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Abstract: 

 

Mobile phones have developed rapidly over the years, from a novel concept to an average day 

certainty for many in both personal and professional use. Following the advent of the 

smartphone in 1994 with the IBM Simon Personal Comunicator, the mobile phone has evolved 

in a number of directions. In 2013, the Samsung Galaxy Round was launched, the first 

smartphone featuring a curved display, sparking a new trend of curved-display smartphones. 

This study investigates the user acceptance of the latest type of curved displays, curved sides, 

from a perspective of human pleasures. The studie suggests the innovation of curved sides is 

not enjoyed pragmatically, but idealistically, with a focus on the adopter’s ideological and 

social desires. The future of the innovation and its diffusion throughout society is concluded to 

be uncertain, with suggestions of future research to further develop the subject’s base of 

knowledge.  

 

 

Keywords: Smartphone, mobile phone, user acceptance, user adoption, innovation, curve 

factor, curved screen, curved sides, pleasures, diffusion 
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Sammanfattning: 

 

Mobiltelefoner har utvecklats i snabb takt över åren, från ett nytt koncept till en vardaglig 

självklarhet för många i både personlig och professional fattning. Efter smartphonens myntning 

i 1994 med IBM Simon Personal Communicator har mobiltelefonen evolveras i många olika 

riktningar. 2013 kom den först smartphonen med välvd skärm, Samsung Galaxy Round, vilket 

påbörjande en ny trend av böjda smartphones. Denna studie undersöker användaracceptans av 

den senaste typen av välvd skärm, sidoböjning, utifrån ett perspektiv av mänskliga nöjen. 

Studien föreslår att innovationen av sidoböjning inte avnjuts pragmatiskt utan idealistiskt, med 

fokus på adoptörens ideologiska och sociala begär. Innovationens framtid och utspridning 

utöver samhället slutdras som osäkert, med förslag på framtida forskning att vidareutveckla 

ämnets kunskapsbas. 

 

 

Nyckelord: Smartphone, mobiltelefon, användaracceptans, användaradoption, innovation, 

böjningsfaktor, böjd skärm, välvd skärm, sidoböjning, nöjen, utspridning 
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1. Inledning 

Denna uppsats berör villigheten hos användare att adoptera smartphones med böjda skärmar, 

specifikt böjda sidor. Definitionerna av denna så kallade ”böjningsfaktor” presenteras i kapitel 

2.1.1. Som inledning presenteras bakgrunden till denna tämliga nya teknologi vilket leder till 

uppsatsens frågeställningar och syfte. Därefter klargörs uppsatsens intressenter, tekniska- och 

ämnesavgränsningar samt examensarbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 

Särskiljande av informationsteknologi och relaterade fält är hur snabbt dem utvecklas och 

adopteras av samhället. PC, Internet, mobiltelefoner, etc. – på enkom ett par årtioende har 

teknologierna utvecklas från grunden och utgör nu en vardaglig självklarhet för samhället, 

bägge i personlig som professionell omfattning. 

 

År 1994 lanserades mobiltelefonen ”IBM Simon Personal Communicator” i USA (Simon Says 

”Here’s How!”, 17/6-16). Givet dess avancerade funktionalitet för tiden—e-post, telefoni, 

kalendarium, kalkylator, m.m.—myntades den nya beteckningen ”smartphone” för att beskriva 

denna nya sorts komplexa mobiltelefoner. Medan IBM Simon ej sålde väl främst p.g.a. dess 

höga kostnad så höjde den ribban för nästkommande mobiltelefoner och startade trenden av 

smartphones som regerar än idag (O’Malley 17/6-16). 

 

Nästkommande smartphones har ständigt utvecklas bägge vad det gäller mjuk- och hårdvara. 

Oavsett mobiltelefonernas radikala, nya former – från tidiga 2000-talets ”flip-phones” till 

dagens ”phablets” – har skärmen alltid förblivit flat och slät. År 2013 ändrades detta: 19 år efter 

IBM Simon kom den första smartphonen med böjd skärm: Samsung Galaxy Round. 

 

Mycket likt IBM Simon hyllades Samsung Galaxy Round med dess horisontella böjning som 

innovativ och en ny trendsättare av vissa men lyckades ej sälja väl på marknaden. 

Efterkommande modell G Flex från rivalen LG med vertikal böjning mötte samma problem 

och både företagen tvingades tänka om sina strategier (Charlston 17/6-16). För att bättre erövra 

en nu delad marknad (Clay 17/6-16; Souppouris 17/6-16) marknadsför företagen idag näst intill 

exklusivt en tredje formfaktor: smartphones med böjda sidor. Dessa formfaktorer diskuteras 

mer omgående i kapitel 2.1. 
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1.2 Problemformulering 

Teknologin i sitt hela existerar i limbo mellan det nya, innovativa och det allmänt självklara 

inom mainstream och dess framtid är osäker. För få användare har adopterat teknologin för att 

göra den mainstream och som konsekvens lider även forskningen kring området. 

 

Användaracceptans angående smartphones med böjda skärmar generellt är ännu ett vida 

outforskat ämne, än mindre om specifikt sidoböjningar. Ytterst lite akademisk forskning har 

genomförts inom ämnet; en av få tillgängliga studier presenterade dock resultat som föreslog 

att böjda skärmar säljer bättre då dem anses mer ”coola” (Kim, Shin och Park 2015). Till 

uppsatsens gång har annan relevant forskning ej funnits. 

 

Det råder ännu en större ovisshet och bristfällig förståelse om relationen mellan teknologin och 

användarna. Varför eller varför inte är användare villiga att adoptera teknologin? Svaret på detta 

och liknande frågor kan hjälpa utveckla ämnet och teknologin till en säkrare framtid. 

1.3 Frågeställningar 

Denna uppsats beskådar ämnet på dess helhet och antar följande frågeställningar: 

 

 Varför och varför inte är potentiella användare villiga att adoptera smartphones med 

böjda skärmar, specifikt modeller med böjda sidor? 

 Hur ser sidoböjningen plats i samhället ut idag—vad är dess framtid? 

1.4 Syfte 

Denna uppsats avser att genom en empirisk studie av användaradoption av smartphones med 

böjda skärmar—specifikt böjda sidor enligt definitionen i kap. 2.1.1—presentera en ny 

förståelse om användaradoption av teknologin, specifikt varför eller varför inte användare 

väljer att bruka den. Denna nya förståelse bygger på den akademiska kunskapsbasen inom 

ämnet och kan vidareanvändas i ny forskning samt som stödjande riktlinjer inom utveckling 

och marknadsförning. 
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1.5 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till en specifik typ av böjda skärmar: smartphones med böjda sidor. 

Definitionen av denna och andra så kallade böjningsfaktorer presenteras i kapitel 2.1.1. 

Anledning till detta är att föregående böjningsfaktorer—horisontell och vertikal—har förflutit 

från dagens marknad. Utan större inflytande har designen fortskidit till en tredje faktor med 

böjda sidor. Således anses det inaktuellt att undersöka ”föråldrade” böjningsfaktorer; det är av 

större relevans att undersöka det nutida och relevanta. 

 

Den skandinaviska ämnesbeteckningen för informatik präglas av en tvärvetenskaplig lutning 

mer mot det samhällsvetenskapliga än det tekniska jämfört med resten av världen (de Boer 

17/6-16). Denna uppsats berör relationen mellan människa och teknologi och kan således 

betraktas som informatik med avgränsning till närliggande akademiska fält som psyko- och 

sociologi och ren informationsteknologi. 

 

Uppsatsen avgränsar sig från dem tekniska specifikationerna av böjda skärmar i smartphones: 

det är av mindre intresse att förstå hur teknologin fungerar och tillverkas jämfört med hur den 

betraktas och mottags av användarna. Jämförelsevis är vi mer intresserade av hur föraren kör 

bilen än hur bilen själv fungerar. 

 

Marknadsförning av smartphones med böjda sidor är av visst intresse. Vi är intresserade i hur 

marknadsförning—exempelvis reklamer på TV—betraktas och mottags av den potentiella 

användaren. Således bortom uppsatsens intressen avgränsar vi oss ifrån den interna 

utvecklingen av marknadsförningen från företagens perspektiv, utan undersöker dess externa 

påverkan, inte minst inför urvalet av intervjudeltagare (se kapitel 3.3). 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel: inledning (1), metod (2), teori (3), empiri (4), analys (5) 

och slutsats (6). Det första kapitlet introducerar uppsatsens bakgrund, frågeställningar och syfte, 

samt relevant intressenter och avgränsningar. Kapitel två framhäver den teoretiska grunden. 

