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Abstract 

This study examines how smartphones, laptops and tablets are used to create a sense of security, 

place, and time in the everyday lives of their consumers. Mark Deuze (2012) and his take on the 

modern society as a zombie apocalypse has been an inspiration for my work, thereof the title.  

”We’re all fucking zombies” is a metaphor for how highly-connected people of today are by 

living in and through the media, instead of living with it. To implement this I’ve chosen a 

phenomenological perspective, as it is the media-users’ subjective experiences of their everyday 

lives that I’m mainly interested in studying. I decided to focus on the mobile use of media since 

most of the research in this area focus on domestic media use. The theoretical framework that has 

set the foundation for the study is a combination of the time- space-dimensions of mobility, media 

as practice, symbolic interactionism, relational artifacts and phenomenological sociology. The 

purpose of using these theories is to get insight on how the media creates new opportunities for 

our social life, and to get an overview of how the new technological media leads to entirely new 

types of practices. The empirical data has been collected through a qualitative focus group 

interview with four respondents. They were selected to participate as they perceive themselves to 

be above average in comparison with the statistics of Mediebarometern (2014). The results 

showed that being connected through mobile media is considered to be of high importance. 

Although the ”connectedness” is only vital when being present in the locations directly related to 

the everyday life. Based on Silverstones (1994) explanation of phenomenology, and his studies of 

how television contributes to the ontological security, I conclude that the personalized mobile 

media has the same effect on it’s users.  
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1.0 Inledning 
 
Dagens tekniska medier har formats genom mediekonvergens och remedieringsprocesser, och 

idag finns ett överflöd av teknologi med både åtskilda och liknande användningsområden (jfr. 

Bolter & Grusin, 2000). De information- och kommunikationstekniska medierna smartphone, 

laptop och tablet ersätter i mångt och mycket äldre tekniska medier som fasta telefoner, stationära 

datorer och Tv-apparater. Vad de nyare medierna ofta har som de äldre till viss del saknat är 

mobilitet. De har haft mobilitet i avseendet att de har kunnat ge användaren, eller mottagaren, 

information om en avlägsen plats eller tid, och på så vis ändrat villkoren för tid och rum 

(Thompson, 1995/2012). De nyare tekniska medierna har även mobilitet i den bemärkelsen att de 

är bärbara. Teknikens utveckling har gjort de mobila medierna så små och smidiga att de numer 

kan följa med oss i fickan eller väskan genom vår vardags växlande platser. I samband med att 

medierna har krympt i storlek och blivit bärbara, så har de även blivit mer personliga. Förr har 

medier varit något som i större grad upplevts tillsammans, till exempel Tv-tittande, eller att 

människor läste om samma saker, eftersom en tidning eller bok kommunicerar samma skrivna 

text oavsett vem som läser den. Idag optimerar vi vår teknik genom att installera de appar vi 

gillar mest, och använder molntjänster för att synkronisera våra enheter och ytterligare förstärka 

känslan av att det är våra privata ägodelar. Sherry Turkle (2011) drar paralleller mellan dagens 

smartphones och 90-talets användning av Tamagotchis. Hon menar på att de inte bara ses som de 

tekniska apparaterna de är, utan tillskrivs nästan mänskliga egenskaper. Eller som Ilkka Arminen 

formulerar det: ”They are media, but they are also emotionally invested objects that are 

imaginative representations of their users” (Arminen, 2007, s. 433). 

 

Idag hör det inte till ovanligheten att människor äger flera av dessa personliga mobila medier. 

Med personliga mobila medier menar jag medier som både är virtuellt mobila och fysiskt mobila, 

samt att de genom bärbarheten främst används personligen av sina ägare. De exempel på 

personliga mobila medier som jag främst kommer att använda i denna uppsats är smartphone, 

laptop och tablet. De bygger ofta på liknande gränssnitt och mjukvara, med användning av appar 

och internet-uppkoppling (se Claesson, 2012), men på grund av deras storlek och andra praktiska 

aspekter så skiljer sig användningsområdena åt. Exempelvis är det enklare att använda en 

smartphone när vi vistas i kollektivtrafiken än att plocka fram en laptop, och det är effektivare att 

utföra arbete på en laptop med större skärm och tangentbord än på en tablet. Bärbarheten hos 
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medierna i kombination med ett ökat utbud av Wifi-uppkoppling på offentliga platser och mobilt 

internet har bidragit till mer självständighet och rörlighet. Man är inte längre låst till att utföra sitt 

arbete eller sina studier på kontoret, i skolan, eller hemma vid skrivbordet, utan kan i många fall 

arbeta mobilt lite var man behagar. På samma sätt är den underhållning medierna har att erbjuda 

inte längre fysiskt begränsat till hemmet, eller andra knytpunkter. De personliga mobila medierna 

är tillgängliga för de flesta av oss större delen av dygnet, vilket även är något som märks på 

statistiken. Enligt Nordicoms årsredovisning Mediebarometern (2014) så ägnar svenskar (9-79 

år) i genomsnitt 6 timmar och 20 minuter dagligen åt mediekonsumtion. Ökningen på 27 minuter 

per dag jämfört med 2009, förklaras främst genom de senaste årens ökade tillgång till internet 

och användning av sociala medier. Att användning av internet via smartphones har ökat styrks 

även det av statistik, och här leder den yngre befolkningen. Enligt Svenskarna och Internet 

(Findahl & Davidsson, 2015a) använder 91 % av svenskar i åldrarna 16-35 internet via sina 

mobiltelefoner dagligen. Samtidigt har en majoritet av de svenska hushållen numer tillgång till 

såväl smartphone, som laptop och tablet (Findahl & Davidsson, 2015b). Eftersom statistiken visar 

genomsnittssiffrorna så innebär detta att det finns människor som använder medierna både i 

högre och lägre utsträckning än detta.  

 

Tekniska mediers inflytande över mänskligt beteende är något som Marshall McLuhan (1964) 

visade redan på 1960-talet. Genom det teknikdeterministiska perspektiv han pläderade för ses 

samhällets sociala kontext som en direkt följd av teknisk utveckling. McLuhan betraktade medier 

som förlängningar av sinnena, och menade att varje introduktion av ett nytt medium bidrog till 

stora förändringar i samhället. I inledningskapitlet till boken Media Life beskriver Mark Deuze 

(2012) hur det moderna konsumtionssamhället är totalt genomsyrat av medier. Människor är 

uppkopplade genom sina smartphones, restauranger har sina menyer på TV-skärmar, klädaffärer 

spelar musik för att uppmuntra konsumtion, bilförare navigerar med hjälp av GPS, och 

gatumusikanter använder förstärkare för att göra sin musik hörd. Listan kan göras lång. Istället 

för att mena att vi i modern tid lever med medier, så föreslår Deuze istället att se det som att vi 

lever genom och i medier (s. 2). Vi är som förlängningar av medierna istället för tvärtom. Deuze 

försöker illustrera detta genom att jämföra dagens samhälle med en zombie-apokalyps. En 

zombie-apokalyps hade bokstavligt talat inneburit att jordens befolkning smittas av ett virus för 

att förvandlas till hjärndöda zombies. Likheterna mellan detta undergångsscenario och det 
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moderna samhället gör han gällande genom flera exemplifieringar. Bland annat syftar han på vår 

outtröttliga konsumtion av elektroniska apparater, som sällan används under hela sin fulldugliga 

livslängd. På samma sätt som Zombies aldrig får nog av mänskliga hjärnor, så måste vi 

människor ständigt fylla på med nytt och mer från medierna, och skapar i samband med detta 

dessa skrotberg av halvdöd elektronik (ibid s. 136). En annan liknelse Deuze gör för att illustrera 

att vi lever i och genom medier är att jämföra oss med zombies. Genom dessa blir vi på ett eller 

annat sätt mindre uppmärksamma på vår omgivning, mindre medvetna om våra sinnen, och 

följaktligen mer lika livlösa zombies (ibid s. 138).   

 

Vidare förklarar Deuze hur de nya mobila medierna ändrar hela innebörden av närvaro samt 

uppfattningen om tid och rum. Att vara någon annanstans virtuellt sett, kräver fortfarande en 

fysiskt fast plats. I den kontexten menar han på att begreppet Media Life kan ses som ett försök 

till att överbrygga glappet mellan det uppfattade nowhere of media och somewhere of life. De 

virtuella och fysiska platserna vi befinner oss på är inte bara temporära samlingar av människor 

och ting på specifika platser. De kan inte heller enbart ses som okroppsliga fenomen existerande i 

något slags cyberspace. Medier bör istället förstås i relation till varandra, under permanent 

förändring och konstant påverkan från de människor och ting som på något sätt är relaterade till 

dem (jfr. Bolter & Grusin, 2000). För att förtydliga betydelsen av Media Life så beskriver Deuze 

hur det handlar om så mycket mer än den oändliga tillgängligheten till, och variationen av 

medierna. Att leva i ett mediesamhälle har betydande konsekvenser över sättet vi ser på världen 

och hur vi är benägna att förstå den (2012, s. 3). Det är här vi börjar närma oss det jag också 

ämnar undersöka. Det är som bekant uppenbart att fysiska aspekter påverkar hur och var vi 

använder medierna. I denna uppsats vill jag undersöka hur den nya innebörden av medier och 

mobilitet påverkar uppfattningen om trygghet, struktur och organisation i vardagslivet hos 

individer med en hög konsumtion av personliga mobila medier. 
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2.0 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
	  
I denna studie har jag teoretiskt utgått från ett fenomenologiskt perspektiv på medier och 

vardagsliv. För att reda ut vad det innebär så har jag främst utgått från John Storeys bok From 

Popular Culture to Everyday Life (2014), och kapitlet Phenomenological Sociology and 

Everyday life som han dedikerat åt fenomenologisk sociologi.  

 

Metodologiskt har jag valt en kvalitativ, etnografisk metod i form av en fokusgruppsintervju. 

Informanterna som deltog i intervjun har valts ut därför att de använder personliga mobila medier 

i högre utsträckning än genomsnittet (se Mediebarometern, 2014). 

