Google det mobila 
operativsystemet Android. Den nya generationens smartphones har samma funktioner som 
den äldre generationens men med stora skillnader som bl.a. storlek, förbättrat 
användargränssnitt, längre batteritider, multimediafunktioner, och ett större utbud av 
applikationer (Sarwar & Soomro, 2013). 
 
Internetanvändning på mobiltelefoner har bara ökat. Från år 2011 till år 2013 har 
Internetanvändning på mobiltelefoner och smartphones ökat från 1,5 timmar till 4,9 timmar i 
veckan (Findahl, 2013).  
Tack vare tillgången till Internet via smartphones finns många sociala nätverk tillgängliga 
genom både applikationer och webbläsare, och i kombination med andra 
kommunikationsappar har det gett smartphoneanvändare en mångfald av 
kommunikationskanaler utöver telefonsamtal och SMS. Idag är det lättare än någonsin att 
interagera och vara tillgänglig för kommunikation samt hantera sociala relationer oavsett 
geografisk plats.  
 
Smartphones har utvecklats till att bli oumbärliga verktyg i vardagslivet. Enligt en 
undersökning genomförd av Ipsos MediaCT använde 83% av alla tillfrågade 
smartphoneanvändare Internet på sina smartphones dagligen den senaste veckan (2013), och 
så många som 63% av Sveriges alla mobiltelefonägare ägde en smartphone år 2012. Bland 
mobiltelefonanvändare i åldrarna 18-29 år svarade ca 80% att de ägde en smartphone år 2012 
(ibid.). 

1.2 Problembeskrivning 
 

Ny teknik har alltid väckt uppmärksamhet och debatt. När TV-apparaterna introducerades i 
Sverige på 50 - och 60-talen fanns det en skepticism från politiker. Det inleddes då en 5 år 
lång statlig utredning som fick öknamnet Fördröjningskommittén (SVT). 
När Internet växte under 90-talet och det blev populärt med olika chatt-tjänster hade många 
svårt att förstå varför vissa spenderade tid på virtuella sociala relationer istället för fysiska 
(Turkle, 2011). 
När mobiltelefonerna blev populära på 90-talet fördes en liknande debatt. Det hävdades att det 
nya kommunikationsmedlet påverkade, mest ungdomar, till att bli asociala och att de inte 
kunde föra sig i sociala sammanhang (Ling & Donner, 2009). 
Idag är debatten inriktad på smartphones och dess inverkan på sociala relationer. Det finns 
forskning om mobiltelefoners påverkan på sociala relationer, men mindre när det gäller 
smartphones påverkan. Smartphones tar mobiltelefonin till en ny nivå. Med hjälp att Internet, 
och som en naturlig följd även Internetbaserade sociala nätverk, anses smartphones ha 
förändrat våra metoder och normer gällande sociala relationer. 
Gemensamt för TV, Internet, mobiltelefoner, och smartphones, är att de är artefakter som har 
stor påverkan på våra liv. Var och en av dessa har på många sätt livsförändrade egenskaper 
och det är naturligt att sådana objekt skapar debatt. 
Människan är i grunden en social varelse beroende av kommunikation och sociala 
interaktioner (Hård af Segerstad, 2002). De ting som förändrar sättet att kommunicera och 
interagera på kan skapa en viss oro. 
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Aftonbladet är Sveriges största digitala dagstidning (Stenquist, 2013). Deras artiklar och 
krönikor sätter i många fall agendan för vad som är aktuellt i samhället och skapar debatter. I 
maj 2013 slog Aftonbladets nätupplaga rekord i antal unika läsare och den största andelen 
trafik kom från mobila enheter (ibid.). Samtidigt publiceras krönikor på deras hemsida som är 
starkt kritiska till smartphoneanvändning. Anders Westgårdh (2013) har skrivit en krönika på 
Aftonbladet med titeln Smarta telefoner gör oss korkade, där han bland annat skriver: 
 

Jag har googlat runt och blir allt mer övertygad om att smartphone-kulturen kommer 
att bli vår död. Åtminstone rent känslomässigt. 

 
Krönikor och artiklar på andra tidningars nätupplagor skrivs enligt liknande diskurs och 
budskapen är desamma, att smartphones gör oss asociala och försämrar relationer till andra 
människor. Skribenterna beklagar sig över att normer förändras och att människor beter sig 
annorlunda i de offentliga rummen än vad de tidigare gjorde. 
David Carr skrev följande i sin krönika på webbversionen av The New York Times (2011): 
 

If she is looking over your shoulder at a room full of potentially more interesting 
people, she is ill-mannered. If, however, she is not looking over your shoulder, but 
into a smartphone in her hand, she is not only well within modern social norms, but 
is also a wired, well-put-together person. 

 
Carr skriver att det kan ses som acceptabelt för en medlem i ett sällskap att ignorera de övriga, 
så länge det sker via en smartphone. Detta fenomen har ett namn, phubbing (Steinmetz, 
2013).  
Jämfört med Westgårdh visar det att synen på normer skiljer sig, men gemensamt är att det är 
denna förändring av normer som anses vara problemet. 
 
Teknisk utveckling har länge förändrat samhällens normer. För några år sedan ansåg många 
att det var oacceptabelt att ta fram mobiltelefonen under en middag. Idag är det en vanlig syn 
att främst unga använder sina smartphones för att ta bilder på sin mat för att sedan ladda upp 
dessa bilder till något socialt nätverk på Internet. Därefter kan telefonerna tas fram varje gång 
någon på nätverket kommenterar eller “gillar” (med en knapptryckning visa att man gillar det 
som delats utan att kommentera detta, eng. ”like” (Facebook, 2013)) det som delats. 
 
Forskning visar att mobiltelefoner på många sätt underlättar kommunikation, upprättande och 
bevarande av sociala relationer (Deri, 2011). Mobiltelefoner underlättar i synnerhet 
kommunikationen med svagare relationer då det inte längre kräver en särskilt stor 
ansträngning för att kommunicera med dessa. En ökad kommunikation med dessa svagare 
relationer kan leda till att de förstärks och på så sätt ha en positiv inverkan på relationen. 
Samtidigt kan kommunikationen med redan starka relationer öka och medföra att dessa 
förstärks ytterligare (Boase et al., 2006). 
 
Synen på smartphones har två sidor: den ena att det är ett värdefullt redskap där den hjälper 
användaren med att hålla kontakten med andra människor och hjälper till i diverse uppgifter. 
Den andra sidan är att smartphones fördummar människor genom att göra dem beroende av 
tekniken och skadar sociala relationer genom att ta fokus från personerna i ens direkta 
omgivning. 
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1.3 Syfte och kunskapsbidrag 

1.3.1 Syfte 

Den största fördelen med smartphones kan anses vara den ökade tillgängligheten och 
nåbarheten. Tack vare tillgången till Internet går det att kommunicera med andra människor 
från fler platser än vad tidigare var möjligt och via fler kommunikationskanaler. Även fler 
kommunikationssätt har blivit möjliga. Nu är användarna inte längre begränsade till endast 
röst-eller textmeddelanden, även videosamtal är genomförbara. 
 
Syftet med studien är att utveckla en större förståelse för effekterna den ökade 
tillgängligheten smartphones bidrar med kan ha på smartphoneanvändares sociala relationer, 
vilket har skapat frågeställningen: 
 

• Vilken inverkan har den ökade tillgängligheten smartphones bidrar med på socialt 
kapital? 

 
Begreppet socialt kapital är brett och kan innefatta flera variabler. Till denna undersökning 
kommer endast variablerna normer, tillit, och ömsesidighet att undersökas, samt hur 
användare ser på den ökade tillgängligheten. 

1.3.2 Avgränsningar 

Undersökningen är inriktad på privatpersoners användning av smartphones utanför 
arbetsrelaterade eller studierelaterade situationer, dvs. endast personligt bruk. 
Vidare kommer inga tekniska aspekter tas upp utöver att tekniken bidrar till ökad 
tillgänglighet och nåbarhet. 
 
Alla smartphones är inte likadana och de kan fungera på många olika sätt vilket i sin tur kan 
påverka användningen. Ingen hänsyn har tagits till telefonmodell, däremot har det noterats 
vilket mobilt operativsystem respondenterna och intervjupersonerna använder. 

1.3.3 Kunskapsbidrag 

Tidigare studier rörande smartphones och socialt kapital har genomförts men dessa 
undersökningar har haft lite eller inget fokus på de variabler som undersöks i denna studie. 
 
Förhoppningen är att med denna studie bidra med en kritisk analys av hur 
smartphoneanvändning påverkar socialt kapital med avseende på de variabler som nämns i 
avsnitt 1.3.1. 
Som poängterats i problembeskrivningen är synen på smartphones och dess fördelar och 
nackdelar delad. Resultaten från denna undersökning kan förhoppningsvis bringa klarhet och 
tydliggöra de effekter den ökade tillgängligheten har på sociala relationer, och på så sätt leda 
till smartare smartphoneanvändning.  
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1.3.4 Kunskapsklienter 

Denna undersökning är i grunden tvärvetenskaplig och resultaten kan vara av intresse för en 
bred publik. 
Den empiriska studien har genomförts på privatpersoner och resultaten riktas främst till dessa. 
Som tidigare nämnts är synen på smartphones delad och förhoppningsvis kan studien 
resultera i självreflektion och att läsare börjar fundera över vilken effekt smartphones 
egentligen har på deras sociala relationer. 
 
Smartphones är tekniska artefakter som använder modern informationsteknologi. Den effekt 
dessa har på samhället är stor och påverkar flera aspekter av människors liv. Eftersom att 
studien är tvärvetenskaplig kan olika ämnesområden såsom IT, beteendevetenskap, 
kommunikationsvetenskap m.fl. ha nytta av denna studie för att vidare undersöka 
smartphoneanvändning ur just deras perspektiv. 
 
Även företag eller utvecklare inriktade på mobiltelefoni kan ha nytta av de resultat som 
presenteras i deras strävan efter att utveckla bättre applikationer.  
Den spridning smartphones har haft i Sverige och andra delar av världen har öppnat upp nya 
möjligheter för applikationsutvecklare. För att kunna skapa en smartphoneapplikation som 
verkligen slår igenom kan det dock krävas att utvecklare på ett bra sätt förstår hur användare 
använder smartphones och vad de vill ha. Denna studie kan delvis bidra med en viss bild av 
hur smartphoneanvändning i Sverige ser ut idag. 
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2 Teori 

2.1 Digital natives, digital immigrants 
 
Prensky (2001) myntade begreppet digital natives (digitalt infödda eller nätets infödda) vilka 
han kategoriserade som personer uppvuxna med datorer och Internet. TV-spel, Internet, e-
post, mobiltelefoner och textbaserad kommunikation är integrerat i deras liv och de tänker och 
processerar information annorlunda än föregående generationer, vilka Prensky benämner som 
digital immigrants (digitala immigranter eller nätets immigranter). Digitala immigranter lärde 
sig att socialisera på ett annat sätt än digitalt infödda och normer, vett och etikett skiljer sig 
fundamentalt åt. Hur mycket de än anpassar sig kommer de alltid ha en accent, dvs. en 
behållning av sitt förflutna. Ett exempel på detta är att digitala immigranter söker andra medel 
för att skaffa information istället för att använda Internet eller att de läser manualer till ett 
program istället för att använda programmet tills de lär sig hur det fungerar.  

2.2 Socialt kapital 
 
Trots att socialt kapital har fått stor betydelse inom en rad olika forskningsområden finns det 
inte en klar definition av begreppet. Den förste att systematisk analysera socialt kapital var 
Pierre Bourdieu (1986) som menar att socialt kapital är de potentiella resurser som finns i 
sociala nätverk, institutionella relationer, gemensamma bekanta, och det stöd dessa grupper 
ger i gemensamma kollektiva resurser. James Coleman byggde sedan vidare på Bourdieus 
arbete och introducerade ett teoretiskt ramverk (Kurnia et al, 2011).  
 
Robert Putnam (2000) som kommersialiserade begreppet socialt kapital, tar i sin bok Bowling 
Alone: The collapse and revival of american community upp hur det sociala kapitalet i USA 
har minskat under andra halvan av 1900-talet. Till skillnad från Bourdieu och Coleman som 
undersökte socialt kapital som ett teoretiskt koncept var Putnam mer intresserad av att 
applicera det i verkligheten (Ling, 2008). 
I Bowling Alone pekar hans studier på att medverkan i demokratiska strukturer (politik, 
samhällsinteraktioner, volontärarbete etc.) och vår interaktion med vänner, familj och grannar 
har minskat (ibid.). Putnam (2000) pekar på fyra orsaker till denna nedgång i socialt kapital: 
television, förflyttning till förorter, ökad genomsnittlig arbetstid och bortgången av 
förkrigsgenerationen. Enligt Putnam står televisionen i vägen för interaktioner och gör oss 
passiva. Förflyttningen till förorter skapade fysiska hinder för integrering och deltagande i 
aktiviteter. Putnam skriver om att förkrigsgenerationen har ett stort socialt kapital pga. deras 
gemensamma erfarenheter (depressionen, andra världskriget och babyboomen). Definitionen 
av socialt kapital enligt Putnam är kontakter individer emellan och dess ömsesidighet och tillit 
som uppstår ur dessa sociala nätverk. Han menar att det finns styrka i täta nätverk av 
ömsesidiga relationer och att ett samhälle med många starka men isolerade individer troligtvis 
inte är rikt på socialt kapital (ibid.).   
 
Forskning inom socialt kapital sträcker sig över flera samhällsvetenskapliga ämnen, såsom 
sociologi, politik, hälsovård, ekonomi etc. Dessa studier kan bli kategoriserade i två delar: 
individuellt socialt kapital och kollektivt social kapital (Kurnia et al, 2011). Skillnader dessa 
emellan är att teorier om individuellt socialt kapital beaktar socialt kapital som en individs 
resurser frambringad av dess sociala nätverk (ibid.). Teorier om kollektivt socialt kapital anser 
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socialt kapital vara både folks sociala nätverk och deras moraliska attityder och normer som 
bidrar till samhällets nytta (ibid.). Putnams definition kan ses som kollektivt socialt kapital 
medan Bourdieu och Colemans definition kan ses som individuellt socialt kapital (Deri, 
2012). 
Andra som skriver om kollektivt socialt kapital är Woolcock och Narayan (2000) från 
Världsbanken som skriver om hur socialt kapital underlättar kollektiva aktiviteter och även 
om hur det i många länder på en institutionell nivå finns nepotiska normer där personliga 
kontakter kan förvränga, korrumpera och leda till diskriminering i samhällen. 
 
