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Abstract  

How do young adult students communicate through their smartphones today? Which 

applications and features do they choose? What motivates their choices for the various 

possible situations? In this paper we investigate which communication channels young adult 

students in Sweden use for private message communication in their smartphones, in what way 

they use the channels and why they choose specific channels for different types of 

communication. In Sweden today, there are numerous of different ways of communicate 

through smartphones. We have interviewed ten Swedish young adult students regarding their 

use. The results speaks for that SMS has proven to still be used very frequently, even though 

it has existed for many years  and that there are plenty of other ways to communicate through 

private messages today.  Social media, primarily Facebook, also attracts users to 

communicate through private messages with their smartphones. SMS isn’t any longer the 

obvious method for sending a message. By presenting the result of our study, we hope to 

provide for future design resolutions and to give the next generation of smartphones 

communication tools that are as optimal as possible.  

Keywords 

Application, asynchronous communication, communication, Facebook messenger, instant 

messaging, phatic communication, private message, smartphone, SMS, social games, social 

media, two-way communication. 
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Begreppsdefinition 

3G-nät  

3G är en förkortning av 3:e generationens mobiltelefonsystem. 3G-nätet kan förse 3G-

telefoner med dataöverföring och videosamtal (Comviq, u.å.). 

Android 

Android är ett operativsystem för mobiler som är utvecklat av Google. Den hanterar 

funktioner som filhanteraren till kameran, sökningar på webben och att köpa musik (Tellint, 

u.å.).  

Applikation  

En applikation är ett tillämpningsprogram eller ett datorprogram som är avsett för datorns inre 

arbete och verktygsprogram för datahantering. Applikation kallas även för app 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

Facebooks meddelandefunktion 

Facebook, som är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, har en 

meddelandefunktion som på engelska kallas Facebook messenger och på svenska Facebooks 

meddelandefunktion, vi väljer att använda det svenska uttrycket. Funktionen kan användas 

både på dator och i smartphones och innefattar SMS, chatt och e-post i ett (Facebook, u.å.). 

Det finns möjlighet att skicka direkta snabbmeddelanden till sina vänner på Facebook 

(Janssen, u.å.), men dessutom kan man skicka e-post externt utanför Facebook till andra e-

postklienter (Facebook, u.å.). 

iOS 

iOS är ett mobilt operativsystem utvecklas för Apples iPhone, iPad och iPod touch som 

innehåller gränssnitt och funktioner. Det har utvecklats för att dra full nytta av inbyggda 

tekniken i Apples iPhone. Stort fokus ligger på design, funktion och användarvänlighet (Apple 

inc., u.å.). 
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Privat meddelande 

Vår definition av ett privat meddelande är ett meddelande som skickas till en eller flera, och 

det är endast dessa och personen som skickat som kan ta del av informationen. En sådan 

konversation kallar vi privat kommunikation. 

Smartphone 

Smartphones är en kategori av mobiltelefon som tillhandahåller mer avancerade funktoner 

jämfört med en vanlig mobiltelefon (Phone Scoope, u.å.). En smartphone erhåller alltid ett 

eget operativsystem med ett gränssnitt och innehåller avancerade datorfunktioner, 

internetuppkoppling, kamera, satellitnavigator och QR-läsare, men framförallt en plattform 

för applikationsutveckling (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier bygger på 

innehåll som är producerat av dem som använder webbplatsen (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Sociala spel 

Sociala spel är i huvudsak spel som skapats för att kunna spelas inom befintliga större sociala 

nätverkande webbplatser mot andra användare (Sande, 2009). Vår definition av sociala spel är 

spel över nätverk som kan spelas mot existerande andra användare, det ska gå att föra en 

dialog spelarna emellan. Spelarna ska ha varsin smartphone eller annan typ av spelbar 

plattform. 

Web 2.0 

Web 2.0 är ett begrepp som introducerades år 2004 och syftar på andra generationens World 

Wide Web. Web 2.0 innehåller nya förbättrade funktioner där användarna har större möjlighet 

till interaktivitet som inte var möjliga i den tidigare versionen (O´Reilly, 2005). 

Windows Phone 

Windows Phone är ett operativsystem från Microsoft som ska samordna datorn med mobilen. 

Man har tillgång till Internet Explorer Mobile som även stöder Flash Lite, man kan jobba med 

Office filer direkt i telefonen samt att man kan hantera e-post med e-postklienten Outlook 

mobile (Tellint, u.å.).  

http://www.gamasutra.com/view/feature/4009/the_social_network_game_boom.php
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Förord 

Vi vill tacka alla respondenter för deras tid och engagemang vid alla intervjuer. Dessutom vill 

vi tacka vår handledare Fatima Jonsson som har guidat oss igenom denna studie. 
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1. Inledning 

Under det senaste tio åren har medieutbudet i Sverige växt till sig ordentligt och orsaken till 

det beror på hur tekniken har utvecklats exponentiellt. På grund av det kraftigt växande 

medieutbudet har smartphones vunnit en stor popularitet hos svenska folket. Personer i 

Sverige har börjat bruka sociala medier på ett sådant sätt att det har blivit en del av den 

vardagliga rutinen och förändrat sättet vi ser på grundläggande kommunikationen (Findahl, 

2013). Idag är det inte längre en självklarhet att vi vänder oss till SMS om vi vill skicka ett 

privat meddelande via mobiltelefonen. 

2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka kommunikationsmönstret för privata meddelanden i 

smartphones, genom att undersöka vilka kommunikationskanaler som används och varför. 

Genom att få en förståelse för detta kan undersökningen ge upphov till framtida 

designlösningar, både ur en teknisk, men även en social synvinkel. Då granskning tittar på 

innovativa möjligheter för kommunikation via smartphones, är förhoppningen att framtida 

tjänster ska produceras mer utifrån användarens önskemål för att bli så optimala som möjligt. 

Inom branschen medieteknik finns det stor relevans att förstå sambandet mellan medier och 

människa. Hur en smartphones används idag är viktigt att förstå, då nya tekniker och designer 

för framtidens smartphones kanske kan göras annorlunda med större förståelse kring vad som 

är viktigt och inte, när det gäller kommunikationskanaler. 

2.1 Frågeställning 

• Hur ser kommunikationsmönster med privata meddelanden i smartphones ut hos unga 

vuxna studenter? 

- Hur skickar unga vuxna studenter privata meddelanden via sin smartphone? 

- Vad avgör valet av kommunikationskanal?  

2.2 Avgränsningar 

Valet att undersöka unga vuxna är grundat på att åldersgruppen 16-25 år toppar användandet 

av smartphone (Findahl, 2012) och mobilt internet (Forsberg, 2012). Av denna anledning 

finns intresse och nytta av att titta närmare på hur denna grupp mer ingående kommunicerar 

via mediet smartphone. Det finns anledning att tro att denna grupp är rikligast insatt och väl 

involverad i att implementera dess nya tekniker i sin vardag. Då vi inte vill undersöka 
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personer som inte uppnått myndig ålder har vi valt att avgränsa oss ytterligare så att vår 

målgrupp är unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Vi har även valt att endast undersöka studenter 

och det valet kommer vi förklara närmare i avsnittet Tidigare forskning.  

 

Eftersom vi känner att det skulle bli för omfattande att undersöka personer med olika typer av 

sysselsättningar, då deras dagliga rutiner skiljer sig, har vi valt att endast inrikta oss på 

studenter. Anledningen till att vi valt studenter och inte personer i yrkeslivet beror på att vi 

redan funnit tidigare forskning om det sistnämnda. 

 

Att vi har valt att begränsa oss till privata meddelanden beror på att studien skulle bli allt för 

omfattande för en kandidatuppsats om alla kommunikationsmöjligheter granskades. Om vi 

skulle valt att ta med alla typer av meddelanden hade vi inte kunnat gå in på djupet och få en 

grundlig förståelse. 

3. Bakgrund 

3.1 Smartphonens uppkomst 

Den första smartphonen utvecklades redan för två decennier sedan år 1993 av IBM och 

BellSouth. Då var den förstås väldigt enkel i jämförelse med dagens smartphones. Trots detta 

hade den funktioner och program som e-post, fax, kalender och kalkylator, och dessutom 

manövrerades den via en pekskärm (Gerdes , 2001). Pekskärmen var svartvit och hade ikoner 

som vanligtvis trycktes på via en tillhörande ”pekpenna”. Redan då hade telefonen 

applikationer för ytterligare funktioner så som kartor och musik som lagrades på ett 

tillhörande minneskort. Denna smartphone kallades Simon och hade en batteritid på cirka en 

timme. Mobiltelefonen gick för nypris $899 och såldes i 50 000 exemplar. Det dröjde 

ytterligare ett decennium innan den här typen av telefon kom att kallas ”smart” och 2007 

förändrade Apples iPhone människors syn på vad dessa mobiltelefoner kan vara bra och 

användas till (Sager, 2012). 

 

29 juni 2007 såldes den första iPhonen och den har till och med 21 juni 2012 sålts i 217 

miljoner exemplar (Burrows, 2012). Den första iPhonen hade inget fysiskt tangentbord och 

dess e-postfunktion var begränsad. Efter den första iPhonen har utvecklingen gått snabbt 

framåt och tusentals modeller och märken av smartphonens har utvecklats. 

http://www.businessweek.com/articles/2012-06-29/before-iphone-and-android-came-simon-the-first-smartphone
http://www.businessweek.com/articles/2012-06-21/the-first-five-years-of-the-iphone-obsession
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3.2 Smartphone 

Smartphone är en kategori av mobiltelefon som tillhandahåller mer avancerade funktioner 

jämfört med en vanlig mobiltelefon. En smartphone erhåller alltid ett eget operativsystem som 

innehåller ett gränssnitt, men framförallt erhåller den en egen plattform för 

applikationsutveckling. Det finns därmed en möjlighet att ladda ner applikationer till sin 

mobiltelefon för att utforma den efter sina egna behov. Generellt sett har en smartphone större 

skärm och mer kraftfulla processorer än vanliga mobiltelefoner (Phone Scoope, u.å.). 

 

Marknaden för smartphones har vuxit sig enorm i Sverige de senaste åren. År 2012 hade 54 

procent av svenska befolkningen över 12 år tillgång till mobilt internet (Findahl, 2012). Detta 

visar på att behovet av att vara uppkopplad mot internet växer kraftigt. Störst andel har unga 

vuxna i åldrarna 16-24 år, där 84 procent av dessa har använt en smartphone för uppkoppling 

mot internet år 2012 (Forsberg, 2012). Hos unga vuxna verkar det vara en självklarhet att äga 

en smartphone oavsett sysselsättning. Findahl (2012) berättar i sin studie att 79 procent av 

svenskarna mellan åldrarna 16-25 äger en smartphone. I en liknande studie året senare 

framkom det att 99 procent av alla unga svenskar i åldrarna 16-25 äger en mobiltelefon och av 

de 99 procenten äger 94 procent en smartphone (Findahl, 2013). I den studie Findahl gjorde 

2012 framkommer det även att inkomst inte har någon större påverkan vad det gäller 

innehavandet av en smartphone hos unga vuxna. 2010 använde 7 procent av unga svenskar i 

åldrarna 16-25 år internet i mobilen dagligen och 2013 var siffran uppe på 80 procent 

(Findahl, 2013). 

3.3 Sociala medier och sociala spel i smartphones 

Idag är Facebook det största sociala nätverket sett utifrån antalet medlemmar, då statistik som 

publicerades september 2013 i Facebooks nyhetsflöde visar att 1,19 miljarder registrerade 

personer använder webbplatsen minst en gång i månaden världen över (Facebook, u.å.).  

 

Användandet av Facebook är även stort i Sverige. Enligt Nilsson (2013) använder totalt 66 

procent av alla svenska internetanvändare Facebook. Det är ett markant övertag vid 

jämförelse utav andra vanliga sociala tjänster som Instagram och Twitter, där 15 respektive 

17 procent av internetanvändarna använder dessa tjänster.  
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På senare år då sociala nätverk vuxit sig allt större har även nya tekniska förutsättningar för 

kommunikation öppnats upp. Findahl berättar om de nya möjligheterna som har vuxit fram 

(2012, s. 14): 

  
Idag finns nya kommunikationsformer tillgängliga på internet men de har inte slagit ut e-posten 

utan snarast kompletterat den .Till det nya hör de sociala nätverken som många besöker 

dagligen och ”instant messaging”, den snabbare formen av meddelanden som förra året var på 

nedgång men som nu finns tillgänglig på många nya ställen. 