Kapitel tre klargör forskningsansatsen och metodiken för uppsatsen—hur teorin ska praktiskt 

appliceras. Kapitel fyra presenterar dem empiriska resultaten utvunnet från teorin och metoden. 

Kapitel fem analyserar denna empiri slutligen följt av kapitel sex som sammanfattar och 

redovisar våra slutsatser.  



10 

 

2. Teori 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska grunder från vilket forskningen bygger på. 

Som introduktion vill vi klargöra vad som menas med användaracceptans då en undersökning 

av detta är uppsatsens mål. Definitioner och en ny klassifiering av böjda mobiltelefoner föreslås 

därefter. En teori om innovationers utspridning presenteras, Diffusion of Innovations, följt 

Lionel Tigers Four Pleasures-ramverk som analytisk grund för uppsatsens egna empiri. 

2.1 Användaracceptans av informationsteknologi 

2.1.1 Definition 

Användaracceptans defineras som en villighet av en given deltagare att bruka 

informationsteknologi för dess avsedda syften (Dillon 2001). Detta kan exempelvis inkludera 

ett nytt informationssystem på arbetsplatsen, en ny persondator i hemmet eller den senaste 

mobiltelefonen i fickan. Begreppen ”användaracceptans” och ”användaradoption” förekommer 

ofta: i uppsatsens syften används dessa synonymt med varandra. 

 

Det är inte givet att det nya accepteras utan fråga. Ett till exempel fullt fungerande, funktionellt 

bättre informationssystem kan gå oaccepterat av dess avsedda användare. Flera teorier ämnar 

att förklara detta: enligt t.ex. Technology Acceptance Model (TAM) grundas acceptans i 

uppskattad användbarhet och uppskattad enkelhet. Det ovannämnda systemet kan då förkastas 

då det inte upplevs enkelt nog att använda, trots dess högre funktionalitet (Davis 1989). 

 

Denna avsaknad av acceptans blir en fara för ny informationsteknologi; således har ämnet av 

användaracceptans fått stort intresse att försöka förstå vad den potentiella adoptören tycker och 

tänker. Givet denna insikt kan designarbetet inom informationsteknologi drastiskt förändras för 

att tillgodose användarna. 

2.1.2 Historia 

Att förstå människan själv, dess roll gentemot andra medmänniskor—och nu på senare tid, 

teknologi—formger några av dem största akademiska fälten: psykologi, sociologi, informatik, 

antropologi m.fl. Användaracceptans som ett forskningsfält härstämmar av den förstnämnda.  

 

År 1975 presenterades “Theory of Reasoned Action” av psykologerna Azjen och Fishbein som 

en vidare utveckling av deras tidigare arbete. Denna psyklogiska teori ämnade att förklara hur 

och vad motiverar människans handlingar (Azjen och Fishbein 1975). Idag betraktas den som 

en av psykologins hörnstenar till att förklara människans beteende och har vidareutvecklas. 
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Som direkt utveckling av TRA presenterades Technology Acceptance Model (TAM) år 1989 

av F.D. Davis. Denna modell ämnade att förklara varför—och varför inte—människor valde att 

acceptera ny teknologi, mycket likt att förklara deras resonemang och handlingar därav (Dillon 

1996; Davis 1989). Även TAM har sett stor succé: trots viss oensehet om modellens 

användbarhet betraktas den som grunden till forskningsområdet om användaracceptans av 

informationsteknologi. 

 

Användaracceptans som ett akademiskt fält har sedan dess utvecklat och många nya teorier 

presenteras. Utmed ämnets utveckling har allt större anknytning upptäckts med en besläktad 

teori: Everett Rogers ”The Diffusion of Innovations” som ämnar att förklara hur och varför 

innovationer sprids mellan människor. Med informationsteknologins ständiga utveckling—

dess innovationer—blir sambandet självklart. Givet inverkan av Rogers teori presenteras denna 

ingående i senare del som teoretisk och analytisk grund i uppsatsens gång som kapitel 2.3 

nedan. 

2.2 Formfaktorer—en ny addition 

Mobiltelefoner klassiferas efter sin så kallad ”formfaktor” utifrån dess storlek, form och stil. 

Dem tre större formfaktorerna är ”bar”, ”flip” och ”slider”, varav närintill alla dagens 

mobiltelefoner tillhör den förstnämnda formfaktorn och resterande är föråldrade.  

 

”Bar” uppdelas vidare i två kategorier: ”brick” (sv: tegelsten) och ”touchscreen”. Uttrycket 

”tegelsten av en telefon” är bokstavlig: tidiga mobiltelefoner var ofta lika stora, tunga och 

utformade som tegelstenar. Detta används även mer vardagligt att referera till allmänt odaterade 

och omoderna mobiltelefoner, oavsett vikt eller form. Touchscreens (sv: pekskärmar) är dagens 

de facto standard vilket innebär en interaktiv, elektronisk skärm i plats för fysiska knappar att 

mata in instruktioner med. IBM Simon Personal Communicator från 1994 var bägge den första 

smartphonen och den första mobiltelefonen med en pekskärm. 

 

Ännu en underkategori av pekskärmar är så kallad ”phablets” från engelskan ”phone” och 

”tablet”. En ”phablet” är marken mellan en mobiltelefons storlek och en plattas storlek med 

dess senares mer avancerade funktionalitet. Dagens de facto formfaktor för mobiltelefoner är 

idag ”phablets”. 

 

Sedan Samsung Galaxy Round introducerade världen till nya, böjda mobiltelefoner har ett antal 

olika, böjda formfaktorer bland dessa utvecklas, presenteras och testas. Trots variende succé—

eller rent av på grund av—har dessa formfaktorer ej formellt klassifieras. Denna uppsats ämnar 

att föreslå en formell klassifiering av dessa. Som en underkategori till ovanstående ”phablet” 

presenteras en ny formfaktor gällande böjningar. Vi kallar således detta en phablets 

”böjningsfaktor”, om så applicerbar. 

 

Sedan Samsung Galaxy Rounds lansering 2013 har ett antal olika typer av böjda smartphones 

presenteras på marknaden. Bland dessa böjda smartphones kan tre övergripande formfaktorer 

utskiljas: vi betecknar dessa som unika böjningsfaktorer och diskuterar dem ingående härefter 

för att klargöra skillnaden och uppsatsens fokus, av vilket ligger på den tredje böjningsfaktorn: 

smartphones med böjda sidor. 
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2.2.1 Böjningsfaktorer 

Horisontell böjning 

En smartphone med horisontell böjning 

kännetecknas av en kurvering där 

långsidorna böjs in mot varandra.  

 

Funnit i Samsung Galaxy Round (2013), denna 

böjningsfaktor var den första men minst 

populära: efterkommande modeller adopterade 

alla olika faktorer av böjning, citerande 

ergonomiska skäl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikal böjning 

Vertikal böjning ämnar att smartphonens kortsidor—

snarare än långsidorna—böjs in mot varandra. Exempel 

inkluderar bland annat LG G Flex, G Flex 2 och G4. Oftast 

citeras en ergonomisk överlägsenhet jämfört med 

horisontell böjning då smartphonen påstås ligga bättre 

längs ansiktet under samtal och i handen. 

 

 

 

 

 

Sidoböjning 

Den tredje och senaste böjningsfaktorn är vida 

annorlunda. En smartphones långsidor böjs inte innåt 

utan bakåt mot handflatan. Detta är dagens steg inom 

böjda smartphones: där horisontella och vertikala 

böjning misslyckades hoppas företagen att denna nya 

radikala design fångar marknaden på stort. Exempel 

inkluderar Samsung Galaxy Note Edge, Galaxy S6 

Edge och dess uppföljare S7 Edge samt utmanaren 

Xiamoi Mi Edge. 

  

Figur 2: Vertikal böjning 

LG G Flex av LG  

(CC BY 2.0) 

Figur 3: Sidoböjning 

Samsung Galaxy S6 Edge Plus av 

Kārlis Dambrāns (CC BY 2.0) 

 

Figur 1: Horisontell böjning (höger) 

Samsung Galaxy Round av Martin Hajek  

(CC BY-NC-ND 2.0) 

 

https://www.flickr.com/photos/lge/11040269643/
https://www.flickr.com/photos/lge/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/janitors/22427233008
https://www.flickr.com/photos/janitors/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/nepaltibet2005/15340404561/in/photolist-p6mYJ7-pnzzYB-pnzzPP-p6nAYQ-p6nPY6-pnRSXP-p6mYMd-p6nQnx-p6mYWS
https://www.flickr.com/photos/nepaltibet2005/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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2.2.2 Framtidens form 

Horisontella och vertikalla böjningar har lidit ett kort och fattigt livt: inom enkom ett par år har 

den sortens böjningsfaktorer kommit och gått på dagens marknad. Dagens modeller har 

utvecklas ännu ett steg i hopp om att till slut vinna över en osäker markand. Sidoböjningar är 

efterföljaren och den nya flugan: kommer den avnjuta större succé? 