Putnam (2000) talar om överbryggande och bindande socialt kapital. 
Överbryggande socialt kapital är kontakt och informationsutbyte med svaga kontakter, 
dvs. personer som inte finns i ens närmaste krets. Bindande socialt kapital bygger på 
relationer i ett nära, emotionellt förhållande, såsom familj och vänner, så kallade starka 
kontakter. 
Ellison et al. (2007) introducerar ytterligare ett koncept, upprätthållande socialt kapital. Detta 
koncept bygger på att vi kan bevara kontakten med sociala nätverk även om vi är fysisk 
åtskilda. Författarna förklarar att det är möjligt att skapa nya former av socialt kapital och 
uppbyggnad av relationer på sociala nätverk online.  

2.3 Socialt kapital enligt James S. Coleman 
 
Till denna studie har Colemans definition av socialt kapital valts som utgångspunkt. Coleman 
har till skillnad från andra författare en mer tydlig definition av begreppet och har identifierat 
vissa nyckelaspekter. Hans definition följer nedan. 
 
Att individer ska erkänna sina självintressen är en filosofi som i hög grad lever idag, men 
bilden av att samhället drivs av individualister som agerar enligt egenintressen utan hjälp från 
andra är enligt Coleman felaktig (1990). Sociala relationer krävs för att nå även individuella 
mål, och för att hantera sociala relationer krävs upprättande av tillit, etablering av 
förväntningar, och normer. Eftersom att varje länk till någon form av socialt kapital har värde 
behövs både starka som svaga länkar för att kunna nå personliga mål. 
 
Coleman skriver att en individs sociala kapital definieras av dess funktion. Det är inte en 
enskild enhet, utan består av flera enheter med två gemensamma kännetecken. De består alla 
av någon form av social struktur, samt underlättar handlingar för individer inom dessa 
strukturer. Socialt kapital är enligt Coleman något produktivt och möjliggör prestationer som 
utan visst socialt kapital inte skulle vara möjliga att uppnå (ibid.). 
Socialt kapital är ombytligt. Värdet i en relation kan vara meningslöst för en individ vid ett 
givet tillfälle, men vid ett annat kan det ha ändrat mening (ibid.).  
 
Inom ekonomisk teori talas det ofta om fysiskt kapital i form av utrustning, verktyg, och 
andra fysiska föremål utformade till att öka produktivitet. Mänskligt kapital påminner på 
många sätt om fysiskt kapital på så sätt att det går att utbilda och nyttja mänskliga resurser till 
att öka produktivitet. Socialt kapital handlar om att underlätta handlingar, och i förlängning 
produktivitet med hjälp av de sociala relationer som finns (ibid.). En grupp där individerna 
känner tillit och ömsesidighet till varandra har större sannolikhet att prestera önskvärt än en 
grupp där dessa faktorer saknas. Relationer är dock svåra att mäta, till skillnad från de direkta 
resultat som fysiskt och mänskligt kapital medför (ibid.). 
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För att förtydliga samhörigheten och skillnaden mellan mänskligt och socialt kapital 
presenterar Coleman en figur. 

 

 
Figur 1. Illustration av förhållandet mellan mänskligt och socialt kapital (ibid.). 

 
Noderna A, B, och C representerar människor och deras mänskliga kapital. Linjerna mellan 
noderna representerar det sociala kapitalet, den relation mellan människor som håller dem 
samman.  
 
Om exempelvis A är en förälder till två barn B och C, kan figuren illustrera processen i 
barnens kognitiva utveckling. Barnen behöver varsin relation till en förälder men även till 
varandra. Med hjälp av dessa relationer som bland annat bygger på tillit kan föräldern och 
barnen bidra med kunskaper och erfarenheter till varandra. 
 
Om en person A gör något för en person B kan det tänkas att A förväntar sig att B återgäldar 
handlingen på något sätt vid något givet tillfälle. Handlingen skapar en förväntning på person 
B hos person A som grundar sig på den tillit som finns mellan personerna. Det kan ses som att 
A har en innestående kreditsedel hos B, som A kan använda vid ett senare tillfälle. Precis som 
inom ekonomisk teori kan flera sådana kreditsedlar bygga upp ett större kapital som A kan 
nyttja hos B, förutsatt att den tillit och ömsesidighet som person A har till person B är 
rättfärdigad. Inom de flesta mänskliga relationer finns det flertalet sådana imaginära 
kreditsedlar som har skapats efter olika tjänster. För att detta ska fungera krävs det att inom 
den sociala miljön detta sker finns en trovärdighet till varandra som säger att förpliktelser 
återgäldas, och innebörden av dessa skyldigheter. 
 
För att poängtera vikten av trovärdighet tar Coleman upp ett exempel med rotating credit 
associations. Dessa föreningar går till som så att en grupp bestående av n personer, månadsvis 
under n månader bidrar en summa pengar till en pott. Varje månad får en person ta del av 
pengarna, och efter n månader har alla n personer fått ta del av potten (ibid.). För att systemet 
ska fungera är trovärdigheten inom gruppen avgörande. Det är trovärdigheten mellan 
individerna i gruppen som gör att de är säkra på att alla medlemmar på ett rättvist sätt 
kommer bidra till potten och inte lämna gruppen i förtid. Rotating credit associations skulle 
ha svårt att överleva i grupper med svaga sociala länkar där trovärdigheten inte är hög. 
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För att ytterligare beskriva vikten av förtroende skriver Coleman om att förtroende för en 
person kan leda till förtroende till en annan. 

 

 
Figur 2. Illustration av effekterna av tillit till gemensamt mänskligt kapital (ibid.). 

 
Om exempelvis en person A2 känner förtroende för en person A1 kan detta medföra att 
person A2 känner förtroende för person A3 som har en relation till person A1 men som 
saknar relation till person A2. I detta fall kan personerna A2 och A3 upprätta en relation till 
varandra tack vare det förtroende de båda känner för person A1. 
 
Enligt Coleman är information en viktig aspekt av socialt kapital. Handlingar är baserade på 
information och kunskap, och sociala relationer kan bidra med kunskap som individer annars 
inte skulle ha tillgång till. 
 
Effektiva normer kan medföra starkt men även skört socialt kapital. Normer som exempelvis 
säger att unga pojkar som är duktiga på fotboll ska hålla sig till att spela fotboll och bli ännu 
duktigare på det medför att fotbollen tar tid från andra aktiviteter eller leder till att pojkarna 
blir insnöade på en sport. 
Äldre normer som följs idag utan att de bli ifrågasatta kan ha effekten att det samhället inte 
utvecklas eller hänger med andra modernare samhällen. 
Effektiva normer kan även få motsatt effekt. Antag att sociala normer i ett samhälle leder till 
att människor kan vistas utomhus utan att vara rädda för sin säkerhet. Antag även att det finns 
individer som har kommit till detta samhälle som inte följer dessa normer. Det scenariot kan 
medföra att det blir enklare för våldsverkare att hitta sina offer än vad de skulle ha i ett 
samhälle med andra normer. Det innebär att normer är effektivast i slutna samhällen eller 
grupper med antingen ingen eller liten påverkan utifrån. 
 
Det framgår tydligt att aspekterna normer, tillit, och ömsesidighet enligt Coleman är direkt 
avgörande för hur starka eller svaga sociala relationer blir.  
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2.4 Tidigare forskning 
 
Om socialt kapital är svårt att definiera är det ännu svårare att mäta socialt kapital. Både 
Världsbanken (Narayan & Woolcock, 2000) och Gaag & Webber (2008) föreslår olika sätt att 
mäta socialt kapital. Dessa sätt skiljer sig beroende på individuellt eller kollektivt socialt 
kapital och det finns inga definitiva metoder, utan det får anpassas beroende på vad som ska 
undersökas och varför. 
 
Tidiga analyser av socialt kapital (Bourdieu 1986; Coleman 1990) var inte inriktade på 
modern informations-och kommunikationsteknologi (IKT), såsom smartphones och moderna 
fenomen som sociala nätverk likt Facebook. Inom studier kring socialt kapital och IKT finns 
de som menar att dessa leder till minskade sociala interaktioner och ökad isolering och de 
som menar att det förbättrar och fungerar som ett hjälpmedel eller ett alternativ för sociala 
interaktioner och hur dessa förändringar också förändrar det sociala kapitalet och den sociala 
sammanhållningen. Putnam (2000) diskuterar hur virtuella gemenskaper kan vara som så 
kallade ”verkliga” gemenskaper. Trots avsaknaden av samband mellan Internetanvändning 
och medborgerligt engagemang kan Internet fungera som en medborgerlig kraftkälla. Han 
fortsätter med att tala om hur telekommunikation och Internet väsentligen kan förbättra vår 
förmåga att kommunicera och hur socialt kapital handlar om sociala nätverk och Internet är 
”the network to end all networks” (ibid., s.171). 
Det finns flera forskare med väldigt positiva synsätt på vad den nya tekniken kan bidra med 
till sociala relationer. Bland dessa finns de som talar om virtuella gemenskaper där vi kommer 
bli en nätverksnation där vi utväxlar stora mängder information och socioemotionella 
kommunikationer med kollegor, vänner och främlingar som har liknande intressen (Putnam, 
2000, s.171).  
 
En som är mer kritisk till modern IKT och dess påverkan på sociala relationer är Sherry 
Turkle som i sin bok Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less From 
Each Other (2011) tar upp hur ungdomar får sämre koncentrationsförmåga och allmänt tappar 
intresse på många sätt pga. modern IKT. Hon tar upp överdriven SMS-användning, det 
minskade intresset för vetenskap, besattheten av Facebook och hur ungdomar föredrar att 
kommunicera genom textbaserad kommunikation och hur deras fysiska interaktioner minskar. 
Hon beskriver hur samtidigt som lärare måste stå ut med frånvarande elever i skolan pga. 
deras mobiltelefoner måste samma elever samtidigt stå ut med distraherade föräldrar, som 
pga. deras mobiltelefoner är närvarande men ändå ”mentalt frånvarande” (Kakutani, 2011). 
Hon elaborerar att aktiviteter online främjar ”emotionella lata relationer” utan risk och med 
ständig tillgänglighet (ibid.). 
 
Vår ständiga tillgänglighet och frekvensen av interaktioner har Licoppe (2004) undersökt mer 
utförligt och utifrån dessa studier myntat termen connected presence. Han påstår att innan vi 
hade mobiltelefoner så tog vi oss tid till att ha längre samtal med ”god kvalitet”. Oftast att 
detta följde en rutin, t.ex. att samtalet ägde rum en viss dag i veckan. Detta har blivit utbytt till 
”längre konstanta samtal” genom korta meddelanden (både text och samtal) som ständigt 
pågår. Licoppe är kritisk till detta då detta har blivit så integrerat i våra vardagliga liv att vi 
inte uppmärksammar dessa meddelanden och att våra normer förändras till att vi kan vara 
upptagna med våra icke närvarande bekanta till nackdel för våra närvarande bekanta eller 
närvarande situation (ibid.).  
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En enkätundersökning från år 2006 visar att Internetanvändare med större sannolikhet har ett 
större socialt nätverk med starka relationer än icke Internetanvändare och att 
Internetanvändare med större sannolikhet får hjälp från sitt sociala nätverk (Boase et al., 
2006). Undersökningar har visat att virtuellt socialt kapital kan vara viktigt för personer med 
problem att skapa sociala kontakter och personer med lågt psykologiskt välmående (Bargh & 
McKenna, 2004). Genom de verktyg sociala nätverk online tillhandahåller kan kontakter 
skapas som annars inte skulle komma till (Ellison et al, 2007). 
 
Ellison et al. (2007) har undersökt hur Facebook har ökat det sociala kapitalet för college-
studenter i USA, främst det överbryggande sociala kapitalet mellan svagare relationer. Även 
det upprätthållande sociala kapitalet har ökat genom att individer lättare kan ha kontakt med 
varandra trots att dessa individer har rört sig från en gemenskap till en annan eller geografisk 
förflyttning. De skriver även om hur interaktioner online nödvändigtvis inte förändrar 
individers interaktioner offline utan bevarar och förstärker relationer.  
 
En undersökning om hur mobiltelefoner påverkar socialt kapital genomfördes 2011 av 
Kurnia, Smith, och Song. Undersökningen tog reda på om inverkan på socialt kapital berodde 
på frekvensen av användning eller ej. Resultaten tyder på att frekventa mobilanvändares 
sociala kapital stärktes i och med att dessa användare oftare använde sina mobiltelefoner till 
att kommunicera med sitt mänskliga kapital. Andra saker som undersöktes var i vilka syften 
kommunikationerna skedde och ifall det fanns skillnader mellan studenter i Australien och 
Sydkorea. 
 
Med tanke på den spridning smartphones har i Sverige och många andra delar av världen 
finns det relativt lite forskning kring smartphones och socialt kapital. Det finns å andra sidan 
en hel del forskning kring sociala nätverk online och socialt kapital samt mobiltelefoner och 
socialt kapital, med exempel ovan. Smartphones kombinerar Internet och tillgången till 
sociala nätverk online med mobiltelefoner vilket bör göra det till ett intressant 
forskningsämne. 
 
Några som har undersökt sociala nätverk online och smartphones är Park, Han och Kaid 
(2012) som kom fram till att smartphoneanvändares sociala kapital kan öka tack vare 
tillgången till sociala nätverk via deras smartphones. Även aspekten tillit undersöktes, men 
aspekterna normer och ömsesidighet nämndes inte bortsett från när definitionen av socialt 
kapital togs upp. 
 
Gemensamt för de flesta undersökningar är att de inte direkt undersöker aspekterna normer, 
tillit, eller ömsesidighet eller hur smartphoneanvändning påverkar dessa aspekter inom 
användares sociala nätverk. Undersökningar fokuserar mer på ifall det sociala kapitalet ökar 
eller minskar. 
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2.5 Teorikritik 
 
En entydig definition av socialt kapital saknas och i teoriavsnittet har en del olika definitioner 
tagits upp. Det finns författare som menar att socialt kapital enbart består av sociala nätverk 
och att tillit, normer och ömsesidighet enbart är konsekvenser av dessa nätverk, samtidigt som 
andra hävdar att det är tillit, normer, och ömsesidighet som definierar en social relation. 
Vissa hävdar därtill att sociala relationer är mer komplexa än endast tre variabler och att det är 
meningslöst att mäta en relations styrka enbart efter normer, tillit, och ömsesidighet. Synen på 
en relation som kapital menar dessa är felaktig och bör inte ses som något mätbart. 
 
