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Abstract	  
This Bachelors exam is about young adults and their use of Mobile Social Network System. 

The use of mobile social media has become more common in today’s society, ranging from 

teenagers, the dominating internet users, to the elderly. The traditional purpose of use in 

mobile phones, the voice communication from one place to another, has in Sweden been 

dominated by text communication instead. Along with the development of Smartphones and 

the mobile interface, the births of mobile social media have increased in the market. 

Reports have shown that of all the devices with the possibility to connect to social networks, 

the one kept closest to our bodies is the mobile phone. One of the advantages of using the 

phone for mobile social media is that you can easily and smoothly update whenever and 

wherever, within one arm’s reach. An update can be anything the user feel like sharing with 

friends. For example the user’s location, feelings and thoughts or it could also be a picture or 

a video clip. 

Our report focuses on what factors contributes to the use of mobile social media, in what 

contexts the updates happen in as well as where, how and why they do. 
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1.	  Inledning	  
Teknikens snabba utveckling i samhället har resulterat till att ett flertal tekniska medier smält 

samman till ett multimedialt landskap med fokusen på individen och användaren. Detta är ett 

tecken på mediekonvergens, där funktioner från olika tekniska verktyg smälts samman till ett. 

 

Under de senaste 20 åren som mobiltelefon funnits som en kommersiell produkt för 

allmänhetens privata bruk, har den utvecklats till andra funktionsmässiga områden än de 

traditionella användningsformerna. I den tredje generationen av mobiltelefoni är det en 

självklarhet att den ska inkludera Internetuppkoppling, multimedia meddelande, text 

meddelande och mobilkamera. Mobiltelefonen har blivit en av dagens främsta 

kommunikationsverktyg (de Souza e Silva 2006). De Souza e Silva (2006) diskuterar 

mobiltelefonen som en ”positionsmedveten apparat” (eng. locations awareness device, i 

fortsättningen kommer vi att hänvisa till den engelska termen) som fungerar som en GPS för 

användarna, där användarna har möjligheten att se var andra användaren befinner sig. Detta 

ses dock fortfarande som något man är vaksam över i många länder, där det väcks debatter om 

integritetsfrågor och därmed har funktionen fortfarande inte varit aktiv på marknaden (de 

Souza e Silva, 2006). Med möjligheten att uppdatera sina sociala medier med mobiltelefonen 

har locations awareness fått en ny definition, men på användarnas egna villkor. 

Mobilanvändningen har blivit en del av vardagen, en del av våra vardagliga rutiner och 

används i högsta grad som ett socialt verktyg för kommunikation (Findahl 2009). 

Mobiltelefonen är den teknik som har vuxit fram snabbast i människan historia. Tidigare 

användes mobiltelefonen nästan endast i affärssammanhang, men idag har den blivit en del av 

vår hantering av sociala relationer (Banjo et al 2008). Den mobila användningen definieras 

vid varje tillämpning av mobilen som ett verktyg, så som prata i mobiltelefonen, skriva ett 

textmeddelande eller allmän uppvisning av verktyget i sig (Banjo et al 2008). Idag finns det 

även fler interaktionsmöjligheter med mobiltelefonen tack vare utvecklingen av smarta 

telefonerna (eng. smartphones, i fortsättningen kommer vi hänvisa till den engelska termen) 

och dess applikationer för samspel med sociala medier. 

I denna uppsats är vi intresserade av unga vuxnas nyttjande av sociala medier med 

mobiltelefonen som verktyg. Vår definition av unga vuxna är 18 – 30 år. Allt fler sociala 

medier har utvecklat ett alternativ användargränssnitt för mobila användningen av sociala 
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medier. Den allmänna webbgränssnittet samt applikationer för smartphones underlättar 

därmed användningen av sociala medier anpassad för mobilentelefonens små skärmar. 

1.1	  Frågeställning	  
1. Under vilka kontexter uppdaterar unga vuxna sociala medier med mobiltelefonen? 

2. Vad för slags innehåll uppdateras med mobiltelefonen? 

1.2	  Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka interaktionen mellan användaren och mobila sociala 

medier, hur det ingår i användarens vardagliga rutiner, vad för innehåll väljer man att 

exponera med mobila sociala medier och under vilken kontext och syftet det sker i? Vi ska 

försöka finna ett mönster med unga vuxnas uppdateringar i olika sociala medier med hjälp av 

mobiltelefonen som verktyg. 

2.	  Bakgrund	  
I detta kapitel kommer vi beskriva hur användningen av sociala medier och Internet 

uppkopplingen har ökat med mobiltelefonen som verktyg. Vi presenterar även korta 

definitioner av populära sociala medier som vi har valt att lyfta fram i denna undersökning.  

2.1	  	  Definition	  av	  mobila	  sociala	  medier	  
Under det senaste decenniet har populariteten och utbudet av sociala medier ökat markant, 

med liknande funktioner men med olika inriktningar. Gemensamt för alla sociala medier är att 

det skapar en virtuellgemenskap, som Findahl definerar som webbgemenskap. Med 

exempelvis nära och bekanta där man ingår i gemenskapen för att bibehålla kontakten. Den 

dominerande åldersgruppen för dessa webbgemenskaper i sociala medier såsom Facebook, 

bloggar etc. är främst tonåringar (Findahl, 2009). Bland den vuxna åldersgruppen var den 

dominerande åldersgruppen under år 2009 mellan åldrarna 19-25 med 88 procent av Sveriges 

befolkning, där 60 procent var aktiva dagligen. Enligt de senaste undersökningarna utförd av 

Findahl (2010) har besöket av sociala medier växt upp i åldrarna, en ny statistik visar att de 

aktivaste användarna är mellan 16 – 25 år, därefter avtar procentantalet upp till 45 års ålder. I 

följd av detta har mobila sociala medier ständigt utökat med olika specialiseringar och 

inriktningar (Findahl, 2009). 
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Bland äldre ungdomar är webbgemenskapen Facebook den populäraste, i åldrarna 16-25 år. I 

den åldersgruppen besöker tre av fyra, cirka 72 procent ett socialt medium där 47 procent av 

dessa gör det dagligen (Findahl, 2009). 

 

Internet i mobiltelefonen har inte fått samma genomslagskraft i Sverige som exempelvis 

Japan eller Sydkorea. När Smartphones trädde in på marknaden har tillgängligheten till 

Internet ökat. Enligt en undersökning utfört av Findahl (2010) använder omkring 22 procent 

av mobilanvändarna Internet i sin mobiltelefon. Internet i mobilen används i första taget för 

att läsa väderrapporter och nyheter samt praktiska upplysningar om väg- och resbeskrivningar 

och tidtabeller för kollektivtrafiken. Undersökningen visar också på att antalet användare av 

Internet i mobilen inte har ökat, men däremot har användningen av den ökat. År 2009 var det 

42 procent som läste nyheter och väder i mobilen, medan 2010 hade det ökat till 64 procent. 

En ökning i användning av e-post funktionen märks också tydligt då 52 procent under 2010 

utnyttjade denna funktion. Under 2010 var det 42 procent som utnyttjade sin mobiltelefon för 

att koppla upp sig mot sociala medier. Den mest aktiva gruppen inom dessa är personer i 

ålderspannet 26 – 35 år. Två av tio inom den givna gruppen koppla upp sig dagligen (Findahl 

2010). 

 

Internet som kommunikationskanal ger möjligheten för utvidgning av bekantskapskretsen. 

Från det relativt fåtal familjemedlemmarna och nära vännerna som man även har kontakten 

med utanför Internet till att hålla kontakten med de avlägsna vännerna och ytligt bekanta. Det 

har visat i studier att hälften av Internetanvändarna, cirka 48 procent säger att de har fått 

kontakt med gamla bekanta genom Internet. Majoriteten av respondenterna, 82 procent 

(Findahl, 2009) medger att det fanns en möjlighet att de inte skulle ha haft kontakt med dessa 

avlägsna vännerna om det inte vore för Internet. Där man möjligtvis inte träffas fysiskt, men 

ändå har möjligheten att få kännedom om deras händelser, tankar och åsikter. Den personliga 

kontakten blir desto viktigare ju mer aktivitet och engagemang man lägger ner på sociala 

medier (Findahl, 2009). 
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2.1.1	  De	  vanligaste	  sociala	  medierna	  	  	  
Till vår undersökning har vi lyft fram de vanligaste sociala medierna som används idag och  

som även har stöd för mobilanvändning. Dessa definierar vi här nedan. Vår datainsamling, 

som presenteras längre fram visade även en användning av ”geotaggnings” tjänster som vi 

förklarar i slutet av detta kapitel.  

Valet av nedanstående medier baserades de mest omtalande sociala medierna idag. Bland 

dessa har vi även YouTube och Flickr med i beräkningen till sociala medier trots att 

användaren inte är i fokus på dessa sajter. Både YouTube och Flickr fokuserar på spridning av 

innehåll till allmänheten och ger möjlighet för användarna att diskutera den.  