 

Instant messaging, eller snabbmeddelande som det heter på svenska, är den främsta 

bidragande faktor till nya kommunikationer via sociala nätverk. Det är en typ av 

chattmeddelande som användare kan skicka till varandra i realtid över en internet-

uppkoppling. Dessa tjänster finns ofta som en funktion i olika sociala medier (Aol Help, u.å.). 

Sociala medier är plattformar som man både kan sända ut meddelanden från och samla in 

medelanden från andra med (Fiske, 2004). Facebook är ett exempel på en tjänst som 

innefattar en snabbmeddelandefunktion. 

 

I många andra sociala tjänster kan man hitta en snabbmeddelandefunktion, exempelvis i 

sociala spel ges det ofta möjlighet att diskutera med sin motståndare i realtid via 

applikationen. Spel har det senaste decenniet funnits att tillgå i en mobiltelefon, men det var 

först när det gavs möjlighet att spela mot andra mobiltelefonanvändare som kommunikationen 

och snabbmeddelanden uppkom. Det handlar om att spelare kan interagera med varandra i ett 

spel med varsin smartphone. Ett exempel på detta är ordleksspelet Wordfeud (Wordfeud, u.å.). 

Här kan två personer med varsin smartphone spela mot varandra över internet. Under hela 

spelomgången kan båda deltagarna kommunicera med varandra via en inbyggd chattfunktion. 

4. Tidigare forskning  

4.1 Om nya kontaktmönster i arbetslivet: SMS, chatt, e-post och telefoni - När 

används vad? 

Selg (2011) har undersökt användningen av kommunikationsverktyg i arbetslivet och i 

företagarnas privatliv, genom en enkätundersökning bland Dataföreningens medlemmar över 

hur deras kontaktmönster såg ut. De primära målgrupperna för studien var personer 

verksamma inom näringsliv och förvaltning. Personerna som svarade på enkäten var mellan 
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18-82 år med en medelålder på 50 år. Det var 1324 personer som påbörjade enkäten och det 

var 1059 personer som avslutade den. 27 procent av svaren kom från kvinnor och 73 procent 

kom från män. Följande kontaktverktyg ingick i undersökningen: fast telefoni, mobil telefoni, 

IP-telefoni, SMS, direktmeddelanden, e-post, Facebook, LinkedIn och Twitter. Resultaten från 

studien visar ett relativt specialiserat kontaktmönster i yrkesrelaterade sammanhang, då 

mobiltelefoni och e-post sågs som standardverktygen för text- respektive röstmeddelanden. 

Övriga verktyg som presenterades påvisade en större variation i användarmönstren, då 

direktmeddelanden var på väg uppåt och redan hade passerat fast telefoni för yrkesrelaterade 

kontakter. Här dominerade de yngre användarna enligt Selg, och det var dem som övergav 

den fasta telefonin i större utsträckning. E-posten användes ofta i yrkessammanhang då 

kontakten dokumenteras. I den privata kommunikationen användes ett bredare register i valet 

av kontaktverktyg och det fanns tydligare syften i användarmönstren. Användarmönstren vid 

privata kontakter utmärktes även av större olikheter i användningen av kommunikations-

verktyg. Såväl SMS som direktmeddelanden bedömdes lämpliga vid informella situationer 

och i kontakter med personer man känner väl. Vid brådskande ärenden klassades SMS som 

det näst bästa alternativet efter telefonsamtal. Valet av kontaktverktyg påverkades i liten grad 

av om kontakten sker i yrket eller i privata sammanhang. Mer styrande var andra 

omständigheter, till exempel om kontakten var av formell eller informell natur eller om 

ärendet var brådskande. Den viktigaste faktorn var hur pass väl man kände personen som 

skulle kontaktas då man ofta visste vilka kontaktverktyg hen kände sig hemmastadd med.  

 

Denna rapport har fått oss att vilja undersöka yngre användare närmre, då det verkar vara de 

som använder sig av nyare metoder för kommunikation. Eftersom denna studie även visar 

kommunikationsvanor för människor i yrkeslivet, så vill vi istället inrikta oss närmre på 

studenter. Dessutom vill vi avgränsa oss till smartphones, då omfånget på kandidatuppsatsen 

gör att vi inte kan gå in djupare i ämnet om vi undersöker flera kommunikationsmedier.  

4.2 Svenskarna och internet 2013 

Findahl (2013) undersöker hur svenskar som använder sin mobil flera gånger dagligen, läser 

sin e-post via datorn eller smartphone. 412 personer mellan 16-25 år har deltagit i studien som 

genomfördes mellan februari och april 2013. Urvalet är representativt för den svenska 

befolkningen, då urvalets beställts av statens personadressregister. Deltagarna har fått välja 

om de velat vara med i en telefonintervju, eller om de ville svara via en webbenkät. Studien 
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visar att 52 procent läser e-post på både dator och smartphone. Samtidigt är det vanligare att 

läsa e-post på sin smartphone än på sin dator, då siffrorna visar att 20 procent oftast läser via 

sin smartphone och 8 procent oftare via datorn. Däremot är det 8 procent som svarar att de 

endast läser sin e-post via sin dator jämfört med 7 procent som säger att de endast läser e-post 

via sin smartphone. Studien undersöker även hur de skriver e-post, om det är via mobilen eller 

datorn. 42 procent svarade att de skriver på både dator och smartphone. Det är vanligare att 

skriva e-post via datorn då 22 procent väljer att oftast skriva via datorn, samtidigt som 9 

procent väljer att oftast skriva via sin smartphone. Dessutom är det 18 procent som endast 

skriver via datorn och 5 procent som endast skriver via sin smartphone. 

5.  Teorier 

5.1 Tvåvägskommunikation 

 
Figur 1. Modellen har vi illustrerat för att lättare få en förståelse över hur tvåvägskommunikation fungerar i teorin. 

En sändare skickar ett meddelande till en mottagare som sedan skickar feedback till sändaren. 

Tvåvägskommunikation innebär att det finns en gemensam kontakt mellan sändare och 

mottagare, då mottagaren kommunicerar tillbaka till sändaren (Larsson, 2001). 

Kommunikation anses igenom denna teori vara en process där informationen strömmar 

mellan två individer. Sändarens meddelande skickas ut genom en vald kommunikationskanal 

och når sedan mottagaren (se figur 1). I denna studie är det framförallt Tvåvägs-

kommunikation vi fokuserar på, men det finns även inslag av flervägskommunikation som 

innebär att fler personer än två kommunicerar med varandra i samma konversation. 

5.2 Kommunikationskanaler 

Vilken kanal man väljer att skicka sitt meddelande i, menar Jacobsen och Thorsvik (2002), 

beror på hur snabbt vi vill att den ska nå andra och vilken typ av information som ska 

förmedlas. En kanal eller ett medium är ett hjälpmedel med vilket vi förmedlar meddelanden 
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från sändare till mottagare. Då kommunikationen sker via ett medium måste meddelandet 

omformas på något sätt. Kommunikationen får olika karaktär beroende på vilken typ av 

medium som används (Holmberg, Sandquist & Wallenius, u.å.). Den ständiga digitaliseringen 

har gett en ökad interaktivitet mellan sändare och mottagare, då flera olika kanaler har 

skapats.  

 

Den nya eran av Web 2.0, som innefattar bland annat sociala medier, innebär att den gamla 

bilden av att medier och människor måste vara åtskilda finns inte längre kvar. 

Kommunikation handlar om en process och är något som äger rum mellan flera människor 

och knyter samman dem. Kommunikation har även ett innehåll som består av det som görs 

gemensamt (Jansson, 2009).  

5.3 Medialisering 

Medialisering innebär att människor är beroende av medierna, alltså olika tekniker, för att i 

hög grad kunna utrycka sina tankar åsikter och kunskaper. Medialiserad kommunikation gör 

exempelvis att individer har svårare att tänka sig en tillvaro utan mobiltelefoner för att man 

känner att man skulle hamna i utanförskap. Medialisering innebär ofta att det sociala livet 

bäddas in i mediernas logiker (Jansson, 2009). Jansson beskriver följande (2009, s. 64): 

 
”Nya medier har å ena sidan gjort att våra sinnen sträckts ut allt mer och att vår användning av 

medier blivit allt mer mobil till sin karaktär. Det betyder i exempelvis att hemmet och nationens 

gränser blivit mindre rigida. Vi kan hålla kontakten med familj och vänner oavsett var vi är. Vi 

kommunicerar och gör transaktioner oberoende av nationsgränser. Samtidigt pågår en slags 

rumslig avgränsning som gör att våra liv kapslas in av kommunikationen, på ett sätt som inte 

var fallet tidigare.” 

5.4 Asynkron kommunikation 

Kommunikation genom smartphones kan delas in i två kategorier; synkron eller asynkron 

kommunikation. Synkron betyder samtidig och är kommunikation som sker med direkt 

interaktion i nuet utan att bli märkbart fördröjd, exempelvis som med ett telefonsamtal. 

Asynkron betyder icke samtidig, eller fördröjd, och är alltså motsatsen till synkron. Asynkron 

kommunikation befinner sig inte i realtid, så när du till exempel skickar ett textmeddelande 

över mobiltelefonen behöver inte personen du skickar till svara på en gång för att 

meddelandet ska tas emot. Det är alltså kommunikation som sker utan direkt interaktion 

(University of Wisconsin-Madison, u.å.). Westlund (2007)  menar i sin arbetsrapport att den 
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synkrona kommunikationen sker i realtid genom telefoni, videotelefoni eller chatt och att den 

asynkrona har en fördröjning som sker genom e-post, SMS eller MMS.  

5.5 Fatisk kommunikation 

Kommunikationen som äger rum på sociala nätverkssidor kan vara väldigt ytlig och 

intetsägande. Antroprologen Bronislaw Malinowskis (1923) grundande uttrycker fatisk 

kommunikation som innebär att kommunikationen inte har något djupare meningsinnehåll 

eller syfte utöver att bekräfta eller underhålla en relation. Mycket som sägs idag mellan 

personer på internet är trivialt och påminner om trevliga hälsningsfraser, men det viktiga är 

inte något djupt innehåll utan bara att den äger rum så att man bekräftar sin egna och andras 

identiteter. Internet är därför ett nytt rum för människors sociala liv (Jansson, 2009). 

6. Metod 

Denna studie ska ta reda på hur unga vuxna studenter kommunicerar med privata 

meddelanden via sina smartphones. Vi ska belysa hur smartphonen används till detta och 

varför den används på dessa sätt. För att på bästa sätt få fram data över detta har vi valt att 

göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. Intervjuerna har genomförts en och en med 

tio respondenter och frågorna har varit semi-strukturerade med öppna frågor som krävt 

grundliga svar. 

6.1 Intervju 

Genomgående under alla de tio intervjuerna har det legat stort fokus på att ställa så öppna 

frågor som möjligt och låta respondenten svara utförligt och ostört. Vi har ställt 35 stycken 

frågor och samtliga svar har antecknats genomgående under intervjun och som komplement 

har varje intervju spelats in. Beroende på respondentens smartphoneanvändning har längden 

på varje intervju skiftat, men alla intervjuer har pågått mellan cirka 45 till 60 minuter. 

6.2 Urval 

Respondenterna har varit tio olika personer och könsfördelningen är jämn med fem män och 

fem kvinnor. Alla är i åldrarna 18-25 år och studerar som huvudsaklig sysselsättning. 

Rekryteringen till urvalet har gjorts opartiskt av oss. Vi har kontaktat studiekamrater och bett 

dem fråga vänner/bekanta de känner i andra skolor om de kunde tänka sig delta i vår studie, 

för att vi ska få en spridd blandning studenter från olika högskolor och universitet. Det enda 

kravet som ställs på respondenten är att denne äger en smartphone, studerar och är i åldern 18-
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25 år. Vi har inte haft någon information om hur studenterna utnyttjar sina smartphones före 

intervjuerna.   

6.3 Etik 

Inför varje intervjutillfälle har respektive respondent fått klart för sig vad studien handlar om 

och hur vi kommer att behandla dess data. Kvale (1997) berättar om vikten av att vara vaksam 

över etiska frågor i intervjuundersökningar. Vi har därför varit mycket noga med att tydligt 

framföra hur intervjun kommer att gå till, vad vi vill få ut av den och hur allt kommer att 

sammanställas. Detta har förtydligats eftersom vi vill ha respondentens godkännande och 

samtycke för att få genomföra våra intervjuer. Vi förklarade att allt material kommer att 

behandlas anonymt och att inga utomstående kommer att få ta del av personliga uttalanden 

som kan förknippas med individen. Varje intervju har haft ljudupptagning och självklart har 

vi frågat respondenten innan om vi har fått spela in. Då har vi även förklarat att det endast är 

vi som kommer att höra inspelningen. Det har även klargjorts innan intervjuerna tog vid, att 

analysen kommer att på egen hand genomföras utav de inblandade i studien och att 

respondenterna inte i efterhand kommer få styra sina uttalanden eller tolka sina svar. 