2.1 Disposition 
	  
Uppsatsen består av åtta kapitel. I kapitel 1 har jag redogjort min problemformulering, vilket 

resulterar i kapitel 3 med studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 4 kartlägger jag mitt 

teoretiska ramverk bestående av: ett fenomenologiskt perspektiv, var jag redogör för begreppet 

ontologisk trygghet. John B. Thompsons teorier om hur människor förhåller sig till tidsliga och 

rumsliga dimensioner genom medierna. Media as practice, som syftar på själva handlingen att 

göra medier. Samt relationsobjekt som avser relationen människor har till sina teknologier med 

grund i Sherry Turkles teorier. Slutligen redogör jag för symbolisk interaktionism, där jag även 

kort refererar till Erving Goffmans teorier om regionsbeteende. I kapitel 5 kartlägger jag den 

tidigare forskning som jag har funnit inspirerande i mitt arbete, Screen Rites (2002) av Ulrika 

Sjöberg, Mediernas Vardagsrum (2007) av Stina Bengtsson och Ungdomars Virtuella Rörlighet 

(2004) av Eva Thulin. Kapitel 6 består av mina metodologiska och materialinsamlande 

tillvägagångssätt, vilka resulterat i en kvalitativ etnografisk användarstudie. Här uppger jag även 

planeringsstadierna, hur urvalet av informanter gått till, samt de problem jag stött på och 

avgränsningar jag gjort. Det sjunde kapitlet utgör analysen. Där utgår jag från den utvalda teorin 

för att analysera det empiriska material som min fokusgruppsintervju resulterade i. Det slutgiltiga 

kapitlet består av en diskussion med de slutsatser jag anser mig kunna konkludera utifrån 

analysen, hur min studie förhåller sig till tidigare, samt idéer om framtida forskning. 
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3.0 Syfte och frågeställningar 
3.1 Syfte 
 
Som tidigare har nämnts är medier något som på många sätt involveras i en stor del av vår vakna 

tid, och det är därför på många sätt ett relevant forskningsämne. Ur ett användarperspektiv för att 

skapa förståelse över tankar och beteenden kring tekniken, men även för företag som ämnar 

utnyttja kunskap om användares beteendemönster för kommersiella syften. Fenomenologisk 

medieforskning har tidigare oftast varit inriktad på hemmet, eftersom det rörliga är svårare att 

undersöka. Ett exempel på detta är Roger Silverstone (1994) och hans studier i hur människor 

använder medier för att ”skapa hem”. I dagens medielandskap används medier mobilt i mycket 

högre grad vilket ändrar villkoren för att skapa hemkänslor och ontologisk trygghet genom 

medierna. Då min studie har fokus på de personliga mobila medierna så syftar jag att fylla en 

forskningslucka inom ämnet.  

2.2 Frågeställningar 
 
I följande frågeställningar avser mobilitet som begrepp den bärbarhet och rörlighet som de 

personliga mobila medierna gör möjliga, men även den kognitiva mobilitet som en ökad tillgång 

till exempelvis internet har gjort möjlig. Trygghetsbegreppet syftar på den kognitivt upplevda 

trygghet som de vardagsmässiga rutiner och vanemönster resulterar i. Detta grundar sig i den 

ontologiska trygghet som är en av mina teoretiska utgångspunkter.  

 

- Hur upplevs och görs mobilitet genom de personliga mobila medierna (smartphone, 

laptop, tablet) i vardagen? 

- Hur kan människors sätt att använda sina personliga mobila medier analyseras i relation 

till frågor om rumslighet och ontologisk trygghet? 

- Hur kan denna mobilitet analyseras i förhållande till vardagsliv, hem och trygghet? 
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4.0 Teori  
 

I detta kapitel kartläggs det teoretiska ramverk som har legat som grund för studien. Det 

inledande avsnittet om fenomenologi har som avsikt att ge inblick i den definition av vardagsliv 

som min studie utgår ifrån. För att exemplifiera hur fenomenologisk medieforskning kan se ut så 

har jag även skrivit ett avsnitt om fenomenologisk medieforskning samt ontologisk trygghet, där 

jag refererar till Roger Silverstone och hans studier om Tv och trygghet. Nästkommande teori är 

Nick Couldrys media as practice. Denna syn på medier och det handlande de innefattar är 

relevant i min studie eftersom de nya mobila medierna i så hög utsträckning handlar om ”att 

göra”. Dessutom är ”görandet” i hög grad kopplat till rutin, vilket enligt flera av mina valda 

teorier är en nyckel till trygghet. Den tredje teorin kretsar kring symbolisk interaktionism. Här 

har Erving Goffman haft stor betydelse, vilket grundar sig i att hans teorier anses effektiva i 

undersökningar om hur nya medier påverkar sociala relationer (Meyrowitz, 1985, s. 28). 

Slutligen har Sherry Turkles teorier om relationsobjekt (2008), samt tekniska mediers tid- och 

rumsdimensioner (Thompson, 1995/2012) fått komma till skott. Avsnittet om relationsobjekt har 

jag valt ut eftersom det är framgångsrikt att analysera i relation till ontologisk trygghet. Hur 

tekniska medier påverkar vår uppfattning om tid- och rum anser jag vara av högsta relevans för 

att kunna undersöka aspekten av den dubbla mobiliteten i studien. 

4.1 Fenomenologi 
 
I studier där man väljer att använda sig av ett fenomenologiskt perspektiv så är man i första hand 

ute efter att söka kunskap om människors subjektiva upplevelse av sitt vardagsliv. 

Medievetenskapliga studier utgår oftast från teorier som sociologerna Alfred Schütz, Peter L. 

Berger och/eller Thomas Luckman har bildat utgångspunkt för och utvecklat (Bengtsson, 2007, s. 

60). Enligt fenomenologisk tradition så ser man på alla sociala fenomen som konstruktioner vilka 

producerats genom mänsklig aktivitet över tid (Storey, 2014, s. 54). All erfarenhet och vetskap 

människor har om världen kommer ifrån antingen deras egna upplevelser om den, återberättade 

upplevelser, eller tidigare generationers återberättade upplevelser. På individnivå har man dessa 

konstruerade erfarenheter att förhålla sig till, men de formas även av de subjektiva egenskaperna 

av faktorer så som kön, etnicitet, sexualitet etcetera (ibid, s. 55). Ett centralt begrepp inom 

fenomenologin är livsvärld, vilket syftar på den samling världar eller verkligheter som en 
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människa har att förhålla sig till, varav en är vardagslivet. Verkligheten som vardagslivet bygger 

på skiljer sig från andra former av konstruerade verkligheter på så sätt att den är materiell. Den 

skapas utifrån social konstruktion och kan delas med andra människor, till skillnad från 

livsvärldar såsom drömmar och fantasier (Bengtsson, 2007, s. 60-61). 

 

Enligt fenomenologin så är all mänsklig aktivitet föremål för vad som kallas habitualization. 

Habitualization kan liknas vid en handling som repeteras och skapar ett handlingsmönster hos en 

individ, som upprätthålls och reproduceras. Språket är ett bra exempel på detta. Språket är en 

handling som repeteras och blir till en rutinartad handling, vilket både förutsätter och 

upprätthåller kommunikation. Habitualization fungerar på samma sätt. Det blir så invant att det 

tas för givet som del i den generella kunskapsbanken hos en individ (Storey, 2014, s. 56). 

Vardagslivet karakteriseras även av vad fenomenologin kallar typification, Med dessa menas de 

invanda eller med-ärvda mönster som vi använder för att kategorisera in människor, ting, 

situationer och institutioner i vårt vardagliga liv. Dessa avgör ett passande agerande inför vad vi 

stöter på. Typification blir som ett regelverk där individen ges förhållningssätt som visar på 

möjligheter, omöjligheter och vad som kan tas för givet i det vardagliga livet. Dessa 

förväntningar på hur vardagslivet ska se ut, är del i hur vardagslivet upplevs som just ett 

vardagsliv, och det naturliga tillståndet i livet. Men åter igen är alla dessa förväntningar och 

upplevelser av vad ett vardagsliv ska vara socialt konstruerade, och unikt för vardera av oss (ibid, 

s. 61-63).  

 

För att förstå vardagslivet så krävs det, enligt fenomenologisk sociologi, att vi även förstår de 

processer av externalization, objectivation och internalization, som pågår parallellt. Med 

externalization avses de processer som gör världen mänsklig. Det förankrar sig i ting som språk 

och institutioner, så att dessa konstruktioner blir en del av vår verklighet. Objectivation ämnar de 

processer där vi anammar de mänskliga konstruktionerna som om de vore objektiva strukturer. 

Internalization är den process som slutligen gör dessa objektiva strukturer subjektiva för oss. 

Dessa tre processer pågår enligt fenomenologin ständigt i våra vardagliga liv (ibid, s. 57-58). 

Uppfattningen av ett vardagsliv upprätthålls genom de mönster, rutiner och ställningstagande 

som individer har tillgodo i mötet med den verklighet som omger dem, och är det som i grunden 

stärker deras subjektiva känsla för plats och identitet. Habitualization, typification, 
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externalization, objectivations och internalization bidrar till en känsla för ontologisk trygghet i ett 

symboliskt universum av vardagliga betydelser som ofta tas för givet. Det är det som enligt 

fenomenologin skapar känslan av vad vardag är (ibid, s. 66).  

4.1.1 Fenomenologisk medieforskning och ontologisk trygghet 
 
Någon som har använt sig av ett fenomenologiskt perspektiv inom medieforskning är Roger 

Silverstone. I boken Television and Everyday Life (1994) undersöker han upplevelsen av Tv-

apparaten ur ontologiska och fenomenologiska perspektiv. Enligt Silverstone upprätthålls 

vardagslivets ordning genom våra traditioner, ritualer och förgivettagna aktiviteter, i vilka vi 

paradoxalt lägger mycket energi, samt kognitiva och emotionella resurser på. Men alla de 

resurser och aktiviteter vi ägnar åt vardagslivs-strukturen är nödvändiga för att bygga och 

upprätthålla vår identitet, sociala relationer, meningsskapande, uppfylla ett ansvarstagande och en 

balans mellan arbete och nöje. Genom att uppfylla dessa olika delar av vardagslivet så känner vi 

mer eller mindre tillfredställelse och kontroll, samtidigt som det hjälper oss motverka det största 

ontologiska hotet: kaos (s. 1). Silverstone menar att Tv har vuxit in i våra liv för att uppfylla vissa 

av de kriterierna vi behöver för att skapa struktur. Tv:n är ofta med oss från stunden vi vaknar, 

när vi äter frukost, den finns med i baren där vi tar en drink och den hjälper vissa att somna på 

kvällarna. Oavsett vad vi har för avsikt med vår konsumtion av den finns den nästan alltid 

tillgänglig som sällskap i brist på andra intryck (s. 3). Som en integrerad del i våra liv anser 

Silverstone att Tv:n bidrar till att undvika känslan av oreda och är en återkommande trygghet i 

våra vardagsliv.  