Socialt kapital har även fått kritik för att ha anpassats till så många olika ämnesområden och 
forskningsinriktningar att det har blivit urholkat. 
Dessutom finns även de kritiker till teorin som argumenterar för att starka relationer kan leda 
till så kallad balkanisering, vilket innebär att sociala grupper blir isolerade. Exempel på detta 
kan vara främlingsfientliga grupper eller kriminella gäng. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsmetod 
 
Det empiriska underlaget i studien är baserat på en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
datainsamling, kallat mixed methods research (Venkatesh, Brown & Bala, 2013). Användare 
av mixed method research argumenterar för att en kombination av metoder kan ge en 
tydligare bild av det som undersöks samtidigt som det kan ge möjligheter att se på problem ur 
fler vinklar (ibid.). 
Eftersom mixed method research består av flera datainsamlingsmetoder ger det möjligheten 
att förklara fenomen och producera kunskap på flera sätt, men den största fördelen är 
kombinationen av dessa datainsamlingar som ger en kombinerad förklaring och en 
kombinerad produktion av kunskap på metanivå.  
 
Den kvantitativa datainsamlingen genomfördes via en webbaserad enkät och den kvalitativa 
datainsamlingen kommer från personliga intervjuer. 
Undersökningarna skedde oberoende av varandra, dock har viss data från enkäten legat till 
grund för några av intervjufrågorna. 
Det teoretiska underlaget har hämtats från böcker och vetenskapliga artiklar, men även från 
nyhetsartiklar online. 

3.2 Forskningsparadigm 
 
Venkatesh, Brown och Bala (2013) argumenterar för att kritisk realism (eng. critical realism) 
bör användas som forskningsparadigm i mixed method research. Kritisk realism talar om att 
människors tillgång till världen och kunskap beror på perceptuella och teoretiska synsätt och 
att dessa begränsar oss. Vidare talar kritisk realism om att alla sätt att se på kunskap är tillåtna 
och att inga bör förkastas.  Eftersom att alla typer av kunskap är tillåtna anser kritisk realism 
även att flera olika sätt att mäta kunskap bör accepteras (ibid.). 
De undersökta aspekterna normer, tillit, och ömsesidighet är alla socialt konstruerade och 
sammankopplade, och det kräver att den sociala gruppen är överens om definitionerna och 
kunskaperna om dessa. Därmed är alla olika sätt att se på dessa aspekter inte tillåtna vilket går 
emot kritisk realism. 
 
Till denna undersökning har interpretivism valts som forskningsparadigm. Interpretivistiska 
studier strävar inte efter att bevisa eller motbevisa en hypotes, utan försöker identifiera, 
undersöka och förklara hur faktorer i specifika sociala miljöer är relaterade och beroende av 
varandra (Oates, 2006, s.292). Interpretivistiska studier undersöker hur folk ser på världen, 
antingen individuellt eller i grupp, och försöker förstå fenomen genom de betydelser och 
värderingar som personer tilldelar dem. 
 
Karaktäriserande för interpretivism är att det inte finns endast en version av en sanning utan 
vad vi ser som verklighet och kunskap är konstruktioner i våra sinnen, antigen individuellt 
eller i grupp. Olika grupper eller kulturer ser världen på olika sätt. 
Vad än verkligheten är, för en grupp eller en individ, så kan det bara tas fram och 
vidarebefordrats till andra genom ytterligare sociala konstruktioner såsom språk och delade 
betydelser och förståelser.  
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Återspegling av forskarna är viktigt då forskare inte är neutrala, utan deras egen tro, 
värderingar, antaganden, och handlingar formar forskningsprocessen. Det är därför viktigt att 
återspegla sig själv och vara självkritisk (ibid.). 

3.3 Enkät 

3.3.1 Utformning av enkät   

Den kvantitativa datainsamlingen genomfördes 12 december 2012 – 6 januari 2013 i samband 
med en tidigare undersökning genomförd av författarna. Dataunderlaget användes dock inte i 
någon rapport eller liknande på grund av tidsbrist. 
Datainsamlingen skedde via en enkät skapad i Google Drive och distribuerades genom att en 
förklaring av enkäten och en länk till denna postades som ett forumämne på flera 
Internetforum. Innan forumämnen skapades kontaktades administratören för respektive forum 
och frågades om lov för att inte bryta mot de regler som finns på respektive forum och för att 
undvika konflikter med forummedlemmar, som eventuellt kan leda till oseriösa eller vinklade 
svar på enkäten. 
Det insamlade datat sparades i ett separat dokument på Google Drive som sedan analyserades 
med hjälp av det formulärverktyg som finns att tillgå på Google Drive. 
 
Att det empiriska underlaget från enkäten används till denna undersökning motiveras med att 
underlaget är stort och att flera av frågorna är relevanta till denna undersökning. Resultaten 
har även legat som grund till vissa av de intervjufrågor som ställts i den kvalitativa 
undersökningen. 
Enkäten bestod av totalt 25 strukturerade frågor inklusive följdfrågor där de flesta svar var 
förbestämda (bilaga 1). Syftet med enkäten var tvådelad, dels att ta reda på hur smartphones 
har förändrat kommunikationsvanor, och dels att ta reda på vilken inställning respondenter 
har till den ökade tillgängligheten. 
Till denna undersökning används dock svar från endast 10 av enkätfrågorna (se enkätfrågor 
nedan). 
Frågorna och dess svar är särskilt intressanta för att undersöka aspekten tillgänglighet och 
förhoppningen är att enkätdatat tillsammans med datat från den kvalitativa undersökningen 
ska kunna ge kunskap på metanivå. 
 
Enkätfrågor 
1. Kön? 
2. Ålder? 
3. Vilket operativsystem använder du på din primära smartphone? 
4. Vilket är det primära användningsområdet med din smartphone? 
5. Brukar du lägga till mer information per kontakt i din telefonbok nu jämfört med när du 
inte hade en smartphone? 
6. Föredrar du att använda sociala nätverk på din smartphone istället för på datorn? 
7. Har fler kommunikationskanaler lett till fler spontana kommunikationer från din sida? 
8. Har fler kommunikationskanaler lett till fler eller färre fysiska möten? 
9. Tycker du att det är en fördel att kunna vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än 
telefon och SMS? 
10. Kan du ibland känna dig stressad över att vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler 
än telefon och SMS? 
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3.3.2 Datainsamling 

Till den kvantitativa undersökningen användes självurval (eng. self-selection sampling) som 
Oates (2006) beskriver som att forskare annonserar sitt behov av respondenter och samlar in 
data från de respondenter som väljer att delta. De respondenter som väljer att delta i 
undersökningen har oftast ett intresse av det ämne som behandlas eller tror att de på något sätt 
kan gynnas av resultaten från undersökningen. Detta är en passande metod främst när forskare 
inte vet hur de ska få kontakt med respondenter. 
 
Den tidigare undersökningen riktade sig, precis som denna undersökning, till privatpersoner. 
Respondenterna har alla svarat i egenskap av privatpersoner och till en undersökning likt 
denna är det önskvärt att få svar från många olika typer av människor. Enkäten lades därför 
upp på nio olika forum med medlemmar av varierande bakgrund, ålder, och kön. Intresserade 
respondenter fick därefter själva ta ställning till ifall undersökningen var intressant att 
genomföra. I beskrivningen av enkäten poängterades det dock att endast 
smartphoneanvändares svar önskades. Totalt samlades 633 svar in men 14 av dessa togs bort 
antingen på grund av att respondenterna angett att de inte har smartphones eller att deras 
operativsystem är ”Safari”. Det kan tolkas som att de menar iOS men det skulle vara en 
gissning och eftersom att det inte på ett säkert sätt går att förstå vad som avses har dessa tagits 
bort, vilket medfört att endast 619 av respondenternas svar räknades med. 
Följande forum användes för att sprida enkäten: 
  

• Bryggforum 
(www.bryggforum.nu) 
Svenskt forum för hembryggare. 

  
• Familjeliv 

(www.familjeliv.se/Forum-0-0/) 
En svensk sida för de som är intresserade av det som rör familjelivet. 

  
• iPhoneinfo 

(www.iphoneinfo.se/forum/) 
En svensk sida inriktad på iOS-enheter och diverse Apple-relaterade nyheter. 

  
• MacWorld 

(www.forum.macworld.se/) 
En svensk sida om allt som rör företaget Apple och deras produkter. 

 
• Nordic Hardware 

(www.nordichardware.se/swforum/forum.php) 
En svensk tekniksida med teknikrelaterade nyheter och djupgående tester av diverse 
IT-produkter. 

  
• Sweclockers 

(www.sweclockers.com/forum/) 
En svensk sida om datorer och hårdvara. 
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• Swedroid 
(www.swedroid.se/forum/) 
En svensk sida om allt som rör operativsystemet Android och även nyheter om 
Google. 

 
• Ungdomar 

(www.ungdomar.se/forum) 
En svensk sida riktat till ungdomar i Sverige. 

 
• Windows Phone Sverige 

(www.forum.wpsverige.com/) 
En svensk sida om Windows Phone. 

 
3.3.3 Dataanalys       

En av de nackdelar som finns med enkäter är att det blir svårt att följa upp respondenternas 
svar. Om respondenter inte lämnar ut sina kontaktuppgifter är det i princip omöjligt att få 
kontakt med dem. Därmed har datat från enkäten analyserats deskriptivt med få förklaringar 
till de fenomen som resultaten tyder på. 
Med hjälp av korstabuleringar undersöktes även skillnader mellan användare av olika kön, 
olika åldrar, och användare av olika mobila operativsystem, för att se ifall det förekommer 
mönster eller andra intressanta fenomen mellan dessa grupper. 

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Utformning av intervju 

Den kvalitativa datainsamlingen skedde under december 2013 via semistrukturerade 
intervjuer enligt den definition som presenteras av Cornford och Smithson (1996). 
Till skillnad från strukturerade intervjuer med fördefinierade frågor i en viss ordning utan 
avvikelser och ett minimum av förklaringar, och ostrukturerade intervjuer där intervjuaren tar 
upp specifika ämnen som intervjupersonen öppet kan besvara, utveckla idéer och tankar om, 
utan någon större planering kring intervjun, har semistrukturerade intervjuer klara idéer om 
vad för frågor som ska ställas och dessa agerar som en guide, dock utan att de behöver följas 
till punkt och pricka. 
 
Intervjuerna bestod av 39 frågor exklusive följdfrågor (bilaga 2). Frågorna var förbestämda 
men dess formuleringar varierade beroende på intervjupersonernas svar på tidigare frågor. 
Följdfrågor ställdes baserat på svaren och i vissa fall fördes en diskussion mellan intervjuarna 
och intervjupersonen. 
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3.4.2 Datainsamling       

För att sätta teorin om socialt kapital på prov, valdes intervjupersonerna ut genom att be 
vänner skaffa intervjupersoner till undersökningen. Denna urvalsmetod är något lik 
snöbollsurval (eng. snowball sampling), som enligt Oates (2006) beskrivs som att forskare 
undersöker en person från målgruppen och därefter ber den personen hitta fler passande 
personer till undersökningen. När dessa har undersöks frågas även dessa efter fler personer att 
undersöka. 
Till denna undersökning har dock urvalsmetoden anpassats för att passa in på Colemans teori 
om gemensam tillit (figur 2). Intervjupersoner hittades genom att be vänner rekrytera 
intervjuobjekt, men vännerna fick inte ställa upp på intervjuer. 
Intervjupersonerna var tvungna att uppfylla tre krav: 
 
1. För att intervjupersonerna skulle ha erfarenhet och rutin i sitt smartphoneanvändande var de 
tvungna att vara smartphoneanvändare sedan minst ett år tillbaka. 
2. För att minska risken för vinklade svar var det viktigt att intervjupersonerna inte kände 
intervjuarna sedan tidigare. 
3. Intervjuerna uppskattades ta ca. 40 - 60 minuter att genomföra. För att få så grundliga och 
seriösa svar som möjligt var intervjupersonerna tvungna att ha tid till att avsätta minst en 
timme för intervjun. 
 
Intervjupersonerna var av varierande kön, åldrar, och hade antingen Android eller iOS som 
mobilt operativsystem. Gemensamt för alla intervjupersoner var att de antingen hade ett 
släktband eller var nära vän till den som bad personen att ställa upp på intervju. 
Sammanlagt genomfördes 14 intervjuer. 

3.4.3 Dataanalys   

Svaren analyserades och sammanfattades i textform. 
Som tidigare nämnts är vissa av intervjufrågorna grundade på enkätresultaten. 
Syftet var att ta reda på hur smartphones påverkar sociala relationer med avseende på de fyra 
aspekterna tillit, normer, ömsesidighet, och tillgänglighet. 
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3.5 Metodkritik  
 
Självurval är ett smidigt sätt att få tag på respondenter, men en nackdel är det faktum att 
respondenterna kan vara partiska. Som tidigare nämnts är respondenterna oftast intresserade 
av ämnet eller tror att de kan tjäna något på resultatet. Det kan medföra vinklade svar samt att 
populationen kan försvåra generaliseringar. 
Även med det modifierade snöbollsurvalet till intervjuerna har det varit svårt att få en 
population som speglar verkligheten på grund av de kriterier som tagits fram. 
 
Mixed methods research kräver stor koordination mellan de olika undersökningsmetoderna. 
Det är mer tidskrävande då ytterligare en metanivå behövs analyserar. Enligt Venkatesh, 
Brown och Bala (2013) utgjorde mixed method research mindre än 5% av alla empiriska 
undersökningar inom IKT mellan 2001 och 2007. De argumenterar dock starkt för en ökad 
användning av mixed methods research inom IKT. 
Denna metod har problematiserats ytterligare i denna undersökning i och med att enkäten 
skapades utan anknytning till undersökningen. Det har lett till att hela enkäten inte har kunnat 
användas, däremot har som tidigare poängterats de mest väsentliga elementen från enkäten 
valts ut för användning. 
 