Resultatet är utan vinkling och helt konfidentiellt och det är respondenterna medvetna om. 

6.4 Frågor 

Den första delen i intervjun handlar om respondenten och bland annat vilken smartphone 

denne äger. Detta frågade vi eftersom det är viktigt att veta vilka förutsättningar respondenten 

har och även bra att kunna väva in beskrivande statistik vid resultathanteringen. Därefter har 

hela intervjun delats upp i en rad olika teman för att få med alla de olika tänkbara sätten att 

kommunicera via en smartphone. I stort sätt följer alla frågor inom varje tema samma mönster 

för att se på varje kommunikationskanal med samma utgångssätt. De olika temana är 

grundläggande tjänster, sociala medier, sociala spel, e-post, övriga kommunikations-

applikationer, sammanknytning och reflektion. Genom att på samma sätt fråga om de olika 

kanalerna används, hur ofta, till vad och vad de tycker om varje har vi fått heltäckande svar 

som är klart tillräckliga för att få svar på denna studies mål. Vi har valt att ha med frågor om 

initiativtagande över meddelandekommunikation för att det har varit viktigt att se vad 

respondenterna själva föredrar att använda så att de inte säger att de använder ett medie mest 

bara för att andra människor väljer att ta kontakt via en viss kanal. 
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För att analysera svaren vi fått från intervjuerna har vi satt oss in i Kvales (1997) analysmetod 

som kallas meningskoncentrering. Denna metod summerar respondenternas svar till 

koncentrerade meningar för att få en lättare överblick över vilka svar som kommit fram. För 

att få ytterligare bättre överblick har vi valt en annan metod som Bell (2009) beskriver. Den 

går ut på att dela upp alla svar på separata papper för att sedan kunna para ihop och få fram 

teman över svar och tankar. 

7. Metodkritik 

Denna empiriska undersökning innefattar tio utvalda intervjurespondenter och vi anser att 

antalet intervjuer har varit lämplig för omfånget för en kandidatuppsats. Samtidigt har vi 

behövt få svar på komplexa och djupare frågor kring smartphoneanvändning. En risk med att 

ha intervju som datainsamlingsmetod är alltid att det kan ge en subjektiv bild av förhållandet, 

då det inte är säkert att allt som sägs stämmer överens med verkligheten (Bell, 2011). 

 

Bell nämner att ljudinspelning kan påverka respondentera att inte ge lika ärliga svar som de 

hade gjort vid intervju utan inspelning. Detta är något vi haft i åtanke då vi tog beslutet 

huruvida vi ska spela in intervjuerna eller inte, men valet att spela in har ändå varit självklart 

för oss då vår studie grundas på datainsamlingen från intervjuerna. Vi har vid analyserandet 

varit tvungna att återgå till intervjuerna för att få korrekta citat och för att försäkra oss om att 

ingen viktigt som sägs gått till spillo. Dessutom är frågorna som respondenterna svarar på inte 

av känslig karaktär och det minskar risken för att få opålitliga svar. Därför tror vi inte att 

inspelning har påverkat svaren i våra intervjuer.  

 

Valet av semi-strukturerad intervju har grundats i att vi vill veta varför just en respondent 

väljer att kommunicera på sitt sätt. Vi vill ha en bättre förståelse av hur studenterna 

kommunicerar och är inte lika intresserade över att ha ytliga svar. Intervjuerna är grundliga 

och noggranna för hur precis varje respondent tänker och resonerar. Om vi istället hade 

använt oss utav fokusgrupp kanske det blivit mer generella svar och det är inte vad vi är ute 

efter. 

 

Nackdelen med att använda intervjuer är att vi blir knutna till de tio personer vi har som 

respondenter för data att basera vår studie på, vilket har gjort att beroende på hur utförliga och 

relevanta de varit i sina svar, så har vår studie påverkats. Att urvalet är ansenligt för studien är 

inget vi kunnat veta innan vi intervjuat respondenterna, utan vi har bara kunnat bestämma 
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respondenter utifrån kraven för urvalet (se 6.2 Urval). Eftersom vi inte har haft möjlighet att 

intervjua personer i andra städer har vi valt att endast ha med studenter som är bosatta i 

Stockholm, vilket kan ha påverkat vårt resultat. 

8. Resultat 

8.1 Respondenterna 

Alias Kön Ålder Sysselsättning Operativsystem Haft en smartphone 

”Elsa” Kvinna 23 år Studerar + extra jobb iOS 5 år 

”Erik” Man 23 år Studerar iOS 2 år 

”Johan” Man 21 år Studerar + extra jobb iOS 2 år 

”Johanna” Kvinna 24 år Studerar iOS 2 år 

”Karin” Kvinna 21 år Studerar + extra jobb iOS 5 år 

”Robin” Man 23 år Studerar + extra jobb Windows Phone 3 år 

”Sanna” Kvinna 23 år Studerar + extra jobb iOS 3 år 

”Sara” Kvinna 23 år Studerar + extra jobb Android 3 år 

”Sam” Man 21 år Studerar + extra jobb Android 2 år 

”Tim” Man 22 år Studerar iOS 3½ år 

Tabell 1. Visar information om alla respondenter. 

Av intervjupersonerna är könsfördelningen jämn med fem män och fem kvinnor. Medelåldern 

är 22,5 år. Alla är studenter och sju av respondenterna jobbar extra. Sju respondenter har iOS 

som operativsystem, två har Android och en respondent har Windows Phone. Fyra 

respondenter har haft en smartphone i två år, tre har haft smartphone i tre år, en har haft en 

smartphone i tre och ett halvt år och två respondenter har haft smartphone i fem år. Eftersom 

respondenterna är anonyma har vi valt att ha ge dem påhittade namn, alias (se tabell 1). 

8.2 Kommunikationskanaler 

I intervjuerna fick vi fram att dessa kanaler nyttjas för text- och bildkommunikation via 

smartphones: SMS, MMS, Facebooks meddelandefunktion, E-post, Trivie, Wordfeud, 

KakaoTalk Messenger, Kik, Skype, Snapchat,, Viber och Whatsapp. 

8.2.1 SMS 

En övervägande majoritet använder SMS för att kommunicera med familj och nära vänner. 

Konversationerna handlar ofta om vardaglig kommunikation så som korta frågor, exempelvis 

”Vad gör du?” eller ”Ska vi mötas där?”. SMS används för att få snabba svar, men inte 
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nödvändigtvis svar direkt som vid samtal. Det handlar ofta om att man ska planera något eller 

om man vill ”kolla läget”. Johanna berättar: 

 
”SMS använder jag väldigt ofta, skickar cirka 20-30 SMS per dag kanske. Det kan handla om 

vardagliga konversationer så som: ’Ska vi mötas där?’, ’Vad ska vi göra då?’,(eller) ’ Vad 

händer?’.  Det skickas oftast till mina vänner och klasskompisar.” 

 

Sara vill helst använda SMS för att slippa konversationer på massa andra ställen eftersom hon 

tycker att det lätt blir rörigt. Hon tycker dock att hon har tråkiga smileys till sin Samsung- 

smartphone och har därför laddat ned en applikation som gör att man kan skicka smileys i 

SMS: 

 
”Chomp (Chomp SMS) går man in på för att skriva SMS. Jag har den för att det är fula gubbar 

(smileys) i Samsung, så för att skriva ’fina’ gubbar använder jag den appen för att det ska bli 

roligare.” 

 

Många nämner att det ofta handlar om kort konversationer när man skickr SMS, det vill säga 

att det inte är många SMS man skickar under samma konversation. Johan väljer att skicka 

SMS när han skickar information som han är angelägen ska komma fram, men inte 

nödvändigtvis behöver få svar på med en gång: 

 
”SMS används när jag är angelägen att berätta något men inte så angelägen att jag ringer. 

Information som jag vill att en person ska få fram men som inte är nödvändigt att jag får 

bekräftat att den läst just nu, utan jag känner att jag kan SMSa och så får han svara när han 

känner för det.” 
 

Många nämner att det är ungefär lika vanligt att de startar en SMS-konversation som att 

någon annan inleder en med dem, men att det är svårt att bedöma. Sanna säger att hon oftast 

startar konversationer när hon har tråkigt och att hon SMSar flera gånger i timmen. Elsa säger 

att hon oftast startar konversationer och att det beror på att hon är väldigt social och vill veta 

vad folk gör och hur de mår. Hon kan ofta skicka SMS till personer som hon inte pratat med 

på ett tag. Andra startar ofta konversationer om de vill hitta på något i helgen eller vill träffas. 
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8.2.2 MMS 

De flesta använder sällan MMS, men tillfällen då det används är om de tar screenshots över 

konversationer för att visa kompisar om de ska köpa något och vill ha en åsikt om det från en 

nära vän. Några nämnde att om de hittade en söt eller rolig bild skickade de MMS om de 

kände en koppling mellan bilden och personen de skickar till. Johanna berättar att hon ibland 

tar en bild för att slippa skriva ner något, exempelvis kan hon ta kort på en tågtabell när hon 

ska fråga en person vilket tåg hon ska ta, istället för att skriva ner de olika avgångarna. Tim 

använder sig också av MMS, han berättar: 

 
”Jag använder MMS om jag är ute och festar eller hittar roliga bilder. Är oftast till kompisar 

då. Exempelvis brukar jag skicka veganbilder till en vegankompis och Svampbobbilder till en 

Svampbobkompis, men främst är MMS till vänner.” 

 

Tim berättar att han skickar MMS ganska ofta och skickar då fler än vad han får.  Han tror 

själv att det beror på att han tycker det är roligare sätt att kommunicera än vad hans kompisar 

tycker.  

8.2.3 Facebooks meddelandefunktion 

Alla respondenter använder meddelandefunktionen på Facebook i sin smartphone. Facebooks 

meddelandefunktion används ofta som ett SMS, men den känns lite mindre formell. Vissa 

säger att de använder Facebooks meddelandefunktion när de inte har personens 

telefonnummer. Johan säger: 

 
”Har man inte personens nummer så har man oftast personens Facebook och då kan man få 

kontakt den vägen. Så man behöver inte folks nummer längre utan räcker med folks Facebook.”  

 

Vissa använder Facebooks meddelandefunktion istället för SMS då personen har en annan 

operatör eller är utomlands. Flera upplever en skillnad med att med Facebooks 

meddelandefunktion skriver man till kompisar, men att det inte är lika vanligt till de närmsta 

vännerna. Sam förklarar: 

 
”På Facebook skriver jag korta frågor, ungefär som SMS fast lite mindre formellt. Kan vara till 

nära vänner, men inte föräldrar, men även bekanta också. Människor jag har umgåtts med som 

inte är de närmsta i bekantskapskretsen.” 
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Många använder Facebooks meddelandefunktion dagligen, men det varierar hur ofta. Det 

flera personer nämnde var att om de väl använde Facebooks meddelandefunktion så använder 

de den frekvent under en period. Johanna berättar: 

 
”Det är pågående under dagen nästan varje dag i alla fall. Just nu i varje fall. Det är ofta man 

fortsätter på en konversation. Det blir väl typ kanske en halvtimme timme i sträck per 

konversation och sen kanske man kommer tillbaka till konversationen senare under dagen.” 

 

Flera säger också att den används som SMS och att det inte finns något krav på att svara 

direkt. Johan säger: 

 
”Jag ser Facebookchatten som ett alternativ till SMS” 

 

Det som varierar är hur tätt konversationer äger rum. Många använder det dagligen, och några 

få använder det bara några gånger i veckan. Karin berättar att hon använder Facebooks 

meddelandefunktion i sin smartphone varje dag och då flera gånger om dagen. Fast vissa 

dagar då hon är upptagen så skriver hon inte tillbaka om någon skriver till henne, men hon har 

vanligen 2-3 stycken konversationer som pågår under hela dagen. Erik säger dock att han inte 

använder Facebooks meddelandefunktion i sin smartphone så ofta, utan att den används cirka 

2 gånger i veckan. Några personer säger att den är bra eftersom att man kan nå många 

personer utan att ha tillgång till deras nummer. Robin berättar: 

 
”Jag tycker att SMS fungerar lika bra som Facebook. Men jag gillar Facebook av den 

anledning att jag inte behöver personens nummer utan kan faktiskt nå den på mer eller mindre 

SMS-sätt utan att ha personens nummer. Det tycker jag är bra. Jag ser inget negativt med 

Facebook i mobilen. Tycker det är bra, det är bra.” 