Facebook är ett av de mest använda sociala medierna (Ellison et al 2007). De olika 

kommunikationerskanaler som finns inom Facebook är att användarna kan skriva på 

varandras ”väggar”, som kan jämföras med gästböcker, där ens vänner kan se och 

kommentera vad andra skrivit. Användarna kan även skriva privata meddelande till varandra 

eller till en större grupp människor samt bjuda in varandra till olika evenemang. Det som gör 

Facebook unikt från andra sociala medier är att användaren kan personifiera sin profil med 

hjälp av olika applikationer, det vill säga små tilläggstjänster som exempelvis ett märke som 

symboliserar sitt favoritlag eller en musik spellista (Ellison 2008). 

Twitter är ett socialt medium i form av mikrobloggning som används av miljontals användare 

världen över (Huberman et al 2008). Twitter ger möjlighet till att hålla kontakt med vänner, 

familj och arbetskamrater genom deras datorer samt mobiltelefonen. Twitters användare har 

möjligheten att lägga upp ett kortare meddelande (max 140 tecken) som kan läsas av andra 

Twitter användare. Användare på Twitter har möjligheten att följa andra, detta innebär att 

användaren får en notifikation när den som man följer uppdaterar något (Huberman et al 

2008). 

MySpace är en form av socialt medium som riktar sig in på den musikintresserade och 

artister. Användarna av MySpace har tillgång till funktioner så som bloggning, bilddelning 

samt delning av eget producerat musikmaterial och en personlig presentation (Ellison 2008). 
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YouTube och Flickr, precis som de övriga sociala medierna lever YouTube och Flickr tack 

vare sina användare, tillskillnad ifrån de övriga sociala medierna fokuserar YouTube på 

videoklipp och Flickr på fotografi, och inte på individen i sig. YouTubes användare har 

möjligheten att ladda upp olika videoklipp för allmänheten, samt kommentera andras klipp. 

Användarna behöver inte ha ett YouTube konto för att ha möjligheten att se andras 

videoklipp. Flickr bygger på samma princip fast endast med bilder, användarna har även 

möjlighet att kontrollera vem som ska se bilderna (Lange, 2008).	    

Blogg definieras som en digital/webb-baserad dagbok som är öppen för allmänheten. 

Användare av bloggar har möjlighet att lägga upp bilder, videos och texter på sina bloggar 

(Kolari et al, 2006).  

Geotaggnings tjänster så som Foursquare och Gowalla ger möjlighet för användaren att visa 

vart han eller hon befinner sig samt lämna tips om platsen. Facebook har även utvecklat en 

tjänst som heter ”Facebook places”, denna tjänst lanserades i Sverige i början av januari. 

Positionering sker fortfarande på användarens vilkor, användaren bestämmer själv när hon ska 

visa sin position för sina vänner samt reglera vilka som kan se positioneringen. 

 

3.	  Tidigare	  forskning	  
Under tidigare forskning presenterar vi tidigare forskares teorier av användadet av 

mobiltelefonen som ett socialt vektyg.  

3.1	  Mobiltelefonen	  och	  dess	  användning	  
Findahl (2009) presenterar att mobiltelefonen fungerar som en tvåvägskommunikation i den 

traditionella betydelsen, men har som effekt på mediekonvergensen övergått till ett 

multianvändande. Detta i samband med kommersialisering av mobiltelefonen som har skapat 

nya möjligheter och förutsättningar för mobilanvändningen. I samband med 

kommersialiseringen och mobiltelefonens utveckling som multimedialt verktyg har detta fått 

en del oväntade användningsformer inom kommunikationen, främst bland ungdomarna. Där 

mobiltelefonen som objekt tillexempel har visat sig användas för att kringgå obekväma 

situationer, för att byta samtalsämne eller styra in på nya samtalsämnen. Dessa funktioner 

ingår i vardagen och har därmed blivit allmänt accepterade av samhället (Findahl 2009). 
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Mobiltelefonen har blivit som en minidator, som jämt och ständigt bärs med som en del av 

vardagen med ständigt tillgång till Internetuppkoppling och möjligheten att skicka 

meddelande för ett såkallad vardagsgemenskap. Vikten av mobiltelefonen har blivit allt 

vanligare i västvärlden, mobiltelefonen är både en personlig angelägenhet samtidig som det är 

en offentlig sak. Mobiltelefonen har blivit en av de tekniska verktygen som man använder sig 

av för att koppla upp sig mot nätet. Det är även den kommunikationstekniken som är närmast 

till kroppen (de Souza e Silva 2006). Detta diskuterar även Nylander et al (2009) och Ito 

(2001) där de menar att med mobiltelefonen och mobiluppkoppling ger användarna 

möjligheten att uppdatera när som helst, var som helst. Nylander et al (2009) menar även att 

mobiltelefonen är mindre, rent fysiskt jämfört med datorn. Vilket ökar dennes 

lättillgänglighet. Mobiltelefonen i jämförelse till datorn erbjuder även mer lätttillgängliga 

tjänster vilket förenklar användningen av dessa.  

 

I USA och delar av de latinamerikanska områdena har den vanligaste mobilfunktionen främst 

varit röstkommunikationen, medan i länder inom Asien och Skandinavien visat sig vara den 

minst använda funktionen, där röstkommunikationen dominerats av textkommunikationens, 

såsom SMS (eng. short message service) (de Souza e Silva, 2006). Användningen av ett 

specifikt gränssnitt är aldrig endast baserat på tekniska innovationer, utan snarare på den 

sociala användning vi har gentemot verktyget. Det kan vara imperativt att belysa att 

gränssnittet är kulturellt definierad, med detta menar hon att den sociala betydelsen av 

gränssnittet inte är fullt utvecklad när tekniken först skapades, utan utvecklas senare när 

tekniken är inbäddad i användarnas sociala handlingar (de Souza e Silva, 2006). Två år 

tidigare presenterade Ling (2004) en forskning om hur mobiltelefonen oftast används på 

språng. Vanligt förekommande områden är bland annat kollektivtrafiken och restaurangen, 

vilket har resulterat till att användningen av mobiltelefonen har utvecklats till en social 

handling.  

  

En annan typ av utveckling som har skett med mobiltelefonen är det de Souza e Silva (2006) 

kallar för makrokoordinationsakt. Handling av makrokoordination sker när mobiltelefonen 

används som en socialt och kollektivt teknik. Mobiltelefonen används inte endast längre som 

en tvåvägskommunikativ teknik utan som en kommunikations teknik mellan en till flera 

mottagare (eng. multicast).  
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I andra länder, såsom regioner inom Afrika används mobiltelefoner som en socialt kollektivt 

teknik, där inte alla har tillgång till en personlig mobiltelefon, utan delar på en gemensam 

telefon. Detta är ett tecken på ett nytt kommunikationsmönster där man använder 

mobiltelefonen gemensamt. Generellt sett används mobiletelefonen för att kommunicera med 

andra, upprätthålla ett slags gemenskap och interaktion. Nya interaktiva användningssätt har 

tagits form och ansetts som oväntade, såsom exemplet med Afrikas kollektiva användning av 

mobiltelefonen. Weilemann och Larsson i Media Theories and Approaches (2009) menar att 

mobiltelefonens användning inte endast är till för kommunikation, utan används också 

gemensamt och delad med andra. Weilemann formulerar sig så här: 

 

”The mobile phone is often described as a personal phone. In research as well as in the 

design discourse, there seems to be an underlying assumption that mobile phones are used by 

individuals for remote communication purposes. [...] the mobile phone has become something 

more; it has become a tool for collaborative interaction in the local environment.” (Köhlmark, 
2005)   
 

Mobiltelefoner är personliga, men inte privata, kommunikationen genom mobiletelefonen 

behöver nödvändigtvis inte anses som privat. Mobiltelefonen är länkad till stora nätverk som 

påverkar både hemmet och jobbet och suddar därmed ut gränsen mellan privat och offentligt 

(Balnaves, 2009). Debatten av utsuddningen mellan privat och offentligt har varit en aktiv 

debatt under de senaste åren. Där man menar på att en skiftning av gränsen mellan privat och 

offentligt har skett, och resulterat att man har byggt upp en ”social public identity” (Publik 

social identitet) (Balnaves, 2009). 

 

Med Internets förmåga och egenskaper, fungerar mobiltelefonen inte endast som en dialogisk 

teknik, utan också monologiskt. Den dialogiska funktionen har fått en ny definition med 

uppkopplingen mot mobila sociala medier. Man använder mobiltelefonen som ett expressivt 

medium för sociala ändamål och man upptäcker nya metoder att använda mobiltelefonen, som 

tidigare nämnt, där man delar mobiltelefonen med andra ungdomar, och användning av 

mobiltelefonen för makrokoordination (de Souza e Silva, 2006).  