 

Framtidens trender är svåra att förutspå; eventuellt kan dem horisontella och vertikala 

böjningarna göra en triumpferande comeback inom en snar framtid. För tillfället är det den nya 

sidoböjningen som leder anfallet: således blir detta den större fokuseringen av uppsatsen, att 

försöka sia om dess framtid. Varför argumenteras i kapitel ett och hur resoneras i kapitel tre. 

2.3 The Diffusion of Innovations 

Forskare har länge försökt förstå hur och varför—och varför inte—nya teknologier och idéer 

sprids genom samhället. Det tidigaste forskningsarbete inom ämnet pågick mot 1800-talet slut 

och utvecklades stort med agrikulturens framväxt i USA mellan 1920- och 1940-talet när 

radikalt nya metoder och verktyg snabbt spreds sig över landet.  

 

År 1962 publicerade professor Everett Rogers sin nya teori: ”The Diffusion of Innovations” 

(sv: utspridningen av innovationer). Rogers menar utspridningen av innovationer—definerat 

som ”idéer som betraktas som nya av individen”—beror på fyra grundläggande element: det 

sociala systemet som kontext, kommunikationskanaler, innovationens egna natur och ren tid 

(Rogers 2003). 

 

Denna teori är av speciellt intresse för detta arbete som analytisk grund av den egna empirin. 

Böjda skärmar kan i allra högst grad betraktas som en teknologisk innovation; nya analytiska 

möjligheter kan framställas genom denna teorins applikation. Härefter presenteras teorins 

relevant beståndsdelar för uppsatsen mer ingående för senare applikation i kapitel fem (analys) 

och sex (slutsats). 

2.3.1 Det sociala systemet 

Ett socialt system defineras som ett set av av relaterade deltagare, samverkande i 

problemlösning mot ett gemensamt mål. Dessa deltagare kan vara allt från enskilda individer 

till globala företag. Såldes kan exempelvis vårt betraktas som ett socialt system: ett 

samverkande mellan många individer, grupper och företag att uppnå en stabil samlevnad med 

varandra. 

 

Detta sociala system, hur det än ser ut, utgör en avgränsning inom vilken innovationen 

cirkulerar. Beroende på systemets sociala struktur och utformning påverkas denna spridning, 

likt deltagarnas egna normer—deras etablerade beteendemönster. Åsiktsledarskap är en viktig 

faktor inom det sociala systemet: hur en individ kan ändra andras åsikter till det denna anser 

önskvärt. 
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Applicerat till denna studie kan vi betrakta dagens samhället som ett socialt system. Dess 

struktur och understådda normer kan komma att påverka spridningen och adoptionen av 

smartphones med böjda sidor. Framför allt är åsiktsledarskap en intressant faktor: vi lyssnar 

ofta på bekantas och experters åsikter och låter dessa styra våra egna. 

2.3.2 Innovationen 

Innovationens egna natur har debaterbart störst inflytande på dess spridning. Rogers definerar 

ett antal faktorer hos innovationen som anses kritiska för dess spridning och adoption: 

Relativ fördel 

Innovationer återuppfinner gamla idéer och jämförs således med det den ämnar att ersätta. 

Individen måste anse att innovationen erbjuder någon typ av fördel och större nytta än det gamla 

annars anses det ett onödigt byte.  

Enligt denna studie kan detta liknas efter böjda smartphones jämfört med flata: vad för större 

nytta erbjuder böjda sidor i smartphones än dem äldre modellerna, om någon? 

Komplexitet 

Desto svårare någonting är att använda, desto färre kommer att använda det; desto enklare 

någonting är att använda, desto fler kommer att använda det. Om innovationen upplevs som 

komplex och invecklad kommer det hämna dess spridning. 

Anses böjda skärmar och sidor som komplexa? Är det svårare eller lättare att använda jämfört 

med flata mobiltelefoner? 

Kompatibilitet 

En ny idé bör vara kompatibel med redan existerade värderingar, erfarenheter och behov inom 

det sociala systemet. En innovation som motsäger dagens samhälle kommer adopteras i mindre 

grad än en som komplementerar och naturellt utvecklar det. 

Är smartphones med böjda sidor kompatibla med dagens värderingar, erfarenheter och behov? 

Vad värderar vi? Hur ser vår tidigare erfarnhet ut med böjda skärmar? Finns det ett behov av 

innovationen? 

Testningsförmåga 

Desto större förmåga innovationen har att först testas, desto fler kommer adoptera denna. Det 

är riskfyllt att investera i det helt okända; personer gillar möjligheten att testa och experimentera 

först. Vi kan se detta med exempelvis bilar: det är självklart att provköra den senaste, innovativa 

bilmodellen först innan man bestämmer sig. 

Finns det en förmåga för individer att först testa smartphones med böjda sidor? 

Observationsförmåga 

Även om vi inte kan testa så är det försäkrande att först observera innovationen i bruk. Denna 

observation framhäver diskussion och utbyte av information som sprids, typiskt mellan 

bekanta, vänner och familj. Observationen av t.ex. en så kallad selfie-stick förmedlas vidare till 

observantens vän som möjligen själv adopterar innovationen. 

Har smartphones med böjda sidor en förmåga att observeras, diskuteras och informeras om? 
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2.3.3 Tid 

Tid är en grundläggande faktor för en innovations spridning och adoption, både på nivåen hos 

en enskild individ samt det sociala systemet på sin helhet. Det specifieras enligt följlande: 

Innovationsbeslutet 

Innovationsbeslutet är en mental process som varje enskild individ går igenom gentemot en 

innovation. Det är dess tankegångar, resonemang och eventuellt beslut varesig han bör eller bör 

inte adoptera innovationen i fråga. Denna process kan delas upp i fem steg: 

 

1. Kunskap: individen erhåller förståelse för en innovations existens och funktion.  

2. Övertalning: individen utformar en åsikt om innovationen, positiv eller negativ. 

3. Beslut: individen gör beslut om att adoptera innovationen eller ej. 

4. Implementation: om adopterad så sätts innovationen i bruk. 

5. Bekräftelse: innovationen och beslutet att adoptera utvärderas—var det rätt beslut? 

Innovativitet 

Innovativitet är graden till vilken en given deltagare av det sociala systemet är tidigare än andra 

att adoptera innovationen. Desto tidigare, desto mer innovativ. Det sociala systemet klassifieras 

efter fem kategorier som motsvarar alla deltagares relativa innovativitet: 

 

1. Innovatörer:   2,5% 

2. Tidiga adoptörer:  13,5% 

3. Tidig majoritet:  34% 

4. Sen majoritet:   34% 

5. Laggards:   16% 

2.4 Lionel Tiger’s Four Pleasures 

Dr. Lionel Tiger är en kanadensisk antropolog. Han har skrivit ett flertal akademiska rapporter 

och böcker om människans beteende gentemot varandra. Bland dessa finns boken ”The Pursuit 

of Pleasure” från 1992. I denna bok undersöker Tiger vad som menas med en mänskligt nöje, 

vad och varför vi uppfattar nöjen och slutligen presenterar ett ramverk för att klassifiera dessa 

nöjen (Tiger 1992). 

 

Ramverket kallas således Lionel Tiger’s Four Pleasures (sv: fyra nöjen) och definerar fyra olika 

kategorier av nöjen: fysiska, psykiska, ideologiska och sociala nöjen. Dessa nöjen återfinns 

överallt i livet: från mat och samlag till platser och produkter. Genom ramverkets applikation 

kan nya tankegångar struktueras på ett nytt sätt och bättre ge svar på vad för nöjen man kan 

utvinna och varför. Vida erkänt, ramverket populäriserades vidare av Patrick W. Jordans skrift 

om att att designa njutbara produkter. (Jordan 2002) Vi anser detta ramverk är fullt applicerbar 

till smartphones med böjda skärmar som en produkt och möjligen gör ett nytt perspektiv på 

teknologins natur.   
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2.4.1 Vad är ett nöje? 

Nöjen kan associeras med många ting: från god mat till exotiska resa; sociala möten till sexuellt 

samlag; underhållande spel till bruket av produkter vi gillar. Det är inte ofta någonting individen 

aktivt tänker på man kan oftast associeras med det vardagliga. 