 

Ett centralt perspektiv i Silverstones studier är Anthony Giddens beskrivning av begreppet 

ontologisk trygghet. Enligt Giddens definieras ontologisk trygghet som de olika element som 

tillsammans bidrar till en känsla av ro i vardagen. En av de mest grundläggande aspekterna för 

detta är tillit: uppfattningen att personer eller system i omgivningen är pålitliga att uppfylla de 

krav och förväntningar som vi tillskriver dem (Silverstone, 1994, s. 5-6). Genom de 

samhällsförändringar som teknisk- och social utveckling har bidragit till så har villkoren för vår 

ontologiska trygghet ändrats. På samma sätt som vi förr funnit tillit i vår närmaste omgivning 

genom ansikte mot ansikte-kommunikation, måste vi idag känna tillit även till relationer som är 
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utom vår närmiljö. Det moderna samhället bygger på konstruerade system, exempelvis ekonomi 

och medierapportering, som kräver vår tillit för att kunna fungera (ibid, s. 6-7).  

 

Anthony Giddens beskriver i Modernitetens följder (1990) den ontologiska tryggheten som 

väldigt nära besläktad till rutin. Han liknar det vid en förälders ofta överdrivna rutin vid 

barnuppfostran, vilket för barnets del leder till frustration samtidigt som psykologiska fördelar (s. 

96). Det finns även andra resonemang för hur människor förhåller sig till det moderna samhället. 

Thomas Johansson förklarar i boken Socialpsykologi (2004) hur mänskliga relationer påverkas av 

det symboliska kretslopp som moderniteten har fört med sig. Han exemplifierar genom att citera 

från Georg Simmels Äventyraren som utgavs redan 1911. Enligt Johansson så leder samhällets 

uppbyggnad av abstrakta system dels till att människor känner en ökad individuell frihet, men 

även att individernas glädje och lust förbyts mot en desto mer likgiltig inställning. Den upplevda 

friheten leder enligt Simmel till ett ökande risktagande. Människan söker bot på sin rotlöshet och 

vill lära sig att anpassa sig efter den föränderliga kulturen, men detta förstärker snarare känslan 

av fragmentering (Johansson, 2004, s. 134-135).  

4.2 Tid- och rumsperspektiv av mobilitet 
 

Som jag tidigare nämnt genom referenser till bland annat Silverstone (1994), Deuze (2012) och 

Turkle (2008) så möjliggör tekniska medier kommunikation som sträcker sig över tid och rum. 

Tid- och rumsomkastningen som resultat av medierad kommunikation är något som har 

omskrivits av bland andra John B. Thompson. I Medierna och Moderniteten (1995/2012) 

beskriver han hur medierna förändrar det sociala livet genom att överskrida de rumsliga och 

tidsliga dimensioner som är karakteristiska för kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte (s. 

45). I förmodern tid byggde människans uppfattning om avlägsna platser och förfluten tid på det 

symboliska innehåll som utväxlats ansikte-mot-ansikte, alltså traditionella samtal och berättande, 

och uppfattningen om samtidighet var beroende av närhet till den fysiska plats där en händelse 

ägde rum. I och med medieindustrins intåg har vår syn på omvärlden allt mer kommit att präglas 

av de medie-kommunicerade budskapen, och telekommunikationen har möjliggjort en 

frikoppling mellan tid och rum (ibid, s. 46-48). Thompson använder begreppet medierad 

världslighet för att beskriva de föreställningar om världen vi får genom medierna. De symboliska 

former vi tar del av kan ge oss information om händelser, personer och platser som ligger långt 
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bortom vår personliga erfarenhetssfär, vilket kan ändra människors känsla av tillhörighet och 

gemenskap. Känslan av tillhörighet är delvis betingad med delat tid och rum, och i samband med 

att våra föreställningar om omvärlden, platser och det förflutna i högre grad kommer ifrån 

medierad kommunikation så förändras också känslan för de grupper som vi faktiskt delar tid och 

rum med (ibid, s. 49).  

4.3 Media as practice 
 

Genom ett Media as practice-perspektiv flyttas fokus från medierna som texter, och intresserar 

sig istället för medier som praktik eller handlande. Sociologen Nick Couldry är en av de främsta 

anhängarna till denna typ av medieforskning. Han uppmanar till att undersöka vad människor gör 

i relation till medier i olika typer av situationer och kontexter (Couldry, 2004, s. 119). Vad gör vi 

med medierna och hur gör vi det? Dessa frågor är inte nödvändigtvis begränsade till handlingar 

som är direkt inriktade på medier, utan involverar även beteenden kring medier, eller som är 

möjliga som ett resultat av mediers existens (Couldry, 2012, s. 35). Genom att betrakta 

medieanvändning som praktik så menar Couldry på att vi får ett brett utbud av fenomen att 

utforska och en värdefull källa för att teoretisera medierna på ett abstrakt sätt (ibid, s. 33). Detta 

paradigm decentraliserar medietexter av anledningen att undvika svårigheten i att bevisa vilka 

effekter medierna har på publiken (Couldry, 2004 s. 117).  

 

Couldry nämner fyra grundprinciper inom media as practice. Dels är praktik betingat med 

regelbundenhet. Våra medie-handlingar skapas utifrån rutin, schema och livsstil, för att utgöra 

våra personliga vanor. Eftersom sociologi är inriktat på regelbundenhet så gör sig dessa väldigt 

bra i kombination. En annan aspekt är praktikens sociala aspekt. Mediepraktik bygger på sociala 

konstruktioner som för med sig ett brett spann av kapacitet, begränsningar och makt. En tredje 

aspekt är att vårt handlande är relaterat till våra mänskliga behov i form av exempelvis 

koordination, interaktion, gemenskap, tillit och frihet. Slutligen anser Couldry att insikter i vår 

medierelaterade praktik är en bra utgångspunkt för att tänka normativt kring medier angående 

frågan hur vi ska leva med dem (2012, s. 33-34). Genom dessa principer närmar man sig den 

primära frågan inom ett media- as practice-perspektiv – vad gör människor som är relaterat till 

medierna? 
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4.3.1 Praktiker kring nya mediefenomen  
	  
Couldry menar att nyare mediefenomen har lett till moderna former av medie-praktik som äldre 

deskriptivt språk inte alltid kan förklara (2012, s. 44). Genom vår användning av de nya medierna 

som gör oss uppkopplade uppstår nya inblickar som går ut på något annat än att tolka, och ge 

mening åt medietexter. De pekar mer åt praktiker, och vilka handlingsmönster vi skapar kring 

dessa. Detta kan jämföras med forskning om traditionella medier och exempelvis Silverstones 

studier om hur Tv-apparaten gett upphov till icke-textcentrerade rutiner kring mediet, Tv-soffan, 

koka kaffe och dylikt (jfr. Silverstone 1994). 

 

Den första av nya mediepraktiker Couldry beskriver är searching. Med detta menar han sökande 

via internet, och främst genom sökmotorer. Sökandet är inte bara funktionen av abstrakta 

verktyg, utan det är inbäddat i våra handlingar och uppbyggnaden av vår vardag. Vi kan lämna 

våra hem utan att veta exakt var vi ska ta oss, utan karta eller exakt adress. Vi har nämligen våra 

smartphones med oss, vilka efter ett snabbt sökande kan ge oss den information vi behöver. Detta 

nya sätt att agera, att konfigurera informationsinhämtning på olika sätt i tid och rum, för med sig 

nya former av differentiering. Vi lär oss också genom detta, nya effektiva sätt att söka 

information på, som att dela webbsidor med vänner och familj, samt att spara på sidor vi har fått 

rekommenderade, för att optimera kommande sökningar (Couldry, 2012, s. 45).  

 

Begreppet showing avser de massmedie-relaterade handlingarna där något publiceras för allmän 

insyn (ibid, s. 47). På individnivå är sociala medier ett bra exempel på detta. Det rutinartade 

dokumenterandet och publicerandet av foton från vardagslivet, att ”visa upp” vilket kontaktnät vi 

har, samt ”gillande” och kommenterande (ibid, s. 48-49). Olika virtuella plattformar har sina egna 

normer och narrativ. Presencing är enligt Couldry ett begrepp att förklara vilka strukturer av 

handlande det innebär att vara uppkopplad på exempelvis Facebook. Med det menas hela 

kontexten av individer, grupper och institutioner som gör sig närvarande genom att publicera 

innehåll. Detta motiveras genom ett vardagligt ökande behov av att vara närvarande bortom det 

kroppsliga (ibid, s. 50). Archiving kan definieras som presencings motsvarighet i tiden. Om 

presencing är ett agerande som upprätthålls genom återkommande närvaro, så är archiving en 

handling för individens egen skull för att lagra och spara innehåll i tiden, som i efterhand ska 

kunna ses som en helhet (ibid, s. 51-52). Medieanvändning är ofta betingat med vanor, och vårt 
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dagliga liv är uppbyggt kring dessa. Rutinerna är sällan isolerade från varandra, utan nära 

sammanflätade för att utgöra vår vardag, och genom att störa en av dessa vanor kan man lätt 

rubba helheten, eller gå miste om information (ibid, s. 53). Det är rimligt att anta att dessa 

praktiker i sig blir en del av att skapa ontologisk trygghet och därmed en känsla av ”hem” även 

om jag fysiskt befinner mig någon annanstans.  

 

Vissa av våra medierelaterade handlingar består av ett komplext användande med flera medier 

inblandade. Att hålla sig uppdaterad kring nyheter är ett exempel på detta. Detta handlande består 

i dagsläget oftast inte enbart av att titta på nyheter eller lyssna på radio, utan flertalet aktiva 

handlingar som att klicka sig in på nyhets-sidor på internet, plocka upp en gratis-tidning i 

tunnelbanan, eller få direktnotiser i telefonen när någonting har hänt (ibid).  Ett annat exempel på 

ett komplext medie-relaterat handlande är att hålla mediekanaler öppna. Genom dagens teknik 

kan vi, om vi så önskar, vara permanent uppkopplade till innehåll från alla möjliga håll. Denna 

nya form av praktik skiljer sig från tidigare mediekonsumtion som har varit betingat med en 

tydlig avgränsning mellan massmedier och interpersonella medier. Att hålla alla kanaler öppna 

avser ett konstant orienterande mot världen bortom det privata utrymmet (ibid, s. 55). Screening 

out är även det ett förslag till en komplexare form av praktik. Eftersom öppna kanaler genererar i 

en alltför stor mängd information så krävs det att mottagaren sållar bland innehållet, för att 

tillgodogöra det av relevans. Ett exempel på detta är smartphones där användarna kan välja ut 

sina favoritkällor och spara dessa som appar, vilket blir som ett optimerat personligt gränssnitt 

(ibid, s. 56).  