 

Balnaves diskuterar; Mobiliteten av trådlös kommunikation har förändrat logiken av social 

ordning genom att rekonstruera relationen mellan den fysiska platsen och den sociala platsen 
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genom att förändra olika metoder att förmedla och motta social information (Balnaves, 2009; 

51).  

3.2	  	  Mobilanvändning	  i	  samspel	  med	  användarnas	  vardag	  
Olika forskningar har undersökt mobilanvändningen i vårt sociala och vardagliga samspel. 

Vissa forskare menar att mobiltelefonen har en positiv inverkan för den sociala interaktionen 

medan andra hävdar motsatsen. Mobilens användning på offentliga platser har potential för 

negativa effekter på interaktionen med den närliggande omgivningen och människorna. 

(Banjo et al 2008) 

Alexandra Weilenmann (2001) har utfört en fältstudie där hon studerade ungdomars samspel 

med mobiltelefonen, och menar att ungdomarna använder mobiltelefonen i en socialt kontext, 

där man delar med sig av mobiltelefonen frikostligt till sina vänner. Weilenmanns 

undersökning visar att ungdomar delar med sig textmeddelanden, telefonsamtal eller 

mobilspel, som tyder på ett gemensamt användande av mobiltelefonen för att umgås och 

kommunicera tillsammans. Mycket tyder även på att en kollaborativ användning är att föredra 

för ungdomarna än som endast en privat egendom. Telefonanvändningen är inte endast för 

kommunikation mellan användaren och mottagaren som befinner sig på en annan plats, utan 

mobiltelefonen fungerar även som ett verktyg för att socialisera med vänner lokalt som 

befinner sig på samma plats.    

Toleransen av den mobila användningen är olika beroende på vilken kontext och var man 

befinner sig. Vissa offentliga sfärer har en mer acceptabel attityd till användning av 

mobiltelefonen jämfört med andra. Offentliga platser som är inomhus baserade, så som 

kollektivtrafik, teater, restaurang kan i vissa fall vara oacceptabelt att använda sig av 

mobiltelefonen enligt Banjo et al (2008), troligtvis på grund av lagstiftningar, normer eller 

oskrivna lagar. Offentliga platser som definieras som utomhus är tolerans nivån högre, platser 

så som parker, utomhusarenor visar sig vara mer acceptabelt att använda sig av 

mobiltelefonen jämfört med offentliga inomhus platser (Banjo et al 2008). 
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4.	  Metodbeskrivning	  
Under metodbeskrivning pesenterar vi de tillvägagångsätt och urval som har utförts inför 

studien. Kapitlet är uppdelat efter de två metodval som utfört; enkätundersökning och 

observation.  

För vår studie om unga vuxnas användning av mobila sociala medier har vi utfört en 

kvantitativ studie i form av en webbenkät. Syftet var att undersöka en generell teori för 

uppdateringar av sociala medier med mobiltelefonen som verktyg. Vi utförde en observation i 

form av att studera några få användares privata Facebook och Twitter användarkonton, och 

även fåtal allmän populära bloggar. Detta för att studera om det finns ett mönster i 

uppdateringen via mobiltelefonen. Valet att använda oss av alla tre datainsamlingsmetoder 

baserades på att täcka ett större spektrum och skapa oss en större förståelse. Enkätens syfte 

var att skapa en grund för när, var och hur. Observationens syfte var att undersöka kontexten 

i samband med uppdateringar och intervjun för att skapa ett djupare förståelse. 

4.1 Urval 

Valet av målgruppen unga vuxna baserades på att denna målgrupp är den mest aktiva 

målgruppen enligt Findahl (2009). Vi har dock valt att definiera unga vuxna mellan åldrarna 

18 – 30 år.  

4.1	  Enkätundersökning	  
Enkätundersökningen pågick under perioden 2 december 2010 till och med 13 december 

2010, totalt svarade 56 antal personer på enkätundersökningen. Enkäten lades ut på olika 

teknik och mobil relaterade forum samt sociala nätverk, såsom Facebook, Twitter och en 

blogg. Valet av forum är baserade på vår målgrupp, unga vuxna som innehar en mer 

avancerad mobiltelefon som stödjer mobila sociala medier. För att se enkäten i sin helhet 

hänvisar vi till kapitel 11.1 Enkät. 

Nedan följer en lista på samtliga forum där vi lade ut vår enkät: 

- Forum M3 IDG (forum.m3.idg.se) 

- Eforum IDG (eforum.idg.se) 

- Swedroid (swedriod.se) 

- Twitter 
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- Facebook – olika pages  

- Blogg; socialamedier.com 

Enkäten publicerades på Facebook, för att skapa en spridning av enkäten via snöbollseffekten, 

alltså till vänners vänner. Enkäten publicerades även på olika teknikforum samt på en blogg 

relaterad till sociala medier. Efter publicering via olika medier av enkäten kom flertal 

enkätsvar in, men avtog snabbt därefter. Därmed beslutades det att lägga ut den på nytt för att 

få in fler enkätsvar. 

Enkäten bestod av tre olika delar, som fokuserade på olika sorters frågor. Under första delen 

ställde vi frågor som baserades på respondentens användning om när, var och hur de 

använder mobila sociala medier. Konstruktionen av frågorna under första delen baserades på 

öppna frågor, bortsett från den första frågan. Detta för att inte förhindra respondenten eller 

styra denne in på svaret. Öppna frågor ger även möjlighet till svarsaspekter som inte är 

väntade tillskillnad från slutna och ledande frågar med fasta svarsalternativ. Nackdelen med 

öppna frågor är att dessa försvårar analysen av det insamlade materialet tillskillnad från slutna 

(Bell 2006). 

Första frågan ”Vilka mobila sociala medier använder du dig av?” valde vi att punkta upp de 

vanligaste mobila sociala medierna, samtidigt som vi gav utrymme för fritext för egna 

svarsalternativ. 

Den andra frågedelen var frågor som baserades kring de tekniska aspekterna, som vilken 

mobiltelefon de använder sig av samt vilket tillvägagångssätt respondenter kommer åt sociala 

medierna via mobiltelefonen. Den tredje och sista delen fick respondenten svara på korta 

frågor om sig själv, så som ålder, kön och sysselsättning. Detta för att få en större förståelse 

om vår målgrupp samt om det finns en signifikant skillnad mellan användningen av 

exempelvis de som studerar eller de som arbetar. Personliga frågor placerades sist för att inte 

väcka anstöt hos respondenterna. Även om respondenterna utesluter att svara på den sista 

delen av enkäten ligger vikten på de två första delarna (Bell 2006). Som sista fråga fick 

respondenten möjlighet att anmäla intresse för en fortsatt intervju om dennes användning av 

mobila sociala medier.  

I sammanställningen av de öppna frågorna i enkätsvaren försökte vi finna en gemensam 

nämnare för olika definitioner av användningen av mobiltelefonen samt vad, hur, var och 

varför man väljer att uppdatera med mobiltelefonen. För att få större förståelse av den totala 
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användningen jämförde vi tabeller såsom sysselsättning och den totala användning av mobila 

sociala medier, men även vilken typ av mobiltelefon användarna använde för att se om detta 

påverkade resultatet.  

4.2	  Observation	  
Vår observation byggde på att vi följde fyra privata Facebook konton, två av dessa var våra 

privata användarkonton, de resterande två Facebook användarna tillhörde två av våra vänner. 

Även en av våra Twitter konton observerades samt två kända bloggerskor1, detta för att 

observera vad folk väljer att ladda upp via mobiltelefonen och se om observationen kunde 

stödja enkätsvaren. Obsevationens struktur utfördes som en manuell loggning, där vi samlade 

in skärmdumpar av uppdateringar som utfört från mobiltelefonen.  

Uppdateringar som sker via mobiltelefon brukar synas längst ned eller längst upp i samband 

med datum och tidpunkt för uppdateringen. Där noteras även om användaren har laddat upp 

via en applikation eller via mobilwebben. 

Observationen pågick under perioden 1 december till och med 13 december, sammanlagt 

samlade vi ihop 626 stycken skärmdumpar på olika uppdateringar och konversationer. I 

sammanställningen av observationen granskades innehållet som sedan kategoriserades i sex 

olika kategorier för vidare analys.  

4.4	  Metodkritik	  
Den allmänna kritiken för kvantitativa enkäter är att respondenter kan svara på frågor som de 

inte har något tydligt uppfattning om. Detta kan påverka analysens reliabilitet och validitet.   

En kritik mot enkätundersökningar är det respondenter inte alltid är det de gör (Bell, 2006). I 

försök att motverka detta har vi valt att komplettera med en observation, men även den har 

sina för och nackdelar. 