 

Hur känns stolen? Är den bekväm till kroppen—estetisk tilltalande? Är datorn responsiv, snabb 

och lättlärd, med bekvämt sken för ögonen? Är kläderna sköna mot huden—kanske 

miljövänligt tvättad, eller en designrock för att imponera andra? Nöjen är oftast en 

undermedveten tankegång som styr och motiverar oss, överskuggad av mer ljudligt missnöje 

och inte typiskt associerat med så vardagliga ting vi tar för givet. 

 

Att avnjuta ett nöje är inget nytt koncept. Vi har alla en uppfattning om vad vi själva uppfattar 

som nöjande. Det kan handla om allt från att njuta av en varm brasa, favoritartistens senaste 

singel, exotisk mat from Orienten till mäktiga utsikter i fjärran länder. För att citera Tiger: 

 
“[...] It is enough to assert that pleasure is easily and widely assigned to the positive side of the ledger of 

experience. To paraphrase the comment of Justice Potter Stewart about pornography: you know it when 

you see it.” (Tiger, L. 1992, s. 17-18) 

 

Från mat till kläder och möbler till musik, vi kan finna nöjen i många olika ting. Teknologi är 

inget undantag—ett uppenbart exempel, om någonting. Mobiltelefoner utvecklas ständigt i nya 

riktningar i en ständig uppgift att behålla användarna belåtna. Idag är det sidoböjningens tur: 

hur väl lyckas den? 

2.4.2 Dem fyra nöjena 

Härefter presenteras och diskuteras ramverkets fyra kategorier för senare bruk som teoretisk 

och metodisk grund i uppsatsens gång. (Tiger 1992, s. 53-60) Hädanefter refererar vi till detta 

ramverk via kortbeteckningen ”4P”. Den praktiska applikation av ramverket diskuteras i större 

detalj i kapitel tre. 

Fysisk nöje 

Fysiska nöjen berör dem mänskliga sinnernas inverkan. Traditionellt räknas människan ha fem 

grundläggande sinnen: syn, smak, känsel, lukt och hörsel. Ett fysiskt nöje kan således handla 

om till exempel hur någonting fysiskt känns, luktar eller låter. I uppsatsens fall berör detta 

främst hur mobiltelefonen och dess böjning fysisk känns i handen.  

 

Den fysiska synen ska inte förväxlas med om man tycker någonting ser estetiskt ut; fysisk syn 

handlar om hur ”skönt” någonting är att se. Om  en produkts utseende är fysiskt svårt för ögonen 

att fokusera på och resulterar i huvudvärk är detta motsatsen till ett fysiskt nöje. Estetiskt nöje 

om en produkts utseende räknas istället under ideologiskt nöje nedan. 

Psykiskt nöje 

Psykiskt nöje berör kunskap, inlärning och visdem. Exempelvis kan en responsiv, snabb dator 

psykiskt kännas nöjande (till skillnad mot en långsam dator som oftast är väldigt frustrerande). 

Ett lättlärt, användarvänligt system erbjuder även då en psykiskt nöje. I uppsatsens fall berör 

denna kategori till merdelen hur en given individ psykiskt känner av en smartphones böjning: 

känns böjningen responsiv och snabb? Är den lättlärd? 
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Ideologiskt nöje 

Ideologiska nöjen kan mer vardagligt sammanfattas som “värderingar”. Det behandlar dels 

ideologer själv—exempelvis dem miljövänliga och ekologiska—med även mer personliga 

smaker, dygder och värderingar. En bilist kör elbil då kan vill vara miljövänlig; den unga 

hipstern köper alltid det senaste och trendigaste för att ligga i framkant; mannen handlar en 

tröja då intäkterna går till idelliska syften, osv. 

 

Här räknas även estestik under personlig smak. Om en kund finner produkten estetiskt 

tilltalande räknas detta som ett ideologiskt nöje. Smak är självfallet högst subjektivt: den 

konstnärliga kan avnjuta konst från en viss period jämfört med andra. Vissa gillar det 

futuristiska; vissa gillar det gammelmodiga och spartanska.  

Socialt nöje 

Människan är en social varelse: varesig det handlar om vänner, kärlek, familj eller liknande 

drar många ett nöje från att umgås. Exempelvis kan en produkt erbjuda ett social nöje genom 

att på något sätt förbinda människor: telefoner är ett självklart exempel. Vi kan ständigt ta 

kontakt med bekanta och okända genom meddelanden, samtal och Internet. 

 

Socialt nöje berör även hur vi känner oss inom socialla sammanhang. Att visa upp den senaste, 

vassaste mobiltelefonen kan få ägaren att känna sig speciellt ”cool” och imponerande bland 

folk. Rolex-klockor är ett speciellt exempel: det är inte främst modellen som säljer; det är 

märket, då Rolex har blivit en social statussymbol på prestige och förmögenhet. 

 

Ovanstående fyra kategorier av nöjen utgör den teoretiska grunden från vilket metodiken utgår 

ifrån. Vi diskuterar den praktiska applikationen av detta ramverk i nästföljande kapitel. 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras och motiveras de val av metoder och arbetssätt under uppsatsens 

gång. Inledningsvis presenteras forskningsansatsen följt av en beskrivning av datainsamlingen 

samt dataanalyse, med sist kort kritik mot metodens potentiella svagheter. 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsstrategin för detta arbete är en undersökning. Målet med denna strategi är att 

anskaffa en större  mängd data  för jämförelse gentemot en större population för att dra generella 

slutsatser utifrån återkommande mönster. Genom intervjuer insamlas denna data: 

 
“An interview is a particular kind of conversation between people. [...] They usually have an agenda – 

particular issues they want to find out about – so the discussion topics do not occur arbitrarily or randemly, 

with both sides free to choose topics at will. Instead, the researcher will steer the discussion onto their 

topics of interest.” (Oates, B. 2006 kap. 13, s. 172)  

 

Denna undersökning specifieras närmare till en attitydundersökning med fokus på deltagarnas 

subjektiva attituder—det vill säga, tankegånger, åsikter och resonemang. Detta anses mer 

passande givet uppsatsens ämne och teoretiska grund. Medan en undersökning är typisk 

kvantitativ i sin data och intervjuer är kvalitativa insamlingsmetoder så  kan dem kombineras: 

 
”Interviews are much used in case studies and ethnographies, but can be used in other strategies too. 

For example, they can be used in surveys, that is, interview people rather than asking them a complete 

questionnaire. They are also often used to ’top-and-tail’ a survey strategy—interviews are used to elicit 

themes that are then included in a questionnaire…” (Oates, B. 2006 kap. 13, s. 172-173) 

 

Valet av intervjuer istället för t.ex. frågeformulär eller observationer anses mest lämpligt för 

detta arbete och dess strategi. Detta diskuteras mer ingående i nedanstående del 3.2. Arbetet 

kan vidare summeras som en djupgående studie av en given situation. För att citera Oates 

kring naturen av forskningsbidraget: 

 
”Since computers and information systems are comparatively new, and since we continue to find new 

uses for them,  there are many opportunities to study them in depth in context that have not been studied 

before.” (Oates, B. kap. 2, s. 36) 

 

Med denna uppsats hoppas vi uppnå ett vetenskapligt forskningsbidrag som vidarutvecklar 

den bristfälliga kunskapsbasen för ämnet om användaracceptans av smartphones med böjda 

skärmar, specifikt böjda sidor. Vi har även förhoppningar att denna nya kunskap och 

förståelse kan utgöra grund för vidare forskning inom ämnet i framtiden.  

 

Forskningsparadigmet för detta arbete är intepretivism. Interpretivism anses lämpligt enligt 

målsättningen för denna studie då människans beteende och tankegångar är det vi vill 

undersöka. För att återigen citera Oates kring intepretivismens aspekter (egen kursiv): 

 
“Research is aimed at understanding people in their worlds, not in the artificial world of a 

laboratory as in most experiments. What happens in that natural setting is studied from the 

perspectives of the participants and without the researchers imposing their outsiders’ previous 

understanding or expectations onto the situation.” (Oates, B. 2006 kap. 20, s. 262) 
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3.2 Metodik för datainsamling 

Den primära insamlingsmetoden av data för denna studie är semistruktuerade intervjuer med 

användare av teknologin i fråga. Komplementerande pilotintervjuer i arbetets början samlade 

in empirisk data vilket induktivt styrde uppsatsens fokus. 

3.2.1 Informella pilotintervjuer 

I uppsatsens början utfördes en serie informella pilotintervjuer av anställda inom 

mobiltelefonsbranchen. Syftet var att utvinna en ny förståelse för teknologins natur och 

spridning i nudagens samhället. Detta gjordes för att bättre kunna utveckla mer relevanta 

intervjufrågor och bearbeta  mer precis fokus inom ämnet. Exempelvis frågades det var för 

typer av böjda smartphones det fanns, vilka var populära och v.v., teknologins historia, m.m. 