Undersökningen hade kunnat genomföras utan underlaget från enkäten. Utöver de 
motiveringar som nämnts i avsnitt 3.3 anses enkäten ge större urval av kön, åldrar, och 
operativsystem vilket har underlättat analysen av tillgänglighet. Däremot är det oklart om en 
liknande studie idag hade gett samma resultat. Smartphonebranschen är föränderlig, även om 
det kan antas att syftet med smartphones som kommunikationsverktyg inte genomgår större 
förändringar. Andelen som kommunicerar via olika kommunikationskanaler kan skilja sig åt 
och med spridningen av bättre 4G-nät samt smartphonetillverkarnas ökade implementationer 
av stöd för 4G kan exempelvis medföra att fler människor väljer videkonversationer framför 
röstkonversationer. Även förändringar av normer för smartphoneanvändning kan medföra att 
kommunikationsvanor ändras eller att en större acceptans för virtuell interaktion medför att 
fysiska interaktioner minskar. 
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4 Empiri 

4.1 Enkät 
 
De flesta respondenter är män, 78,5% (figur 3). 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 3. Enkätrespondenternas könsfördelning  
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De största åldersgrupperna bland enkätrespondenterna är 21-25 år (33,1%) och 16-20 år 
(27,3%) som tillsammans utgör 60,4% av den totala populationen respondenter (figur 4). 
 
 
 

Figur 4. Enkätrespondenternas åldersfördelning. 

 
Operativsystemet Android dominerar bland enkätrespondenterna med 55,7%. Tillsammans 
med iOS, 36,2%, utgör dessa 91,9% av respondenternas mobila operativsystem. Windows 
Phone har den minsta andelen, 8,1% (figur 5). 
 
 

Figur 5. Fördelning mellan mobila operativsystem bland enkätrespondenterna.  
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4.1.1 Primärt användningsområde 

Drygt 80% av respondenterna använder smartphones primärt till någon form av 
kommunikation eller interaktion med andra människor (figur 6). Resterande respondenter 
använder smartphones primärt till övrig användning utöver kommunikation såsom läsa 
nyheter, lyssna på musik, spela spel, etc. 

 

 
Figur 6. Sammanställning av svaren på frågan “Vilket är det primära användningsområdet med din 
smartphone?”. Svaren kategoriserades i kommunikation utöver sociala nätverk eller chatt (i), sociala 

nätverk eller chatt (ii), och övrig användning utöver kommunikation (iii). 
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Figur 7 visar att skillnaderna mellan män och kvinnor är små, däremot använder kvinnor 
primärt sociala nätverk eller chatt i större utsträckning än vad män gör, medan män använder 
smartphones primärt till övrig användning utöver kommunikation i större utsträckning än vad 
kvinnor gör. 
 

 
Figur 7. Sammanställning av svaren på frågan “Vilket är det primära användningsområdet med din 
smartphone?”. Svaren kategoriserades i kommunikation utöver sociala nätverk eller chatt (i), sociala 

nätverk eller chatt (ii), och övrig användning utöver kommunikation (iii), och fördelades efter kön. 

 
Figur 8 visar att bland de olika åldersgrupperna syns större variationer där de allra äldsta inte 
använder smartphones primärt till sociala nätverk eller chatt alls medan de allra yngsta är de 
som använder det mest. 
 

 

Figur 8. Sammanställning av svaren på frågan “Vilket är det primära användningsområdet med din 
smartphone?”. Svaren kategoriserades i kommunikation utöver sociala nätverk eller chatt (i), sociala 
nätverk eller chatt (ii), och övrig användning utöver kommunikation (iii), och fördelades efter ålder. 
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Bland operativsystemen (figur 9) syns skillnader men inte lika stora som bland de olika 
åldersgrupperna.  
 

 

Figur 9. Sammanställning av svaren på frågan “Vilket är det primära användningsområdet med din 
smartphone?”. Svaren kategoriserades i kommunikation utöver sociala nätverk eller chatt (i), sociala 
nätverk eller chatt (ii), och övrig användning utöver kommunikation (iii), och fördelades efter mobilt 

operativsystem. 

4.1.2 Mer kontaktinformation 

Det är fler som lägger till mer kontaktinformation i form av hemadresser, e-postadresser, 
kontaktbilder (figur 10).

 
Figur 10. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Brukar du lägga till mer information 

per kontakt i din telefonbok nu jämfört med när du inte hade en smartphone?”. 
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Figur 11. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Brukar du lägga till mer information 

per kontakt i din telefonbok nu jämfört med när du inte hade en smartphone?”, fördelade efter kön. 

 
Figur 12 visar att skillnaderna mellan åldersgrupperna är relativt stora där det främst är de 
äldre grupperna som lägger till mer kontaktinformation. Värt att notera är att bland gruppen 
41-45 åringar är det 90% som lägger till mer kontaktinformation. Det är långt över 
genomsnittet 58,48% (figur 10). 
 

 
Figur 12. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Brukar du lägga till mer information 

per kontakt i din telefonbok nu jämfört med när du inte hade en smartphone?”, fördelade efter ålder. 
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Figur 13 visar att även skillnaden mellan operativsystemen är påtaglig där det är fler 
Windows Phone - användare som lägger till mer kontaktinformation.  
 

 
Figur 13. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Brukar du lägga till mer information 

per kontakt i din telefonbok nu jämfört med när du inte hade en smartphone?”, fördelade efter mobilt 
operativsystem. 

4.1.3 Sociala nätverk 

Drygt en tredjedel av alla respondenter använder sociala nätverk oftare på smartphones 
framför datorer (figur 14). 

 

 
Figur 14. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Använder du sociala nätverk oftare 

på din smartphone än på datorn?”. 
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Figur 15 visar att en större andel kvinnor än män använder sociala nätverk oftare på 
smartphones än datorer. Detta kan förklara varför en större andel kvinnor använder 
smartphones primärt till sociala nätverk eller chatt (figur 4). 
 

 
Figur 15. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Använder du sociala nätverk oftare 

på din smartphone än på datorn?”, fördelat efter kön. 

 
Figur 16 visar att även här finns en viss variation bland åldersgrupperna.  

 

 
Figur 16. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Använder du sociala nätverk oftare 

på din smartphone än på datorn?”, fördelat efter ålder. 
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Användare av iOS är de som i störst utsträckning använder sociala nätverk på smartphones 
(figur 17). 

 

 
Figur 17. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Använder du sociala nätverk oftare 

på din smartphone än på datorn?”, fördelat efter mobilt operativsystem. 

4.1.4 Spontan kommunikation 

Enkätresultaten visar att spontan kommunikation har ökat bland respondenterna (figur 18). 
 

 
Figur 18. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Har fler kommunikationskanaler lett 

till fler spontana kommunikationer från din sida?”. 
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Figur 19. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Har fler kommunikationskanaler lett 

till fler spontana kommunikationer från din sida?”, fördelat efter kön. 

 
Bland de olika åldersgrupperna syns skillnader, de flesta inte så stora (figur 20). Däremot 
ligger åldersgrupperna 41-45 år och 50 år eller äldre långt under genomsnittet 64,94% (figur 
18) samtidigt som gruppen 46-50 åringar hamnar långt över. 

 

 
Figur 20. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Har fler kommunikationskanaler lett 

till fler spontana kommunikationer från din sida?”, fördelat efter ålder. 
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Användare av iOS är den grupp som kommunicerar spontant mest medan övriga 
operativsystem kommunicerar spontant ungefär lika ofta (figur 21). 

 

 
Figur 21. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Har fler kommunikationskanaler lett 

till fler spontana kommunikationer från din sida?”, fördelat efter mobilt operativsystem. 

4.1.5 Förändring i fysiska interaktioner 

Andelen fysiska interaktioner har förändrats (figur 22). De flesta respondenter svarade att 
antalet fysiska interaktioner har ökat men en mindre del svarade att det har minskat. 

 

 
Figur 22. Sammanställning av antalet som svarade “Fler” eller “Färre” på frågan “Har fler 

kommunikationskanaler lett till fler eller färre fysiska möten?”. 
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Bland de båda könen är det flest kvinnor som svarat att de fysiska interaktionerna har minskat 
medan flest män svarat att det har ökat (figur 23). 

 
Figur 23. Sammanställning av antalet som svarade “Fler” eller “Färre” på frågan “Har fler 

kommunikationskanaler lett till fler eller färre fysiska möten?”, fördelat efter kön. 

 
Bland de olika åldersgrupperna syns stora variationer (figur 24). Noterbart är att 
åldersgruppen 31-35 år är den enda grupp där färre fysiska interaktioner överväger fler 
fysiska interaktioner. 

 
Figur 24. Sammanställning av antalet som svarade “Fler” eller “Färre” på frågan “Har fler 

kommunikationskanaler lett till fler eller färre fysiska möten?”, fördelat efter ålder. 
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Användare av iOS har sett den största förändringen i fysiska interaktioner, där drygt en 
femtedel svarade att de fysiska interaktionerna har ökat (figur 25). Vilket är en bit över 
genomsnittet på drygt en sjättedel (figur 22). 
 

 
Figur 25. Sammanställning av antalet som svarade “Fler” eller “Färre” på frågan “Har fler 

kommunikationskanaler lett till fler eller färre fysiska möten?”, fördelat efter mobilt operativsystem. 

4.1.6 Fördel med tillgänglighet 

Fler än 4 av 5 respondenter anser att den ökade tillgängligheten är en fördel (figur 26). 

 

Figur 26. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Tycker du att det är en fördel att 
kunna vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”. 
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Figur 27. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Tycker du att det är en fördel att 

kunna vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”, fördelat efter kön. 

 
Skillnader mellan vissa åldersgrupper är som med andra frågor stora, men överlag är de flesta 
positiva till den ökade tillgängligheten som smartphones bidrar med (figur 28). 
 

 
Figur 28. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Tycker du att det är en fördel att 

kunna vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”, fördelat efter ålder. 
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Figur 29. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Tycker du att det är en fördel att 
kunna vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”, fördelat efter mobilt 

operativsystem. 

 

4.1.7 Ökad tillgänglighet kan leda till stress 

Något fler än en femtedel av respondenterna upplever att den ökade tillgängligheten kan leda 
till stress (figur 30). 

 

 
 

Figur 30. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Kan du ibland känna dig stressad 
över att vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”. 
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Bland män och kvinnor syns en relevant skillnad där drygt en tredjedel av alla kvinnor 
svarade att de kan uppleva stress (figur 31). 
 

 
 

Figur 31. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Kan du ibland känna dig stressad 
över att vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”, fördelat efter kön. 

 
Bland åldersgrupperna syns en variation där främst 36-40 åringar och 41- 45 åringar kan 
uppleva stress (figur 32). 
 

 

Figur 32. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Kan du ibland känna dig stressad 
över att vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”, fördelat efter ålder. 
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Bland operativsystemen är det iOS-användare som drar upp genomsnittet där något färre än 
var tredje respondent kan uppleva stress (figur 33). 
 

 
Figur 33. Sammanställning av antalet som svarade “Ja” på frågan “Kan du ibland känna dig stressad 
över att vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än telefon och SMS?”, fördelat efter mobilt 

operativsystem. 
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4.2 Intervjuer 
 
Nedan följer sammandrag från de intervjuer som genomfördes. Intervjupersonerna är 
anonyma och är därför numrerade 1-14.  

4.2.1 Respondent 1 

Man, 30 år, student, Android 
 
Normer 
 
Respondenten anser att smartphones har lett till att normer förändrats. Respondenten förklarar 
att teknologisk utveckling leder till förändring i samhället och att normförändringen är 
oundviklig. 
Respondenten kan ge exempel på både när hans umgänge eller han själv har betett sig 
normbrytande på grund av smartphones. 
 
Exempel på situationer då respondenten anser att det är förbjudet att använda smartphones är 
tillställningar såsom seminarier, begravningar, eller liknande då det är respektlöst att skifta 
fokus från det som pågår. 
 
Kring familj eller nära vänner känner respondenten att det är acceptabelt att använda 
smartphones fritt. I övriga sällskap brukar respondenten vara mer reserverad för att inte 
framstå som “insnöad” på sin smartphone. Respondenten anser att det ger en dålig bild av 
personen om denne inte är uppmärksam på det som sker i omgivningen. 
 
Tillit 
 
Respondenten upplever att normbrytande beteenden med smartphones kan leda till att tilliten 
påverkas negativt. Som förklarat ovan anser respondenten att det normbrytande beteendet kan 
ge en dålig bild av personen. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten känner att det är relevant med antalet “likes” eller kommentarer på Facebook 
och tycker att det är kul när andra uppskattar det som delas. Respondenten brukar återgälda 
dessa “likes” och kommentarer med motiveringen att det handlar om att ge och ta. 
 
När respondenten blir utmanad i något socialt spel på smartphone brukar denne återgälda 
utmaningen med att utmana tillbaka, med samma motivering som ovan att det handlar om att 
ge och ta. 
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Tillgänglighet 
 
Respondenten föredrar kommunikation via SMS, men det påverkar inte kommunikationen 
nämnvärt om mottagaren föredrar en annan kommunikationskanal. 
Fler kommunikationskanaler har inte lett till fler fysiska interaktioner, däremot har antalet 
spontana kommunikationer ökat. Respondenten upplever dock att det ibland kan bli tröttsamt 
med spontana kommunikationer och vill ibland vara ifred. 
De spontana kommunikationerna sker med nära vänner. 
 
Om respondenten glömmer sin smartphone hemma när denne är på väg någonstans kan det 
kännas besvärande att inte kunna bli kontaktad, men det beror hur långt respondenten har 
hunnit ifall denne ska åka tillbaka för att hämta den. 
 
Ägandet av smartphone har resulterat i ökad användning av sociala nätverk. Respondenten 
använder sociala nätverk ungefär en gång dagligen för att chatta eller uppdatera status. 
 
Respondenten gör skillnad på interaktion online och interaktion offline. Respondenten anser 
att båda typerna av interaktion har många saker gemensamt, men att interaktionen offline är 
mer fokuserad och värdefull. 

4.2.2 Respondent 2 

Kvinna, 18 år, student, Android 
 
Normer 
 
Respondenten anser att smartphones har lett till normförändring. Respondenten kan ge 
exempel på situationer då både respondenten och respondentens umgänge har betett sig 
normbrytande. 
 