En av de större kritikerna mot vår enkätundersökning är valet att lämna frågan om hur ofta 

respondenterna använder sig av mobila sociala medier öppen. Detta försvårar analysen för en 

                                                
1	   	  De två bloggarna som vi har använt oss av är www.kenzas.com, och www.fokis.se som är två av Sveriges mest 
kända bloggerskor. 
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mer generell och större helhetsbild om användandet. Sluten fråga skulle ge alla svaren en för 

definierat svarsalternativ. Vilket skulle ha underlättat analysen av denna fråga då 

respondenterna gav olika tidsdefinitioner.  Ytterligare en kritik vi fick in under 

datainsamlingens pågående fas var valet av öppna frågor. Respondenten hävdade att vi skulle 

fått in fler svar vid slutna frågor, då Internetanvändare är ”lata” och inte orkar inte ta sig tiden 

att svara på vår enkätundersökning. Denna kritik håller vi inte med om då valet av öppna 

frågor baserades på att rundkomma problemet med fördomar, vilket vi upptäckte under vår 

pilotstudie. Fördelen med öppna frågor gav oss svarsalternativ som varit intressanta för vår 

analys som vi inte skulle ha fått vid slutna frågor.   

Den största nackdelen med vår observation var att den endast fokuserade på innehållet av 

användarens uppladdade material. För att få in mer relevant data om användningen skulle 

kunna vara att observera olika användares uppdateringar i olika situationer, så som i 

kollektivtrafiken och andra offentliga platser, genom exempelvis att be användarna anteckna i 

en dagbok för när, var och vad de uppdaterade. Nackdelen med detta är det är tidskrävande. 

5.	  Resultat	  
I detta kapitel presenterar vi det data vi samlat in under enkätundersökningen och 

observationen.  

5.1	  Enkät	  
Totalt sett svarade 56 respondenter på vår enkät. Av dessa 56 stycken var 36 stycken (64 

procent) män och 19 stycken (34 procent) kvinnor. En respondent (2 procent) valde att ej 

uppge sitt kön. 

På frågan vilken modell av mobiltelefon respondenten använder sig av. Var iPhone den 

populäraste, där 29 av 56 (52 procent) av respondentern använde sig av mobiltelefonen. 19 av 

56 respondenter (34 procent) uppgav att de använder sig av en Android mobiltelefon. 8 av 56 

respondenter (14 procent) använder sig av en annan mobilmodell. 
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Diagram 1, Vilken mobil använder respondeterna av. N = 56 respondenter 

Vi ställde även frågan om respondenterna ansåg sig vara teknikintresserad för att se om det 

fanns ett samband mellan användningen av mobiltelefonen för sociala medier eller inte. 

Diagrammet nedan visar intresset av teknik hos våra användare.  

 

Diagram 2. Om respondeterna ansåg sig vara teknikintresserade. N = 56 respondenter 

Majoriteten av våra respondenter 47 av 56 (84 procent) ansåg sig vara teknik intresserade, 

medan 8 av 56 respondenter (14 procent) anser sig vara ”sådär” teknikintresserade. Medan en 

respondent uppgav att denna inte alls är intresserad av teknik. 

5.1.1	  Den	  totala	  användningen	  
Diagrammet nedan visar hur ofta våra respondenter använder sig av mobila sociala medier. 
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Diagram 3 – den totala användningen av mobila sociala medier. N=56 

På frågan hur ofta respondenterna väljer att uppdatera sina mobila sociala medier svarade 33 

av 56 (59 procent) att de uppdaterade dagligen. Då respondenterna själva fick definiera sitt 

användande definierades ”dagligen” på olika sätt. 6 av de 33 som uppdaterade dagligen 

uppdaterade sina mobila sociala medier flera gånger per dag (omkring 5-10 ggr per dag). 11 

av 56 (20 procent) respondenter uppdaterade någon gång i veckan medan 6 av 56 (11 procent) 

uppdaterade någon gång i månaden. 1 av 56 (2 procent) respondenter påstod att de aldrig 

uppdaterade. 3 av 56 (5 procent) respondenter svarade inte på denna fråga. 

48 av 56 respondenter använder sig av Smartphone. Det vill säga antingen iPhone eller 

Android telefoner. Totalt använder 30 av 48 (63 procent) respondenter en Smartphone för att 

koppla upp sig på sociala medier dagligen. Medan 11 av 48 (23 procent) använder dessa 

veckovis, 4 av 48 (8 procent) respondenter använder det månadsvis. 1 av respondenterna (2 

procent) hävdar att denna inte alls använder medan 2 av 48 (4 procent) respondenter avstod 

från att svara på frågan. 

Det resterande 8 mobilanvändarna ägde olika modeller av mobiltelefoner, alla med stöd för 

den mobila gränssnittet på mobiltelefonen. 5 av 8 svarade att de uppdaterade mobila sociala 

medier veckovis, som kunde varierar mellan 1 till 5 gånger i veckan. De resterande 2 av 8 

respondenterna svarade att de kopplade upp sig 1-2 timmar per dag. 
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Undersökning visar att de användarna som använder en Smartphone (iPhone och Android) 

kopplar upp sig oftare i jämfört med andra mobiltelefon modeller. Men dock är det viktigt att 

ha med i beräkningen att majoriteten av respondenterna ägde en Smartphone. 

 

5.1.2	  Vilka	  sociala	  medier	  som	  används	  
Enligt vår undersökning var Facebook den mest använda mobila sociala mediet som 

uppdaterades. Diagram 5, som visas nedan, speglar den totala användningen av Facebook 

baserad på vår enkätundersökning. 

 

Diagram 4. Hur ofta ansåg respondenterna att de använde Facebook.	  N = 56 respondenter 

54 av 56 respondenter använder sig av Facebook, 27 (48 procent) respondenter svarade att de 

använde Facebook nästan jämnt och 18 (32 procent) ansåg att de använder det ofta. Medan 8 

(14 procent) respondenter svarade att de använder sig av Facebook genom mobilen i vissa 

enstaka fall, 1 (2 procent) respondent svarade att denne sällan använder sig av Facebook 

genom mobiltelefonen. 2 (4 procent) av respondenterna uppgav att det inte har Facebook 

överhuvudtaget. 

YouTube visade sig även vara relativt populärt att dela med sig och ta del av information via 

mobiltelefonen. Diagram 6 visar den totala användningen av YouTube. 
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Diagram 5. Hur ofta användarna ansåg att de använde YouTube. N = 56 respondenter 

Totalt sett är det 52 av 56 respondenter aktiva på YouTube för att dela eller ta del av 

information med hjälp av sin mobiltelefon. 5 av de 52 respondenter (9 procent) som använder 

sig av YouTube hävdade att de använder sajten nästan jämt.  16 av 52 respondenter (29 

procent) uppgav att de använder YouTube ofta medan 20 av 52 respondenter (36 procent) 

hävdar att de delar med sig videoklipp då och då. 11 av de 52 respondenterna (20procent) 

använder sig av YouTube mer sällan medan 4 av 52 respondenter (7 procent) inte har ett 

YouTube konto. 

Nedanstående diagram visar användningen av mikrobloggen Twitter. 

 

Diagram 6. Hur ofta respondenterna ansåg sig använda  Twitter. N = 56 respondenter 

35 av 56 respondenter uppgav att de använder sig av Twitter under vardagssammanhang. 13 

av respondenterna (23 procent) uppdaterar med hjälp av tjänsten nästan jämt, medan 7 av 

respondenterna (13 procent) uppdaterar den ofta. 9 av 56 respondenter uppgav att de Twittrar 
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då och då, medan 6 respondenter (11 procent) skriver mer sällan på sitt Twitter konto. 21 av 

56 respondenter uppgav att det inte hade ett Twitter konto. 

Diagram 8 visar användningen av blogg i mobiltelefonen. Blogguppdateringar förekom mer 

sällan än de ovanstående sociala medierna. 

 

Diagram 7 . Hur ofta respondenterna ansåg sig uppdatera sig blogg med mobilen. N = 56 respondenter 

Totalt hade 32 respondenter en blogg de uppdaterade med hjälp av sin mobiltelefon. Endast 4 

respondenter (7 procent) använde sig av tjänsten nästan jämt medan 7 (13 procent) personer 

ansåg att de uppdaterar bloggen ofta. 8 respondenter (14 procent) svarade att de uppdaterar sin 

blogg då och då, medan 13 respondenter (23 procent) sällan uppdaterar sin blogg med hjälp 

av mobiltelefonen. 