 

Några respondenter menar att Facebooks meddelandefunktion används mer till bekanta eller 

för att spara pengar. Sanna tycker Facebooks meddelandefunktion är bra eftersom man inte 

behöver ge ut telefonnummer: 

 
”Jag tycker det är bra för att man kanske inte vill ge ut sitt nummer heller för att ha en stängd 

(privat) kommunikation. Så det är bra att man kan använda det på andra sätt.” 
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Även om Sanna tycker att Facebooks meddelandefunktion är mer privat då man inte behöver 

ge ut nummer, så tolkar Tim det som en negativ sak då han känner att det blir enklare att 

personer han inte vill ha kontakt med, kan kontakta honom på flera sätt via hans smartphone:  

 
”Det är väl i fall man kanske undviker någon eller inte vill prata med någon och att den 

personen då kan få tag i en på flera sätt. Man kanske vill att vissa personer bara ska få tag på 

en via telefonnummer och vissa bara via Facebook. Det är öppet och åtkomligt via Facebook 

och det kan vara nackdel. Jag har känt någon gång att det räcker med att en person har mitt 

nummer och behöver inte ha min Facebook.” 

 

Många tycker meddelandefunktionen på Facebook är ett bra verktyg för att chatta med många 

i. Karin berättar att hon tycker om att ha gruppkonversationer på Facebooks meddelande-

funktion då det är väldigt smidigt och behändigt. Elsa tycker det är jobbigt att chatta i sin 

smartphone på Facebook, eftersom det blir så många ljud som gör en stressad. Speciellt 

jobbigt är det om man är med i en gruppkonversation:  

 
”Det jobbiga på smartphone är att det kommer upp så mycket ljud när det är chatt. Men det kan 

man ju ta bort vilket jag inte har gjort. Tycker mest om chatten på datorn faktiskt. Om det är 

gruppchattar och folk bara bombar med smileysar då tänker jag bara ta det lugnt ta det lugnt. 

Och ibland står det exempelvis att nu har den personen skrivit det här och man får inte se vad 

som står i meddelandet förrän man går in och läser och då kanske det är helt oviktigt. Eftersom 

man själv vill ha ett svar ganska fort efter att personen läst så blir man lite jaha okej.. var det 

tråkigt eller vad är det frågan om tänker jag.” 

 

Sam tycker att Facebooks meddelandefunktion kan vara väldigt effektivt, men att det beror 

mycket på hur mottagaren använden den: 

 
”Jag tycker det (Facebooksmeddelandefunktion) är bättre än att SMSa vissa gånger, men det 

beror på hur mottagaren behandlar verktyget. Alltså om de får upp notifikationer vid 

meddelande från Facebook. Om alla använde den som mig skulle den vara lika klockren som 

SMS. Då den har exakt samma funktion, men Facebook är mer ’casual’.” 

 

När det gäller initiativtagande via Facebooks meddelandefunktion nämner Johan att han själv 

inte väljer att starta kontakt via den, men om han blivit kontaktad där av en person tidigare så 

kan han ta kontakt med den personen där senare. De flesta hävdar att det är väldigt jämt kring 

hur ofta de startar en konversation och hur ofta personer tar kontakt med dem först. Elsa säger 
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att hon tror anledningen till att fördelningen på initiativtagandet är väldigt jämn för hennes del 

beror på att personer som hon brukar skriva med vet att hon är väldigt aktiv och svarar snabbt 

tillbaka: 

 
”Det kan påverka att de tänker ’Jaha, hon svarar fort.’ och därför bestämmer de sig kanske att 

skriva via den vägen” 

 

Erik säger att han inleder en konversation lite mindre än 30 procent av fallen. Han menar att 

andra oftare tar initiativet: 

 
”Sällan, typ om jag måste ha kontakt med en person och inte har deras nummer, som en bekant 

som man ska möta men inte har numret till. Man har mycket kontakter via Facebook. I kanske 

20-30 procent av fallen starar jag en konversation, men det är väldigt svårt att sätta procent på 

det.” 

 

Tim säger att han inte använder Facebooks meddelandefunktion så ofta, men att han ändå 

använder den ett par gånger i veckan då andra brukar kontakta honom den vägen: 

 
”Det händer inte så ofta att jag skickar meddeladen via Facebook. Är kanske två gånger i 

veckan som det händer det, men det beror på hur andra använder sin Facebookchatt. Vissa 

använder den konstant och har den uppe (har en konversation synlig) jämt, typ som SMS och då 

väljer jag ibland att ta kontakt den vägen till just de personerna. Annars är det oftast andra som 

skriver till mig på Facebookchatten.” 

 

Utöver Facebooks meddelandefunktion så är det bara en person som uppger att den använder 

andra sociala nätverks meddelandefunktion, och det är Sanna som använder sig av Badoo. 

Hon använder den när hon inte har så mycket för sig för att kommunicera med nya människor, 

främst då av motsatt kön som hon är intresserad av att lära känna. Applikationen används 

några gånger dagligen: 

 
”Jag använder det lite då och då varje dag mest när jag är hemma och inte har så mycket för 

mig. Jag pratar med människor som intresserar mig. Samtalen handlar om vem man är, man 

försöker lära känna varandra, vad man gör, var man bor, vad man har för intressen, vad man 

gör på Badoo, sådana där frågor mest.” 
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8.2.4 E-post 

I stort sett alla respondenter använder e-postfunktion i sin smartphone. Alla som använder 

funktionen använder den för att läsa inkommande e-post, medan endast ett fåtal faktiskt svarar 

eller skriver e-post via sin smartphone. Robin beskriver: 

 
”Jag använder den som, vad heter det såhär substitut till den på datorn. Jag kollar alltid mail, 

när jag vaknar är det första jag gör att kolla mailen. Sen har jag på den (mailen) hela tiden. Jag 

brukar inte skickar så mycket mail utan läser mest via mobilen. Om jag får något mail brukar 

jag inte svara från telefonen. För att jag tycker det är obekvämare att skriva där, brukar vara 

långa svar. Men jag tycker om att ha det nära om man får något viktig information så kan man 

läsa det och hålla sig uppdaterad. […] Ibland är det något jätteviktig som jag tänker ’Ja det här 

måste jag svara på nu.’. Om det är typ jobberbjudande eller något sådant där då brukar jag 

skriva liksom något snabbt svar. Om det är jätteviktigt annars väntar jag tills jag kommer hem 

eller har en dator.”  

 

Sara som aldrig använder e-post i sin smartphone motiverar det med att hon sällan använder 

e-post överhuvudtaget: 

 
”Jag använder aldrig e-post i mobilen och det är för att jag aldrig använder min mail. Skickar 

bara skolarbeten via den så känns onödigt. Sen tycker jag det blir så litet på mobilen så jag ser 

inte vad jag håller på med och skickar säkert fel då och massa sådant jobbigt. Föredrar datorn 

för mail.”  

 

Sam menar att e-post i mobilen är livsförändrande och helt nödvändigt: 

 
”Jag tycker att det är jättebra att man kommer åt mailen hela tiden, livsförändrande. Man 

behöver ha tillgång till mail. Händer mycket, tidskrävande irriterande att behöva logga in på 

dator hela tiden. Oumbärligt att ha det i mobilen 24/7.” 

 

Johanna skriver någon gång i veckan till sin förälder när hon vill ha hjälp med ett 

datorproblem och hon tycker det är bekvämt att ha mail i telefonen nu så, hon kan se om hon 

får något mail från någon lärare eller sin pappa. Det är i stort sett de som skickar meddelanden 

till henne via mail nu för tiden: 

 
”Kanske en gång i veckan kanske jag svarar på mail i mobilen. Skriver om jag ska skicka något 

till min pappa, ’Hej jag behöver hjälp.’,’ Kan du fixa det här?’,(eller) ’Jag förstår inte.’, brukar 
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det handla om, men nu när jag inte jobbar längre använder jag inte mail lika mycket. Det var 

oumbärligt när jag jobbade då var det jättebra, nu är det väl mer bekvämt liksom. Eftersom man 

behöver inte logga in och man har alltid allt i appen. Medan på datorn måste man logga in och 

mer omständigt sådär.” 

 

Många respondenter tycker att e-post i smartphone är bra och smidigt då man hela tiden har 

koll när viktigta mail kommer in. Man behöver inte svara direkt, men de vet att det finns där. 

Av de som använder e-post i sin smartphone läser de flesta sporadiskt e-post dagligen, men 

det beror på hur många e-poster de får. När de får ett nytt meddelande läses det oftast direkt. 

Karin berättar: 

 
”Varje dag känns det som. Det står alltid när jag får, jag får alltid notifikationer. Är det viktiga 

klickar jag (kollar mailen), men är det oviktigt så orkar jag inte. Jag läser oftast mailen och är 

det väldigt viktiga stora mail så väntar jag tills jag kommer till datorn, men kan ju vara lite som 

en chattmail ”Kommer du den dagen?” typ, mail som måste bekräftas. Då kan jag svara kort 

’Ja det gör jag.’. Då brukar det vara jobbrelaterat eller i fall man har bokat in på någon 

föreläsning och de vill att man ska bekräfta att man kommer. Snabba korta svar. Det kan vara 

skola också i fall en klasskompis undrar något där, men det händer inte så ofta.”  

 

På frågan: ”Använder du olika tjänster i din smartphone beroende på vad syftet för 

meddelandekommunikationen är?” svarade de som skrev mail via en e-postapplikation att det 

endast är för formell kommunikation som till exempel arbete eller skola, och i undantags fall 

till föräldrar när de behöver hjälp. Exempelvis berättar Johan: 

 
”Om det är en lärare så mailar jag, om det är någon tjej man typ har träffat ute så skriver jag 

på Facebook. Jag skulle nog egentligen säga att SMS är lite mer privat än Facebook. Att maila 

eller e-posta är utdött i ungdomssammahang, det är mer något man gör med den äldre 

generationen typ lärare. Det är inte lika personligt med mail, det är mer formellt typ 

jobbansökningar, den formella världen. Medan SMS och Facebook skriver man bara något blaj 

utan att tänka på stavning och så” 

8.2.5 Sociala spels meddelandefunktioner 

En övervägande majoritet spelar just nu inga sociala spel och det beror på att alla 

respondenter tycker det är kul ett tag då de spelar ett spel intensivt i en eller ett par månader 

innan de ledsnar. Johanna säger att hon spelar spel när det är populära och att hon sedan 

tröttnar snabbt. Sam spelar för tillfället det sociala spelet Wordfued och han säger att han har 
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spelat andra spel förut, men nu tröttnat. Wordfued spelar han just nu eftersom andra vill spela 

med honom. Erik spelar just nu ett spel som heter Trivie som han använt i cirka en månad: 

 
”Trivie spelar jag ofta på nätter om jag inte kan sova och oftast mot ’randoms’ och ibland mot 

min syster. Om jag skriver är det bara när jag spelar med min syster, aldrig till ’randoms’. Det 

kan handla om att kommentera spelet då det ofta är väldigt jämt.”  

 

Karin spelar inte spel just nu. För en månad sen slutade hon att spela ett spel som heter Test 

for friends. Det spelet går ut på att man ska svara på frågor ens kompisar har skickat och vice 

versa. I det spelet skrev hon när hon blev förvånad eller hade tråkigt. Konversationerna 

handlade mest om frågan, tvivel på svar och diskussion kring det: 

 
”Ibland när man blev förvånad och kunde jag skriva ’Nu ljuger du’ eller när man har riktigt 

tråkigt då skrev jag med en kompis. Handlade mest om frågan, svarade hon nej på en fråga så 

ifrågasatte man det, och så disskuterar vi fram och tillbaka hur vi tänker och resonerar. Kunde 

avslutas med ’Vi ses sen!’ eller något likande.” 

 

Spel som de flesta har spelat, men som de inte spelar längre är Wordfeud och Quizkampen. 

Ingen av dessa använder sig just nu av kommunikationsmöjligheten som finns för dessa spel, 

men när de väl spelade spelen aktivt använde många kommunikationen för att kommentera 

spelomgången. Erik berättar: 

 
”På Wordfeud skrev jag ganska ofta, typ så fort någon fick ett bra ord eller att man själv fick ett 

bra ord. Varannan till var tredje dag. Jag spelade även mot min mamma och hon brukade skriva 

lite mer frågor som hur jag mår och så. På Quizkampen var det inte varje spelomgång då det 

var så många spelomgånger man körde. Men då man skrev handlade det om slutresultatet. En 

gång om dagen till varannan dag skedde det. Då kördes flera spelomgångar varje dag och till 

flera samtidigt. Så är inte mycket i jämförelse med Wordfeud.”  