Respondenten använder sin smartphone reserverat i de flesta situationer och för att inte bli 
”tjatad på”. 
 
Tillit 
 
Respondenten anser att normbrytande beteende kan leda till personer upplevs som dåligt 
sällskap eller ”dryg” och inte bryr sig om andra människor. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten anser inte att antalet “likes” eller kommentarer spelar någon roll, utan att det är 
viktigare att veta vilka det är som gillar eller kommenterar det som delas. 
Om respondenten återgäldar dessa “likes” och kommentarer beror på vem det är. 
 
Respondenten föredrar att spela sociala spel på sin smartphone, men känner inget behov av att 
utmana tillbaka i spel om respondenten blir utmanad av någon. 
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Tillgänglighet 
 
Respondenten föredrar att kommunicera via SMS, men det spelar ingen roll vilken kanal 
mottagaren föredrar. 
 
Respondenten upplever att smartphones har bidragit till att antalet spontana kommunikationer 
och fysiska interaktioner har ökat. Med hjälp av Facebook kan respondenten enkelt ta reda på 
vad vänner gör och vem som exempelvis har tid för att fika. 
De spontana kommunikationerna sker med nära vänner. 
 
Om respondenten glömmer sin smartphone hemma när denne är på väg någonstans skulle 
respondenten åka tillbaka för att hämta den eftersom att det är det enda sättet att vara 
anträffbar på. 
 
Respondentens smartphone har en direkt bidragande effekt till att användandet av sociala 
nätverk har ökat. Respondenten använder sociala nätverk på smartphone flera gånger dagligen 
för att chatta och dela bilder. 
 
Respondenten gör skillnad på online och offline interaktion med motiveringen att interaktion 
online inte är verklig. 

4.2.3 Respondent 3 

Man, 17 år, student, Android 
 
Normer 
 
Respondenten kan ge exempel på situationer då respondenten eller respondentens umgänge 
har betett sig normbrytande med smartphone. 
 
Respondenten bedömer att det inte är acceptabelt att använda smartphone i situationer då det 
ska fokuseras på en specifik person eller en specifik händelse, exempelvis på en date, 
begravning, eller dop. 
 
Bland familj eller nära vänner använder respondenten sin smartphone reserverat med 
motiveringen att respondenten annars skulle känna sig obekväm. I andra situationer använder 
respondenten sin smartphone fritt. 
 
Tillit 
 
Respondenten upplever inte att normbrytande nödvändigtvis har en negativ effekt på tilliten. 
Respondenten anser inte att det är konstigt ifall någon använder sin smartphone opassande så 
länge det är möjligt att påpeka det opassande beteendet. 
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Ömsesidighet 
 
Respondenten tycker inte att det är viktigt med många “likes” eller kommentarer och känner 
inget behov av att göra detsamma endast för sakens skull. Detsamma gäller när respondenten 
blir utmanad i något socialt spel. 
 
Tillgänglighet 
 
Respondenten anser att smartphones har lett nya nivåer av sociala kontakter. Geografisk plats 
är inte längre ett hinder för kommunikation. 
 
Respondenten föredrar att kommunicera via Skype, och anser inte att det påverkar 
kommunikationen om mottagaren skulle föredra en annan kommunikationskanal. 
 
Respondenten upplever att antalet fysiska möten och spontana kommunikationer har ökat 
sedan denne skaffade sig smartphone. Respondenten resonerar att det har blivit enklare att 
boka in träffar och kommunicera via Internet. 
De spontana kommunikationerna sker med i princip alla utöver de som respondenten inte har 
haft kontakt med under en längre tid. 
 
Om respondenten glömmer sin smartphone hemma när denne är på väg någonstans skulle 
respondenten åka tillbaka för att hämta den i händelse av en eventuell nödsituation. 
 
Respondentens smartphone har bidragit till att respondenten använder sociala nätverk oftare 
och besöker sociala nätverk via sin smartphone flera gånger dagligen för att prata med vänner 
samt besöker bloggar. 
 
Respondenten beskriver sig själv som en social introvert. Interaktionen online underlättar 
därför umgänget med andra på ett sätt så att respondenten slipper bli trött och kan fortsätta 
kommunicera. Respondenten anser därför att interaktion online är lika värdefull som 
interaktion offline. 

4.2.4 Respondent 4 

Kvinna, 31, student, Android 
 
Normer 
 
Respondenten anser att smartphones leder till normförändringar i och med att det har blivit så 
enkelt att kommunicera och hålla koll på varandra. 
Respondenten anser att det är oacceptabelt när föräldrar fokuserar på sina smartphones istället 
för på sina barn. Själv berättar respondenten om ett tillfälle då respondenten använt sin 
smartphone för att se upptagen ut och hur denne anser detta vara ett avvikande beteende då 
andra personer antagligen skulle bli upprörda. 
 
Situationer då det inte är acceptabelt att använda smartphones är enligt respondenten på 
flygplan, teater, och liknande situationer. Respondenten berättar vidare att denne blir upprörd 
av att se människor använda smartphones i dessa situationer. 
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Bland familj, nära vänner, eller bland människor med stort intresse för teknik använder 
respondenten sin smartphone fritt. I övriga situationer använder respondenten sin smartphone 
mer reserverat. 
 
Tillit 
 
Respondenten anser att det krävs fingertoppkänsla för att förstå hur smartphones bör 
användas i olika sällskap. Användningen bör anpassas till de i sällskapet, annars kan det 
framstå som att användaren är asocial. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten anser att antalet “likes” eller kommentarer spelar roll och brukar återgälda både 
“likes” och kommentarer. 
 
Tillgänglighet 
 
Respondenten föredrar att kommunicera via röstsamtal men kan anpassa sig till mottagaren. 
 
Respondenten anser att både fysiska interaktioner som spontana kommunikationer har blivit 
fler sedan hon skaffade en smartphone. Respondenten förklarar att det har blivit enklare att se 
vilka som är tillgängliga och kontakta dessa. 
 
Respondenten glömmer sin smartphone så pass ofta att denne inte längre tänker på det. 
 
Respondenten hävdar att hennes smartphone har bidragit till användning av sociala nätverk 
har ökat. Respondenten besöker sociala nätverk via sin smartphone flera gånger dagligen för 
att chatta, läsa statusar, och kommentera andras statusar. 
 
Respondenten föredrar interaktion offline med motiveringen att hon föredrar att kunna se den 
respondenten pratar med. 

4.2.5 Respondent 5 

Kvinna, 62 år, översättare, Android 
 
Normer 
 
Respondenten kan se hur smartphones har förändrat en del sociala normer, t.ex. observationer 
av personer som har talat för högt och använt sina smartphones och agerat som om 
respondenten inte vore i närheten.  
 
Respondenten anser att en smartphone kan vara ett bra redskap för att kunna lätta upp 
stämningar eller få igång en konversation men kände samtidigt en irritation över en bekant 
som visade alldeles för många videoklipp på sin smartphone.  
 
  



 44 

Tillit 
 
Tilliten kan påverkas väldigt negativt i sådana situationer som skulle anses vara väldigt tabu 
som en begravning eller bio men det kan också bero på om det är en akut situation eller inte.  
 
Ömsesidighet 
 
På frågan om det finns ett behov av att utmana tillbaka ifall någon utmanar en till ett socialt 
spel säger respondenten att det finns det pga. artighet.   
 
Respondenten anser att “likes” eller kommentarer på sociala nätverk bör återgäldas. 
 
Tillgänglighet 
 
Ifall det är någon annan som föredrar en annan kommunikationskanal så kan det påverka den 
kommunikationen negativt. Respondenten känner en bekant som skickar vanliga brev som 
respondenten inte besvarar lika ofta pga. denna kommunikationskanal. 
Respondenten väljer att ringa vid brådskande situationer och använder SMS eller e-mail när 
den svarande kan tänkas behöva ha lite betänketid eller om personen i fråga inte är en nära 
bekant. 
 
I och med smartphones har respondenten känt att det är lättare att kunna kommunicera 
spontant med personen som befinner sig långt borta såsom släktingar och vänner.  
 
Respondenten spelar ett antal sociala spel men anser inte att det inte ersätter andra former av 
social interaktion utan bara är till för nöje.   

4.2.6 Respondent 6 

Man, 27 år, student, Android 
 
Normer 
 
Att det finns vissa normbrytande tendenser är klart då personer i närheten kan fokusera på 
sina smartphones i första hand och personer i närheten i andra hand. 
 
I sällskap med sina vänner och nära familj tycker respondenten att användning av smartphone 
är acceptabelt. Med icke-närstående vänner och familj används smartphonen mer reserverat 
eftersom de “känner en mindre och inte kan läsa ifall man är otrevlig om man pillar med sin 
smartphone eller ifall man gör något väsentligt”. 
 
I sällskap med respondentens farmor resonerar respondenten kring sitt mer reserverade 
smartphoneanvändande med “Jag tror hon har andra normer än jag och kan tänka mig att hon 
tar illa upp och därför undviker jag det”. 
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Tillit 
 
Respondenten tycker att viss normbrytning leder till minskad tillit och resonerar att det är 
personens personlighet och etik som leder till avvikande beteende med smartphones i sociala 
sammanhang.  
 
Respondenten anser att i sällskap med nära vänner och familj så skadas inte tilliten till en 
person nämnvärt så länge den används på ett acceptabelt sätt. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten brukar återgälda utmaningar till sociala spel men inte gratulationer eller 
kommentarer på sociala nätverk.  
 
Tillgänglighet 
 
Som kommunikationskanal föredras SMS och Facebook Messenger, röstsamtal föredras 
endast vid koordinering.  
 
Fler kommunikationskanaler har inte lett till fler fysiska interaktioner men det har ökat den 
spontana kommunikationen genom att sociala nätverk har blivit tillgängliga i situationer som 
t.ex. i väntan på en busshållplats.  
 
Användningen av sociala nätverk har ökat i och med ägandet av en smartphone. Främst 
används sociala nätverk till konversationer online och att läsa vänners statusar.  
Respondenten spelar sociala spel på sin smartphone med vänner, som anses vara en form av 
interaktion.  
 
På frågan om fysisk interaktion kontra virtuell interaktion tycks virtuell interaktion vara ett 
bra komplement till att förstärka och bevara relationer.  

4.2.7 Respondent 7 

Kvinna, 34 år, föräldraledig, iOS 
 
Normer 
 
Respondenten anser att normer har förändrats i och med smartphones. Observationer har 
gjorts av hur både respondenten och dess bekanta har sysslat med avvikande beteende som 
t.ex. ”Om en telefon bippar till, så händer det att folk inte väntar med att kolla oavsett vad de 
gör.”, hur det kan vara “svårt att inte låta bli att kolla även om man t.ex. leker med sina barn”.  
 
Respondenten har inga problem med att använda sin smartphone fritt kring vänner och familj 
och personer som är tekniskt intresserade men väljer att använda den mer reserverat kring 
personer denne inte känner så väl eller som inte är lika tekniskt insatta.  
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Tillit 
 
På lektioner där studenter riktar mer fokus på sina telefoner än på lektionen tycker 
respondenten är oseriösa. 
 
Respondenten försöker använda sin smartphone så lite som möjligt i närheten av sina barn för 
att inte påverka dem.  
 
Ömsesidighet 
 
Det finns en ömsesidighet kring att “likea”, kommentera statusar och gratulera på 
födelsedagar på sociala nätverk då respondenten anser att det bör ske ett ömsesidigt utbyte. 
 
Tillgänglighet 
 
Först och främst föredras SMS som kommunikationskanal och om smartphone skulle 
glömmas är det telefonfunktionen och SMS som skulle saknas.  
 
Röstsamtal kan användas för längre samtal “som är ett svar på en konkret fråga, inte bara för 
att höra av sig lite”. Textbaserad kommunikation är mer “för att ha lite småkontakt med folk”.  
 
Fler kommunikationskanaler har lett till fler fysiska interaktioner “eftersom det är lättare att 
ha kontakt på Facebook med bekanta” och även fler spontana kommunikationer främst med 
vänner. Däremot kan respondenten tycka att det är jobbigt när andra spontant kommunicerar 
och har därför tagit bort Facebook-chatten och det är även jobbigt med funktionen som visar 
ifall ett meddelande har blivit visat eller inte på Facebook.     
 
Användningen av sociala nätverk har ökat och är nu uppe i flera gånger per vecka via 
smartphone. Det som har blivit lättare att kommunicera är bilder oavsett plats då det är lätt att 
lägga upp dessa på sociala nätverk. 

4.2.8 Respondent 8 

Kvinna, 24 år, student, Android 
 
Normer 
 
Respondenten kan se både negativa och positiva förändringar av sociala normer. Något som 
kan vara både negativt och positivt är att det har blivit lättare att kunna kommentera t.ex. 
bilder på sociala nätverk. Detta kan dock även leda till förhastade kommentarer. Till det 
negativa räknas att smartphones kan leda till mindre social interaktion. En vän till 
respondenten hade använt sin smartphone på ett osocialt sätt då denne ständigt skrev till sin 
pojkvän, “Hon var där men inte där, hon deltog inte. Hon frågade vad vi sa hela tiden”.  
 
Respondenten oroar sig även över att mindre barn har smartphones och hur det påverkar deras 
lek och hur föräldrar använder sina smartphones i närheten av deras barn. Till det positiva 
räknas att det är lättare att hålla kontakten med bekanta.  
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När det kommer till tabu kring smartphoneanvändning är det inte acceptabelt att använda sin 
smartphone vid begravningar eller ceremonier. Respondenten tycker även det är respektlöst 
att använda sin smartphone under föreläsningar och seminarium men säger sig själv använda 
sin smartphone om det finns ett ointresse för ett visst ämne.  
 
Användandet av smartphone vid närvaro av både nära vänner eller familj och icke-närstående 
bekanta är restriktivt. Respondenten känner att andra kan bli arga eller att det kan verka 
otrevligt att använda sig av sin smartphone vid många tillfällen. Kring personer med ett 
liknande teknikintresse är däremot användningen mer fri då, “Alla jag känner är på samma 
nivå så då känns det mera ok att använda den”.  
Med personer med mindre eller icke-befintligt teknikintresse anpassar sig respondenten och 
använder sig mindre av IT-relaterade uttryck och använder inte sin smartphone lika mycket. 
 