4.4 Relationsobjekt 
 

De kontexter av nya medie-praktiker som jag kartlagt i föregående avsnitt går hand-i-hand med 

teknikens utveckling. I artikeln Always On/Always On You (2008) skildrar Sherry Turkle hur 

mobiltelefonen har blivit som en förlängning av jaget. Hon förklarar att när persondatorer först 

introducerades för konsumentmarknaden så sågs dessa som ett ”andra jag”, men att det synsättet 

inte räcker till för att beskriva dagens mobiltelefonanvändning (s. 121). Dagens smartphones 

används till stor del som dåtidens persondatorer, fast mycket mer storskaligt, samtidigt som de 

blivit personliga och kan användas nästan överallt i vardagslivet. Istället föreslår hon begreppet 

relational artifacts, eller "relationsobjekt", för att framställa hur vi förhåller oss till våra telefoner 
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och kommunikationsmedier (ibid, s. 134). Genom att bära med oss våra mobila medier så är vi 

ständigt uppkopplade till de människor och ting vi kan nå via dem, vilket leder till att vi utvecklar 

en slags relation till våra objekt, alltså våra tekniska apparater. De mobila medierna blir som 

relationsobjekt som möjliggör övergångar mellan offline, online och dess olika sidor, samt olika 

delar av min upplevelse av mig själv (ibid, s. 122). Turkle menar att den här typen av bärbar 

teknik blir som en förlängning av jaget, och ändrar sociala rum på många sätt. Samtidigt är det en 

ingång till jaget, vilket jag får bekräftat genom att vara always-on - jag har en ständig tillgång till 

att vara någon annanstans: nätet, den sociala världen och dylikt finns ständigt närvarande - 

always-on-you. Hon exemplifierar fenomenet genom att beskriva det sociala rummet på en 

tågstation. Innan de bärbara mediernas utveckling har de personer som väntat på tågen där varit 

på samma plats både fysiskt och mentalt, och om de haft någon interaktion så har det skett med 

personerna befinnande i samma rum. Idag i offentliga rum sker majoriteten av kommunikationen 

med personer som befinner sig på helt andra platser fysiskt, och alla dessa personer befinner sig i 

sina egna mediebubblor (ibid, s. 121-22). Våra apparater blir som kännetecken för våra sociala 

nätverk. De betecknar att vi är omtyckta av de i våra kontaktnät, samt att vi har nära till 

potentiella nya kontakter genom virtuella platser, varpå vi projicerar de positiva känslorna kärlek, 

överraskning, underhållning och värme till dem (ibid, s. 124).  

 

Mobiltelefonen ger oss möjligheten att kommunicera varje gång vi har en känsla. När vi är 

uttråkade finns det underhållning, när vi känner oss ensamma finns det någon att kommunicera 

med etcetera. Men den kan också ge oss känslor när vi för tillfället inte känner några, genom att 

vi låter de olika flödena av information påverka oss känslomässigt (ibid, s. 127). Eftersom 

mobiltelefonen följer med oss under dagen kan den bekräfta våra känslor nästan direkt när vi får 

dem, och oftast räcker en kort konversation eller en annan uppkopplad aktivitet, för att få känslan 

bekräftad (ibid, s. 128). Exempel på detta kan vara att snabbt skrolla igenom ett flöde på ett 

socialt medium eller att kolla inboxen på e-mail-kontot. En anledning till att vi fascineras av våra 

bärbara kommunikationsmedier är att de ger oss känslan av att vi kan göra mer, vara på flera 

platser samtidigt, och kontrollera våra liv i högre utsträckning. Vi kan genom detta lilla objekt 

med minimal ansträngning övervaka flera plattformar för kommunikation, söka efter information 

och vara tillgängliga för de som vill nå oss. Men det finns även en problematisk aspekt av detta 

som Turkle belyser. Vi stressas över det ökade ansvaret att hålla koll på våra e-mailkonton, 
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känslan att alltid ligga efter med arbete, och svårigheten att ta ledigt utan att ta våra 

arbetsrelaterade medier med oss. Samtidigt använder vi teknologin under den tiden som vi 

refererar till som nedkopplad tid, då vi annars haft tid till att reflektera över våra liv (ibid, s. 129).  

Mobiltelefonen kopplar upp oss dels till vänner, familj och bekanta, på samma sätt som den 

traditionella telefonen gjorde. Idag kopplar den oss till både människor, och objekt som 

representerar människor, exempelvis röstbrevlådor, webbsidor och profil-sidor på sociala medier. 

Vi kräver inte längre att den/det vi interagerar med är en annan person, utan i många fall fylls 

våra syften genom artificiellt intelligenta program (ibid, s. 132). Samtidigt får ofrivilligt 

nedkopplad tid oss ofta att må dåligt då vi inte har tillgång till de processer av kontaktnät och 

bekräftelse som tekniken gör möjlig, exempelvis de praktiker som Couldry pekar på. För att 

känna ontologisk trygghet krävs det att de rutiner som utgör vår vardag kan bedrivas utan 

motgångar. 

4.5 Symbolisk interaktionism 
 
Inom sociologins symboliska interaktionism så anses människor inte enbart och i första hand vara 

styrda av samhälleliga institutioner och sociala strukturer som är oberoende av dem själva, utan 

ses som aktörer som bidrar till att skapa och upprätthålla strukturer genom sina handlingar. 

Herbert Blumer, en sociolog vid University of Chicago, var den som först myntade begreppet och 

presenterade sin bok Symbolic Interactionism 1969. Enligt Storey definierade Blumer symbolisk 

interaktionism på följande sätt: 

 

 ”Symbolic interactionism rests in the last instance on three simple premises. The 

first premise is that human beings act toward things on the basis of the meaning that the things 

have for them. Such things include everything that the human being may note in his world – 

physical objects, such as trees or chairs; other human beings, such as a mother or a store clerk; 

categories of human beings such as friends or enemies; institutions, such as a school or a 

government; guiding ideals, such as individual independence or honesty; activities of others, such 

as their commands or requests; and such situations as an individual encounters in his daily life. 

The second premise is that the meaning of such things is derived from, or arises out of, the social 

interaction that one has with one’s fellows. The third premise is that these meanings are handled 



	   19	  

in, and modified through, an interpretative process used by the person in dealing with the things 

he encounters” (Storey, 2014, s. 67-68).  

 

Blumer delade alltså in interaktionen i tre premisser. Den första är att människors agerande 

baseras på vilken mening objekten i deras omgivning har för dem. Dessa innebär allt ifrån fysiska 

föremål, människor och institutioner, och har alla någon form av mening för individer. Den andra 

premissen är att människans inställning till dessa föremål, människor och institutioner 

härstammar från den sociala interaktionen människan har till omgivningen. Den tredje utgör 

meningsskapandet i sig. Människor går igenom processer för tolkning av de ting, människor och 

institutioner som de konfronteras med i vardagslivet, och det är dessa som avgör vilken 

meningsbetydelse de yttre faktorerna har för människorna (ibid, 67-68). Enligt dessa tre 

premisser så ses vardagslivet som en ständig process, där mening skapas genom interaktion (ibid, 

s. 69).  

 

Social interaktion kan delas in i två olika former, antingen icke-symbolisk eller symbolisk. Den 

icke-symboliska avser ett direkt agerande, alltså ett reflex-baserat handlande som inte innefattar 

någon vidare tolkning. Ett symboliskt handlande ämnar agerande som utförs som resultat av en 

tolkning av situationen i fråga (ibid, s. 70). Ett agerande av icke-symbolisk karaktär kan 

exempelvis handla om att vifta bort en geting som flyger förbi ansiktet, medan ett symboliskt 

agerande skulle vara att välja att byta bänk att sitta på för att flytta sig längre bort från ett 

getingbo.  

 

Enligt symbolisk interaktionism så är människor sociala i två bemärkelser. Dels är vi sociala 

genom interaktioner med vår omgivning, där vi skapar mening till andra objekt. Men vi är även 

sociala genom interaktioner med oss själva. Vi ser oss själva som objekt som vi kan föra inre 

dialoger med, för att möjliggöra och organisera yttre sociala interaktioner (ibid, s. 71). De 

omgivande objekten kan kategoriseras som fysiska, sociala eller abstrakta. Till de fysiska 

objekten klassas materiella ting. De sociala objekten avser människor vilka man har en relation 

till, exempelvis en mamma eller en lärare. Abstrakta objekt kan förklaras som icke-materiella 

innebörder som är meningsfulla för en individ. Det kan röra sig om religiösa ståndpunkter, 

politiska åsikter eller övriga värderingar (ibid, s. 72). Vardagslivet konstrueras således genom alla 
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de sociala interaktioner som genererar det man som människa tar för givet och upplever som det 

vanliga (ibid, s. 73).  

4.5.1 Interaktionens dramaturgi 
 
Majoriteten av Erving Goffmans arbete ansluter till en tradition av symbolisk interaktionism. Han 

beskriver vardagslivet ur ett dramaturgiskt synsätt, där social interaktion kan liknas vid 

skådespel. Varför han menar på att dramaturgin är lämplig i relation till vardagslivet är därför att 

det är som ett fortgående drama var vi använder oss av en variation tekniker för att presentera oss 

själva. I de sociala situationer vi befinner oss söker vi definiera meningen med dessa 

interaktioner, för att kunna styra över vilket avtryck vi gör hos de vi möter (Storey, 2014, s. 95). I 

vårt sociala liv har vi alltså ett antal roller vi spelar för de olika publiker och sociala scener vi 

interagerar med, och för att det sociala livet ska fungera så krävs det att människor i varje 

specifik situation har i åtanke vad som förväntas, och vilka sociala koder som hör till (Meyrowitz, 

1985, s. 28).  

 

För att strukturera de situationer vi har att förhålla oss till menar Goffman på att det finns ett front 

stage, en främre region, samt ett backstage, en bakre. Situationer som utspelar sig i den främre 

regionen kräver omvårdnad av vår självframställning då vi vill framträda på ett specifikt sätt. I en 

bakre region ställs inte samma krav på skådespel, utan vi kan slappna av, samt använda ett manér 

som eventuellt ansetts opassande i den främre (Scannell, 2007, s. 147). Framträdandet som äger 

rum inför publik stöds ofta av vad Goffman kallar sign-equipment, eller status-symboler. Dessa 

består av tekniker i form av beskrivningar eller hjälpmedel som får oss att framstå på ett önskvärt 

sätt (Storey, 2014, s. 98). Ett exempel på detta kan vara att referera till en ansedd person, eller att 

genom vardagliga val visa på att man har lite finare preferenser än gemene man. Goffman anser 

att de allra flesta av själv-framställningar består av en främre region var presentationen utförs, 

samt en bakre region där den förbereds. Tillgången till dessa regioner, i synnerhet den bakre, är 

strikt kontrollerat. Framgången av presentationen är beroende av att den bakre regionen håller 

diskretion, så att de mest väsentliga beståndsdelarna av presentationen, tillsammans med status-

symbolerna, kan planeras (ibid, s. 100).  
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5.0 Tidigare forskning 
 
Detta kapitel ger en kortfattad presentation av tre forskningsprojekt som har inspirerat min studie. 