Det minst populära nätverket som vi gav som svarsalternativ var Flickr. Nedanstående 

diagram visar användningen av nätverket Flickr. 
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Diagram 8. Hur ofta användarna ansåg sig uppdatera Flickr med mobiltelefonen. N = 56 respondenter 

Majoriteten av respondenterna, hela 40 stycken (71 procent) uppgav att det inte har ett Flickr 

konto. Totalt sett var det 16 av 56 respondenter som använde sig av Flickr och det var endast 

en av respondenterna (2 procent) som uppgav att uppdatering genom nätverket skedde nästan 

jämt. Två av respondenterna (4 procent) uppdaterade sitt Flickr konto ofta, medan 10 av 

respondenterna (18 procent) uppdaterade den mer sällan. 

En annan aspekt vi har funnit intressevärd är vad respondenterna har för sysselsättning för att 

se om detta har haft betydelse eller påverkan på deras användning av mobila sociala nätverk. 

Diagram 10. Vad respondenterna har för sysselsättning. N = 56 respondenter 

Majoriteten av respondenterna, 29 av 56 (52 procent) hade ett jobb, medan 12 av 56 

respondenter (21 procent) studerade parallellt med sina jobb.  11 av 56 respondenter (21 

procent) uppgav att de endast studerar. 2 av respondenterna (4 procent) befann sig mellan två 

jobb. Två respondenter (4 procent) valde att inte uppge sin sysselsättning. 
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5.1.3	  	  Tillvägagångsätt	  för	  att	  nå	  sociala	  medier	  
Den vanligaste åtkomsten av sociala medier via mobiltelefonen är genom sociala mediet 

applikationer som stöds av iPhone och Android mobiler, som står för 88 procent av åtkomsten 

till sociala medier av våra respondenter. För Java applikationen till andra mobilmodeller är 

det 5 procent, 3 personer som svarar för dessa. 41 procent (23 personer) utnyttjar mobilens 

internet funktion och det mobilanpassade gränsnittet. 14 procent (8 personer) använder sig av 

SMS och MMS funktionen som många sociala nätverk erbjuder för uppdateringar via 

mobiltelefonen som inte har tillräcklig bra webbrowser eller som inte stödjer applikationer. 

Diagrammet nedan illustrerar på vilket sätt respondenterna under enkätundersökningen når ut 

till sina sociala medier. 

 

Diagram 11. Hur respondeterna kopplar upp sig till olika sociala medier. N = 56 respondenter 

5.1.4	  Var	  och	  när	  man	  uppdaterar	  	  	  
De vanligaste platserna för besök av sociala nätverk via mobiltelefonen är i samband med 

kollektivtrafiken, där 26 respondenter (46 procent) ansåg sig vara som mest aktiva.  25 av 56 

respondenter (44 procent) svarade att de även brukade använda sig av mobila sociala medier i 

hemmet. 15 respondenter svarade att de uppdaterade via jobbet, och 11 respondenter under 

skoltid. 11 av 56 (20 procent) respondenter uppdaterar medan de är ute på stan under olika 

ärenden. 

 

5.1.5	  Vad	  är	  det	  man	  uppdaterar	  –	  innehållsmässigt	  
Enkätundersökningen visar på att de vanligaste uppdateringar (26 personer) som sker via 

mobiltelefonen handlar om att dela med sig om händelser som har skett av olika slag. Så som 

roliga, tråkiga, överraskande, speciella och vardagliga händelser.  Andra uppdateringar som 
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var vanliga bland respondenterna handlade om politik, film, sin blogg, andras bloggar, idéer, 

tankar, roliga citat, videoklipp, känslor, position, nyheter, klagomål, bilder, insikt, vad 

respondenterna gör, ska göra och även kommentar om en plats eller företeelse. 

7 respondenter svarade också att de väljer att uppdaterar det som de tror intresserar andra. 

5.1.6	  Varför	  man	  använder	  mobiltelefonen	  som	  verktyg	  för	  att	  uppdatera	  
Den största anledningen till varför man uppdaterar med mobiltelefonen var dess tillgänglighet 

som avgjorde uppdateringen. 23 av 56 respondenter svarade även att det var enkelt och snabbt 

att uppdatera. Tillgängligheten definieras så som att mobilen alltid är tillgänglig, den är alltid 

påslagen tillskillnad ifrån datorn. 

Men även på arbetet då man inte vill att medarbetare eller chefen ska upptäcka, eller att det tar 

mindre plats på Internetflikar när man arbetar eller att det sker av ren impuls. 

5.2	  Observation	  
Observationens syfte är att komplettera de data vi samlat in under enkät undersökningen, samt 

våra intervjuer. Observationen skedde på Facebook, Twitter och bloggar för att undersöka 

vilken typ av information som användarna uppdaterar via sin mobiltelefon, samt utgöra under 

vilka förutsättningar detta sker.  Sammanlagt samlade vi in 626 skärmdumpar från de tre 

ovanstående medierna.  

Situationsbundna uppdateringar i den definitionen vad folk gör just nu eller kommer att göra 

var den vanligaste uppdateringen. Men även vad som har gjort samt vad som händer här näst. 

Utifrån de data vi samlade in kunde vi tydligt utgöra sex antal kategorier på innehåll vid 

uppdatering av sociala medier via mobiltelefonen, som presenteras här nedan. 

 

 

5.2.1	  Informera/dela	  med	  sig	  information	  –	  upplysa	  sina	  vänner	  
Av de 626 skärmdumpar vi samlade in innehöll 226 av dessa, information som skulle upplysa 

användarens vänner i någon form. Exempel på en informationsdelning var information om 

rådande strömavbrott eller att Internet inte fungerade. 

”- Mitt internet är kaputt” 
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Citatet ovan beskriver ett skäl till varför användaren har uppdaterat via mobiltelefonen samt 

informerar ens vänner varför man exempelvis inte finns tillgänglig via dator, då ens Internet 

inte fungerar. Eller en upplysning om att man har fått tillbaka sitt gamla telefonnummer som 

följande citat påvisar: ”Nu har jag mitt gamla nr igen”.   

5.2.2	  Situationsbundet	  
Med situationsanpassade statusuppdateringar menar vi inlägg knutna till en given situation 

som har frambringat uppdateringen. För att förenkla resultatet och analysen har vi valt att dela 

upp situationsbundet i olika underkategorier så som var personer befinner sig (position) eller 

var de är på väg någonstans, då dessa var starkt framträdande i den insamlade datan. Men 

även vad användaren gör just nu. 124 antal av 626 uppdateringar indikerade på vad personer 

gör för något just nu, men även vad de gjort och vad de kommer att göra. Exempelvis: ”Är på 

en ljuvlig nobelmiddag. Pilgrimsmusslor, ankbröst och ljuvlig sufflé med hjortron och 

glass!!” 

Ovanstående citat indikerar på vart personen befinner sig och vad den gör för något. Personen 

infinner sig på Nobelmiddagen och beskriver menyn. Här kan man tänka sig en diskussion om 

hurvida uppdateringen stämmer överens med verkligheten samt i vilket syfte personen valt att 

lägga upp detta. 

Vi fann även 45 antal uppdateringar som indikerade på vad personen ska göra eller har gjort 

och nu ska göra. ”Vakna-Gym-C-uppsats plugg”. Det korta citatet beskriver användarens dag. 

 

5.2.3	  Att	  vara	  på	  väg	  och	  kollektivtrafiken	  
Att informera om vart man är på väg någonstans, var ett återkommande fenomen. I detta 

sammanhang skrev respondenterna även vad de gjort eller vad de skulle göra, det vill säga 

syftet med resan. I 29 antal av fallen skrev respondenterna att det bara var på väg. Nedan 

förekommer exempel på uppdateringar som indikerat att personen är påväg till ett specifik 

mål, utan vidare syfte. Ett exempel på detta är; 

”Påväg till hovet” samt ”På väg till Norrtälje” som indikterar på att personen är på väg till ett 

specifikt mål han/hon har uppgett, men det står inget om varför. Gissningvis är den första 

personen (”Påväg till hovet”) på väg till en ishockeymatch då den åtsyftar ishockeyrinken 

”Hovet”.  Ett annat citat som indikerar att personen är på väg är följande: 
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”på väg till hallunda (som man har bott i för ett tag sen) för dans till mats bergmans med 

marre !! Får se om man blir fotograf åt dom idag ockå hihi…” Här avslöjar personen både 

målet och syftet med resan. 

5.2.4	  Positionering	  
Under observationens gång har vi uteslutit geotaggnings applikationer så som Foursquare 

eller Gowalla, då dessa ännu inte är så pass utbrett i Sverige, samt ett mindre signifikant antal 

människor använder dessa tjänster, som vår enkätundersökning påvisade. Dock ser vi att 

intresset finns, då respondenterna väljer att uppdatera sin position på olika sociala medier. Vi 

fann 30 antal av 626 uppdateringar som indikerade på positionering. 

”@ O’learys Liljeholmen” och ”Konferems @ Sjöfarshotellet”. 

Ovanstående citat visade en direkt antydan vart personen befinner sig och inget mer. 