Tillit 
 
Respondenten resonerar att tilliten inte påverkas mycket om det inte är så att någon använder 
sin smartphone till det extrema. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten känner att det är en lite “ge och ta” - mentalitet kring om någon "likear" eller 
kommenterar statusar, chattar eller gratulerar respondenten på en födelsedag på sociala 
nätverk, “Om jag skriver grattis förväntar jag mig inget tillbaka men tvärtom om nån skriver 
till mig”. 
 
Tillgänglighet 
 
När det kommer till kommunikationskanal kan respondenten känna att det är frustrerande att 
behöva kompromissa när det kommer till kommunikationskanaler. Kommunikationskanaler 
som e-mail och Skype används som en kompromiss då andra föredrar dessa. Respondenten 
ser på interaktioner online som en “förlängning av ett samtal”. Det kan vara med en vän i 
skolan eller vänner som bor långt borta och endast kan kontaktas virtuellt.  
 
Det anses även att den spontana kommunikationen ökat genom att smartphones har blivit ett 
verktyg för en enkel och billig korrespondens. 
 
På frågan om respondenten tycker att det är jobbigt att inte kunna avgränsa sig online svarar 
respondenten att “Det beror lite på vad jag gör. Folk förväntar sig inte att få svar direkt om 
någon inte har skrivit något viktigt och man inte har tid”. När det kommer till Facebook- 
funktionen som visar ifall ett meddelande har blivit visat eller inte så anser respondenten att 
det är “viktigt att svara så att man visar att man har sett meddelandet”. 
 
Respondenten känner att denne har blivit mer tillgänglig i och med sin smartphone och den 
ökade tillgängligheten på sociala nätverk, “kan använda den hela tiden. på bussen, i köer och 
så vidare. Jag uppdaterar statusar, lägger upp bilder och chattar”.  
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4.2.9 Respondent 9 

Man, 26 år, student, Android 
 
Normer 
 
När det kommer till sociala normbrytande tendenser kan respondenten se att normer har 
förändrats mycket och pekar på att socialt umgänge har försämrats då stämningen kan 
förändras genom att alla sitter med sina smartphones. Vänner kan använda Facebook, Twitter, 
Instagram osv. istället för att lyssna på en person som finns i det fysiska rummet. 
 
Respondenten är också själv medveten om att denne har betett sig på ett avvikande sätt genom 
att rikta fokus mot smartphonen istället för t.ex. en vän som har försökt hjälpa denne.  
 
Respondenten uttrycker sig att smartphones endast bör användas när det inte hindrar något 
annat. Det ska inte hindra en i ens dagliga rutin. I sällskap med sina föräldrar känner sig 
respondenten fri att använda sig av sin smartphone medan i sällskap med bekanta så minskas 
användandet. I situationer som umgänge med t.ex. respondentens farmor eller faster halveras 
användandet eller mer. 
 
Tillit 
 
Respondenten anser att det inte påverkar tilliten till en person som beter sig på ett avvikande 
sätt med sin smartphone nämnvärt men att det ända är frustrerande att fokus ligger någon 
annanstans. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten känner en ömsesidighet för att besvara olika meddelanden på sociala nätverk 
för att vara artig. ”Egentligen skulle inget hända om man inte gjorde det. Man kanske får lite 
dåligt samvete. Skulle uppfatta folk som inte gör det som otacksamma eller icke 
väluppfostrade”.  
 
Tillgänglighet 
 
I de flesta fall föredras SMS men respondenten är medveten om att alla inte har obegränsade 
SMS och kan i så fall anpassa sig till att använda andra kommunikationssappar. 
Respondenten anser att det kan upplevas “konstigt att småsnacka på en smartphone. Kan lika 
gärna SMSa”. 
 
Respondenten känner även att det är bekvämt att kunna kontakta någon på Facebook trots att 
respondenten saknar denne i sin telefonbok. 
Fysisk interaktion föredras då det är lättare att vara tydlig och det inte leder till missförstånd. 
Däremot anses inte fler kommunikationskanaler leda till fler fysiska interaktioner, dock mer 
spontan kommunikation med vad som kan vara gamla vänner som respondenten inte har 
träffat på länge för att höra t.ex. vad de gör nuförtiden.  
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Respondenten använder sociala nätverk på sin smartphone flera gånger dagligen och detta har 
ökat sen anskaffandet av en smartphone. Användandet av sociala nätverk är främst inriktad på 
samtal med nära vänner.  

4.2.10 Respondent 10 

Man, 30 år, student, iOS 
 
Normer 
 
På frågan ifall smartphones har lett till normbrytande trender i samhället så håller 
respondenten med och argumenterar att det skulle kännas konstigt om en person i en social 
situation satt och läste en tidning medan det är mer accepterat att sitta och med en smartphone 
fastän det nästan är samma sak och lika fel.  
 
Respondenten tycker att det är tabu att använda smartphones vid sådana situationer som 
begravningar då det är tyst och stilla och även när en person talar som vid ett möte. I närheten 
av nära vänner och familj använder sig respondenten smartphone fritt utan några vidare 
restriktioner förutom med sina brorsbarn som förväntar sig lek istället för att ”glo på 
telefonen”.  
 
Tillit 
 
I närheten av bekanta som inte är nära familj och vänner så brukar denne vara reserverad med 
sin smartphone för att ingen “ska tro att jag är insnöad i min smartphone och inte lägger 
märke till allt runtomkring. Det känns inte som att man ger en bra bild av sig själv annars.”    
 
Ömsesidighet 
 
När det kommer till “likes” och vänner som kommenterar statusar anser respondenten att det 
är viktigt att det bemödas med en liknande respons, “i synnerhet om det är personer som jag 
inte har en stark kontakt med. Vill inte att de ska känna att jag har dissat dem”. Respondenten 
spelar också sociala spel med vänner då detta känns roligare och anser att det finns ett behov 
av att utmana tillbaka om det är en bekant som har utmanat respondenten. 
 
Tillgänglighet 
 
När det kommer till kommunikationskanal är respondenten flexibel och kan anpassa sig till 
personen den kommunicerar med. 
 
Fler kommunikationskanaler har inte lett till fler fysiska interaktioner för respondenten, det är 
samma som innan. 
Fysiska möten anses vara viktigare än virtuell kontakt då respondenten skulle känna sig 
“ensam om jag inte har fysiskt kontakt. Även om jag skulle ha hundratals kontakter på 
Facebook så skulle det ändå inte vara samma sak”. Även om fysiska interaktioner är viktigare 
har fler kommunikationskanaler lett till mer spontan kommunikation främst via Facebook och 
Viber. Facebook är inriktat “mest till närmare vänner, men även andra” medan Viber är 
främst för nära vänner.  
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När det kommer till att ständigt vara anträffbar kan respondenten känna att det kan vara 
jobbigt att inte kunna avgränsa sig men samtidigt är det viktigt att vara nåbar och 
respondenten är van vid att snabbt svara på meddelanden.  
 
Användningen av sociala nätverk har ökat som en direkt följd av ägandet av en smartphone 
även om användandet är något begränsat.  

4.2.11 Respondent 11 

Kvinna, 23 år, student, iOS 
 
Normer 
 
Respondenten upplever att smartphones har förändrat normer. Respondenten berättar om hur 
det är acceptabelt att människor sitter och använder sina smartphones i sociala sammanhang 
och jämför med att det skulle upplevas som oförskämt ifall man skulle läst en tidning istället. 
 
Respondenten berättar om situationer då hon eller hennes kompisar “pillar” med sina 
smartphones och att det beteendet inte längre upplevs som konstigt i sociala sammanhang. 
 
Respondenten anser inte att det är acceptabelt att använda smartphones på begravningar eller 
liknande situationer, men att det mest beror på stämningen. 
 
Bland närstående upplever respondenten att hon kan använda sin smartphone fritt. Bland 
bekanta blir användandet mer reserverat med motiveringen att hon inte vill upplevas som 
otrevlig och sända fel signaler. 
 
Tillit 
 
Respondenten anser att felaktig användning av smartphones kan skicka fel signaler till de i 
omgivningen, men att det beror mest på vilka människor dessa är. Närstående kan ha mer 
överseende, men främlingar kan få fel uppfattning. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten anser att antalet “likes” eller kommentarer inte är det viktigaste, men en total 
avsaknad av dessa kan medföra att respondenten börjar överväga det som delas. 
Respondenten berättar att hon “likear” eller kommenterar tillbaka eftersom att det är otrevligt 
att inte göra det. 
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Tillgänglighet 
 
Respondenten föredrar att kombinera telefonsamtal med SMS. Vilken kommunikationskanal 
hon använder beror på mottagaren. 
 
Respondenten upplever inte virtuell interaktion som verklig. Människor beter sig annorlunda 
och i många fall försvinner hämningar. Respondenten föredrar fysisk interaktion eftersom att 
det blir enklare att läsa av en människa. 
Respondenten upplever att både fysiska interaktioner och spontan kommunikation har ökat i 
och med den ökade tillgängligheten. 
 
Respondenten berättar att hon känner sig “naken” utan sin smartphone på grund av de många 
olika användningsområden den har. 

4.2.12 Respondent 12 

Kvinna, 22 år, butiksbiträde, iOS 
 
Normer 
 
Respondenten anser att smartphones leder till normförändring med motiveringen att de tar 
fokus från andra aktiviteter, främst samtal med människor i den direkta fysiska omgivningen. 
 
Respondenten kan ge flera exempel på då familjemedlemmar eller vänner behöver sägas till 
om att lägga ner sina smartphones, men respondenten själv är noggrann med att inte bete sig 
normbrytande med sin smartphone. 
 
Respondenten ger flera exempel på situationer då hon inte tycker att det är acceptabelt att 
använda smartphones till annat än att fotografera. Det är däremot inte tillåtet att “gräva ner sig 
i mobilen”. 
 
Respondenten använder sin smartphone reserverat i alla situationer med motiveringen att hon 
”vill umgås med människor och inte med smartphones”. 
 
Tillit 
 
Respondenten upplever att tilliten till människor som inte är fokuserade på det fysiska 
umgänget ”förstörs” av smartphoneanvändning. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten upplever det som ”kul” ifall många “likear” eller kommenterar hennes 
uppdateringar på sociala nätverk, däremot känner hon ingen ömsesidighet eller behov av att 
göra detsamma tillbaka, och detsamma gäller i spel. 
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Tillgänglighet 
 
Respondenten föredrar att använda iMessage för att kommunicera med andra människor, men 
det påverkar inte kommunikationen om mottagaren föredrar en annan kanal. 
 
Respondenten upplever att antalet fysiska interaktioner har ökat sedan hon skaffade sig en 
smartphone. Detta beror enligt respondenten på att det har blivit enklare att komma i kontakt 
med andra människor. 
 
Respondenten berättar att hon skulle uppleva det som obehagligt ifall hon skulle glömma sin 
smartphone hemma när hon är på väg någonstans eftersom att det är det enda sättet för henne 
att bli kontaktad eller kontakta andra. Om respondenten fortfarande var nära hemmet skulle 
hon gå tillbaka för att hämta den. 
 
Respondenten upplever att hennes smartphone är en direkt bidragande orsak till större 
aktivitet på sociala nätverk. Hon besöker sociala nätverk ungefär en gång dagligen från sin 
smartphone. 
 
Respondenten anser inte virtuell interaktion som verklig och poängterar att hon aldrig skulle 
klara av att inte umgås med människor fysiskt.  

4.2.13 Respondent 13  

Man, 36 år, företagsledare, iOS 
 
Normer 
 
Respondenten anser att det har blivit en del negativa normbrytande tendenser i och med 
smartphones genomslag. Ett exempel på detta är hos respondentens bror där “det ser väldigt 
underligt ut att se alla med blickarna fästa ner mot sina skärmar. Det är inte lika ofta man ser 
dem titta på varandra”.  
 
Respondenten försöker alltid använda sin smartphone på ett restriktivt sätt i alla sociala 
situationer och använder den mest i privata situationer som t.ex. under pendlandet till och från 
arbetet.   
 
Tillit 
 
Respondenten anser att tilliten till en person kan skadas i situationer där full uppmärksamhet 
krävs. Ett exempel som tas upp är hur en bussförare blev arg på en passagerare som pratade i 
sin telefon och inte ens såg på föraren. När det blev fel på biljetten gick det inte att prata med 
passageraren.  
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten känner inget behov av att besvara “likes” eller kommentarer på sociala nätverk 
och anser att antalet “likes” eller kommentarer inte är viktigt utan vem det är som “likear” 
eller kommenterar som är det relevanta. 
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Tillgänglighet 
 
Respondenten föredrar att kommunicera via SMS då det är kort och enkelt. Men respondenten 
är även anpassningsbar som med t.ex. kunder som föredrar andra kommunikationskanaler. 
Kring frågan hur respondenten ser på offline kontra online interaktion så resonerar denne att 
det finns ett behov att ha fysiska interaktioner med närstående medan kontakt med släktingar i 
utlandet skulle bli svår utan interaktionen online.  
 
Respondenten känner inte att fler kommunikationskanaler har lett till fler fysiska interaktioner 
men att den spontana kommunikationen har ökat, “det har blivit enklare att dela bilder och 
videofiler, saker som är roliga. Jag skickar bilder till min fru då och då”. 
 
Sociala nätverk har börjat användas till en större del och då handlar det främst om att 
kommentera andras statusar, lägga upp bilder och marknadsföring. Respondenten föredrar 
sociala spel framför andra typer av spel och tycker det är roligt att spela med riktiga personer, 
speciellt med personer denne känner. Däremot ersätter det inte någon annan form av 
interaktion.  

4.2.14 Respondent 14 

Man, 11 år, student, Android 
 
Normer 
 
Respondenten talar om att normerna i hans umgängeskrets förändras och ger exemplet att det 
har blivit vanligare att han och hans vänner spenderar mer tid med att använda sina 
smartphones när de umgås. 
Respondenten talar vidare om det känns jobbigt för honom och hans kompisar när någon i 
gruppen spelar spel på sin smartphone istället för att fokusera på de andra. 
 
Situationer då respondenten anser att det är oacceptabelt att använda smartphones är på 
begravningar eller på bröllop när någon håller tal. 
 
Respondenten använder sin smartphone fritt bland familj, nära vänner, och folk med intresse 
för teknik. I övriga situationer används smartphone mer reserverat. 
 