Dessa har valts ut dels eftersom de berör liknande fält som jag avser ansluta min studie till, men 

även på grund av deras åtskilda teoretiska utgångspunkter. Bland dessa finns uses- and 

gratification, fenomenologi och teorin om virtuell räckvidd, vilket ger en nyanserad bild av hur 

forskning inom området kan se ut. 

5.1 Screen Rites 
 
Ulrika Sjöbergs Screen Rites (2002) är en studie i Tv och datorers roll i svenska barn och 

ungdomars vardagsliv. Huvudsyftet var att få en omfattande förståelse för hur de använder, 

uppfattar och skapar mening genom skärmmedierna i vardagen. Anledningen till att hon valde att 

fokusera på dessa två medier är att traditionell Tv, då studien genomfördes, utan konkurrens var 

det mest populära mediet inom den undersökta åldersgruppen. Samtidigt erbjöd datorn två av de 

mest framstående aktiviteterna, datorspelande och internetsurfande (s. 15). De forskningsfrågor 

som låg till grund för studien var: ”Hur och till vad används Tv och datorer bland barn och 

unga?”, ”Hur uppfattas och utvärderas Tv och datorer bland barn och unga?”, samt ”Vilka 

meningsskapande processer kan urskiljas i användandet av Tv och datorer bland barn och unga?” 

(Sjöberg, 2002, s. 23). Undersökningen genomfördes med både kvalitativa och kvantitativa 

metodologier, och empirin samlades in genom bland annat enkäter, intervjuer och dagböcker 

(ibid, s. 12). Studiens teoretiska ramverk bygger på uses and gratification, social ekologi och 

social konstruktionism (ibid, s. 11). Uses and gratification-perspektivet är i denna studie 

angeläget då det till skillnad från de andra teorierna är inriktat på medieanvändningen (ibid, s. 

78). Den centrala frågeställningen inom uses and gratification är varför människor använder 

medier och vilka syften de fyller. Man anser att medieanvändning fyller olika funktioner och 

tillfredställelse inom exempelvis lärande, information, identitet, sociala kontaktnät och 

tidsutfyllnad (ibid, s. 79). Det social-ekologiska perspektivet syftar på att se barnen och 

ungdomarna som de reflexiva individer de är, i deras komplext reflexiva omgivning. När de 

växlar mellan sina vardagliga platser såsom skola, hem och närområden så skiftar även deras 

medieanvändning. Detta perspektiv tar hänsyn till vad en dynamisk medieanvändning gör för att 

påverka barn och ungas relation till medierna (ibid, s. 83). I det social-konstruktionistiska 

perspektivet eftersträvas däremot att finna var meningsskapandet uppstår mellan användare, 
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medier och medieinnehåll (ibid, s. 88). Studien visar bland annat på att internet-surfande i högre 

utsträckning än Tv-tittande och datorspelande är ett individualiserat mediefenomen på så vis att 

det används individuellt rent fysiskt. Det kan däremot samtidigt anses socialt i den aspekten att 

det används för att upprätthålla sociala relationer genom exempelvis chat-grupper (ibid, s. 268).  

 

5.2 Mediernas Vardagsrum 
 
Stina Bengtssons Mediernas Vardagsrum (2007) knyter an till det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och tar upp hur medier används i vardagen för att skapa rumslighet och övergångar. 

Hon talar om inter- och intra-övergångar där medier gör att vi kan skapa och växla olika 

rumsligheter, men hon förenar också detta med Goffmans symboliska interaktionism genom att 

inkludera frontstage-backstage. I denna studie ses vardagen som en process där mediebruket är en 

del av verkligheten (s. 28). Bengtssons forskningsfrågor var: ”Vilka är det vardagliga 

mediebrukets centrala platser och vilka betydelser har medierna för vår upplevelse av dessa?”, 

”Hur används medierna i konstruktionen av vardagliga platser?” och ”Vilka moraliska diskurser 

omgärdar det vardagliga mediebruket?”. Hon använde sig av tre metoder för att närma sig 

förståelse av frågeställningarna. Genom beskrivning och analys av informanternas återgivningar 

om deras vardagliga mediebruk, analys av informanters vardagsstruktur och fokusering av 

informanternas värdering av medieanvändningen (Bengtsson, 2007, s. 33-34). Den huvudsakliga 

empirin gjordes genom kvalitativa individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer, samt 

kontextbeskrivningar så som fältstudier i medieanvändarnas hemmiljö eller bekanta omgivning 

(ibid, s. 39). Som teoretiskt ramverk fokuserar studien på begreppen vardag, ritual och moral 

(ibid, s. 59). Det vardagliga kommer här bland annat till uttryck genom studiens fenomenologiska 

perspektiv, och har således människans subjektiva upplevelse av vardagslivet som utgångspunkt 

(ibid, s. 60). Ritualperspektivet syftar till att undersöka deltagandet, delandet av värden och 

gemenskapen runt kommunikationen, snarare än ett transmissionsperspektiv vilket hade belyst 

själva förflyttningen av information (ibid, s. 71). Begreppet ritual, främst genom Nick Couldrys 

post-durkheimiska perspektiv, kopplas här samman med Erving Goffmans teori om vardagslivets 

ramar, då ritualiserade handlingar kan länkas mellan handlingen i sig och ett vidare socialt 

sammanhang (ibid, s. 84). Den moraliska aspekten avser de processer av värdeskapande som 

användare tillskriver olika medier, vilka används för att balansera vardagslivet (ibid, s. 92).  
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Studien visar på att olika medier, mediegenrer och medieinnehåll används för organisation av de 

vardagliga rummen vid olika tidpunkter och sysslo-utövningar (ibid, s. 229). Mediernas 

materialitet i form av uttryck, att de går att sätta på, stänga av och justera i exempelvis ljudnivå, 

samt artefakter, att den fysiska placeringen i rummet för att premiera eller begränsa tillgången, 

används för att konstruera situationer som gynnar de krav användarna ställer på sig själva (ibid, s. 

231). De olika vardagsmedierna tillskrivs varierande värden utifrån deras ”nyttighet”. Här kan 

man till exempel uttyda att mediebruk i form av läsning har ett högre moraliskt värde än Tv-

tittande. Inom varje medium delas värdegrunden sedan in i förhållande till de olika genrerna. Ett 

nyhetsprogram värderas exempelvis högre än ett fiktionsprogram, etcetera (ibid, s. 234). Det som 

gör denna studie relevant i förhållande till min är hur medierna hjälper till att organisera 

vardagslivet. I Bengtssons studie ligger fokus mer på hemmiljöer, till skillnad från min som 

ämnar undersöka det rörliga. 

5.3 Ungdomars Virtuella Rörlighet 
 
Eva Thulins studie Ungdomars Virtuella Rörlighet (2004) undersökte ungdomars användande av 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ur ett geografiskt perspektiv, alltså även 

utanför hemmiljöerna. IKT avser i detta fall dator, internet och i viss mån mobiltelefonen (s. 1). 

Problemformuleringen som låg till grund för studien är den tidens debatt om vilka negativa 

aspekter den alltmer virtuella rörligheten skulle kunna resultera i. Eftersom desto fler av 

människors vardagliga ärenden kunde skötas från hemmet så verkade den fysiska rörligheten i 

allt större utsträckning ersättas genom funktioner inom informations- och 

kommunikationsteknologierna (Thulin, 2004, s. 2). Samtidigt kan den virtuella rörligheten också 

ses som en förutsättning för mer kommunikation på fysiskt avlägsna platser, som öppnar upp för 

möten mellan personer som annars inte hade mötts (ibid, s. 3). Studien bygger på fyra centrala 

frågeställningsområden. Det första behandlar utvecklingen av mönster för innehav och 

användning av IKT bland ungdomar (ibid, s. 5). Det andra berör internet som socialt 

kommunikationsmedel för ungdomars kontaktnät ur sociala och geografiska aspekter. Det tredje 

området ämnar ge inblick i samspelet mellan ungdomars geografiska rörlighet och IKT. Det 

fjärde behandlar den tidskonsumerande aspekten av IKT, och undersöker om andra aktiviteter 

trängs undan till förmån för IKT (ibid, s. 6).  
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De centrala begreppen för studiens teoretiska ramverk är tekniken, geografin och användarna. 

Här diskuteras hur den tekniska räckvidden i och med utvecklingen av rumsövergripande 

teknologier i allt större utsträckning möjliggör en större virtuell räckvidd, alltså möjligheten att 

överföra information i två riktningar (ibid, s. 27). Ett teknikdeterministiskt perspektiv yrkar på de 

fysiska platsernas radikalt minskande betydelse. Här anses de rumsöverbryggande teknologierna 

så småningom kunna upplösa betydelsen av platser och avstånd helt och leda till en ”geografins 

död” (ibid, s. 29). Thulins teoretiska utgångspunkt är inte så radikal som att bortse från de fysiska 

platsernas betydelse. Hon menar istället på att tekniken utvidgar människans räckvidd, vilket i sin 

tur skapar förutsättningar att ordna sina liv på nya sätt. Hur dessa förutsättningar sedan utnyttjas 

och de handlingsmönster de resulterar i anser hon vara en empirisk fråga (ibid, s. 34). Thulins 

undersökning omfattade 43 ungdomar. Undersökningen gjordes genom användardagböcker och 

halvstrukturerade enskilda intervjuer, vilket i kombination ämnade ge material som kan studeras 

både utifrån handling och intentionalitet (ibid, s. 48). En av slutsatserna studien resulterade i är 

att användningen av IKT upptog en ökande del av ungdomars vardag. Det påvisades även stora 

skillnader såväl inom som mellan grupper av ålder och kön. Thulin skiljer också på olika 

kategorier inom användningen av IKT, nyttoanvändare, nöjesanvändare och blandanvändare 

(ibid, s. 150-151). Kontaktnäten som underhölls via virtuell kommunikation var i högsta grad 

med människor som ungdomarna kände i verkliga livet, och användes således inte i syfte att 

knyta nya kontakter, utan främst till att bibehålla redan etablerad kontakt trots fysisk spridning. 

Medierna visade sig vara ett komplement till, snarare än en ersättning för den fysiska mobiliteten 

och de resande aktiviteterna (ibid, s. 151-152).  