 

Johanna som inte spelar spel just nu berättar att när hon spelade Wordfued använde hon sig 

ibland av meddelandefunktionen för kommunikation som inte direkt hade med spelet att göra:  

 
”’Grattis’ eller ’Tack’, alltså bara såhär rent kring spelet. Jag brukade spela med 

arbetskamrater eller med främlingar. Med arbetskamraterna kunde det bli typ ’Ja bra, vi syns 

imorgon!’, lite mer åt SMS-hållet fast inte riktigt som SMS, men mest grattismeddelanden typ. 

Eller bara skriva runt spelet.” 



27 

 

 

Sam som spelar Wordfeud använder kommunikationsverktyget för att kommentera 

spelomgången om det händer något nämnvärt eller för vardaglig kommunikation om han ändå 

är inne i spelet. Han menade på att det är smidigt att skriva där om man redan är inne i 

applikationen: 

 
”Om det är en jämn match eller utklassning brukar jag skriva eller om jag ska träffa personen 

och är inne i spelet så kan man skriva om man ska ses senare. Det känns som man har personen 

nära på något vis. Skrivs mest för att mobba och kommentera spelomgången eller om jag 

kommer på att jag ska kontakta motståndaren med något aktuellt så går jag inte ur spelet för att 

skicka meddelande på Facebook eller SMS utan gör det direkt i spelet.” 

 

Johan säger att han tycker att det är bra med kommunikation i sociala spel så att man kan 

spela och prata samtidigt. Han tror det är bra att man slipper känna att man spelar själv. Sam 

tycker att det är avslappnat att kommunicera den vägen. Han tycker generellt att det är lättare 

att kommunicera om man gör något tillsammans, exempelvis spelar ett spel:  

 
”Jag tycker att det blir mer avslappnat att kommunicera via ett spel, på andra kanaler blir det 

att man söker man kontakt, men i spelet så känns det som man säger något till någon som sitter 

bredvid för man har redan ett band mellan sig. Generellt om man gör något, exempelvis spelar, 

är det lättare att konversera.” 

 

Alla deltagare hade svårt att uppskatta hur ofta de inledde en konversation i sociala spel. I de 

flesta fall berodde initiativtagandet på något som hände i spelet. 

8.2.6 Övriga kommunikationskanaler för privata meddelanden 

Utöver de kommunikationsmöjligheter för smartphone vi nämnt tidigare används även dessa 

applikationer för kommunikation: Viber, Skype, Snapchat, Kik, Talkbox, Whatsapp och 

KakaoTalk Messenger. Av dessa kommunikationskanaler nämner flest personer att de 

använder Skype i sin smartphone för meddelandekommunikation. Karin säger att hon 

använder Skype i perioder, men nästan varje dag skriver hon meddelanden till kompisar i 

andra länder: 

 
”Det kan bli varje dag, men det är periodvis beror på. Har hittat människor som använder 

Skype och då sitter man och pratar. Och jag tror att om man är utomlands så använder man 

Skype ännu mer. […] Det känns som att det är en internationell grej. Känns som att Skype är en 
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app för folk längre bort. Jag skriver inte med så många svenskar i närheten med den appen, för 

då använder jag andra appar, men american friends, asiater både folk man känner och inte 

känner på rikligt. Då sitter man och chattar där.” 

 

Elsa säger att hon använder Skype tre gånger i veckan på sin smartphone och då skriver hon 

med kompisar som är utomlands. Johan säger att han skriver cirka 2-3 gånger i veckan, men 

att han då svarar på någon annan som skrivit. Han tar aldrig initiativ till att skriva meddelande 

på Skype själv. 

 

Elsa som använder Whatsapp säger att det inte sker så ofta, men om hon använder det beror 

det på att hon blir kontaktad via det mediet. Det handlar om vanliga 

kommunikationsmeddelanden som exempelvis hur någon mår eller vad den gör: 

 
”Whatsapp använder jag inte så jätteofta. Jag brukar skriva till kompisar som också har det. 

Oftast vanliga kommunikationsmeddelanden, typ vad man gör och så. Jag tycker det är väldigt 

bra att den finns som ett alternativ om man inte vill betala för att SMSa.” 

 

Sam nämner att han har använt Whatsapp, men inte gör det längre då det har börjat kosta ha 

applikationen: 

 
”Jag har använt Whatsapp,  men tycker inte den är inte lika användbar efter det börja kosta att 

ha applikationen för iPhoneanvändare, det är i alla fall ett rykte jag hört. För Android som jag 

har är det gratis, men i och med att det kostar för alla med iPhone blir det begränsat för många 

och då tappar den sitt värde. Oavsett täcks funktionen upp av Facebook (Facebooks 

meddelandefunktionen).” 

 

Tim använder Viber och anser att det är en bra applikation. Han använder den med personer 

som har applikationen och vill inte trycka på andra att använda den trots att den är bra enligt 

honom. Han menar att det redan finns fullgoda alternativ, så det är inte så viktigt att fler inte 

har den: 

 
”Förr under sommaren då jag hade mycket kontakt med en viss person så använde jag Viber 

flera gånger i veckan, kanske varannan dag så ungefär, fast nu eftersom att jag inte har så 

mycket kontakt för tillfället med personen så har jag inte använt appen på en eller flera 

månader. Viber är bra, den är väldigt lik SMS-funktoner, men det är bara det att på den kan 

man se om meddelandet är levererat och sen ser man om personen läst meddelandet så det är ju 
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bra. Den går endast att använda genom internet eftersom att det är chatt. Det var en person som 

tipsade mig och har inte sett andra vänner använder det så vill inte trycka på folk att göra det 

och de flesta har ju iPhone och SMS är inte så dyrt eller ibland gratis för det flesta så ser ingen 

poäng i att trycka på andra att använda Viber.” 

 

Karin använder applikationerna Snapchat, Kik, Talkbox och KakaoTalk Messenger för 

kommunikation med vänner. Snapchat använder hon dagligen för en ”oseriös” 

kommunikation med vänner: 

 
”Snapchat är väldigt oseriöst kan man säga, är väldigt mycket bilder på sig själv där man 

skriver ’Hej’, eller mat eller om någonting konstigt du ser ute, så kan man ta en bild. Exempelvis 

såg jag en panda häromdagen och tog en bild och visade en kompis. Det blir en kommunikation, 

att man har så tråkigt att man tar bilder och gör massa grimaser och säger ’Hej vad gör du?’ 

och får tillbaka ’Hej jag sitter och pluggar.’.  Jag har planerat träffar genom Snapchat det är 

ganska kul, men jättekonstigt. Appen är väldigt rolig, konceptet är nytt och roligt.” 

 

Kik använder hon nästan aldrig utan endast när folk skriver till henne, anledningen till att hon 

inte använder det är på grund av tråkig design: 

 
”Jag måste säga att Kik är också någonting bra, för det är tydligen väldigt många som har det, 

har jag märkt på Internet… Den är bra också egentligen, men jag väljer ju mer roliga utseende 

och ju fler grejer det finns att designa själv desto roligare är den att använda. Men den funkar 

och många har den så det är positivt.” 

 

Talkbox tycker hon är tråkigt att få använder, för just nu känner hon ingen som använder det. 

Där brukade hon kommunicera med sin dåvarande pojkvän genom att skicka korta 

röstmeddeladen fram och tillbaka istället för att ringa: 

 
”Den var rolig för man kunde trycka in sitt finger och prata och sedan släppa fingret så 

skickades ett litet ljudmeddelande. Det kan man ju inte på alla appar och tycker det är lite 

roligt. Man slipper ringa och man slipper skriva. Kan skicka när man säger ja utan att skriva 

eller ringa. Hade lätt haft kvar den om fler använde appen.” 

 

På KakaoTalk Messenger chattar Karin med vänner om vardagliga saker, exempelvis ställs 

frågor som ”vad gör du?” och ”hur är läget?”. Främst används det till brevvänner på andra 
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sidan jorden, då applikationen är större utanför Sverige menar hon. Vissa av hennes svenska 

kompisar har även applikationen och då planerar de när de ska träffas eller liknande.  

8.3 Val av kommunikationskanal 

8.3.1 Relation och syfte 

Karin berättar att det inte spelar så stor roll vad syftet är, utan att det som bestämmer 

kommunikationskanal beror på relationen till personen som man skriver till:  

 
”Jag tror inte syftet påverkar, utan tror det beror på personen jag vill prata med. Om jag vill 

prata med en viss person så använder jag en viss applikation. Om vi tar exempel lite mer 

bekanta, främlingar och jobb då är mitt syfte något helt annat än underhållning och då 

använder jag ju inte Facebook utan då använder man ju mail, ringer och SMSar och sånt. Bara 

för att jag har oftast inte den personen på Facebook och det känns oprofessionellt. Annars beror 

det på vad alla vänner använder. Använder de den appen kommunicera jag via den. Och sen har 

jag vissa vänner som är som mig och kommunicerar med massa appar och då väljer jag bara 

helt random en app utan någon vidare eftertanke. Blir vad det blir.” 

 

När det gäller mer alldaglig kommunikation så är det många som säger att det står emellan 

Facebook eller SMS. Några säger även att Facebook är mer chatt där det är mindre fokus på 

stavning och innehåll. Erik svarar såhär på frågan ”Kan du berätta vilken eller vilka av alla 

kommunikationssätt för privata meddelanden i din smartphone som du använder oftast och 

varför det är så?”: 

 
”Då är det i så fall mellan Facebook och SMS-funktionen. Om det är något jag ska skriva som 

bara är prat, att jag vill fråga vad de ska göra, alltså ingen riktigt poäng utan bara prata för att 

prata då går man till Facebook Messenger  för det kostar inte och om personen sitter vid datorn 

eller så det känns lite mer allmänt medan SMS brukar alltid ha något syfte att man ska fråga 

något.” 

 

Syfte har ingen större påverkan, utan det är främst relationen som styr valet av 

kommunikationsval enligt de flesta respondenter. Däremot om syftet är att snabbt få svar på 

en fråga så att man kan fortsätta vidare på någonting, exempelvis om man ska boka något och 

behöver personen i frågas kontaktuppgifter, så är det SMS som används enligt Elsa. 
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8.3.2 Populäritet och anpassning 

En viktig faktor i valet av kommunikationskanal är hur populär den redan är, det vill säga hur 

många som använder den. Karin svarar såhär på frågan ”Om du ska kommunicera med flera 

människor samtidigt, vilket kommunikationssätt använder du då i din smartphone?”: 

 
”Beror på personen, men oftast skriver jag på Facebook för de flesta har det. Där kan man ju 

även döpa konversationen, vilket jag gillar, men också KakaoTalk (Messenger) för har många 

vänner där och man kan ha gruppkonversationer.” 

 

På frågan om vilken av alla kommunikationskanaler för privat kommunikation respondenten 

oftast använder, svarade många att det oftast väljer SMS. Sara berättar att SMS är det 

vanligaste att välja eftersom att det är standard och att i stort sett alla använder sig av det 

enligt henne.  

 

Om respondenterna väljer att kommunicera med flera personer samtidigt via sin smartphone 

väljer nästan samtliga Facebooks meddelandefunktion. Sanna berättar att den ofta använder 

Facebook i samband med projekt i skola, men att det även händer att han deltar i 

konversationer med flera via SMS: 

 
”På Facebook om man håller på med ett projektarbete i skolan eller något sådant. Då blir det 

som en vanlig konversation liksom att man snackar, men att det är flera som skriver något, men 

med SMS gör jag inte det själv i alla fall om inte någon annan har gjort en gruppkonversation.” 