 

Dessa pilotintervjuer utfördes på fyra olika butiker inom Uppsala: Telenor AB och Telia Butik 

i Gränbystaden samt Uppsala Centrum (S:t Per-gallerian). Intervjuerna var informella utan 

tidigare kontakt eller större klargörning kring forskningssyftet; forskaren frågade likt en normal 

kund. Identiteterna på dem anställda som besvarade dessa frågor skrivs ej för sekretesssyften 

men givet deras anställning och uppenbara, sammanhängande kunskap betraktas dessa som 

pålitliga källor. 

 

Resultaten av dessa informella pilotintervjuer var goda och hjälpte främst av allt att styra 

uppsatsens originella fokus från böjda mobiler generellt till specifikt sidoböjningar. 

Rekommendationer gavs som styrde inköpet av en Samsung Galaxy S6 Edge som 

stimulusmaterial inför nästkommande intervjuer. 

3.2.2 Semistruktuerade användarintervjuer 

Som primär insamlingsmetod av empirisk data intervjuades användare av teknologin i fråga. 

Intervjuerna ställdes semistruktuerade, bearbetat utifrån data från ovannämnda pilotintervjuer.  

 

Vi argumenterar att ett semistruktuerat tillvägagångsätt är den optimala balansen: en fullt 

struktuerad intervju förhindrar öppen diskussion och hämnar svaren till hur snarare än varför. 

Omvänt, en helt ostruktuerad intervju riskerar att tappa fokusen av det givna Four Pleasures-

ramverket vi ämnar att utgå ifrån. Om samma frågor inte ställs från en intervju till en annan kan 

man inte förvänta sig likaktiga svar, av vilket vi är mest intresserade av: återkommande svar 

och förhärskande teman. 

 

Frågorna inom dessa semistruktuerade intervjuer är baserade på Lionel Tigers Four Pleasures-

ramverk (se kap. 2.3). Genom detta ramverk hoppas vi kunna konstruktivt struktuera nya 

tankegångar; att fråga ”varför/varför inte gillar du teknologin?” är på sådan generell, ytlig nivå 

att insiktsrika svar ej kan förväntas. Att således kategorisera frågor som fysiska, psykiska, 

ideologiska och sociala tillmöjliggör mer konkreta frågor mer större precision.  

Se bilaga 8.1 för dem bifogade intervjufrågorna. 
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Då två av fyra kategorier av 4P-ramverket (fyskiskt- och psykiskt nöje) berör hur användaren 

personligen upplever teknologin—exempelvis hur den känns i handen eller hur responsiv den 

känns—beaktades det olämpligt att fråga deltagare utan tidigare erfarenhet. Som lösning 

presenterades så kallat stimulusmaterial: ett exemplar av Samsung Galaxy S6 Edge med en 

böjningsfaktor av sidoböjningar (se kap. 2.1.1). 

 

Intervjuerna utfördes i privat fastighet och varade ca. 45 minuter var, exklusive kontraktuella 

klargöringar och muntliga förberedelser. Dessa utfördes mellan enbart deltagaren och 

forskaren utan annat sällskap. Ljudet av samtalen spelades in för senare transkribering och 

kodning. Deltagarna erbjöds validering och eventuell revidering av det transkriberade 

materialet; ingen deltagare utövade denna rättighet. 

 

Under intervjuns gång och i samband med frågorna presenterades detta exemplar för 

användaren att nyttja. Givet till exempel frågan ”hur känns böjningen fyskiskt i handen?” kunde 

användaren nu praktiskt och ärligt dela sin åsikt istället för att osäkert gissa om sådan tidigare 

erfarnhet fattades. 

 

Resultaten av intervjuerna var väldigt positivt. En flytande diskussion kunde enkelt upprättas 

tack vare intervjuernas semistruktuerade natur. Deltagarna kunde enkelt förstå 

intervjufrågornas tema och svara utförligt därefter. Angående bruket av ett 

demonstrationsexemplar av mobiltelefon med sidoböjning på plats för deltagarna att använda 

var även detta en succé: alla deltagare rapporterade nya insikter som annars skulle ha förblivit 

okända. 

3.3 Urvalsgrupper 

Urvalsgrupperna för denna uppsats är tvåsidiga. Gällande dem informella pilotintervjuerna 

bemöttes försäljningspersonalen på ett flertal affärer i Uppsala som sålde mobiltelefoner, bland 

annat modeller med  diverse böjningsfaktorer. Urvalet av dessa informella informanter var 

målmedvetet. Givet personalens utbildning och erfarenhet med teknologins utveckling och 

nuvarande trender inom marknaden kunde dem alla sammanhängande svar, oberoende av 

varandra och utan behov av egen efterforskning på plats.  

 

Urvalet av deltagare för dem semistruktuerade intervjuerna var målmedveten—d.v.s. specifikt 

utvalda deltagare beroende på dess kvalitéer. Inom denna uppsats ram var vi intresserade av 

individer med tidigare erfarenhet av smartphones—men inte nödvändigtvis specifikt 

smartphones med böjda skärmar, än mindre böjda sidor. Utan tidigare erfarenhet av 

smartphones överhuvudtaget vore det närintill meningslöst att vidare fråga om en väldigt 

specifikt, avancerad typ av smartphones. 

 

Erfarenhet av smartphones—böjd eller ej—är önskvärd. Vardera sidor har potentiellt 

intressanta argument och tankar varför respektive varför inte dem har använd teknologin 

tidigare. Trots att man aldrig har använt en böjd smartphone kan man fortfarande ha åsikter om 

den—åsikter som kan styra speciellt varför man inte har ändrat på detta tills nu. Dessa åsikter 

är av specifikt intresse gentemot uppsatsens målsättning att förstå just varför och varför inte. 
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Utöver dessa nödvändiga förusättningar var selektionen av deltagare bekvämlig: frivilliga 

intressanter med bägge fritiden, erfarenheten och tidigare bekantskap med den bedrivande 

forskaren. 

 

12 intervjuer utfördes under studiens gång. Bland dessa deltagare fanns bägge män och 

kvinnor mellan åldrarna 20 till 50. Deras utbildning, arbete och intressen varierade markant 

men alla deltagare uttryckte ett visst intresse av mobiltelefoner som produkt, typiskt som ett 

resultat av teknologins vardagliga applikation. Som grundläggande kriterium definerat ovan 

erhöll alla deltagare tidigare erfarenhet med mobiltelefoner. Ingen av deltagarna hade dock 

tidigare använt en mobiltelefon med sidoböjning; bruket av exemplaret under intervjuns gång 

var det första tillfället. 

3.4 Metodik för dataanalys 

Som tidigare omnämnt i detta kapitel utgår vi från ett kvalitativt perspektivt; konsekvent blir 

analysen av empirin kvalitativt tolkad. Bearbetningen och dataanalysen av vår insamlade empiri 

ämnar att upptäcka och uppmärksamma återkommande och förhärskanden teman mellan 

användarintervjuerna. Denna analys av förhärskande teman görs deduktiv, baserat på förvalda 

teorier (se kapitel 5). Utifrån dessa sammanhängande teman och mönster ämnar vi att dra 

deduktiva slutsatser som djupgående och deskriptiva beskrivningar att slutligen presentera som 

kunskapsbidrag till det akademiska fältet. 

 

Som teoretisk grund för vår kvalitativa analys av empirin använder vi oss främst av två teorier, 

tidigare presenterade i kapitel 2: Lionel Tiger’s Four Pleasures och Roger Everett’s Diffusion 

of Innovations. Vi har goda förhoppningar att dessa teorier kan strukturera och uppmunta unika 

svar från ett nytt perspektiv, och även förklara dessa argument och svar.. 

3.5. Kritisk granskning av metodik 

Den valda metodik är inte utan svagheter som börs uppmärksammas för full transparens. 

Dessa omnämns här och diskuteras vidare i kapitel sex med anknytning till framtida 

forskning. 

 

Som forskningsstrategi betraktas en undersökning typiskt som kvantitativ med större mängder 

deltagare och standardiserad data. Medan denna har anpassats sig till ett kvalitativt 

tillvägagångssätt angående attityder förlorar strategin sin representabilitet gentemot större 

populationer. En lösning vore en liknande enkätundersökning, ersättande elelr 

komplementerande. 