6.0 Metod och material 
 

Inom detta kapitel så kommer jag inledningsvis att redogöra för den studiemetod jag har använt 

mig av, för att sedan beskriva materialinsamling samt nämna de problem och begränsningar som 

detta medfört.  

 

6.1 Kvalitativ etnografisk användarstudie 
 
För att utvinna material att analysera i relation till mina frågeställningar arrangerade jag en 

halvstrukturerad kvalitativ fokusgruppsintervju. Intervju som metod öppnar för bland annat 
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fenomenologiska studier, vilket är ett av de huvudsakliga perspektiv jag ämnar ansluta min studie 

till. Inom kvalitativa studier indikerar fenomenologi övergripande på intresse i att få en inblick i 

individerna livsvärld, utifrån deras egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44) vilket är 

syftet med min empiri.  

 

I halvstrukturerade intervjuer så nås inblick i informanternas livsvärld genom att motta 

beskrivningar av dem, utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. En 

halvstrukturerad intervju skall varken vara ett öppet vardagssamtal eller ett stängt frågeformulär. 

Genomförandet i sig ska likna ett vardagligt samtal – ostrukturerat. Men eftersom intervjun har 

ett syfte och utgår från en specifik intervjuguide vilken följer förutbestämda teman så har den 

också struktur - den är halvstrukturerad (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Steinar Kvale och 

Svenn Brinkmann kartlägger i Den Kvalitativa Forskningsintervjun (2014) 12 aspekter av den 

halvstrukturerade kvalitativa intervjun ur ett fenomenologiskt perspektiv, vilken har varit till 

hjälp i utformandet av min intervjuguide. De tre första aspekterna de nämner: livsvärld, mening 

och det kvalitativa, anser jag är av särskild relevans. Det är intervjupersonernas livsvärld som är 

ämnet för forskningen, och därmed deras beskrivningar och berättelser om sina praktiker. 

Intervjun eftersträvar förståelse för mening rörande de centrala teman som undersöks, och det är 

kvalitativ kunskap som söks, utan vidare ambitioner på att kvantifiera informationen (s. 46-47).  

 

Fokusgruppsintervjuer avser fokuserade intervjuer där en liten mängd människor på uppdrag av 

en forskare diskuterar ett givet ämne (Wibeck, 2000/2010, s. 7). Fokusgrupp som metod används 

dels för att få inblick i deltagarnas attityder, uppfattningar och åsikter, men ibland även för att 

studera interaktionen i sig (ibid, s. 21-22). Det som särskiljer en fokusgruppintervju från andra 

gruppintervjuer är att ämnet på förhand är bestämt av forskaren, det finns ett förbestämt fokus. I 

andra sorters gruppintervjuer, ofta i samband med fältarbete, så sker datainsamlingen spontant, 

samtidigt som det saknas en moderator (ibid, s. 26). Poängen med fokusgrupper är att få igång ett 

fokuserat samtal där det som sägs i samtalet är forskningens primärdata. Målet är inte att 

fastställa individuella resultat, utan att följa samtalet eftersom det är i denna form som sociala 

normer och gemensamma föreställningar tydliggörs (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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6.2 Planering och struktur 
 
I planerandet av en intervju finns det vissa angreppssätt och tekniker för de olika stadierna som 

kan vara till hjälp (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 141). Kvale och Brinkmann (2014) föreslår sju 

stadier för planering och struktur av en intervjustudie vilka jag har valt att följa. Enligt dem ska 

man fastställa intervjustudiens tematisering, alltså projektets vad och varför innan man 

bestämmer sig för den bäst lämpade metoden. Som nämnt ovan så är den kvalitativa intervjun ett 

lämpligt tillvägagångssätt i fenomenologiska studier, varpå det föll sig naturligt att bestämma det 

på ett tidigt plan. Ett andra steg är planerandet av intervjun. Upplägget bör planeras med 

beaktning av de sju stadierna, samt i hänseende till den kunskap som eftersträvas. Planerandet 

bestod av utformande av intervjuguiden i relation till mina önskade diskussionsämnen, samt 

bildande av fokusgruppen. I det tredje stadiet är det dags för själva intervjun, vilken jag på Kvale 

och Brinkmanns noter genomförde med intervjuguide samt ett reflekterande förhållningssätt. Det 

fjärde stadiet består av utskriften av intervjun. Detta har jag beskrivit närmare i avsnittet om urval 

och genomförande. De tre sista faserna består av analys, verifierbarhet och rapportering (s. 144-

145).  

 

För att upprätthålla den struktur som avses för den planerade intervjun så är som nämnt en 

intervjuguide ett nödvändigt hjälpmedel. I en halvstrukturerad intervju krävs det inte ett komplett 

manus av intervjufrågor. En intervjuguide som listar de teman som ska hanteras tillsammans med 

några förslag till frågor kan vara tillräckligt (ibid, s. 172). Informanterna kan prata relativt fritt 

kring de tänkta ämnena, samtidigt som intervjuaren har kontroll över att alla teman täcks under 

samtalets gång. I min intervjuguide delade jag in de huvudsakliga teman jag ville avverka i tre 

avsnitt. Steg 1 var sonderande, där jag kort ställde frågor som gav grundläggande information om 

informanternas sysselsättning och medievanor. Steg 2 var mer fördjupande och sökte kartlägga 

vilka funktioner de mobila medierna fyller för informanterna, och hur de olika medierna skiljer 

sig åt. Steg 3 bestod av frågor med en fokusering specifikt på vad uppkopplingen och mobiliteten 

innebär för informanterna. Intervjuguiden finns bifogad i sin helhet som bilaga i uppsatsens slut. 

 

I utformandet av själva fokusgruppen så finns det några faktorer att ha i åtanke. Victoria Wibeck 

ger i boken Fokusgrupper (2000/2010) konkreta förslag till hur en fokusgrupp bör utformas. Att 

skapa en situation där alla informanter kan uttrycka sina upplevelser kräver att gruppen är av rätt 
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storlek. Ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp brukar ligga mellan fyra och sex personer. I en 

större grupp så får varje person mindre uppmärksamhet, vilket kan leda till att det personliga 

engagemanget minskar. Den minsta möjliga gruppformationen, som teoretiskt sett består av tre 

personer, är problematisk då det kan uppstå spänningar mellan parterna. Ett vanligt fenomen är 

att en tredje informant finner sin roll i att agera medlare mellan de andra två. Det kan även leda 

till en slags obalans och utanförskap informanterna emellan (s. 61-62). En annan aspekt av en 

passande fokusgrupp är att informanterna bör vara homogena i ålder och socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer. Detta för att människor med gemensamma erfarenheter tenderar att delge mer 

personlig information än vad en heterogen grupp hade gjort (ibid, s. 63). 

6.3 Urval av informanter 
 
För att välja ett urval deltagare till fokusgruppen så valde jag att ha kvalifikationen att de ska 

anses som uppkopplade storkonsumenter av personliga mobila medier. För att definiera vad en 

storkonsument är så har jag valt att förhålla mig till statistik från Nordicoms Mediebarometern. 

Enligt dem siffrorna tillhör de största internetkonsumenterna grupperna 15-24 år (212 

minuter/dag) samt 25-44 år (173 minuter/dag) (Mediebarometern, 2014). Kriteriet för deltagare 

har således varit att de uppfattar att de själva tillhör ett övre spann av statistiken för uppkoppling, 

samt att de tillhör någon av de nämnda ålderskategorierna. För att få tag i informanter så valde 

jag att annonsera genom Facebook, då jag vet att jag har ett kontaktnät som studerar och arbetar 

mobilt. Jag utgick som nämnt ovan från Wibecks rekommendationer för fokusgrupper angående 

storlek och socioekonomiska bakgrundsfaktorer vilket resulterade i fem informanter, varav fyra 

till sist deltog. Informanterna var bekanta med både mig och varandra sedan tidigare, men ingen 

utav oss har något närmare umgänge. Följande är deltagarna listade med fingerade namn men 

verklig ålder och sysselsättning: 

 

- Astrid, 31, studerande, säljare 

- Johanna, 26, studerande, arbetar inom detaljhandel 

- Niklas, 25, studerande, kulturarbetare 

- Matilda, 23, studerande, butikssäljare 
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Intervjun, som berörde informanternas vardagliga användning av de personliga mobila medierna, 

tog plats i mitt hem och pågick i drygt 50 minuter. Intervjuns tema mobila medier, räknas inte 

som ett känsligt intervjuämne, men för att informanterna ska känna trygghet i att återge personlig 

information så är det ändå viktigt att visa på sekretess. Kvale och Brinkmann pläderar exempelvis 

för att inleda intervjuer med informerat samtycke (2014, s. 107). Jag förklarade därför 

inledningsvis för informanterna syftet med min studie, att det bara är jag själv som har tillgång 

till materialet, samt att deras deltagande är frivillig, innan jag började spela in samtalet. För att 

inte gå miste om några detaljer valde jag att transkribera intervjun i sin helhet, vilket resulterade i 

13 sidor skriven text. Jag har däremot valt att bortse från eventuellt störande utfyllnadsord om de 

inte har tyckts tillföra någonting för tolkningsarbetet. 

 

6.4 Problem och begränsningar 
 
Det var en större utmaning än vad jag först trodde att hitta informanter. I början av mitt sökande 

var jag främst på jakt efter deltagare med ett arbete som huvudsakligen utförs mobilt, med mobila 

medier, och utanför kontorsmiljö. Exempel på sådana personer hade varit frilansare utan fast 

kontor, konsulter eller bloggare, men det visade sig vara svårt att komma i kontakt med sådana 

personer. Genom min Facebook-annonsering fick jag kontakt med frivilliga mobilt studerande, 

vilka kom att utgöra grunden för min kommande fokusgrupp. De fåtal mobilt arbetande jag kom i 

kontakt med kunde inte delta under samma tidpunkt som studenterna kunde, varpå jag tillslut fick 

nöja mig med att hålla mig till den grupp studenter som jag utgått ifrån. Detta är ett resultat av 

tidsbegränsning, och hade i en mer omfattande studie kunnat undvikas. I helhet är jag likväl nöjd 

med empirin, och materialet nådde upp till de förväntningar jag hade. Att informanterna var 

bekanta sedan tidigare tror jag inte var något som påverkade gruppdynamiken negativt, utan 

snarare förstärkte deras känsla för att de delade socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Denna 

uppfattning styrks också av Wibeck (2000/2010) som menar att det främst är i 

marknadsundersökande fokusgrupper som det är av vikt att deltagarna inte känner varandra (s. 

26). Det jag såg som en nackdel av den aspekten var i sådant fall att informanterna inte alltid 

verkade känna behov att förklara alla detaljer kring sitt vardagsliv, då de visste att de andra 

deltagarna, och även jag själv, redan kände till faktorer om deras livsstil sedan innan. Detta 
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åtgärdades dock med enkelhet av att ställa passande följdfrågor som öppnade upp för utvecklande 

svar.  