”sitter i filmstaden sergel med godis, cola och inväntar med spänning på att h,p 7 filmen ska 

börja :D” och ”Vilse i Sumpan. Igen.” 

Citatet ovan beskriver både vart personen befinner sig, men även vad den gör. Vi vill också 

påpeka att de flesta statusuppdateringar är av blandad karaktär och sällan är renodlad. Utan 

innehåller både position, vad man gör och upplysning till ens vänner. 

 

5.2.5	  Känslor	  
Att uttrycka sina känslor var ett vanligt förekommande fenomen. Vi fann 48 av 626 

uppdateringar som indikerade för känslor. Citaten som följer visar på irritation; ”Blir så trött 

på folk som säger A men gör !A” Personen visar och delar med sig en irritation över personer 

som inte gör som de säger. 2	  

5.2.6	  Frågor	  
32 av 626 antal uppdateringar, baserades på frågor. Både av den karaktären om en 

allmänfråga, men även direkt fråga om hjälp. 

En uppdatering som exemplifierar ett utrop på hjälp: 

                                                
2	   	  !A	  läses	  som	  inte	  A,	  kommer	  ifrån	  programerings	  språk	  där	  utropstecken	  (!)	  läses	  som	  inte	  i	  kod.	  
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”Nån som är superduper duktig på MAC?? Min hårddisk har kraschat L Backup? Tyckte 

tydligen det var överskattat förut så nej. Bu L” 

Citatet ovan indikerar på att användarens dator har kraschat och därmed blivit ”tvingad” att 

använda sig av mobiltelefonen och söker därmed hjälp bland sina vänner. 

Ett exempel på en uppdatering, som indikerat på en vanlig fråga: ”Någon som har en svart 

fluga jag kan låna i helgen?” Denna fråga efterfrågar en specifik sak som personen är i behov 

av. 

5.2.7	  	  Bilder	  
Att ladda upp vardagliga bilder förekommer alltmer vanligt. Bilderna som laddades upp var 

att visa vad man åt, gjorde, befann sig, eller något roligt man sett, exempelvis skylt på stan 

med felstavning eller ett märkvärdigt matpaket. Sammanlagt fann vi 84 stycken uppladdade 

bilder. 
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6.	  Analys	  
Under analys kommer vi att presentera de vanligaste förekommande faktorerna till varför man 

uppdaterar, samt vilket innehåll och under vilka förutsättningar man väljer att använda 

mobiltelefonen. Analysen kommer främst fokusera på det insamlade materialet från 

observationen, där vi analyserar uppdateringarnas innebörd.  

För tonåringar har mobiltelefonen och den mobila kommunikationen gett möjligheten att 

skapa ett privat utrymme, en privat sektor (Ito, 2001). I undersökningen (Ito, 2001) om hur 

ungdomar använder mobiltelefonen i Japan har mycket tytt på att ungdomars kommunikation 

och uppkoppling till vänskapskrets reglerade av ungdomarna själva beroende på tid och plats 

på dygnet. Mobiltelefonens tillgänglighet har en central roll i hantering och modulering av 

kontrollen. Mobiltelefonen är en symbolisk teknik av tidskomprimering som fungerar som ett 

verktyg för vilken tid och plats som helst med uppkopplings möjligheter (Ito, 2001). Vi ser 

enligt våra undersökningar att detta inte endast gäller tonåringar, utan även hos unga vuxna. 

Enligt våra undersökningar använder majoriteten av respondenterna mobiltelefonen dagligen 

för att koppla upp sig mot sina sociala medier, ett mindre antal någon gång i veckan medan ett 

fåtal någon gång i månaden. Detta påpekar även Findhal (2010) i sin rapport. Vi såg ingen 

skillnad av användningen av mobila sociala medier och respondenternas sysselsättning.  

Det finns andra rapporter som bevisat att mobilanvändningen oftast sker när man är på 

språng, så som Ling (2004) menar, att de flesta telefonsamtalen med mobiltelefon sker på 

gatan, i kollektivtrafiken och under restaurang besök. Vi har även sett en trend när de gäller 

uppdateringar via dessa platser med mobiltelefonen. Men denna undersökning har indikerat 

på att även mobilanvändningen i hemmet sker i en hög grad då datorn inte alltid är närmast till 

hands. Tekniken har blivit tillförlitlig och lättillgänglig, där den i många länder börjar tas för 

given i det sociala landskapet (Ling, 2004). 

6.1	  Mobilen	  som	  komplement	  till	  datorn	  
Vårt resultat påvisar att mobiltelefonen används också som ett komplement till datorn. En 

respondent berättade att uppdateringar med mobiltelefonen skedde on the go, alltså när han 

var på språng, med andra ord då datorn inte fanns tillgänglig. Men också för att telefonen är 

mer lättillgänglig än datorn då användarna inte har orken att ta sig från sin nuvarande plats till 

en tillgänglig dator för en kort uppdatering, trots att datorn endast är i rummet bredvid. Vår 
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enkätundersökning visar att tillgängligheten och enkelheten är två stora avgörande faktorer till 

uppdatering med mobiltelefonen. Detta bekräftar också det de Souza e Silva (2006) skriver att 

mobiltelefonen är den teknik som alltid närmast en och man har den alltid nära till hands. 

Eftersom mobilen alltid är närmast en är det bekvämare och enklare att uppdatera via 

mobiltelefonen när man exempelvis sitter vid TV soffan, eller utrymmen då datorn inte hör 

hemma, så som i köket, vid spisen, vid badrummet under ett toalettbesök alternativt då man 

tar ett bad. Till skillnad från datorn är mobiltelefonen alltid påslagen enligt vår studie. Detta 

ser vi som en av de större bidragande faktorerna till varför man väljer att uppdatera med 

mobiltelefonen, bortsett ifrån tillgängligheten och enkelheten. Vår undersökning påvisar även 

ett behov att uppdatera just nu, och i många fall är datorn inte tillgänglig därav vänder man 

sig till mobiltelefonen. 25 av 56 enkätrespondenter visade uttryckligen ett behov att uppdatera 

just nu och då datorn inte är ett alternativ, eftersom mobilen är närmare tillhanda. 35 av 56 

respondenter menade på att mobiltelefonen alltid är med och påslagen tillskillnad från 

exempelvis datorn. Detta trots utvecklingen av den bärbara datorn med 

uppkopplingsmöjligheter när man inte är hemma. Mobilen är mindre rent fysiskt och lättare 

att ta med jämfört med den bärbara datorn. Nylander et al (2009) menar att skillnaden mellan 

att använda tjänster från datorn och mobiltelefonen är att vissa funktioner kan vara mer 

lättillgängliga och snabbare med mobiltelefonen än med datorn och menar vidare på att 

mobiltelefonen inte är bättre, men mer behändig än datorn. Detta styrker även våra 

undersökningar.  

En observation som stödjer detta är citatet: ”Gillar f. ö . [för övrigt] att nästan alla kan 

fortsätta Facebooka trots strömavbrott”. Detta är både en upplysning om rådande strömavbrott 

i området, men stärker även vår data om att mobiltelefonen används som ett komplement då 

datorn inte är tillgänglig av olika anledningar så som tillgänglighet eller tekniska hinder så 

som strömavbrott. Dock kan vi i detta sammanhang inte räkna med de bärbara datorerna som 

övergår att gå på batteri vid rådande strömavbrott. 

Vår studie visade resultat på att respondenterna gärna uppdaterade sig med mobila sociala 

medier i väntan på något eller någon, samt då de befann sig i kollektivtrafiken och i brist på 

andra saker att göra. Då det fanns ”dötid” som enkätrespondenterna definierade det, då de 

känner sig uttråkade. Banjo et al (2008) skriver i sin artikel om att människan avskärmar sig i 

användning av mobiltelefonen, detta är inget mönster vi har sett i vår undersökning. Utan folk 

tar fram mobilen i brist om annat, men är fortfarande observant på sin omgivning då de 
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uppdaterar vad som händer runt om i vissa lägen. Banjo et al (2008) skriver vidare om 

tolerans av mobilanvändning under olika situationer och platser. De hävdade bland annat att 

kollektivtrafiken var en plats som var mindre tolerant att använda mobiltelefonen på. Men vår 

undersökning visar på den normen inte längre stämmer. Viktigt att ha i åtanke är att Banjo et 

al (2008) skrev sin uppsats för två år sedan, de påpekade då främst samtalet som den störande 

faktorn. Resultatet av vår undersökning visade på att folk gärna uppdaterat vad som händer 

runt om en, speciellt då en specifik händelse inträffar. Under vår intervju ställde vi frågan om 

hur folk skulle reagera om de bevittnade ett mer komiskt bråk, båda respondenterna hävdade 

att de skulle uppdatera händelsen. Vår undersökning visade att våra respondenter även 

uppdaterade via sin mobiltelefon under arbetstid eller skoltid. En av respondenterna svarade 

att mobiltelefonen var ett smidigare medium att använda då det är mer privat. Detta förstärker 

de påstående som Malinen och Utriainen (2001) i Extension of the hand mobile culture of 

finnish adolscents, diskuterar att mobiltelefonen är som ett mångsidigt verktyg för hantering 

av vardagen och bevarande av sociala relationer genom sociala medier via mobiltelefonen. 