Tillit 
 
Respondenten svarar att normbrytande beteende kan leda att användaren uppfattas som jobbig 
och otrevlig, i synnerhet bland folk som inte är närstående eller folk som saknar intresse för 
teknik. 
 
Ömsesidighet 
 
Respondenten delar media på sociala nätverk men anser inte att det är viktigt med många 
“likes” eller kommentarer. Det som delas är riktat till hans vänner som går i samma skola. De 
brukar istället prata om varandras delningar när de träffas fysiskt. Respondenten brukar ge 
“likes” tillbaka till de som “likear” hans delningar med motiveringen att det är trevligt. 
Däremot brukar han inte utmana tillbaka i sociala spel såvida han inte vill spela. 



 54 

 
Tillgänglighet 
 
Respondenten använder Kik messenger (anm. kommunikationsapp till mobila plattformar) 
som primär kommunikationskanal. Eftersom att respondenten inte får ringa eller skicka SMS 
fritt är denne bunden till Kik messenger och Google Hangouts för att kommunicera med 
andra människor. Om den han vill kommunicera med inte använder någon av dessa appar kan 
det påverka kommunikationen negativt. 
 
Respondenten kan inte svara på ifall ägandet av en smartphone har påverkat antalet fysiska 
interaktioner, däremot har antalet spontana kommunikationer ökat där han pratar eller delar 
bilder med främst kompisar och sin farbror. 
 
Respondenten upplever att det kan kännas obekvämt att lämna sin smartphone hemma när han 
är på väg någonstans eftersom att det blir svårare att fördriva tiden. 
 
Respondenten anser att det ökade användandet av sociala nätverk är en direkt följd av att han 
äger en smartphone. Respondenten besöker sociala nätverk flera gånger dagligen för att titta 
på videoklipp och läsa statusar. 
 
Respondenten föredrar interaktion offline med motiveringen att interaktion online är 
annorlunda, att man inte är där och inte kan röra vid varandra. 
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5 Resultat 

5.1 Enkät 
 
Resultaten tyder på att människor i första hand ser smartphones som verktyg för 
kommunikation (figur 6). Utöver telefonsamtal och SMS är sociala nätverk eller chatt den 
största kommunikationskanalen, men frekvensen av dess användning skiljer beroende på ålder 
(figur 7) och det syns även en skillnad mellan olika operativsystem (figur 8). 
 
Andelen som lägger till mer kontaktinformation har ökat (figur 10), vilket kan tyda på att 
människor lägger mer fokus på människorna de kommunicerar med. Det kan vara ett resultat 
av att gränssnitten har förbättras, eller att möjligheten att synkronisera datat har förbättrats, 
eller det faktum att smartphones har fler kommunikationskanaler vilket leder till att fler 
kanaler används, vilket underlättar och gör det mer troligt att människor uppdaterar sina 
kontaktlistor med mer än bara telefonnummer. Vilken anledning det än kan det ha en positiv 
inverkan på kommunikationen. 
Det finns dock stora skillnader bland olika åldersgrupper där främst äldre grupper är de som i 
störst utsträckning lägger till mer kontaktinformation än tidigare (figur 12). 
Även bland operativsystemen syns skillnad där främst användare av Windows Phone 
uppdaterar sina kontakter oftare (figur 13). En förklaring kan vara att Microsoft har fokuserat 
på att göra kontaktlistan mer användbar genom att slå ihop kontakters telefonnummer med 
exempelvis deras konton på sociala nätverk och för att kunna se flöden och uppdateringar 
direkt därifrån. Detta går även att göra på Android och iOS, men funktionaliteten är större på 
Windows Phone. 
 
Drygt en tredjedel av alla respondenter använder sociala nätverk oftare på sina smartphones 
än datorer (figur 14). Kvinnor (figur 15) och respondenter från de lägre åldersgrupperna (figur 
16) gör det i större utsträckning än andra, och en överrepresentation syns även bland 
användare av iOS (figur 17). Vad det beror på kan vara det faktum att många sociala 
applikationer ofta lanseras till iOS innan de andra operativsystemen vilket gör att 
användarbasen ökar snabbare. 
Den spontana kommunikationen har ökat (figur 18) och störst variationer syns bland de äldre 
åldersgrupperna (figur 20). Användare av iOS är överrepresenterade vilket även här kan bero 
på att sociala applikationer släpps tidigare till denna plattform (figur 21). 
 
Överlag har antalen fysiska interaktioner ökat (figur 22). Störst skillnader syns bland de olika 
åldersgrupperna och värt att notera är att bland gruppen 31-35 åringar har de fysiska 
interaktionerna minskat (figur 24). En förklaring kan vara att dessa personer har fullt upp med 
barnfamiljer eller karriärer vilket kan göra det svårt att träffa exempelvis vänner. Gruppens 
spontana kommunikation har ökat, dock inte lika mycket som många andra gruppers. 
Användare av iOS har svarat att fysiska interaktioner har ökat i betydligt större utsträckning 
än användare av övriga operativsystem, vilket kan vara ett resultat av de ökade spontana 
kommunikationerna, interaktionen online, som hjälper till att stärka de sociala relationerna 
(figur 25). 
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Drygt 80% av alla respondenter har svarat att den ökade tillgängligheten är positiv (figur 26). 
Skillnaden mellan män och kvinnor är liten, däremot anser en större andel kvinnor att den 
ökade tillgängligheten kan orsaka stress (figur 31). 
Bland operativsystemen syns mindre skillnader där de flesta anser att den ökade 
tillgängligheten är en fördel. Bland användare av iOS syns dock en överrepresentation av de 
som anser att tillgängligheten kan orsaka stress (figur 33). 
Svaren skiljer sig lite bland män och kvinnor, detsamma gäller mellan de olika 
operativsystemen om än mer än bland könen (figur 31). Bland de olika åldersgrupperna syns 
dock stora variationer där det främst skiljer sig mellan äldre och yngre respondenter (figur 
32). 
 
Överlag ger enkätresultaten bilden av att smartphones har bidragit till ökade interaktioner och 
att de flesta är positiva till den ökade tillgängligheten. De flesta respondenter tar till vara på 
de fördelar tillgängligheten bidrar med såsom spontan kommunikation och sociala nätverk. 
Det finns dock en väsentlig andel människor som kan uppleva stress, men användare utnyttjar 
möjligheterna till att exempelvis uppdatera kontakter med mer kontaktinformation för att 
möjliggöra kommunikation via fler kommunikationskanaler. 

5.2 Intervjuer 

5.2.1 Normer 
 
De flesta respondenter har inställningen att normer i sociala sammanhang har förändrats och 
de flesta tar upp exempel på olika avvikande beteenden pga. användning av smartphones.   
Fenomenet att snäsa av någon genom att uppmärksamma sin smartphone mer än den personen 
som befinner sig fysiskt nära, phubbing, är något flera av respondenterna själva har observerat 
(respondent 5, 6, 7, 8, 12 och 14). Många exempel tas upp om vänner som har varit fysiskt 
närvarande men ändå frånvarande eftersom deras fokus har legat på deras smartphones. Detta 
är vad Turkle (2011) kallar mental frånvaro. 
Samtidigt som de flesta respondenter är medvetna om detta avvikande beteenden är det flera 
som själva medger att de har betett sig på liknande sätt. Då har det också handlat om att fokus 
läggs mer på smartphones än människorna i den direkta omgivningen. 
Att inte bli hörd i konversationer och att behöva be om uppmärksamhet är enligt de flesta 
intervjupersonerna en källa till frustration. Respondent 8 berättar om ett möte med en vän som 
betedde sig avvikande på ett negativt sätt, “hon var där men inte där, hon deltog inte. Hon 
frågade vad vi sa hela tiden”. 
 
Att bristen på fokus är ett problem går även att uttyda från intervjusvaren om i vilka olika 
situationer som det inte är acceptabelt att använda smartphones. De flesta svarade situationer 
där det är anses att fokus bär läggas på det som sker, exempelvis att några gifter sig, eller att 
någon ska begravas. Fotografering kan dock vara acceptabelt beroende på vad det är för 
stämning (respondent 12). 
 
Nio av fjorton respondenter säger sig använda smartphones fritt i sällskap av nära vänner och 
familj, medan hela 13 av 14 respondenter använder sig av smartphones på ett restriktivt sätt i 
närheten av bekanta som inte är nära vänner eller familj. 
Detta motiveras med att bland starka relationer behöver respondenterna oftast inte vara 
oroliga för hur de uppfattas medan när de är bland svagare relationer tänker på vilka signaler 
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de sänder. Detta tyder på att smartphoneanvändning har ett relativt samband till hur en person 
kan uppfattas, och vilken tillit det ger. 

5.2.2 Tillit 

Flera respondenter känner sig upprörda av att bli ignorerade pga. avvikande 
smartphonebeteende och detta har i vissa fall påverkat deras tillit till personer. Denna 
inställning skiljer sig dock något beroende på ålder. Yngre respondenter (respondent 3) har en 
viss tendens till större acceptans än äldre respondenter (respondent 5) trots att båda grupper 
anser det vara avvikande beteende. Detta kan förklaras med hjälp av Prenskys (2001) teori om 
digital natives och digital immigrants. En annorlunda syn på användning av modern IKT kan 
påverka tilliten olika bland olika åldersgrupper. 
Att använda smartphones i taburelaterade situationer har respondenterna en klar syn att detta 
är respektlöst och något som kan påverka tilliten till en person som beter sig på detta 
oacceptabla sätt, till det sämre. 

5.2.3 Ömsesidighet 

De flesta respondenter känner en ömsesidighet på sociala nätverk. Det är vanligt bland 
respondenterna att återgälda ”likes” och kommentarer eftersom att det är ”artigt”. Respondent 
10 förklarar, ”Vill inte att de ska känna att jag har dissat dem” 
Däremot skiljer sig svaren mer på frågan ifall de skulle återgälda utmaningar i sociala spel på 
smartphones. 

5.2.4 Tillgänglighet 

De flesta respondenter föredrar textbaserad kommunikation, främst SMS. Dock kan det bero 
på vad det är för slags situation och röstsamtal föredras ofta i brådskande situationer. Flera 
respondenter säger sig föredra textbaserade meddelanden då det är ett budskap eller 
information som inte är viktig och då den svarande bör få tid att fundera innan svar. Huruvida 
det påverkar kommunikationen ifall mottagaren föredrar andra kommunikationskanaler 
varierar. Vissa argumenterar för att det kan vara komplicerat att använda andra 
kommunikationskanaler och detta leder till en minskad kommunikation, men generellt finns 
det en acceptans för andra kommunikationskanaler. 
Att fysiska interaktioner är viktiga för människor syns tydligt i respondenternas svar. Överlag 
anses inte virtuella interaktioner vara lika värdefulla som fysiska interaktioner, även om det 
anses vara något positivt för sociala relationer, och vissa respondenter anser att den virtuella 
interaktionen endast är ett komplement till den så kallade “verkliga” fysiska interaktionen 
(respondent 13). Ellison et al. (2007) talar om att interaktioner online hjälper till med att 
förbättra och bevara relationer vilket stämmer överens med resultaten från denna studie.  
 
På frågan om fysiska interaktioner har ökat i och med fler kommunikationskanaler svarar 6 
respondenter ja medan resterande 8 svarar nej eller att de inte vet. Bland de som har svarat ja 
är det en enhetlig motivering att det är enkelheten att komma i kontakt med vänner och 
bekanta som har ökat den fysiska interaktionen. Denna enkelhet att komma i kontakt med 
vänner och bekanta är också en betydande anledning till varför den spontana 
kommunikationen har ökat. Så många som 13 av de 14 respondenterna svarar att den 



 58 

spontana kommunikationen har ökat eftersom fler kommunikationskanaler är tillgängliga. 
Denna spontana kommunikation förs främst med vänner, släktingar och familj. På frågan ifall 
det är besvärligt att andra kan kommunicera spontant med en svarar många ja medan vissa 
tycker att det är acceptabelt att personer tar upp kontakt och det är någon som uppskattas. 
Däremot kan en del kommunikation på Facebook vara påfrestande då det finns en funktion 
som gör att det syns om mottagaren har läst meddelandet och det är svårt att distansera sig 
(respondent 7). 
 
Tio av fjorton respondenter tycker det är besvärligt att glömma sin smartphone då detta leder 
till en minskad nåbarhet. Det är först och främst telefon - och SMS-funktionerna som saknas i 
dessa situationer. 
Tretton av fjorton respondenter säger sig använda sociala nätverk oftare som en direkt följd av 
att de äger smartphones. Denna användning är väldigt frekvent, 8 av 14 respondenter 
använder sociala nätverk flera gånger dagligen på sina smartphones. Främst används sociala 
nätverk för chatt, läsa och uppdatera statusar och lägga upp bilder och länkar. 
Den spontana användningen av sociala nätverk har ökat pga. att det finns möjlighet till 
användning även utanför hemmet och en del respondenter säger att de lägger upp bilder de tar 
eller använder sociala nätverk i vardagliga situationer. Uppdateringar av statusar brukar vara 
inriktade till nära vänner men kan även riktas till andra. Detta beror på vilken typ av status det 
rör sig om. 
Åtta av fjorton respondenter svarar att de föredrar att spela sociala spel framför andra typer av 
spel. Den främsta anledningen till att sociala spel föredras är att det är roligare men även att 
det kan leda till bättre relationer. Däremot ersätter inte spelandet andra typer av interaktioner. 

5.3 Metaanalys 
 
Enligt enkätundersökningen anser de flesta att den ökade tillgängligheten är något positivt, 
och mer än hälften svarar att de uppdaterar sina kontakter med mer kontaktinformation än vad 
de tidigare brukade göra. Samtidigt upplever cirka en fjärdedel att den ökade tillgängligheten 
kan orsaka stress. Även bland intervjuerna framkom det att det ökade antalet spontana 
kommunikationerna kan vara en källa till irritation vilket tyder på att den ökade 
tillgängligheten behöver nyttjas ansvarsfullt. Normer kan behöva utvecklas, men det är 
troligtvis enklare om sändare och mottagare har en ömsesidig tillit till varandra där den ene 
har en förståelse eller acceptans för den andres beteende. Denna ömsesidighet och tillit finns 
oftast inom starka relationer, vilket även är den typ av kontakter som intervjupersonerna 
spontant kommunicerar med. 
 