6.5 Intervjuteman 
 
Som jag tidigare nämnt så var intervjuguiden, förutom inledning och avslutning, indelad i tre 

delar med olika teman. För att inledningsvis skapa mig en bild av informanternas 

medieanvändning frågade jag om deras användarprofiler, vilket fick utgöra det första temat. Här 

ställde jag bland annat frågor om vilka av de personliga mobila medierna de äger, vilka av dessa 

de använder mest, och till vad de använder dem. I det andra temat ville jag fördjupa mig i vilka 

funktioner medierna fyller för informanterna. Då sökte jag inblick i vad de såg för skillnader 

mellan de personliga mobila medierna, och om medierna hjälper till att organisera vardagslivet, 

till exempel som att bidra till att skilja olika aktiviteter. I den tredje och sista delen hade frågorna 

fokus kring mobilitet och uppkoppling. Nu var frågorna inriktade på att närma mig deras tankar 

om till exempel vikten av att vara nåbar och vilka platser utanför hemmet som de använder sina 

medier på.  

7.0 Analys 
	  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för och analysera det empiriska material som min 

fokusgrupp resulterade i utifrån mitt teoretiska ramverk. Som nämnt ovan utgick intervjun från 

tre olika teman. Följaktligen så ledde mina frågor till att även samtalet i sin helhet kan ses som tre 

olika teman, varav jag har valt att dela in analysavsnitten efter dessa. 

7.1 Användarprofiler 
Av de fyra informanterna så framgick det att tre utav dem ägde en smartphone, såväl som en 

laptop och en tablet. Det visade sig även att Astrid, genom sitt jobb som säljare, har tillgång till 

en personlig arbetsdator som hon händelsevis tar med sig utanför kontoret. Det medium alla 

använder oftast är smartphonen. Den medie-kanal som de påstod sig använda flest gånger under 

dagen är Instagram. På Instagram känner de inget behov av att själva bidra med bildmaterial till 

följares flöden, utan tycker oftast att det räcker att betrakta vad andra lägger upp.  
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Johanna: Jo men det är nog Instagram väldigt mycket, och bara kolla innehållet, kolla vad folk 

lägger upp. Jag är inte så aktiv själv och lägger upp grejer, men håller mig uppdaterad och 

slänger iväg likes och sådär. 

 

Som Johanna beskrev det så är hennes Instagram-användning mest av passiv karaktär, men 

genom att gilla andras innehåll (att bekräfta en annan användares bild genom att trycka på gilla-

knappen) så kan hon ändå göra sig närvarande.  Denna typ av ”passiva” närvaro är väldigt 

fördelaktig att jämföra med Couldrys begrepp showing och presencing, från teorin om Media as 

practice (2012). Som jag förklarat tidigare så avser showing den form av mediehandling som går 

ut på att på individnivå publicera något för allmän insyn. Detta behöver som nämnt inte avse att 

publicera material själv, utan även annat rutinartat handlande som att ”visa upp” vad vi gillar, 

eller vad vi väljer att kommentera. Presencing avser hela den kontexten av handlande som att 

vara uppkopplad mot en social medie-plattform innebär. Matilda uttryckte sig liknande: 

 

 Matilda: Jag använder Instagram mest till att kolla på bilder som folk lägger upp. Stalkar lite 

hehe. Det går lite i perioder om jag själv lägger upp bilder. Jag tittar mest på vad andra lägger 

upp, och på vad andra likear och så. Det behöver inte vara människor som jag känner, sen kan 

det vara typ företag och sånt som jag följer också. 

 

En annan teori detta fenomen skulle kunna förstås och analyseras genom är Goffmans sign-

equipment (Storey, 2014). Förutom aspekten att gillandet av en bild avser att ge mottagaren 

bekräftelse, så tydliggörs det genom Matildas uttalande att hon faktiskt noterar vad andra 

människor gillar för bilder. All aktivitet som en användare utför på Instagram i form av gillande 

och kommenterande dokumenteras nämligen i ett aktivitets-flöde för allmän insyn. Eftersom 

andra människor lägger märke till vilken typ av bilder man väljer att trycka gilla på så kan 

gillandet i sig användas som metod för att framstå på ett önskvärt sätt.  

 

Det som för mig kom som en överraskning inom detta tema var att informanterna såg 

antecknings-appen som en väldigt viktig funktion i sina smartphones. Den tycktes vara användbar 

på flera olika områden i deras liv, genom allt ifrån handlingslista, kom-ihåg-anteckningar, 

noteringar inför uppsatsskrivande, och till och med spontana poesi-idéer för Astrid. En 
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smartphone räknas som en mediekonvergens eftersom det är en remediering på tre betydelsefulla 

teknologier: telefon, Tv och dator (Bolter & Grusin, 2000, s. 224). Men man skulle även kunna 

säga att många andra funktioner smartphonen har är remedieringar på andra medieformer. 

Antecknings-appen skulle här kunna tolkas som en remediering av ett anteckningsblock eller en 

kalender. Mer om detta i den avslutande delen och temat om mobilitet och uppkoppling. 

 

Ett föga överraskande användningsområde för smartphonen var SL-appen. Vikten av att ha frihet 

att kunna söka resväg på redan resande fot uttryckte informanterna vara av stor betydelse. Genom 

detta kan man dra paralleller till Couldrys (2012) begrepp searching där han, som jag redogjort 

för i teoriavsnittet, exemplifierar med smartphonens roll att konfigurera informationshämtning. 

Eftersom vi känner trygghet i att lämna våra hem utan att ha en klar destination, så blir det ett 

verktyg som bäddas in i våra handlingar och förändrar uppbyggnaden av våra vardagsliv.  

 

Generellt sett så menade informanterna på att smartphones till största del kan räknas som ett 

kommunikationsmedium i högre grad än de andra personliga mobila medierna. Det är genom 

smartphonen som sociala kontakter upprätthålls, och då inte bara genom att ringa och skicka sms. 

Instagram, Facebook, Facebooks messenger-app och andra kommunikations-appar som till 

exempel Whatsapp används flitigt av dem. Enligt informanternas diskussion så framkom det att 

deras laptops och tablets används oftare i underhållningssyfte än vad smartphonen gör, fast här 

skiljde sig ändå åsikterna åt till viss del. Astrid syftade på att smartphonens lilla skärm gör det 

poänglöst att se på Tv-serier och film genom dem, medan både Niklas och Matilda påstod sig 

använda sina smartphones kontinuerligt för filmtittning. Vid dessa tillfällen så har smartphonens 

mindre storlek mest en fördel, vilket framkommer i citatet nedan. De är också behändiga när 

informanterna vistas utanför hemmet, eller som substitut när de helt enkelt inte har tillgång till 

andra skärmmedier. 

 

Niklas: Ja men det brukar vara i sängen när min sambo har somnat. Just för att det är lite 

mindre skärm så det inte blir lika ljust. 

 

Laptopen används som nämnt ofta i underhållningssyfte hos informanterna. Trots deras Tv-

innehav så kompletterar laptopen genom att erbjuda nedladdad film och webb-Tv. Men de 
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används även i hög utsträckning i arbetsrelaterade syften, för skolarbeten och att betala räkningar. 

För att tolka informanterna så verkar det som att det enbart är deras tablets som är av ”renodlad” 

nöjeskaraktär. På dessa använder de sällan sociala medier, eller gör någon nytta, utan de används 

mest till podcast-lyssnande, att titta på film och Tv-serier, samt som läsplatta. 

Sammanfattningsvis är smartphonen utan konkurrens det medium som fyller flest funktioner i 

informanternas liv, Astrid beskrev det till exempel som ”en liten sekreterare som följer med”. 

Vilka funktioner den fyller ska jag gå in mer specifikt på i nästa avsnitt. 

7.2 Funktioner 
Inom diskussionerna runt vilka funktioner de personliga mobila medierna fyller för 

respondenterna så framkom det ofta hur stor betydelse smartphonen har för vardagslivet. Johanna 

berättade om en morgon när hon insåg i hur många av vardagens moment hon är beroende av 

smartphonen.  

 

Johanna: Jag beställde en ny telefon härom veckan och då skulle jag sätta i det nya sim-kortet, 

och så försov jag ju mig så klart och gick istället direkt till mitt tåg, och så glömde jag ju då 

självklart att sätta i det här sim-kortet. När jag kommer ner till stationen så upptäcker jag ju att 

jag kan ju inte göra någonting, jag vet inte vad jag ska göra. Så åker jag till T-centralen och har 

inte ätit någon frukost, och så tänker jag att men jag köper väl en kaffe och någonting på 

Pressbyrån. När jag kommer fram så inser jag att jag inte ens har 19 spänn på mitt kort, och så 

tänkte jag att herregud jag kan ju inte flytta över det heller. Jag kan inte visa min tåg-biljett, jag 

kan inte… Nej, men alltså man har ju allting i mobilen. […] För mig blir det en livsviktig enhet. 

 

I teorikapitlet om fenomenologi så benade jag ut innebörden av ontologisk trygghet. Ontologisk 

trygghet kan enligt Anthony Giddens definieras som de olika element i vardagen som 

tillsammans bidrar till en känsla av ro (Silverstone, 1994, s. 5). Silverstone (1994) menar att ett 

av de viktigaste elementen är tillit. Genom tekniska- och sociala förändringar måste vi idag känna 

tillit till abstrakta system, på samma sätt som vi förr enbart litade på människor i vår omgivning. I 

enlighet med Johannas beskrivning av en morgon i vardagslivet så tycks smartphonen ha blivit ett 

av våra tillits-element. Den ontologiska tryggheten är som nämnt nära besläktad med rutin, och 

om våra rutiner involveras av en smartphone så behöver vi att den fungerar som den ska för att vi 
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ska känna tryggheten som den bidrar till. Senare i diskussionen ger Johanna en mer positiv 

synvinkel av att vara utan sin smartphone: 

 

Johanna: Men sen också att det jag tycker är kul är att man blir ju, man blir säkert frustrerad 

först, men jag kan ändå tycka att man ganska fort accepterar läget, att okej jag kan inte göra ett 

skit. Då kan det också bli lite roligt om du förstår vad jag menar. Det blir lite som en sport, att 

hur ska jag klara av det här nu? Man blir ju kreativ på ett annat sätt. 