 

Metodiken av datainsamling och intervjuernas semistruktur anses lämpligast givet 

undersökningens natur och studiens målsättningar. Urvalet därav kan dock potentiellt ha 

avnjutit en större blandning av deltagare som faktiskt har brukat en mobilttelefon med 

sidoböjning tidigare. Dessa vore sannoligen mer kritiska då dem har redan använt teknologin 

under längre tid och har större erfarenhet av dessa styrkor och svagheter. 
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Risken existerar även att deltagarna blir ”förbländade” av sin första erfarenhet med teknologin 

och negativa åsikter skjuts undan. På liknande ses anses ett intervjutillfälle (ca. 45min) för 

kort för deltagaren att till fullo lära sig och bruka teknologin. Sannoligen skulle svaren vara 

mer utförliga och kritiska givet flera dagar att testa och vänja sig till sidoböjningen till dess 

fulla potential. 
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4. Empiri  

Detta kapitel presenterar resultaten och den insamlade datan av dem utförda intervjuerna. 

Inledningsvis beskrivs intervjuernas aspekter, omständigheter och dess överskådliga resultat. 

Därefter utvecklas empirin efter kategori enligt 4P-ramverket, vadan intervjufrågornas form. 

4.1 Återkommande teman 

4.1.1 Fysiskt nöje 

Deltagarnas attityder kring dem fysiska aspekterna av teknolgin var tydliga. En avgörande 

majoritet, 7 av 12, uttyckte en positiv inställning till sidoböjningens form i handen. Denna 

anmärktes oftast som ergonomisk, överlägsen jämfört med en flat mobiltelefon. Många ansåg 

det lättare att nå över skärmen tack vare fingrarnas naturliga böjning jämsides mobiltelefonens. 

I fickan betraktades sidoböjningen också överlägsen utan skarpa sidor att trycka emot och slita 

i materialet. 

 

Resterande deltagare var mindre positiva till den fysiska känseln av teknologin. Dessa uttrycke 

en svårighet att nå över skärmen, speciellt med en skärm som böjdes allt längre bort, in mot 

handen. Denna svårighet attributerades dels till exemplarets storlek och dels till deltagarnas 

små händer jämfört med andras. 

 

Utöver ett fysisk nöje vad det angår ren känsel uttrycktes ett enhetligt samtycke angående fysisk 

syn av sidoböjningen. Detta ska inte förväxlas med estestik och smak i uteseende (se 2.4.2). 

Deltagarna beskrev ett nytt djup i bild tack vare dem böjda sidorna. Medan en subtil skillnad 

och svårförklarigt bland deltagarna var responsen mycket positiv. En deltagare försökte bäst 

summera känslan: 

 
”Det blir ju bra djup. Det blir också som att man får bättre helhetskänsla i bilden.” (Deltagare ”J”) 

 

Ingen deltagare kunde föreslå en unik, praktisk applikation eller funktionalitet av sidoböjningen 

jämfört med vanliga, flata mobiltelefoner. Det ansågs inte att den gjorde någonting som annars 

kunde även utföras av en flat mobiltelefon. En deltagare förklarade och föreslog: 

 
”Jag tror att böjningen är för liten och lätt för att kunna göra något stort av det. Tänk om sidan var typ 

dubbelt så bred, där man alltid hade en snabbmenu eller en separat skärm istället…” (Deltagare ”A”) 

 

Dem andra fysiska sinnerna—hörsel, lukt och smak—berördes inte av deltagarna under 

intervjuernas gång. Med högtalare på dem flata kortsidorna än dem böjda långsidorna 

betraktades ljudet irrelvant, mycket likt sidoböjningens lukt samt smak, om någon. 
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4.1.2 Psykiskt nöje 

Dem psykiska resultaten bland deltagarna var blandade. En minoritet på en tredjedel av alla 

deltagare ansåg exemplaret av teknologin intuitiv och lättlärd: utan handledning, demonstration 

eller manual kunde sidoböjningen njutnas till stor effektivitet, inklusive bland annat en 

snabbmeny och ett nyhetsflöde längs sidorna. 

 

Resterande deltagare uttryckte en förvirring, dels med vad sidoböjningarna erbjöd och dels hur 

man aktiverade dessa. Dem ansåg även urvalet begränsat och merdelen anmärkte att samma 

funktionalitet existerade i deras flata mobiltelefoner men med mer självklar åtkomst. 

 

Deltagarnas attityder kring hur responsiv sidoböjningarna är var även dem delade. hälften ansåg 

att teknologin svarade snabb och effektiv på deras kommandon (e.g. att dra in en snabbmeny 

runt den böjda sidan), medan resterande demonstrerbart fann samma gest obekväm och 

impraktisk. 

 

Trots tidigare delning blev åsikten enhetlig angående skrivande med böjda sidor. Ingen 

deltagare ansåg att teknologin tillförde en ny respons gällande denna applikation jämfört med 

en flat mobiltelefon. En deltagare uttryckte sin förundran: 

 
”Liksom, vad är poängen med sidorna om dem inte gör någonting med det? Alla bokstäver och så sitter 

ju innanför kanterna så det blir som att skriva på en platt mobil igen.” (Deltagare ”V”) 

4.1.3 Ideologiskt nöje 

Deltagarnas värderingar och ideologiska attityder gentemot sidoböjningen var enhetligt. Givet 

den subjektiva naturen av personers åsikter var detta speciellt överraskande. Alla deltagare 

uttryckte samma eller högst liknande tankar och argument gentemot teknologin. 

 

Exemplaret av sidoböjning betraktades som estetiskt tilltalande utan undantag. 

Mobiltelefonen—uttryckligen tack vare just dem böjda sidorna—lovordades som ”cool”, 

”innovativ”, ”futuristisk”, etc. Medan annars ett stilrent exemplar påpekade många att dem 

böjda sidorna ”gjorde” mobilen; utan dem—istället en flat mobiltelefon—skulle dem inte finna 

den estetiskt tilltalande. 

 

Böjningsfaktorn kunde passas till många deltagares värderingar. Den mest återkommande var 

”innovativ”: att teknologin gav en upplevelse av någonting nytt och originellt. ”Konstnärlig” 

och ”stilren” återkom även med lovord angående exemplarets flytande enkelhet i design. 
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4.1.4 Socialt nöje 

Vid ett flertal tillfällen uttryckte flera deltagare ivrigt ett socialt nöje innan denna kategori ens 

hade nåtts under intervjun. Uppenbarligen är det en av dem större aspekterna av teknologin. 

Känsla och utseende åtsido uttryckte alla deltagare en stor villighet att presentera sidoböjningen 

inom sociala sammanhang, perfekt exemplifierat av en deltagare: 

 
”Jag hade aldrig sett en sån här telefon innan nu, och det är ju nånting inte ens många har—då blir det en 

cool grej, och alla bara ’wow, vad är det där för telefon?’. Då blir det en snackis.” (Deltagare ”J”) 

 

Givet exemplaret i hand kunde många deltagare associera sig själva till diverse sociala 

umgängen. Mest framkommande var en associering till hipster-rörelsen: att ernjuta det senaste 

och trendigaste bland sociala fronter. 

4.2 Summering 

Innan intervjuns gång uttryckte samtliga deltagare en förhärskande osäkran och förundran 

kring teknologins applikation—även dess existens förekom som en nyhet för ett fåtal 

deltagare. Givet relevant stimulusmaterial, testexemplar och ett struktuerat perspektiv utifrån 

4P-ramverket rapporteras deltagarnas attityd gentemot sidoböjningen ha positivt förändras. 

 

Trots delade åsikter uttryckte alla deltagare en förbättrad förståelse och inställning än innan 

intervjuns gång. Ett flertal påvisade en ökad acceptans för teknologin med förhöjd motivering 

att personligen adoptera en likande modell med sidoböjning inom en snar framtid.  
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5. Analys 

I följande kapitel argumenteras och resoneras undersökningens empiri med kopplingar till 

tidigare forskning inom området samt teoribasen som tidigare redovisats i kapitel 2. Först 

summeras och reflekteras resultaten enligt 4P-ramverket, följd av en analytisk 

sammankoppling till Diffusion of Innovations med fortlöpande sammanknutning till annan 

forskning. Analysen är baserat på forskarens egna tankar och reflektioner. 