6.2	  Situationsbundet	  	  
Under observationen bevittnade vi uppdateringar som bland annat handlade om 

fotbollsmatchen som ägde rum den 29 november 2010, mellan de två spanska lagen 

Barcelona – Real Madrid (el clasico). Denna händelse speglade även statusuppdateringarna då 

ett visst antal personer statusuppdaterade händelser och känslor från matchen från sina 

mobiltelefoner. Gissningsvis befann sig personerna i TV soffan eller någon bar för att beskåda 

matchen och ville därmed delge sina vänner om matchens händelser. Vi utgår från att valet av 

uppdatering med mobiltelefon gjordes av den anledning att datorn ej var tillgänglig, utan 

mobilen var närmast tillhanda. Nedanstående citat är ett par exempel ifrån händelsen: 

”Visca el Barca, Visca el Cetalunya!!! Barca Blaugrana!!!” 

”Xavi är Gud …….!” 

Ovanstående citat indikerar på den pågående matchen, tolkningsvis så går matchen bra och 

påvisar en favorisering av en specifik fotbollsspelare. Uppdateringarna visar på både 

sitationsbundenhet och tidsbundenhet, då uppdateringarna skedde under matchens gång. 

Andra situationsbundna sammanhang var i samband med uppladdningen av bilder. Bilder 

laddas upp för att förtydliga olika situationer eller för att visa upp något. Antagligen något 
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roligt, intresseväckande eller under jultider visar upp juldekorationer. Vilket vi kopplar till 

situationsbundenhet. Det är aktuellt i nuet. 

I sin artikel skriver de Souza e Silva (2006) om locations awarness och GPS funktion i 

mobilen där man kan se vad andra användare befinner sig, och andra kan se vad du befinner 

dig någonstans.  Dessa tjänster har inte fått något större fäste på den svenska marknaden. Men 

eftersom uppdateringar via sociala medier med mobiltelefonen har visat sig vara mycket 

situationsbundet, har mobila sociala uppdateringar fungerat lite som locations awarness fast 

på användarnas villkor.  Trots att geotaggnings tjänsterna inte fått ett fäste i Sverige, ser vi ett 

intresse bland användarna att berätta för andra vart de befinner sig. Detta genom att enkelt 

statusuppdatera med sin mobiltelefon, ett exempel ifrån datainsamling är följande citat; ”@ 

Liljeholmen O’Learys”. Här avslöjar respondenten sin position för sina vänner på sociala 

mediet Facebook.  

6.3	  Informera	  sina	  vänner	  
I texten ”New approaches to requirments eliciation” menar Heim et al. (2008) att sambandet 

mellan sociala medier och interaktionen med teknik är relaterade till att dela med sig av 

erfarenhet med teknik. teknikns mening är förmedla, teknikn förmedlar våra erfarenheter med 

andra samtidigt som den är en erfarenhet (Heim et al, 2008).   Med detta är det några 

respondenter som svarade att de använder mobila sociala nätverk när de väl ville bli 

uppdaterade om vad deras vänner gjorde. En respondent uttryckte det med egna ord som 

”bevakning av vänner”. 

Ett meddelande är socialt behändigt sätt att närma sig någon, genom att skicka ett meddelande 

när man vill, där meddelanden kan vara ordentligt planerade, eller av spontana sammanhang. 

Men huvudsakliga syftet är att skapa uppmärksamhet av meddelandes mottagare. I texten 

syftar man främst på SMS funktionen (Malinen och Utriainen, 2001), men i detta fall går även 

att tillämpa på så kallade mobila uppdateringar på sociala medier. Där även här 

huvudfunktionen är att skapa uppmärksamhet eller uppmärksamma sina vänner om något. I 

frågan om vad respondenterna valde att uppdatera med sin mobiltelefon var händelser av olika 

slag vanligaste. De flesta svarade att de oftast uppdaterar om roliga eller överraskande 

händelser, men även tråkiga, speciella, irriterande eller vardagliga händelser. Andra vanliga 

uppdateringar som sker via mobiltelefonen är personliga tankar, idéer, roliga citat, videoklipp, 

och klagomål. Sådant som ska väcka uppmärksamhet från bekanta, och som man tror är av 
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intresse för sin nätgemenskap. Uppmärksamheten besvaras i någon form av respons till 

uppdateringen.  

Det vi även observerat är att det sker fler uppdatering och läsning via mobiltelefonen än en 

direkt kommunikation till en specifik person då detta föredrogs att göra framför datorn eller 

telefonsamtal.   

Att hålla sig uppdaterad och uppdatera andra var en rödtråd vi såg genom både enkätsvaren 

och observationer. Enligt vår enkät undersökning kopplar man upp sig på sociala medier för 

att se vad sina vänner gör, bevakning av vänner, men även för att informera andra vad som 

händer i ens eget liv samt allmänna upplysningar om väder eller kollektivtrafikförseningar 

eller störningar (oftast SL). Men även roliga händelser såsom att familjen har utökat med en 

familjemedlem. Eller att man precis fått ett utmärkt betyg på en hemtenta. 

”Driving home for christmas:)” 

”Bakfull o vilse nånstans på Kungsholmen” 

”ser fram emot helgen, har både ett uppmuntrande lönebesked och mitt C på hemtentan att 

fira...jag tänker skor!” 

Men även vad man ska göra eller har gjort. Vi ser ett behov att uppdatera, kanske är det så att 

de sociala medierna har blivit en digital dagbok som inte är privat. Men även ett sätt att 

upplysa om ens liv och känslor. Att uttrycka sina känslor var ett annat förekommande 

fenomen, dock inte för privata känslor utan uttryck av humör och syn på en viss tråkig eller 

rolig händelse. Olika känslor som visade sig var kärlek, irritation, glädje, sorg etc. 

Delning av information till sina vänner sker oftast genom Facebook, detta kan vi bekräfta 

genom observationen och enkät svaren. Mindre vanligt är uppdateringar via mobiltelefonen 

till bloggen, utan man väljer göra detta via datorn då bloggen oftast är mer tidskrävande, till 

skillnad från exempelvis Facebook eller Twitter som är uppbyggda på mikrouppdateringar. 

 

6.4	  Sociala	  och	  kulturella	  koder	  i	  uppdateringar	  
Vi har under vår mindre observation funnit intressant att flera uppdateringar förutom att det 

innehåller situationsbundna meddelande också fanns uppdateringar som kräver en gemensam 

kulturell kod för att tolkas på rätt sätt. Exempelvis; 
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 ”Skåål!!” eller ”Who is Poppin' bottles in the Ice tonight” 

Den lilla informationen vi får av uppdateringen kan vi på grund av sociala och kulturella 

koder dra slutsatsen att uppdateringar har skett i samband med festande. Ett annat exempel 

som är mer platsbunden var uppdateringen; ”Jesustanten går lös på Drottninggatan”. 

Denna uppdatering kan Stockholmare som har stött på ”tanten” relatera till, medan andra 

kanske inte förstår innebörden av meddelandet.  

7.	  Diskussion	  	  
Under diskussion diskuterar vi det insamlade materialet och kopplar det till tidigare forskning, 

understryker vad som bekräftast men även vilka nya slutsatser vi kan dra.  

Under de senaste 10 åren har mobiltelefonen expanderat rent utvecklingsmässigt, tekniken i 

mobiltelefonen har blivit mer avancerad och fler interaktion möjligheter uppkommit. För 

omkring 10 år sedan kompletterade mobiltelefonen hemtelefonen (Ito 2001), idag 

kompletterar den även den traditionella datorn, då mobiltelefonen fungerar som en minidator 

tack vare smartphones utveckling. Weliemanns undersökning utfördes för 10 år sedan, mycket 

har hänt på den tekniska fronten sedan dess, men mindre på den sociala ståndpunkten. Vår 

observation har inte fokuserat på unga vuxnas beteende i samband med mobilanvändningen, 

utan snarare på innehållet av uppdateringarna och i vilka kontexter det sker i. Där det har visat 

sig vara ett komplement till den sociala interaktionen. Weilenmann (2001) beskriver 

ungdomars lokala användning av mobiltelefonen, men på senare år efter hennes forskning har 

det förflyttat sig till en mer globalanvändning i följd av uppkopplingsmöjligheterna. Genom 

att dela med sig av information till sociala medier kan vännerna få en omedelbar uppdatering 

både lokalt och globalt.  