 

Sara använder sig, till skillnad från de flesta utav respondenterna, aldrig av Facebooks 

meddelandfunktion om hon ska starta en gruppkonversation. Hon deltar bara i sådana när 

andra har bjudit in henne. Om det skulle vara upp till henne skriver hon ett SMS till flera 

människor samtidigt via SMS, men det är sällan hon som tar initiativ till att skapa en 

gruppkonversation: 

 
”Tror jag använder SMS då (för att skicka privata meddelanden i en gruppkonversation), alltså 

typ mass-SMS, eller helt ärligt skriver jag aldrig först utan det är någon annan i klassen som 

startar på Facebook. Då kollar jag där ibland eller frågar en klasskompis om vad som händer 

för jag har stängt av notiser i telefonen.” 
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8.3.3 Kostnad 

Robin säger att om någon inte har samma mobiloperatör som han har, föredrar han att skicka 

meddelanden via Facebook istället. Några personer säger att de gärna väljer Viber eller 

Whatsapp för att skicka bilder istället för MMS. Elsa är en av dem och hon berättar att ett 

undantag gäller för kommunikation med bilder för föräldrar då de inte har dessa applikationer: 

 
”Jag väljer gärna Viber eller Whatsapp för bilder istället för MMS. Men med föräldrar blir det 

SMS och MMS eftersom de inte har några sådana appar, och då är det okej att det kostar, för 

det blir aldrig så mycket (pengar).” 

 

Sanna säger att hon är mån om sin telefonräkning och undviker på grund av kostnaden att 

SMSa med de som inte har samma operatör som henne. Flera av intervjupersonerna har gratis 

SMS och MMS vilket gör att de inte påverkar hur mycket meddelanden de skickar.  

 

Ingen av respondenterna blir påverkad av kostnad för 3G-surf, då de ofta ingår en tillräcklig 

grundbas eller är obegränsad surf i deras abonnemang. Några tänker på det, men överskrider 

oftast inte datamängden då de har koll på förbrukningen. Däremot säger Robin att hans gräns 

för 3G-förbrukning ibland överskrids och att internet då går långsamt i resten av månaden. I 

dessa fall använder han inte internet i sin smartphone mer den månaden då det går långsamt:  

 
”Jag borde egentligen spara på det eftersom, alltså jag har abonnemang där man får surfa upp 

en viss mängd under en viss tid och sen blir det långsamt, men det är ingenting jag tänker på 

riktigt, utan jag bara märker att det går snabbt och då kör jag mer så att det tar slut. Det är inte 

så bra, men inget jag tänker på. Då SMSar jag mer.” 

 

Många säger dock att det inte spelar någon roll då datamängden räcker tillräckligt för 

internetförbrukningen varje månad. Karin berättar: 

 
”Jag har aldrig överstigit gränsen, jag sitter ganska mycket och skriver så tänker inte ens på 

det.” 

8.3.4 Slumpen 

Sanna säger att det inte spelar någon roll vilken kommunikationskanal hon använder, utan att 

det handlar om vilket verktyg hon har närmst till hands: 
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”I det fall jag väljer Facebook före SMS är väl i så fall om jag har Facebook uppe redan att jag 

passar på att skriva där då. Men det har ingen betydelse över vad jag har att säga, alltså vilket 

verktyg jag använder eller vilken applikation” 

 

Robin berättar att han använder Facebooks meddelandefunktion och SMS lika mycket och på 

frågan om vad som avgör vilken av dessa två tjänster han skriver med, svarar han så här: 

 
”Det brukar inte vara något jag tänker på, jag skickar bara så det kommer fram. Om jag är inne 

på Facebook använder jag den, så jag väljer det som är närmast.” 

8.4 Nödvändiga kommunikationskanaler 

I reflektionsdelen av intervjun ställde vi en fråga om hur det skulle kännas att inte ha de 

internetbaserade kommunikationskanalerna för privata meddelanden på sin smartphone, utan 

att endast SMS och MMS fanns att använda sig av för privat meddelandekommunikation. 

Några respondenter svarar att de inte skulle tycka att det var så bra om Facebooks 

meddelandefunktion inte fanns i deras smartphones. Tim säger att han inte skulle känna att det 

var tillräckligt då kommunikation i skolarbete sker till stor del över Facebooks 

meddelandefunktion och om han inte hade det i sin smartphone så skulle det resultera i att han 

inte fick tag i information som skickades ut tillräckligt snabbt. Han tror att han skulle klara 

sig, men att det skulle vara jobbigt och inget han skulle föredra. Robin menar på att det inte är 

största katastrofen. Han blev för inte så länge sen tvungen att använda en gammal telefon med 

endast de grundläggande funktionerna och det fungerade bra. Karin hade tyckt att det varit 

tråkigt, men hade hittat andra vägar runt problemet. Hon hade dock saknat grupp-

konversationerna med Facebooks meddelandefunktion: 

 
”Jag hade tyckt det var lite tråkigt, men hade använt SMS och vet inte om jag hade använt 

Facebook mer som status och skriva, tror inte det eller kanske lite mer. Man blir lätt trött på 

SMS. För det finns inga gruppkonversationer och det är lite negativt.” 

 

Vi vände på frågan och undrade om det skulle kännas otillräckligt om sin smartphone saknade 

de grundläggande funktionerna för meddelandekommunikation, alltså SMS och MMS, men 

att alla andra typer av internetbaserade kommunikationskanaler för privat 

meddelandekommunikation fanns kvar. Karin berättar att det inte hade varit så stor skillnad, 

men att det såklart skulle bli svårt att nå personer utan smartphones och Facebookkonton. Hon 

skulle då se till att hennes närmsta vänner skaffade det: 
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”Vet du vad, det hade inte varit så stor skillnad. Alltså jag känner folk som inte använder 

Facebook som inte har smartphones så det hade varit väldigt negativt. Hade inte fått tag i dem. 

För det är roliga att ringa och SMSa med. I så fall hade jag tvingat de att skaffa smartphone så 

då hade det inte varit någon skillnad. Jag hade självklart velat ha alla kommunikationsapparna 

istället för bara SMS.” 

 

Sam menar att det skulle fungera om alla hade Facebook, men att det skulle bli en 

kostnadsfråga då han skulle börja ringa mycket mer: 

 
”Det skulle fungera om alla hade Facebook, det beror på om jag är ensam om scenariot eller 

om ingen hade tillgång till SMS/MMS, för då skulle det fungera för då skulle alla bli tvingade att 

anpassa sig. Jag skulle behöva ringa mycket mer, och då blir det en kostnadsfråga. Oftast 

enklare att skicka meddelande.” 

 

Sara säger att det absolut inte skulle fungera: 

 
”Nej, nej gud nej, då skulle man vara helt ’lost’. Nej, men alltså man måste ju liksom få tag på 

folk och allt sånt. Folk är ju inte inne på Facebook varje dag heller så då kanske man skulle få 

svar om tre dagar. Messar man så ser man ju alltid. Alla har ju alltid mobilen med sig ju. Nej 

gud, sjukt att inte kunna SMSa, nej.” 

 

Erik skulle inte tycka om det och ser ett problem med att alla då måste vara uppkopplade hela 

tiden.  Han tycker dessutom att Facebooks meddelandefunktion kan vara stressig då det syns 

om man tagit del av meddelandet: 

 
”Det skulle jag inte tycka om. Det skulle absolut fungera men är jobbigt om jag är på ett ställe 

som inte har internetuppkoppling. Jag har egentligen alla (som han kommunicerar med) på 

Facebook, till och med min mormor finns där, så jag skulle inte sakna någon kontakt, men det 

skulle bara inte kännas helt tillräckligt av någon anledning.”  

 

När det gäller vilken kommunikationskanal som respondenterna finner är nödvändigast att ha, 

står det oftast mellan SMS och Facebooks meddelandefunktion. Sara är exempelvis tydlig 

med att hon föredrar SMS, medan Karin föredrar Facebooks meddelandefunktion. Elsa står 

kluven till om hon har mest behov av Facebooks meddelandefunktion eller SMS: 
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”Det är kluvet mellan Facebook och SMS, minst använder jag apparna Viber och Skype”. 

9. Analys och diskussion 

Enligt vårt resultat används SMS främst till nära vänner och familj. Där ställer man ofta 

frågor som exempelvis ”vad gör du?” eller ”när ses vi?”. Man skriver ofta SMS när man vill 

ha svar snabbt, men ändå inte vill behöva ringa. Här kan vi dra en parallell till tidigare 

forskningen av Selg (2011) om att SMS vanligen används för kommunikation med nära 

vänner. Dessutom får vi samma resultat vad det gäller betydelsen av hur snabbt man vill nå 

sin motpart. Anledningen till att både vi och Selg visar på samma resultat kring användning 

av SMS menar vi beror på att verktyget är så pass integrerat hos de flesta smartphone-

användare och är ett traditionellt och beprövat sätt att nå sin familj och vänner på igenom 

mobiltelefonanvändning. Vi tolkar det som att många är vana och har stor kunskap och rutin 

kring utnyttjandet av tjänsten. Att de oftast skickas SMS till de allra närmsta kan bero på att 

de flesta inte känner sig helt trygga med att ge ut sitt nummer hur som helst, utan känner att 

det är just den närmsta kretsen som de vill har SMS-kontakt med. Denna teori stöds av 

resultatet vi fått - att vissa inte känner sig bekväma med att ge ut sitt nummer till en okänd, 

utan då hellre använder Facebooks meddelandefunktion eller dylik internetbaserad 

kommunikationskanal som inte kräver telefonnummer. Man behöver inte folks nummer 

längre, som titeln till denna studie är, är ett citat taget från en av respondenterna och återger 

vad många av de resterande respondenterna också berättade, nämligen att många har flest 

kontakter via Facebooks meddelandefunktion. Det symboliserar också att vi är inne i en tid 

där det finns så pass många andra kommunikationskanaler, att nummer inte längre är en 

nödvändighet. 

 

Många människor kan tycka att det inte räcker med bara SMS som kommunikationskanal för 

privata meddelanden på sin smartphone, eftersom det skulle bli besvärligare att kontakta 

människor. Samtidigt är det nödvändigt att SMS finns kvar och det hävdar vi beror främst på 

att SMS är så pass etablerat och är så pass grundläggande att den måste finnas i en 

smartphone. Det kan dock även ha att göra med Jacobsen och Thorsviks (2002) teori om att 

man väljer att skicka sitt meddelande beroende på hur snabbt man vill nå andra och vilken typ 

av informations som ska förmedlas. Med detta menar vi att många väljer att skicka SMS när 

de sitter på information som de vill förmedla snarast. Många menar nämligen att SMS är det 

snabbaste meddelandeverktyget att få svar via då det betraktas vara av större seriöst värde än 

exempelvis Facebooks meddelandefunktion, men också att de allra flesta har ständig koll på 
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sin inkorg för SMS. Chomp SMS är en tilläggsapplikation för SMS. Denna används för att 

göra kommunikationen roligare och för att få tillgång till nya funktioner. Vi fann det 

intressant att man valde att modifiera SMS-funktionen istället för att använda någon annan 

befintlig kommunikationskanal som redan har den typen av egenskaper som eftersträvades. 

Det tolkar vi som att vissa är så pass trogna till SMS att de istället för byta ut funktionen helt 

och hållet, väljer att hitta nya vägar för att göra samma tjänst mer tilltalande för dem. 

 

För text är Facebooks meddelandefunktion ett klart överlägset alternativ för internetbaserad 

privat meddelandekommunikation i smartphone, men tjänsterna Viber och Whatsapp är även 

populära. Att ha flest kontaker på Facebook har visat sig vara mycket vanligt och vi är 

övertygade om att det är av denna anledning som den vanligaste internetbaserade 

kommunikationen sker via denna tjänst. Utifrån våra respondenters svar har vi fått insikt om 

hur de resonerar kring de viktigaste egenskaperna hos de internetbaserade 

kommunikationsverktygen. Det viktigaste har visat sig bero på vilka kontakter man har 

tillgängliga. Med detta sagt menar vi att Facebooks meddelandefunktion inte nödvändigtvis 

behöver vara den smidigaste tjänsten eller den mest användarvänliga, utan att det är vilka man 

har tillgängliga att kontakta som avgör valet. Jansson (2009) berättar att vi är beroende av att 

socialisera oss och det är därför det har skapats så många olika kommunikationskanaler. Det 

håller vi med om och vi tycker även beroendet av att socialisera sig kan tillämpas på den höga 

användningen av Facebooks meddelandefunktion, eftersom Facebook i grund och botten är 

ett socialt nätverk. Det blir ännu större skäl till att man väljer det nätverket för att 

kommunicera även via privata meddelanden. Man vänder sig dit för att söka social kontakt.  

Meddelandefunktionen på Facebook används ofta till vardaglig kommunikation, men den 

anses lite mindre formell än den grundläggande tjänsten SMS. Det är vanligt att man ger 

varandra sina profilnamn på Facebook, istället för telefonnummer när man lämnar ut 

kontaktuppgifter till en person man nyligen träffat. Vissa människor kan tycka att det känns 

säkrare att lämna ut sin kontaktinformation för Facebook än sitt telefonnummer när det vill ha 

en privat kommunikation med någon de precis träffat. Det kan bero på att telefonnummer 

känns mer intimt och det är något man genom åren varit restriktiv att ge ut till vem som helst.  