5.1 Sidoböjning—en nöjande teknologi? 

Sidoböjningen tilltalar dem mest grundläggande mänskliga sinnerna: känsel och syn. Inte bara 

anser många att den ligger bättre i handen, utan även att den inger ett nytt djup i skärmen. Trots 

den medgivna, begränsade funktionaliteten av teknologin kvarstår omdömet om dess 

användbarhet positivt. Tidigare forskning kan förklara detta fenonem: ett tilltalande 

användargränssnitt—speciellt möjliggjort av den unika sidoböjningen—ökar individens 

uppfattning om användarbarhet, men ej vice versa. (Tractinsky, Katz och Ikar 2000) 

 

En intressant åsiktsskillnad bland deltagarna anmärktes gällande det psykiska nöjet av 

teknologin. Enbart en minoritet fann denna  intuitiv och lättlärd; många fann dem nödvändiga 

gesterna obekväma och opraktiska. 

 

Teknologins styrka blir allt mer uppenbar när tidigare delade åsikter enhetlig förenas. Trots 

impraktiska gester, obekväm passform i handen eller bristfällig funktionalitet fann alla 

deltagare sidoböjning estetisk tilltalande; dem fann den cool. Innovativ, stilren, cool—

återkommande beskrivningar bland alla deltagare. I slutändan är det detta som väger mest—det 

är detta som ”gör” teknologin. 

 

Tidigare forskning har visat att det estetiskt tilltalande inger en självlurande, positiv uppfattning 

om teknologins användarbarhet: det finare men långsammare systemet omdöms oftare bättre 

än det fulare men snabbare (Tractinsky et al. 2000). Överväg detta med forskning som föreslår 

att ”coolhet” säljer (Kim et al. 2015)—och säljer väldigt bra—och en vinnande kombination 

uppstår. 

 

Att tilltala den potentiella adoptörens estetiska smak och personliga värderingar är teknologins 

vinnande drag, men detta tas ett steg längre. Det är inte nog att teknologin bara tilltalar oss; vi 

vill även att den tilltalar andra. Sidoböjningen blir ett instrument att reflektera adoptörens smak 

och hur innovativ samt cool denna är; det blir ett social nöje. 

 

Teknologin är inte fullt nöjande. Få fann den varken bekväm till sinnerna eller enkel att 

använda. Redan där verkar teknologin ha fallerat på hälften av dess kriterier—vem skulle 

adoptera en sådan knappt nöjande teknologi? Hur kan den nu någonsin bli en succé? Svaret 

verkar uppenbart: vi värderar inte dessa nöjen jämnt. 

 

Teknologins tilltalan till vår estetiska smak, värderingar och sociala möjligheter väger mer än 

dess fysiska eller psykiska aspekterna; vi är mer villiga att överse eller lida vissa svagheter mer 

än andra. Givet ett bakvänt exempel—en bekväm, lättanvänd men ful, rent av pinsam 
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mobiltelefon—vore resultaten likadana? Forskning argumenterar ”nej”; vardagligt förnuft 

håller med, summerat i det gamla ordspråket ”ska man vara fin får man lida pin”.   

5.2 Sidoböjningens framtid 

Givet en ny förståelse av sidoböjningen och dess kvalitéer, kan vi förutspå dess framtid? 

Genom en systematisk jämförelse med Rogers teori om innovationers utspridning kan vi 

uppskatta teknologins styrkor, svagheter och andra aspekter samt hur dessa påverkar 

innovationens utspridning genom samhället. 

 

Innovationens egna aspekter är argumenterbart den viktigaste beståndsdelen. Vad 

sidoböjningen själv erbjuder—speciellt jämfört med teknologin den ämnar att ersätta—är av 

störst vikt för att avgöra dess succé. 

 

Den relativa fördelen med sidoböjning jämfört med förexisterande, flata mobiltelefoner är 

debarterbart. Få nya funktionella applikationer möjliggörs av teknologin: ta jämförelsevis 

steget mellan fysisk knappsats och pekskärmens möjligheter vi tar för givet idag. 

Sidoböjningen erbjuder, till synes, ett nominalt, bättre djup i bilden, bättre passform enbart för 

vissa och en otydlig inlärningsprocess och begränsad funktionalitet. 

 

Kan teknologins ideologiska och sociala nöjen betraktas som en relativ fördel, trots dess mer 

abstrakta form? Defintivit: sidoböjningen erbjuder någonting unikt som många andra, 

föråldrade mobiltelefoner betraktas sakna. Innovativiteten och den unika estetstiken av 

teknologin ger känslan av någonting nytt, fräscht och coolt som gårdagens modeller saknar. 

 

Problemet med denna fördel är att den är utgående. Det innovativa är enbart nytt tills 

någonting nyare ersätter denna, och givet teknologins skenande framfart kan det vara snarare 

än vad vi tror. Om teknologins innovativitet är dess enda ben att stå på utgör det en väldig 

osäker och sannolikt en begränsad livscykel. Den är även självbesegrande: om innovationens 

säljpunkt är just dess innovativitet så blir den allt mindre innovativ desto fler säljs. Är den lika 

innovativ, cool och ny när alla andra också har den?  

 

Gällande kompatibilitet med dagens sociala system—i studiens syfte, samhället på stort—är 

denna stark. Medan kompatbiliteten inte ska förväxlas med Internet, synkroniserade konton, 

kontaker och så vidare—detta attributeras till mjukvaran, inte hårdvaran—så 

överrensstämmer sidoböjningen väl med vardagliga värderingar: det innovativa, det coola, det 

häftiga. 

 

Finns ett behov av teknologin? Begrunda följande citat om behov och begär: 

 
”Surviving is about need; living is about want.” (Dan Groat, Monarchs and Medicants) 

 

Skillnaden mellan ett behov och ett begär måste understryckas. Exempelvis kan behovet av ny 

medicin för att bota sjukdem vara avsevärt. Kan man säga det samma om mobiltelefoner? 

Argumenterbart, ja: mobiltelefoner är en väsentlig del av vårt sociala system, både 

personligen och professionellt.  
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Finns det dock ett behov av specifikt mobiltelefoner med böjda sidor? Finns det ett begär av 

specifikt mobiltelefoner med böjda sidor? Det är av forskarens åsikt att varken behövs, men 

bägge begärs inom ett samhälle där vi ständigt suktar efter det allra nyaste, oavsett hur 

marginellt bättre—eller rent av värre—detta är. 

 

Givet oavsett ett behov eller en begäran så spelar innovationens förmåga att testas en stor roll. 

Desto mer vi kan testa någonting innan adoption, desto mer sannolika är vi att adoptera. Vi 

kan likna detta till en provkörning av bil, ett speldemo av full version eller vardaliga 

produkterbjuden: ”nöjd eller pengarna tillbaka”. 

 

Förmågan bland sidoböjningar att först testas är begränsad. Möjligtvis gäller det att prova ett 

exemplar i telefonbutik under begränsad tid och omständigheter. Få telefonbutiker utövar en 

”prova-på”-policy, och trots eventuellt öppet köp blir testningsförmågan begränsad. Även 

möjligheten att testa sidoböjningen via bekanta eller vänner är begränsat givet innovations 

begränsade spridning och dess tidiga livscykel. 

 

Sidoböjningens förmåga att observas är dock avsevärt starkare. Mellan butiker, andra 

användare, reklam på Internet, TV och i tidningen finns det många möjligheter att observera 

innovationen i aktion. Även utan möjligheten att först personligen testa teknologin är det en 

betrygande känsla att enbart se den nyttjas av andra. 

 

Det är inte nog att betrakta enbart innovationen själv. Systemet där innovationen ämnas att 

spridas måste även den begrunda. Beroende på dess natur—och variende kompatibilitet 

därav—kan detta påskynda eller förhindra innovationens spridning. 

 

Dagens samhälle som socialt system sammankopplat som aldrig tidigare. Ofantliga mängder 

information om varje tänkbart ämne är tillgängligt till många, speciellt via Internet som ett 

globalt nätverk av nätverk. Dessa kommunikationskanaler tillmöjliggör innovationers 

spridning på nytt sätt. 

 

Givet denna tidigare oskådad källa av information är ignorans oftast frivilligt, inte minst om 

just mobiltelefoner med sidoböjning. Då innovationer kan upptäckas, efterforskas och 

observeras utefter det sociala systemets informationsnatur har det en fundamental påverkan på 

hur teknologin kan komma att sprida sig genom samhället. Systemet tillmöjliggör även 

interpersonlig kommunikation mellan bekanta, vänner och familj att lättare än någonsin kunna 

diskutera exempelvis just sidoböjningen av en mobiltelefon. 

 

Ingen innovation sprids över ett helt socialt system på en dag. Det tar tid—oftast väldigt lång 

tid, även för den bästa innovationen. Hur långt har sidoböjningen kommit—hur långt kommer 

den komma? Givet ovanstående diskussion om innovations aspekter, det sociala systemet och 

dess kommunikationskanaler samt teknologins unga ålder kan deltagarnas innovativitet för 

nuvarande klassifieras runt innovatörer och tidiga adoptörer—dem första 15% av systemet. 