Vi har observerat att de flesta respondenterna skriver om vart de befinner sig, vad de ska göra 

eller vad de gjort. Det handlar om att uppmärksamma ens vänner om ens liv och position. 

Detta stödjer det de Souze e Silva (2006) skriver om den positionsmedvetna apparaten. Våra 

respondenter antydde i både enkät och intervju att de använder mobila sociala medier som ett 

komplement till sitt sociala liv men också att mobiltelefonen fungerar som ett komplement till 

datorn. Mobiltelefonen är ett verktyg on the go som tar fysiskt mindre plats och som allmänt 

befinner sig närmast kroppen. Geotaggningstjänsterna så som Gowalla och Foursquare har 

inte fått något vidare genomslag i Sverige enligt våra undersökningar, utan man föredrar att 
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använda sig av exempelvis Facebook och Twitter för att ange sin position. Det är viktigt att ha 

med i beräkning att undersökningarna genomfördes innan Facebook Places släpptes för 

allmänheten i Sverige.  

Majoriteten av användarna använder mobila sociala medier för bli uppdaterade samt 

uppdatera andra. Användarna läser ofta vad andra gör och uppdaterar vad man själv gör just 

vid den tidpunkten, men sällan för att skriva privata meddelanden till sina vänner. Utan det 

sker helst framför datorn. Användarna upplyser gärna om sin position, eller händelser som 

sker just nu. Vilket har gett mobila sociala medier stämpeln som ett situationsanpassat verktyg 

integrerad med användarnas vardag. 

Mobiltelefonen är kommunikationsorienterad på ett sätt som datorn inte är. Mobilens 

interaktions förmåga, mobilitet och funktionen som den personliga kommunikationsapparaten 

har påverkat mönstret på internetanvändning i användarens vardag. Mobiltelefonen används 

inte endast när man är på språng, utan också som en förlängning av användande i hemmet där 

uppdateringen via sociala medier i mobiltelefonen har blivit en del av våra vardagliga rutiner, 

eftersom mobilen alltid är nära till hands, nästan alltid påslagen och nära kroppen, jämfört 

med datorn som antingen måste startas eller är ”lite” för långt bort. Detta ser vi både genom 

påpekanden under intervjun och enkätsvaren. Enkätundersökning visar även  att majoriteten 

av respondenterna använder sig av medierna dagligen till flertal gånger i veckan. 

Uppdateringar med mobiltelefonen används när man tillexempel städar, tvättar eller lagar mat, 

på platser där datorn inte är lämpad. Nylander et al (2009) föreslår att man inte blir lika 

”sucked into” telefonen som man kan bli med datorn, där man lätt kan fastna i flera timmar, 

vilket inte är lika förekommande med mobiltelefonen. Då handlar det om specifika tjänster 

man använder. Med mobiltelefonen har man möjligheten att uppdatera var som helst, när som 

helst (Nylander et al, 2009). 
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8.	  Slutsats	  	  
De slutsatser som vi kan dra utifrån vår undersökning är att majoriteten av respondenterna 

kopplar upp sig dagligen gentemot sina sociala medier med mobiltelefonen där man både 

skriver egna uppdateringar och läser uppdateringar från vänner. Användarna av smartphones 

kopplade generellt upp sig oftare än användare av andra mobilmodeller. Respondenterna 

valde att uppdatera sina sociala medier genom mobiltelefonen då de exempelvis befann sig i 

kollektivtrafiken, då de hade tråkigt eller i väntan på någon eller något. Uppdateringen av 

mobila sociala medier sker även på arbetsplatsen och i skolan men också i hemmet. Då 

mobiltelefonen är närmare än datorn eller då datorn inte finns tillgänglig. Tillgängligheten av 

mobiltelefonen var den största avgörande faktorn till valet av uppdateringar med 

mobiltelefonen, där mobiltelefonen fungerar som ett komplement till datoranvändningen. 

Vår slutsats beträffande det innehållsmässiga var situationsbundenhet i form av exempelvis 

händelser, vad man gör just nu men även vad man kommer att göra eller har gjort. 

Positionsuppdateringar i samband med detta var vanligt förekommande, detta mer påtagligt än 

att använda sig av geotaggningstjänster.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att uppdateringen via mobiltelefonen är intergerat i 

unga vuxnas vardag då de gärna vill informera sina vänner och bli informerade om de.  
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9.	  Framtida	  forskning	  	  
Till den framtida forskningen rekommenderar vi att undersöka på ett djupare plan 

geotaggningstjänster så som Foursquare och Gowalla, men även Facebook Places. Intressanta 

aspekter enligt oss är nedanstående:  

• Hur dessa inverkar i det sociala samspelet mellan människor. Vilka risker detta 

medföljer, samt för – och nackdelar med tjänsterna.  

• På vilket sätt man koordinerar sin sociala samvaro genom att använda sig av 

geotaggningsssytem.  

• Sker det mer spontana träffar eller kommer det traditionella mötet där man bestämmer 

tid i förväg att försvinna? 
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11.1	  Enkät	  
Nedan följer de frågor som vår enkät innehöll: 
 
Detta är en enkätundersökning som ingår i en C - uppsats inom medieteknik, som läses vid 
Södertörns högskola hösten 2010. Enkäten innehåller 4 stycken delar som sammanlagt består 
av 14 frågor. Enkäten beräknas ta 10 - 20 minuter att besvara.  
 
Enkät undersökningen riktar sig till dig som är mellan 18 – 30 år samt innehar en 
mobiltelefon som stödjer mobila sociala nätverk. Uppsatsens syfte är att undersöka unga 
vuxnas användning av mobila sociala medier i deras vardag.  Enkätundersökningen kommer 
pågå under perioden 2 december 2010 till och med den 13 december 2010. 
 
Med mobila sociala medier menar vi medier så som Facebook, Twitter, MySpace, bloggar i 
största allmänhet men även Flickr och Youtube. Vi har valt att endast rikta in oss på de 
sociala medier som även kan användas med hjälp av mobiltelefonen.  Användningen  av 
sociala medier från datorn förekommer inte i denna undersökning.  
 
Uppsatsen kommer att publiceras i början av februari 2011, publiceringen sker via Södertörns 
högskola och kommer att finnas som publikhandling vid högskolans bibliotek samt det 
kungliga biblioteket.  
 
Vid frågor om enkäten eller uppsatsen vänligen kontakta: pang.rosed@gmail.com 
 
Tack på förhand! 
Sally Pang och Nathalie Roséd 
 
1. Vilka mobila sociala medier använder du dig av?  
 
Facebook 
Twitter 
Blogg 
Flickr 
YouTube 
 
1.1 Använder du dig av andra mobila sociala medier? Hur ofta används då dessa? 
 
2. Vart någonstans brukar du använda dig av mobila sociala medier? Varför? 
 
3. Vad brukar du dela med dig via mobila sociala medier 
 
3.1 Vilka faktorer bidrar till att du uppdatarar medmobiltelefonen? Varför? 
 
4. Hur ofta anser du att du uppdaterar via mobila sociala medier? 
 
5. Hur kommer du åt dina mobila sociala medier? 
 
6. Vilken mobil använder du dig av? 
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Andriod  
iPhone 
Annan mobil 
 
6.1 Skriv vilken mobilmodell du använder dig av. 
 
7. Vilket år är du född? 
 
8. Är du kvinna eller man? 
 
Kvinna 
Man 
Vill ej uppge 
 
9. Vad har du för sysselsättning? 
 
Jobbar 
Studerar 
Studerar och jobbar 
Mellan två jobb 
Vill ej uppge 
 
10. Anser du att du är teknik intresserad? 
 
Ja 
Sådär 
Nej 
 
11. Skulle du vara intresserad av att bli intervjuad om ditt användande av mobila 
sociala medier, vänliga fyll i din mejladress nedan.  



	  

	  41	  (av	  	  41)	  

	  

11.2	  Bilaga	  för	  övriga	  sociala	  medier	  som	  användarna	  tog	  upp	  
	  
Vilka mobila sociala medier använder du dig av? Utöver de sociala medier vi redan 
nämnt.  
 
 
 

1. Google Buzz (1 person)     

2. Latidue (2 personer)       

3. MSN (3 personer)      

4. Skype (1 person)      

5. Bilddagboken (1 person)      

6. Forum (1 person)      

7. Gowalla (5 personer)      

8. Dejtingsidor (1 person)     

9. Foursquare (3 personer)      

10. IM – tjänster (2 personer)     

11. Yammer (3 personer)      

12. LinkedIn (4 personer)      

13. Instagram (1 person)      

14. Spotify social (2 personer)     

15. Google talk (2 personer)      

16. Google doc’s (1 person)     

17. Bambuser (1 person)      

18. Wikis (1 person)      

19. Heylog.com  (1 person)     

20. Novikontakter (1 person)     

21. Beejve (1 person)      

22. OKCupid (1 person)       

	  

 