 

Facebooks meddelandefunktion används ofta om man ska skicka textmeddelanden till 

personer med annan operatör eller om vänner är utomlands. Många menar att Facebooks 

meddelandefunktion används på samma sätt som SMS, men att skillnaden är att Facebooks 
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meddelandefunktion används oftare till någon bekant utanför den närmsta vänskapskretsen 

medan SMS är vanligast för närmsta vännerna.  

 

Vi kom fram till att om en person använder Facebooks meddelandefunktion så sker det ofta 

frekvent under en period och är inte så spritt. Vi kom även fram till att det varierar hur ofta 

Facebooks meddelandefunktion används i smartphones, men även de som påstod att de inte 

använde det så ofta använde det trots allt någon gång i veckan. Dock är det vanligast att 

använda verktyget dagligen. Svaren som respondenterna gav tyder på att de som egentligen 

inte föredrar att kommunicera via Facebooks meddelandefunktion, gör det ändå eftersom de 

själva blir kontaktade den vägen. Alltså ser vi på en ökning av kommunikation via 

internetbaserade tjänster då fler och fler ”tvingas” använda de ju mer vanliga och vedertagna 

de blir. Vi menar att det flesta som har Facebook kan räkna med att bli kontakade där då och 

då, eftersom att de ger andra användare en möjlighet för kontakt. Facebooks 

meddelandefunktion är ett väldigt vanligt verktyg att välja om man ska kommunicera med 

flera personer samtidigt. Det finns dock en risk att man känner sig stressad om man har en 

gruppkonversation då det är många som skriver samtidigt och det kan resultera i att det är 

mycket ljud eller vibrationer från telefonen som kan leda till ett störningsmoment. Det kan 

leda till att personer lämnar konversationen. Återigen tolkar vi det som att den stora 

kontaktbasen som många har på Facebook resulterar till att den blir mest använd, även för 

gruppkonversationer.  

 

Som tidigare nämnt i begreppsdefinitionen angående Facebooks meddelandefunktion, innehar 

tjänsten båda e-post och chatt. Det innebär att det handlar om både synkron och asynkron 

kommunikation, eftersom synkron kommunikation omfattar chatt och asynkron omfattar SMS 

och e-post som Westlund (2007) nämner. Vi har dock i vår studie upptäckt att Facebooks 

meddelandefunktion inte används för chatt i den bemärkelsen att svar inte krävs direkt för 

stunden. Istället får vi fram att kommunikation via Facebooks meddelandefunktion är mer 

avslappnad och man får ta sig tid att svara. I de fall då svar tog för lång tid fick vi fram att 

många då istället skickade ett SMS för att försäkra sig om snabbare svar. Därför räknar vi 

Facebooks meddelandefunktion som en asynkron kommunikationskanal via smartphones. 

Alltså stämmer inte våra resultat helt överens med teorin Larsson (2001) tar upp om 

Tvåvägskommunikation. Den teorin menar nämligen att ena parten, sändaren, skickar ett 

meddelande till den andra parten, mottagaren, och att mottagaren sedan skickar feedback 
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tillbaka till den sändaren. Våra resultat visar att det inte alltid är självklart att sändaren väntar 

på feedback för att sedan skicka nya meddeladen, utan istället finns en påverkan av hur akut 

ärendet är. I de fall där svar krävs snabbare väljer många att skicka nya meddelanden efter 

varandra och ibland flera via olika kanaler. Detta utan att överhuvudtaget ha fått feedback av 

den andre parten.  

 

MMS skickas när man vill visa något som man vill ha en åsikt om eller för att slippa skriva 

ned information som man kan ta en bild av istället. MMS är den bildkommunikation som 

används mest. Den används i mindre seriösa sammanhang, exempelvis för att skicka roliga 

humorbilder. Det ska dock påpekas att MMS inte används särskilt flitigt och det beror på att 

man inte skickar bilder via privata meddelanden så ofta via sin smartphone. MMS skickas, 

precis som SMS, främst till nära vänner eller familj. Teorin vi har till varför det inte är vanligt 

att skicka bilder via sin smartphone jämfört med SMS är att det beror på en vana att man inte 

skicka bilder via mobiltelefonen, då det förr kostade mer att skicka bilder (Pauser, 2006). 

Denna slutsats drar vi själva, då respondenterna inte konkret kunde svara på varför de inte 

skickar mycket MMS i dag.  

 

Kommunikation i sociala spel sker endast när man aktivt använder applikationen för att spela. 

Kommunikationen som sker verkar för det mesta vara mellan människor med relation till 

varandra och det är sällan konversationen utnyttjas med spelare som är okända. Det vanligaste 

är att skriva gratulationer vid seger eller andra kommentarer kring spelomgången, men det 

handlar sällan om viktig eller vardaglig konversation som oftare sker via SMS och Facebooks 

meddelandefunktion. Detta kan kopplas till Malinowskis (1923) teori om fatisk 

kommunikation som endast bygger på att underhålla en social relation. Innehållet i 

kommunikationen är irrelevant och det är istället faktumet att samtalet äger rum som är av 

betydelse. Genom att prata med varandra och ställa till synes meningslösa frågor upprätthåller 

de inblandade deras relation till varandra.   

 

Wordfeud är det enda spel som nämnts som har spelats under en längre tid, då personer verkar 

tröttna på övriga spel inom ett par månader. Det här är intressant eftersom det här är det enda 

spelet där det sägs ha förekommit vardaglig konversation. Därför tolkar vi det som att vår 

målgrupp inte skriver i spel för att de tycker att ett spel känns kortvarigt och inte bestående 

Den anser vi har att göra med medialisering som Jansson (2009) skriver om, då det sociala 
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livet bäddas in i mediernas logiker. Om det är något som känns flyktigt, känns det inte lika 

bekvämt att kommunicera där, då meddelandet kan ”försvinna”. 

 

Ett tydligt resultat från vår studie visar att personer läser e-post i sin smartphone i mycket 

större utsträckning än de skriver eller svarar på e-post i smartphonen. Detta stöds även av 

Findahls (2013) statistik kring e-postanvändning hos svenskar. E-post används mest vid 

formell kommunikation så som skola eller arbete och det kan i vissa fall användas med 

föräldrar där det inte är av största vikt hur man formulerar sig när man ska skriva tillbaka. 

Personer tycker att det är väldigt skönt att hela tiden ha åtkomst i realtid och se när ny e-post 

kommer in. Många känner att vetskapen om e-postens innehåll i många fall är tillräckligt för 

stunden och väljer sedan att svara när det har tillgång till en dator om inte e-postet kräver 

snabbt svar. Därför menar vi att så många tycker att det är väldigt bra och smidigt att kunna ta 

del av sin e-post hela tiden just för att det räcker med att läsa informationen, då den inte alltid 

behöver svar på en gång eller ibland alls. Dessutom kräver ofta e-post ett mer formellt svar 

och det verkar de allra flesta se som något obekvämt att skriva ihop i sin smartphone. Det kan 

bero på att man inte har så bra översikt i en smartphone, på grund av begränsad skärmstorlek 

och ett mindre tangentbord som är vanligare att man skriver fel på än ett datortangentbord. 

Holmberg, Sandquist & Wallenius (.u.å.) menar att kommunikation får en viss karaktär 

beroende på vilket medie som skickas via. Vi tolkar det som att eftersom många ser e-post 

som något formellt och ser sin smartphone som något mer informell, vilket gör att de av 

denna anledning väljer att avstå från att skicka e-postmeddelanden via sin smartphone. 

 

Skype är det många som har i sin smartphone och det används främst för att skriva 

meddelanden till vänner i andra länder. Whatsapp används inte så ofta längre och det tolkar vi 

som att det beror på Facebooks utveckling av meddelandekommunikation, eftersom det är så 

etablerat och att många har ett befintligt kontaktnät på Facebook. Många har applikationerna 

Viber och Whatsapp, men det är inte många som använder tjänsterna. Vi tolkar att det beror 

på att tjänsterna är bra därför ser folk en nytta i att ladda ner dem, men att Facebooks 

meddelandefunktion redan fyller behovet och lämnar mindre plats åt andra 

kommunikationsapplikationer med liknande egenskaper. När kommunikation sker via Viber 

och Whatsapp beror det oftast på att personerna de kontaktar föredrar de tjänsterna. 
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Det är intressant att vissa människor väljer kommunikationskanal beroende av designen på 

applikationen. Exempelvis får vi ta del av att tjänsten KakaoTalk Messenger är populär på 

grund av dess lekfullhet och att man kan designa utseendet själv på många olika sätt.  

 

En av respondenterna i vår studie nämnde en applikation där det fanns en funktion där man 

kunde skicka röstmeddeladen istället för att ringa. Den funktionen gör att man slipper både 

skriva och slipper prata direkt med varandra, vilket vi finner vara ett helt klart intressant nytt 

sätt att föra kommunikation via en smartphone. Det här kan också vara en anledning till att det 

finns så många applikationer för kommunikation, nämligen att människor är så förtjusta i 

asynkron kommunikation då folk kanske känner sig stressade av direkt kontakt då det tar upp 

för mycket tid. Samtidigt har folk ett behov av att socialisera sig med andra människor. Denna 

tes stöds i Janssons (2009) teori om att människor är beroende av olika digitala kanaler för att 

utrycka sina tankar och åsikter och därför inte kan tänka sig att leva ett liv utan mobiltelefon. 

Han menar att det sociala livet bäddas in i de olika medierna. Att människor har ett behov av 

en rad olika kommunikationskanaler är uppenbart då vår undersökning visar på en bredd av 

applikationer och på en daglig användning av många av dem.  

 

Det finns många bra kanaler och tjänster för kommunikation i ens smartphone och därför 

tolkar vi det som att många väljer att ladda ned många olika applikationer. Vi hävdar även att 

de tjänster som har någon unik fördel som sticker ut ifrån de andra är de applikationer som 

används och att det är just på grund av dess unika fördel eller egenskap som den väljs. SMS är 

ett säkert och implementerat sätt att kommunicera och att man få svar på ett meddelande man 

skickat har visat sig vara högst sannolik. Facebook har stor användarbas och använder sig 

utav internet och inte telefonnätet. Av denna anledning tolkar vi det som att en ny applikation 

som är fullt fungerande och bra, kan få svårt att ta en plats bland de redan befintliga 

kommunikationskanalerna om den inte besitter en egen unik egenskap som gör att den är 

användbar i ett visst sammanhang. 

 

Kostnad för SMS, MMS och 3G-surf påverkar i vissa fall. Det beror bland annat på vilken typ 

av abonnemang man har. De som har abonnemang där det ingår fria SMS och MMS påverkas 

inte, medan de som behöver betala för användning av tjänsterna gör det. Om man betalar för 

SMS och MMS har man ofta koll på sin räkning och undviker att skicka meddelande via SMS 

och MMS om man istället kan skicka via internetbaserade kommunikationskanaler. Av denna 
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anledning tolkar vi det som att internetbaserade kommunikationskanaler är ett viktigt 

komplement för många då man vill komma ner eller helt undvika extra omkostander utanför 

abonnemanget. Eftersom att det har visat sig vara låg påverkan på kostnad för 3G-surf, läggs 

inte mycket fokus på hur ofta man skickar privata meddelanden via nätet, men då bör man ha 

i åtanke att många köper ett abonnemang med ett grundutbud eller obegränsad 3G-surf. De 

flesta tänker inte alls på förbrukningen av sitt 3G-utud medan vissa ibland överskrider sin 

gräns för månaden, men struntar i det och vissa tänker på förbrukningen trots att de inte 

överskrider den. Vi menar att huruvida personer tänker eller inte tänker, har koll eller inte har 

koll, är väldigt individuellt. Lika så att ha koll på sin ekonomi är personligt oavsett om man är 

bra eller dålig på det. Genomgående har de flesta nog med internet för att surfa varje månad 

och detta tolkar vi att det beror på att unga vuxna studenter vet hur mycket det kan göra av 

med och håller sig sedan inom den gränsen undermedvetet. 

 

 
Figur 2. Visar hur valet av de mest använda kommunikationskanalerna för smartphone styrs av relationen till 

mottagaren. 