Studien tyder på att de redan starka relationerna är den typ av relation som tjänar mest på 
smartphoneanvändning. Även svaga relationer påverkas, men det är oklart ifall dessa stärks 
eller ej. Resultaten visar dock på att kommunikationen med dessa relationer har ökat på grund 
av den ökade aktiviteten på sociala nätverk. Park, Han och Kaid (2012) som undersökte 
smartphones och sociala nätverk kom emellertid fram till att relationerna till medlemmar på 
nätverken stärks tack vare den ökade interaktionen. 
 
Den ökade tillgängligheten har förändrat kommunikationsvanor på flera sätt och studien 
bekräftar Licoppe’s (2004) teori om connected presence. Licoppe talade om vilken effekt 
mobiltelefoner har på kommunikation, men med intåget av smartphones har denna typ av 
kommunikation ökat än mer genom de många olika kommunikationskanaler som erbjuds. Nu 
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krävs ofta inte ens text för att kommunicera när det är möjligt att dela med sig av bilder på 
olika sociala nätverk, och dessa bilder kan bekräftas genom en knapptryckning. Både enkäten 
och intervjuerna visar på en stark ökning av aktivitet på sociala nätverk som är starkt 
anpassade till den typen av kommunikation. 
Smartphones bidrar även till ett ökat flöde av information som enligt Coleman (1990) är en 
viktig del av det sociala kapitalet. 
Ökad tillgänglighet och fler kommunikationskanaler tillsammans med fler informationskällor 
medför en förändrande effekt på de rådande normerna och i förlängning även tilliten till ens 
umgänge. 
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6 Avslutning 

6.1 Diskussion och slutsatser 
 
Studien påvisar att den ökade tillgängligheten har en påverkan på människors sociala kapital. 
De undersökta perspektiven, normer, tillit, och ömsesidighet, påverkas alla på olika sätt men 
det framgår att normer är den aspekt som påverkas mest av människors 
smartphoneanvändning, samt att normer och tillit är starkt kopplade. 
Aspekten ömsesidighet är viktig när det kommer till sociala nätverk och de normer som råder 
där.  
 
Som tidigare nämnts kan teknisk utveckling leda till förändringar av normer och andra 
aspekter i samhällen. Medan ett visst beteende idag kan vara oacceptabelt kan det om några 
generationer vara en vanlig syn som ingen reagerar på. Putnam (2000) skriver om hur 
människor under hemtelefonens och TV-apparatens introduktion påstod att människor skulle 
sluta lämna sina hem och att det skulle förstöra grannsämjan. Idag förkastar de flesta 
människor sådana påståenden men liknande argument förs om mobiltelefoner och 
smartphones. Krönikörerna på stora tidningar som skriver om hur de förfasas över att 
människor är fokuserade på sina smartphones vet inte vad smartphoneanvändarna gör. Det 
enda de ser är att användaren tittar mot sin skärm men krönikören vet inte om användaren 
chattar med sina vänner utomlands eller slösurfar. Krönikören vet inte heller om användaren 
tittar på bilder av sina barn eller läser nyheter. Som denna studie tillsammans med tidigare 
forskning visar använder de flesta användare primärt sina smartphones till någon form av 
interaktion främst med nära vänner och familjemedlemmar. De ser den virtuella interaktionen 
som ett komplement till den fysiska interaktionen och enligt enkätundersökningen har 
smartphones bidragit till att fysiska interaktioner ökat. 

6.2 Forskningskritik 
 
Tidigare forskning om smartphones och socialt kapital har oftast någon slags vinkel, främst 
mot sociala nätverk. Denna studie kan anses vara unik i sitt slag med avseende på 
kombinationen smartphones och socialt kapital med vinkeln mot de fyra undersökta 
aspekterna. Innan och under tiden som denna studie bedrivits har vi inte kunnat hitta någon 
undersökning där specifikt aspekterna normer, tillit, och ömsesidighet har undersökts. Det har 
därför varit svårt att finna passande tidigare undersökningar och analyser. 
 
Smartphones är en teknologi i ständig förändring och normer förändras i takt med att vanor 
och förväntningar i samhällen och grupper förändras. Det är därför ytterst svårt att validera 
resultaten i denna studie utan att bedriva en identisk studie kort efter att denna genomförts. 
Även kombinationen av mixed method research som sällan används inom IKT och socialt 
kapital med svårmätta variabler har försvårat undersökningen. 
 
I och med att vi inte aktivt har influerat rekryteringen av respondenter till 
enkätundersökningen och intervjuerna har det fått som följd att köns - och 
åldersfördelningarna blivit skeva. Detta har lett till en försvåring med generaliseringar. Vi vet 
dessutom inte vilka motiv respondenterna har till sitt deltagande. 
 



 61 

6.3 Vidare forskning 
 
Smartphones är mångfacetterade verktyg med en rad olika användningsområden. De har tagit 
en stor plats i människors liv och påverkar oss på många olika sätt. 
I denna undersökning har endast fyra aspekter i anknytning till sociala relationer undersökts 
men det är möjligt att mäta många fler. 
Innan och under tiden som denna studie bedrivits har vi inte kunnat hitta någon undersökning 
där specifikt aspekterna normer, tillit, och ömsesidighet har undersökts. Det är möjligt att i 
större skala eller på djupare nivå undersöka dessa aspekter och med fördel flera gånger under 
längre perioder för att se förändringar, främst bland normer. 
 
I vidare forskning kan det vara intressant att på djupare nivå undersöka hur smartphones 
påverkar socialt kapital bland olika åldersgrupper eller på olika geografiska platser. Då kan 
det vara intressant att bedriva fältstudier under en längre tid och att be folk föra dagbok. 
 
Inom olika forskningsområden kan studien ses ur olika perspektiv. Sociologer kan vara 
intresserade av att se på hur den fysiska interaktionen har förändrats, kommunikationsvetare 
kan se på den hur kommunikationssätten har förändrats. Beteendevetare kan ha intresse av att 
undersöka fenomenet phubbing som alla intervjupersoner reagerar negativt på samtidigt som 
flera medger att de själva har ”phubbat” andra. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor från tidigare undersökning 
 
1. Kön? 
() Man () Kvinna 
 
2. Ålder? 
() 15 år eller yngre () 16-20 år () 21-25 år () 26-30 år () 31-35 år () 36-40 år () 41-45 år 
() 46-50 år () 51 år eller äldre 
 
3. Vilket operativsystem använder du på din primära smartphone? 
() Android () iOS () Windows Phone () Övrigt (ange vilket) 
 
4. Vilket är det primära användningsområdet med din smartphone? 
() Arbete () Chat () E-post () Musik () Planering () SMS () Sociala nätverk () Telefon  
() Övrigt (ange vilket) 
 
5. Brukar du lägga till mer information per kontakt i din telefonbok nu jämfört med när du 
inte hade en smartphone? 
Exempelvis gatuadresser, e-postadresser, kontaktbilder, etc. 
() Ja () Nej () Vet ej 
 
6. Brukar du undersöka samtalskvalitet på olika smartphones innan du väljer vilken du ska 
köpa? 
() Ja () Nej () Vet ej 
 
7. Hur kommunicerar du oftast från din smartphone? 
Appar som iMessage, Viber, WhatsApp och andra SMS-ersättare kan anges i “Övrigt”. 
() Chat () E-post () SMS () Sociala nätverk () Telefon () Övrigt (ange vilket) 
 
8. Hur VILL du oftast kommunicera från din smartphone? 
Appar som iMessage, Viber, WhatsApp och andra SMS-ersättare kan anges i “Övrigt”. 
() Chat () E-post () SMS () Sociala nätverk () Telefon () Övrigt (ange vilket) 
 
9. Ringer du fler eller färre telefonsamtal nu jämfört med när du inte använde en smartphone? 
() Fler () Färre () Vet ej 
 
10. Skickar du fler eller färre SMS nu jämfört med när du inte använde en smartphone? 
() Fler () Färre () Vet ej 
 
11. Föredrar du ett fysiskt tangentbord framför ett skärmtangentbord? 
() Ja () Nej () Vet ej 
 
12. Tycker du att det är en fördel att kunna vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler än 
telefon och SMS? 
() Ja () Nej () Vet ej 
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13. Kan du ibland känna dig stressad över att vara tillgänglig via fler kommunikationskanaler 
än telefon och SMS? 
() Ja () Nej () Vet ej 
 
14. Har fler kommunikationskanaler lett till fler spontana kommunikationer från din sida? 
() Fler () Färre () Vet ej 
 
15 a. Har fler kommunikationskanaler lett till fler eller färre fysiska möten? 
() Fler (Gå vidare till 15 b) () Färre (Gå vidare till 15 c) () Vet ej 
 
15 b. Varför har det blivit så? (Förklara, och gå sedan vidare till fråga 16) 
()  
 
15 c. Varför har det blivit så? 
()  
 
16 a. Använder du 4G på din smartphone? 
Observera att iPhone 5 saknar stöd för svenska 4G nät. 
() Ja (Gå vidare till 16 b) () Nej (Gå vidare till 16 c) () Vet ej 
 
16 b. Hur har den högre surfhastigheten förändrat dina kommunikationsvanor? (Förklara,  och 
gå sedan vidare till fråga 17) 
() Ja () Nej () Vet ej 
 
16 c. Hur tror du att den högre surfhastigheten med 4G skulle förändra dina 
kommunikationsvanor? 
()  
 
17. Använder du sociala nätverk oftare på din smartphone än på datorn? 
() Ja () Nej () Vet ej 
 
18. Föredrar du att använda sociala nätverk på din smartphone istället för på datorn? 
() Ja () Nej () Vet ej 
 
19 a. Bloggar du? 
() Ja (Gå vidare till 19 b) () Nej  
 
19 b. Bloggar du från din smartphone? 
() Ja () Nej  
 
20. Beskriv kort med dina egna ord hur dina kommunikationsvanor har förändrats sen du 
skaffade dig en smartphone. 
()  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 
1. Kön? 
2. Ålder? 
3. Operativsystem på primär smartphone? 
4. Sysselsättning? 
5. Det talas om att smartphones leder till normbrytande, håller du med? Varför/varför inte? 
6. Kan du beskriva en situation då du upplevde att den du var med betedde sig normbrytande 
på grund av sin smartphone? Hur upplevde du personen? 
7. Kan du beskriva en situation då du betedde dig normbrytande på grund av din smartphone? 
Hur tror du att personerna runt omkring uppfattade dig? 
8. Nämn en eller flera situationer då du anser att det är tabu att använda sin smartphone. Hur 
tror du att en person som använder sin smartphone kan uppfattas i dessa situationer? 
9. Har du använt din smartphone för att lätta upp stämning eller få igång konversation? Om 
ja, hur? Om nej, varför inte? 
10 a. I vilken omfattning brukar du använda din smartphone kring familj eller nära vänner? 
10 b. Beskriv hur du använder din smartphone kring familj eller nära vänner. Beskriv även 
hur du tror att du skulle uppfattas om du betedde dig på motsatt sätt. Skulle tilliten till dig 
påverkas? 
11 a. I vilken omfattning brukar du använda din smartphone kring bekanta som inte är familj 
eller nära vänner? 
11 b. Beskriv hur du använder din smartphone kring bekanta som inte är familj eller nära 
vänner. Beskriv även hur du tror att du skulle uppfattas om du betedde dig på motsatt sätt. 
Skulle tilliten till dig påverkas? 
12 a. I vilken omfattning brukar du använda din smartphone kring folk med intresse för 
teknik? 
12 b. Beskriv hur du använder din smartphone kring folk med intresse för teknik. Beskriv 
även hur du tror att du skulle uppfattas om du betedde dig på motsatt sätt. Skulle tilliten till 
dig påverkas? 
13 a. I vilken omfattning brukar du använda din smartphone kring folk som saknar intresse 
för teknik? 
13 b. Beskriv hur du använder din smartphone kring folk som saknar intresse för teknik. 
Beskriv även hur du tror att du skulle uppfattas om du betedde dig på motsatt sätt. Skulle 
tilliten till dig påverkas? 
14. Vilken kommunikationskanal föredrar du för att kommunicera med andra via din 
smartphone? 
15. Påverkar det kommunikationen med andra ifall de föredrar andra 
kommunikationskanaler? 
16. Hur ser du på online interaktion kontra offline interaktion? Vilket föredrar du? Skulle du 
klara dig med att endast umgås med människor virtuellt? Förklara varför/varför inte. 
17 a. Har fler kommunikationskanaler lett till fler fysiska interaktioner med andra människor? 
17 b. Om ja, förklara varför 
18 a. Har fler kommunikationskanaler lett till fler spontana kommunikationer med andra 
människor? 
18 b. Om ja, förklara varför 
19. Vem eller vilka brukar du kommunicera spontant med? Varför just denne eller dessa? 
20. Kan du ibland tycka att det är jobbigt när andra spontant kommunicerar med dig? 
Varför/varför inte? Vilka "får" kommunicera spontant med dig? 
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21. På Facebook-chatten går det att se när mottagaren har läst avsändarens meddelande. 
Tycker du att det på något vis kan vara jobbigt? Varför/varför inte? 
22 a. Om du är på väg någonstans och upptäcker att du har glömt din smartphone hemma, kan 
det då på något vis kännas jobbigt? 
23. Använder du sociala nätverk oftare som en direkt följd av att du äger en smartphone? 
24 a. Hur ofta använder du sociala nätverk på din smartphone? 
24 b. På vilket sätt använder du sociala nätverk på din smartphone? 
25. Om du uppdaterar din status eller delar något på ett socialt nätverk, vem eller vilka riktar 
sig detta till? Brukar du ha vissa människor i åtanke, eller riktar sig detta till precis alla du har 
på nätverket? 
26. Vad är meningen med dessa statusar? 
27. Spelar antalet likes eller kommentarer någon roll? Förklara varför/varför inte. 
28. Om någon "likear" eller kommenterar dina statusar, chattar med dig eller gratulerar dig på 
din födelsedag på nätverket, gör du detsamma tillbaka? Varför/varför inte? 
29 a. Föredrar du att spela någon form av socialt spel framför andra typer av spel på din 
smartphone? 
29 b. Varför eller varför inte? Kan spelandet av sociala spel ersätta andra former av 
interaktion? 
30 a. Om någon utmanar dig till ett spel, känner du då ett behov att utmana tillbaka? 
30 b. Varför eller varför inte? 
 
 
 
 