 

Innovationer präglas av en långsam start men med snabb tillväxt efter dem första 

innovatörernas och tidiga adoptörernas beslut att använda innovationen. Givet beståndskraften 

att lyckas som en innovation—det är aldrig en garanti att den helt sprids genom system—

förväntas den tidiga majoriten adoptera teknologin inom dem närmaste åren.  
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6. Slutsats och diskussion 

Detta kapitel presenterar en summerande slutsats av studiens empiriska och analytiska resultat 

och dem initiella forskningsfrågorna besvaras konkret. Därefter förs en kritisk diskussion om 

uppsatsens natur, svagheter och styrkor med förslag på förbättringar och framtida forskning 

som avslutar kapitlet och uppsatsen. 

6.1 Slutsats 

Medan klargjort tidigare i kapitel 3.5 börs det iterera att dessa result och slutsats är ej fullt 

representerbara på en större population givet dess begränsade utval på 12 deltagare. Icke mindre 

anses resultaten vare av explorativt värde angående deras attityder. 

 

Detta arbete ämnade att besvara två frågor, som skrivet: 

 Varför och varför inte är potentiella användare villiga att adoptera smartphones med 

böjda skärmar, specifikt modeller med böjda sidor? 

 Hur ser sidoböjningen plats i samhället ut idag—vad är dess framtid? 

 

Hur lyder svaren? Sidoböjningen utgör en annorlunda teknologi. Teknologins stigande 

populäritet är inte tack vare av en självklart överlägsen, ergonomisk passform, fundamentalt 

djupare bild eller revolutionerande ny funktionalitet. Den avnjuts inte pragmatiskt; den 

avnjuts idealistiskt. 

 

Teknologin tilltalar varken dem fysiska sinnerna eller dem psykiska erfarenheterna till en 

större grad. Dess avsedda fokus ligger i adoptörens värderingar och sociala nöjen med 

specifikt fokus på dess egna innovativitet och radikal estestik. Teknologin är ej designat som 

ett praktiskt verktyg; det är designat som en trofé att stolt visa upp för andra. Som troféer är 

den—tills vidare—sällsynt, nytt och ägt enbart av få. 

 

Innovationen ligger ännu i dess tidigare stadium. Väldigt lite tid har förflutit sedan den 

presenterades till systemet och givet dess bristfälliga natur har den än att spridas brett. 

Eventuellt kommer innovationen nå en tidig majoritet inom dem kommande åren, förutsatt att 

den har styrkan och livslängden att hålla sig kvar så länge. 

 

I slutsats är mobiltelefoner med sidoböjning ett osäkert kort: dess få styrkor är snabbt 

utgående. Utan komplementerande styrkor som njutbar passform och ny funktionalitet 

kommer teknologin finna inga fler ben att stå på när innovativiten av dess böjningsfaktor 

oundvikligt tar slut, vilket mycket väl kan vara snabbare än denna hinner sprida sig.  

 

Ironiskt—och självbesegrande—nog är dock dess största styrka även dess största svaghet: om 

innovationens största säljpunkt är just dess innovativitet så lär den bli allt mindre innovativ 

desto mer den adopteras den blir. 
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6.2 Diskussion 

Uppsatsens ämnesområde och natur måste medges som tvärvetenskapligt och utspätt. Arbetet 

och dess teorier berör många vetenskaper, inte minst sociologi och psykologi. Givet 

uppsatsens grund inom informatik tvingades denna avgränsas till viss grad för ett relevant 

fokus. Struktuerad som en ren sociologisk eller psykologisk studie förmodas bättre result 

kunna utvinnas av framtida forskning istället. 

 

Rogers Diffusion of Innovations är en högst beprövad och pålitlig teori, men eventuellt är den 

inte helt lämpad för detta arbete. Den femte och senaste upplagan släpptes 2003: i tid för 

Internet och mobiltelefoner, men inte på dagens skala. Givet en sjätte upplaga i 2016 skulle 

nog den se annorlunda ut med hur fundamentalt denna nya teknik kan påverka innovationers 

utspridning. Teorin är inte att förkasta helt med alternativ bör övervägas. 

 

Valet av en kvalitativ attitydundersökning och semistruktuerade intervjuer bevisades lyckat. 

Relevant och tydlig empiri utvanns effektivt och som förväntat. Studiens största svaghet är 

dock dess begränsade urval med relativt få deltagare. Dess representabilitet gentemot en 

större population kan rättligen ifrågasättas. 

 

Den originella kunskapsprojekteringen som förberedde denna uppsats planerade för en 

uppföljande enkät att undersöka hur återkommande dem givna svaren faktiskt var på en större 

population. Anser alla att sidoböjningar är en social nöje även på en högre populationsnivå, 

eller råkar intervjudeltagarna vara en enhätlig minoritet? Givet brist på tid samt begränsningar 

som självständig forskare tvingades denna enkät dessvärre förkastas. 

 

Valet att presentera en mobiltelefon med sidoböjning under intervju för deltagaren att testa 

anses en väsentlig del för studien, men den är inte utan problem. Givet begränsad tid och 

omständigheter under intervjuer kunde deltagarna inte till absolut fullo testa mobilen. För 

sådan anses det behöva flera dagar av privat testning.  

 

Det finns även en risk att denna exponering till teknologin kan ha överväldigat deltagarna: 

den gör ett bra, första intryck och denna representerar dess åsikter utan chans att introspektivt 

reflektera. Givet förslaget ovan om utförligare, privat testning över flera dagar misstänkts 

attityderna och resultaten ha varit annorlunda. 

 

Givet uppsatsens överskådliga fokus på ämnet kan framtida forskning eventuellt specifiera sig 

utifrån detta arbete. Även originellt planerat var en jämförelse av acceptans mellan kön samt 

ålder gentemot teknologin men dessa tvingades förkastas. Sådana specifierade 

frågeställningar anses en naturlig utveckling av detta arbete, speciellt utifrån ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. 

 

Slutligen vill forskaren reflektera om sin egna arbetsprocess som självstående forskare. Givet 

61 studenter att dela upp bland grupper av två var olyckan oundviklig. Den efterföljande 

arbetsprocessen är ej att rekommendera, än minst utan en strikt disciplin för eget arbete och 

initiativ. Givet en liknande situation i framtiden vill forskaren personligen rekommendera en 

grupp av tre deltagare med förväntan av en större uppsats än en grupp av en deltagre med 

förväntan av en mindre uppsats. 
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8. Bilagor 

 8.1 Intervjufrågor 

1. Kriteriafrågor: 

1.1. Hur ser din utbildning ut? 

1.2. Vad arbetar du med idag? 

1.3. Vad är dina intressen? 

1.4. Angående mobiltelefoner... 

1.4.1. ... Har du en egen mobiltelefon? 

1.4.2. ... mobiltelefon med kurvad skärm? 

1.4.3. ... Har du någonsin använt en mobilttelefon med kurvad skärm? 

1.4.4. ... Hur ser ditt intresse för mobilttelefoner ut? 

   

2. Fysiskt nöje 

2.1. Hur känns fysiskt att använda telefonen? 

2.2. Känns den kurvade skärmen praktisk eller obehändig? Varför? 

2.2.1 ... jämfört med platta skärmar? 

2.2.2 Hur ergonomisk tror du mobiltelefonen känns (e.g. i fickan)? 

2.2.3 Böjda skärmar sägs ge bättre inlevelse; tror du det samma gäller för 

mobiltelefoner? 

2.3. Vad för praktisk applikation kan den kurvade skärmen ha? 

2.3.1. ... jämfört med platta skärmar? 

   

3. Psykiskt nöje 

3.1. Hur intuitivt känns mobiltelefonen att använda? 

3.2. Vore det enklare eller svårare att skriva med böjningen av skärmen? 

3.3. Känns dem böjda sidorna responsiva? 

3.4. Känns sidofunktioerna lättlärda? 

   

4. Ideologisk nöje 

4.1. Hur estetiskt tilltalande finner du exemplaret? Varför? 

4.2. I ett ord, hur skulle du beskriva exemplaret? Varför? 

4.3. Skulle du kunna relatera telefonen till någon av dina värderingar? 

4.3.1 E.g. miljövänligt, konstnärlig, sofistikerad, innovativ, etc. 

   

5. Socialt nöje 

5.1. Hur skulle du känna dig bland folk med mobilen? Varför? 

5.1.1 Pinsam, cool, hip? 

5.2. Skulle du känna att du tillhör någon social grupp med mobilen? Vilken?  

5.3. Vad erbjuder sidorna dig, socialt? 