Valet av kommunikationskanal för privata meddelanden vid vardaglig kommunikation, står 

oftast mellan SMS eller Facebooks meddelandefunktion. E-post har mer att göra med 

formella meddelanden. Utöver det spelar inte syftet någon större roll, utan valet av 

kommunikationskanal avgörs oftast av vilket person meddelandet ska skickas till. Om det är 

till en familjemedlem eller väldigt nära vän så gäller SMS och om det gäller kompisar och ny 

bekantskaper så gäller Facebooks meddelandefunktion (se figur 2). E-post skickas till 

arbetskollegor, chefer eller lärare. 

 

Valet av kommunikationskanal kan även bero på vad som finns närmast till hands. Många av 

våra respondenter hade svårt att svara på varför de valde att skriva via vissa kanaler och det 

tolkar vi som att det endast har med slumpen att göra. 

 

Att internetbaserade tjänster för kommunikation har blivit så stora menar vi bland annat beror 

på kostnaden för de grundläggande telefontjänsterna i vissa fall. Trots detta nämner 
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fortfarande de flesta att det oftast använder sig utav både SMS och Facebook. Svaren är olika 

huruvida SMS eller Facebook är populärast, men faktumet råder att båda i dagsläget används 

och att ingen egentligen tar ut den andre. Vi menar att båda är nödvändiga idag, men att när 

internet för smartphones blir bättre och fler blir insatta och börjar använda smartphones så 

kommer SMS sakta att bli mindre och mindre använt. Idag har exempelvis den fasta telefonin 

sjunkit i användande och de flesta unga vuxna använder endast mobiltelefonen. Detta var 

säkerligen inte något man trodde förr när den fasta telefonin var som störst (Selg, 2011), men 

saker förändras och det ena tar ut det andra, frågan är bara vad och när. 

 

I Selgs (2011) undersökning berättar han om att en viktig faktor för valet av kontaktverktyg är 

vad mottagaren använder mest eller känner sig mest bekväm med att använda. Liknande 

resultat fick vi även i vår undersökning då många berättade att de kontaktar olika personer 

genom olika kommunikationskanaler, beroende på vilka verktyg de som de ska kontakta har 

och föredrar att använda. Av denna anledning tolkar vi det som att många väljer att ha flera 

kommunikationskanaler för att kunna kommunicera effektivt med olika personer. 

10.  Slutsats 

I slutsatsen svarar vi på frågan: Hur ser kommunikationsmönster med privata meddelanden i 

smartphones ut hos unga vuxna studenter? Det gör vi med hjälp av att svara på 

underfrågorna: ”Hur skickar unga vuxna studenter privata meddelanden via sin 

smartphone?” och ”Vad avgör valet av kommunikationskanal?”.  

 

För att summera denna forskningsstudie kan vi göra en del konstateranden. Vi vill påstå att 

SMS är mest tillförlitligt för unga vuxna studenter att använda för privat 

meddelandekommunikation i smartphones, när de vill att mottagaren ska se meddelandet och 

svara på det så snabbt som möjligt. Det beror på att många ser ett mottaget SMS som något 

som är viktigare än ett privat meddelande ifrån en annan kommunikationskanal. Vår studie 

tyder även på att det är vanligt att kommunicera via Facebooks meddelandefunktion, då 

många unga vuxna studenter har den och använder den med jämna mellanrum. Det anser vi 

beror på att det är vanligt att man har flest kontakter där och kan därför nå ut till flera olika 

människor. De internetbaserade kommunikationsapplikationerna Skype, Viber och Whatsapp 

väljer vår målgrupp för att kommunicera med vänner i andra länder och även med vissa 

vänner om någon har ett telefonabonnemang med kostnad för SMS och MMS. Det skall dock 

tilläggas att Facebooks meddelandefunktion också används för detta ändamål. Privata 
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meddelanden i sociala spel skickas bara när det finns pågående spel och det spelas med 

personer man har en relation till. E-post verkar vara ovanligt för unga vuxna studenter att 

skicka via smartphones, då det oftast används för formell kommunikation som många hellre 

vill svara på via dator. I sociala spel är det i stort sett endast fatisk kommunikation som sker. 

Andra kommunikationskanaler som används för privata meddelanden i smartphones, 

exempelvis KakaoTalk Messenger, väljer unga vuxna studenter för att de har en tilltalande 

design, de tycker tjänsten är snygg eller att man kan skicka roliga ikoner via den. Att skicka 

bilder som privata meddelanden sker inte speciellt ofta, men i de fall då det sker är det oftast 

via MMS. Internetbaserade kommunikationskanaler används även ibland, då framförallt med 

applikationen Whatsapp. 

 

En stor faktor som påverkar valet av kommunikationskanal hos unga vuxna studenter är 

relationen till personen de kontaktar. Man väljer gärna en kommunikationskanal som man vet 

att personen, som man ska skicka ett privat meddelande till, använder. Dessutom påverkar 

antalet kontaker man har till varje kommunikationskanal valet. Kostnaden för SMS och MMS 

påverkar också hur ofta man använder dessa tjänster, då man gärna väljer en internetbaserad 

kommunikationskanal som substitut för att spara pengar. Det finns inte en distinkt anledning 

för valet av kommunikationskanal i alla situationer. Ibland är det så enkelt att det är slumpen 

som avgör.  

 

Det har visats sig vara viktigt att ha flera kommunikationskanaler som komplement till en 

huvudsaklig kommunikationskanal. Att endast använda en funktion för kommunikation är 

komplicerat och detta beror på att många inte har alla sina kontakter på samma ställe och 

därför är i behov av flera olika kommunikationskanaler för att nå ut till alla typer av 

mottagare. Vi har upplevt att det finns många olika kommunikationskanaler för unga vuxna 

studenter att välja mellan och att telefonnummer därför inte längre är en nödvändighet för 

privat meddelandekommunikation via sin smartphone. 

11. Framtida forskning 

Vi har påvisat hur unga vuxna studenter väljer olika kommunikationskanaler och kommit 

fram till en del viktiga aspekter som kan vara värt att forska vidare i. Varför olika relationer 

kräver olika kommunikationskanaler eller vad det är som gör en kommunikationskanal 

populär är två frågor som förtjänar en djupare inblick. Eftersom medier ständigt utvecklas så 

finns det stort rum för framtida forskning med en likadan frågeställning som vi har haft i 
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denna studie. Det kan även finnas en poäng med att gå in betydligt djupare än vad vi har varit 

förmögna till att göra. Det finns även möjlighet till att göra en mer omfattande studie med 

kvantitativ forskning som ger en generell bild över hur privat meddelandekommunikationen 

ser ut. Denna studie kan dock agera som en bra grund för att bestämma bra vinklar och 

utgångspunkter över hur man kan gå tillväga. Man skulle även kunna ha en liknande 

frågeställning, men att göra en avgränsning där man endast fokuserar på en av 

kommunikationskanalerna. En annan aspekt skulle kunna vara att se skillnader i 

kommunikationen för olika målgrupper. 
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13.  Bilagor 

13. 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

3. Hur länge har du haft en smartphone? 

4. Vilken typ av smartphone har du, vilken modell? 

 

 

Grundläggande tjänster – med det menas de kommunikationskanaler som finns i 

smartphonen från början utan att ha laddat ner applikationer (SMS och MMS). 
 

5. Använder du mobilens grundläggande tjänster för kommunikation?  

6. Kan du berätta vid vilka tillfällen du använder dig utav (SMS och MMS)?  

- Varför just för dessa tillfällen? 

7. Hur ofta brukar du ta initiativet till att starta dessa konversationer? 

- Hur ofta brukar någon annan förutom du inleda dessa konverationer? 

- Varför ser uppdelningen av initiativtagandet till konversationer via de grundläggande 

funktionerna (SMS och MMS) ut som de gör? 

8. Vad tycker du om de grundläggande tjänsternas kommunikationsmöjligheter? 

Är det användbart och smidigt eller är det stressigt och jobbigt? 

9. Har din eventuella kostnad för telefoniabonnemang någon påverkan på hur du 

kommunicerar via dessa tjänster? 

 

 

http://wordfeud.com/wf/help/ios/
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Sociala medier - med sociala medier menar vi en webbaserad tjänst där 

användarkonton finns och dessa användare kan intrigera med varandra. Några 

exempel på sociala medier är Facebook och Twitter. 

 

10. Vilka sociala medier använder du i din smartphone? 

11. Utnyttjar du dessa sociala medier för privat kommunikation, alltså att endast du och 

den/de du pratar med kan se vad som skickas? 

12. Kan du berätta mer om vid vilka tillfällen dessa sociala medier används för privat 

kommunikation?  

13. Hur ofta skulle du uppskatta att dessa konversationer sker? 

- med hur många dialoger parallellt? Dagligen, veckovis? 

14. Hur ofta brukar du ta initiativet till att starta dessa konversationer? 

- (Hur ofta brukar någon annan förutom du inleda dessa konversationer?) 

- Varför ser uppdelningen av initiativtagandet till privata meddelanden via social 

medier ut som de gör? 

- Vad tror du att det beror på? 

15. Vad tycker du om privat kommunikation via sociala medier? 

Är det användbart och smidigt eller är det stressigt och jobbigt? 

 

 

Sociala spel - med sociala spel menar vi ett spel för mobilen där man kan spela 

med verkliga medspelare och det ska gå att kommunicera med dessa inut i 

applikationen. 

 

16. Använder du sociala spel, och i så fall vilka sociala spel har du i din smartphone? 

17. Hur ofta spelar du dessa sociala spel? 

18. Utnyttjar du några sociala spels meddelandefunktion och till vilka specifika spel gör 

du det? 

19. Kan du berätta vid vilka tillfällen du skriver meddelanden via sociala spel och vad för 

typ av konverationer det brukar vara? 

20. Hur ofta skickar eller tar du emot meddelanden via sociala spel?   

- Hur många dialoger parallellt? Dagligen, veckovis? 
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21. Hur ofta brukar du ta initiativet till att starta dessa konversationer? 

- Hur ofta brukar någon annan förutom du inleda dessa konversationer? 

- Varför ser uppdelningen av initiativtagandet till privata meddelanden via social spel 

ut som de gör? 

- Vad tror du att det beror på? 

22. Vad tycker du om privat kommunikation via sociala spel? 

Är det användbart och smidigt eller är det stressigt och jobbigt? 

 

 

E-post 

23. Använder du e-postfunktionen i din smartphone? 

24. Kan du berätta om hur du använder e-postfunktionen i din smartphone, och vilka du då 

skriver till? 

25. Hur ofta använder du e-postfunktionen? 

- Hur många dialoger parallellt? Dagligen, veckovis? 

26. Hur ofta brukar du ta initiativet till att starta dessa konversationer? 

- Hur ofta brukar någon annan förutom du inleda dessa konversationer? 

- Varför ser uppdelningen av initiativtagandet till konversationer via e-post ut som de 

gör? 

27. Vad tycker du om kommunikation via e-post? 

Är det användbart och smidigt eller är det stressigt och jobbigt? 

 

 

Övriga kommunikationsapplikationer 

28. Använder du andra applikationer för kommunikation i din smartphone? 

- Hur ofta används den? 

- Vad har du relation till personerna du kommunicerar med? 

- Vad för typ av meddelanden skriver du då? 

- Vad tycker du om denna kommunikationsapplikation? 

 

 

Sammanknytning 
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29. Använder du olika tjänster i din smartphone beroende på vad syftet för den privata 

meddelandekommunikationen är? 

- Berätta om tankar/val kring de olika syftena för den privata kommunikationen och 

hur det påverkar dig. Kan vara allt från en enkel informell hälsning till formellare 

viktig fråga. 

30. Använder du olika tjänster i din smartphone vid privat meddelandekommunikation, 

beroende på vem det är och relationen till denna? 

31. Om du ska kommunicera med flera människor samtidigt, vilken kommunikationskanal 

använder du då i din smartphone? 

32. Kan du berätta vilken eller vilka av alla kommunikationskanaler för privata 

meddelanden i din smartphone som du använder oftast och varför det är så?  

33. Har din eventuella kostnad för utnyttjandet av 3G någon påverkan på hur du 

kommunicerar via internetbaserade meddelandetjänster i din smartphone? 
 

 

Reflektioner 

34. Berätta hur du skulle känna, ur en kommunikationssynpunkt, om du inte hade en 

smartphone utan endast en vanlig mobiltelefon med endast grundläggande tjänster för 

privata meddelanden så som SMS och MMS. 

- Finns det ett behov av alla kommunikationsmöjligheter som din smartphone 

erbjuder? 

35. Om din smartphone skulle sakna de grundläggande funktionerna som SMS och MMS, 

skulle du känna att den var otillräcklig som kommunikationskanal. Berätta hur du 

tänker! 

- Behövs sociala medier/sociala spel?  
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