 

Detta skulle, om än något långsökt, kunna analyseras i relation till Thomas Johansson (2004), och 

Georg Simmels återgivningar av sociala konsekvenser i ett moderniserat samhälle. Enligt Simmel 

så kan samhällets uppbyggnad, med abstrakta system, resultera i att människor ökar sitt 

risktagande, samt söker bot på rotlösheten genom att försöka anpassa sig efter den föränderliga 

kulturen. När Johanna gör sin avsaknad av Smartphone till en sport är det just för att anpassa sig 

till de nya förhållanden som råder.  

 

Niklas beskriver en liknande situation: 

 

Ja det hände en liknande grej för mig när jag hade sabbat min skärm. Så skulle jag gå till en sån 

där butik där man kan laga, så får man en helt ny telefon istället. Så då tog dem min gamla, och 

rensade den på allting, och sen kom jag på att jag skulle föra över pengar, för jag hade inte 

pengar att betala det för, så det blev ganska jobbigt, […] speciellt när man inte har internet 

också. Det är en trygghet på ett sätt verkligen. 

 

Livsvärld är ett centralt begrepp inom fenomenologi och avser de verkligheter som en människa 

har att förhålla sig till (Bengtsson, 2007, s. 60). I informanternas vardag skulle man kunna 

betrakta smartphonen som en av dessa verkligheter. Det är våra invanda mönster, rutiner och 

ställningstagande kring dessa verkligheter som i sin tur bidrar till konstruktionen av vardag, och 

ger oss trygghet. Med andra ord är det från ett fenomenologiskt perspektiv inte förvånande att 

detta fenomen skapar osäkerhet hos informanterna.  
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I diskussionen kring hur de mobila medierna fyller olika funktioner på olika platser så beskrev 

informanterna att det finns vissa oskrivna regler över vad som används var. Ett exempel på det är 

Johannas arbetssituation.  

 

Johanna: Jag tänker på jobbet (varuhus), där ser det kanske inte så proffsigt ut att ha sin telefon 

på sig alltid. Man får ju ha den men man kanske inte ska använda den så mycket. […] men då 

använder man ju den genom typ miniräknaren till exempel. 

 

Det finns på detta sätt ofta överenskommelser över hur medierna ska användas för att på korrekta 

sätt förhålla sig till sociala koder. Samtidigt får hon användning för miniräknaren, vilket är en 

funktion som hon sällan använder i situationer som inte är relaterade till jobbet. Niklas tog upp en 

annan aspekt av användandet av personliga mobila medier på olika platser.  

 

Niklas: Jag tänkte på en grej, att jag tycker det känns konstigt att man skulle titta på en Tv-serie 

eller en film typ när man åker buss, eller sitter på ett café. Jag har gjort det någon gång och jag 

tycker verkligen det känns skitkonstigt. […] Ja men typ när man ska till jobbet eller skolan, eller 

sitter på ett café och, då känns det mer som att man, eller att jag i så fall pluggar ifall jag har 

med mig datorn. Eller gör någonting annat, såhär relaterat till skolan. […] Nej men jag tänker 

att om det blir såhär våldsamt, eller väldigt obskyra scener, eller explicita till exempel då är det 

lite såhär, […] ja vad tittar han på liksom? 

 

Niklas förklarade det som att han inte är bekväm med att exempelvis se på film i offentliga 

miljöer, då han inte har kontroll över vad som visas eller vilka som vistas omkring. Detta är ett 

givet exempel på Goffmans regionsteori. Att Niklas vill framträda på ett speciellt sätt när han 

befinner sig bland andra människor ter sig naturligt. Han är i sin främre region, och där vill vi 

vårda vår självframställning. Jämförelsevis så är hans hemmiljö ett backstage. När han befinner 

sig i hemmet så kan han ostört se sina Tv-serier och filmer, med och utan explicit material, utan 

att undra över hur andra människor betraktar honom. På samma sätt väljer Johanna att begränsa 

användningen av sin smartphone när hon befinner sig i frontstage på jobbet, alltså omgiven av 

kunder. I manéren som passar hennes yrkesroll så bör inte smartphonen användas på vilka sätt 

som helst. 
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Alla informanterna tycktes däremot inte låta regionerna påverka deras användning av mobila 

medier på samma sätt.   

 

Matilda: Men jag måste säga att jag använder nog, det är exakt samma överallt. Det är liksom 

ingen skillnad var jag är eller så […] jag gör precis samma saker som jag gör hemma. Även om 

jag sitter i skolan, när jag ska plugga, eller på föreläsning är det samma sak.  

 

Matilda har uppenbarligen inte riktigt samma behov av självframställning genom medie-

användning som Niklas beskrev sig ha. Däremot nämnde hon att om hon väl sitter och pluggar i 

exempelvis ett bibliotek, och väljer att ta en paus för att titta på serier så föredrar hon att ingen ser 

vad hon gör. Hon förklarade det som att man gärna vill framstå som att man är effektiv när man 

befinner sig i ett rum där syftet är att studera.  

 

Gemensamt för informanterna var att de ser mobiltelefonen som ett hot mot koncentrationen. I 

studiesituationer ansågs det väldigt svårt att behålla fokus när det ständigt plingar till i telefonen 

från diverse pågående konversationer eller händelse-notiser från sociala medier.  

 

Astrid: Ja precis, alltså att man är uppkopplad, så poppar det ju upp på dataskärmen ett 

meddelande eller ett mail, sen när man har mobilen i närheten så flimrar det till hela tiden det 

går typ inte. […] Man skulle behöva stänga av mobilen, typ slänga den, och sen stänga av 

internet på datorn också. 

 

De medgav att de inte ser någon särskiljning av effektiv tid och mer nöjeskarakteriserad tid av 

medieanvändning, utan att det hela sker väldigt simultant. Speciellt smartphonen, som följer med 

under alla dagens aktiviteter används ”duttigt” som de uttryckte det. Däremot kan man under 

dagen försöka hålla sig ifrån en medieaktivitet som man ser fram emot, exempelvis ett nytt 

avsnitt av favorit-Tv-serien, tills kvällen och använda det som en form av belöning när man 

avklarat dagens effektiva målsättning. 
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Astrid: Men jag brukar tänka såhär att man ger sig själv en treat om man har pluggat bra. Så 

kan man få kolla den där serien. Typ eller om det är någonting, för att det ska kännas värt […] 

för att det ska vara lättare att plugga, eller för att man ska få motivation. 

 

Johanna: Jag försöker göra upp regler, typ såhär att om man ska sitta i skolan så, nu fram till 

det här klockslaget så ska jag vara effektiv i 30 minuter, nu får jag inte röra telefonen så och så 

länge. 

 

Här fyller de mobila medierna samma funktioner som Silverstone (1994) tillskriver Tv-apparaten.  

Våra metoder att använda laptopen för att belöna oss själva med favoritserien, eller smartphonen 

för att unna oss lite ”slö-scrollande” när vi varit effektiva en stund, hjälper oss att rama in 

vardagslivet på ett rutinerat sätt vilket bidrar till struktur och ontologisk trygghet.   

7.3 Mobilitet och uppkoppling 
I det sista temat för samtalet, som fokuserade på studiens huvudtema, mobilitet och uppkoppling, 

framkom det att informanterna kände ett ansvar att vara uppkopplade i vardagslivet, och att brist 

på uppkoppling har sina konsekvenser.  

 

Matilda: Alltså det känns ju såhär, när man inte är uppkopplad eller nåbar så kan man ju gå 

miste om viktig information. 

 

De menade också att uppkopplingen var en förutsättning för att kunna upprätthålla de flesta av 

deras sociala relationer. Johanna beskrev hur uppkopplingen är hennes enda sätt att hålla kontakt 

med sina vänner som bor i andra städer. 

 

Johanna: Jag tänker att våra sociala relationer upprätthålls så, och att man kanske kan gå miste 

om vänskap annars. Jag tänker på det mycket för att vi är typ sex tjejkompisar som bor på olika 

platser, och håller kontakt via gruppkonversationer. En av de här tjejerna har inte en 

smartphone, och det blir väldigt svårt att hålla kontakt, det blir liksom lite andra relationer. 

 

De andra informanterna instämde med detta konstaterande och Matilda utvecklade: 
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Alltså vi är också ett tjejgäng som håller kontakt via Whatsapp, och så ibland ledsnar man så 

stänger man av typ, och då är det ju sådär att man har 1000 missade meddelanden, och då orkar 

man ju inte gå igenom dem grejerna. Sen får man veta att under de meddelandena så har det ju 

bestämts nästa middag, vilken tid, att vi ska gå på den här konserten, köpt dem biljetterna […] 

och då är det så att svarar man inte, ja men då tänker ju dem att man inte vill vara med.  

 

Således kan man tolka detta som att informanterna upplever att de ständigt måste vara 

uppkopplade för att inte gå miste om saker, och att det inte räcker att ge sig in i konversationer i 

ett senare skede. Även detta skulle kunna liknas vid Couldrys (2012) begrepp presencing. Detta 

avser som tidigare nämnt den kontexten av individer, grupper och institutioner som gör sig 

närvarande genom att publicera innehåll. För att kunna behålla kontakten med vännerna så krävs 

det att denna kommunikation underhålls. 

 

Matilda: Min kompis skickade ett ”meme” till mig idag där det stod ”having a chat with your 

friends. When not there: missing two dinner plans, one party och så vidare. As soon as you get 

there: asking a question and nobody answers. […] Alltså det är verkligen så det är. Ser liksom 

att det har varit i full gång typ hela dagen sen så fort man hinner skriva något så är det helt tyst. 

 

En av de absolut viktigaste aspekterna av uppkopplingen verkade för respondenterna vara rädslan 

av att gå miste om viktiga saker. Matilda berättade om när hon fick ett dödsbud på jobbet på 

grund av att hon vid tillfället inte hade någon telefon. 

 

Matilda: Min mobil funkade inte ett tag förra vintern, och så fick min pappa ringa till mitt arbete 

och komma med ett dödsbud, det var inte så jätteroligt. Då hade det ju kunnat vara bra om jag 

var nåbar, då märker man hur man verkligen behöver vara nåbar och så.  

 

Informanterna höll alla med om att uppkopplingen var jätteviktig, och det ord som bäst kunde 

beskriva hur det känns att inte vara uppkopplad var frustration. Det framkom också att vikten av 

uppkoppling är något som är relaterat till vardagslivets platser, och så fort man befinner sig 

någon annanstans så minskar behovet av att vara uppkopplad. 
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Astrid: Oftast brukar jag tänka att om man åker bort på sommaren eller någonting, eller typ 

utomlands och ändå inte har Wifi eller så, brukar jag tänka att nej men nu lägger jag undan den 

här, nu ska jag faktiskt umgås med de människorna som jag är här med. 

 

Matilda: Jag tänker att när man är utomlands så är man ju oftast inte uppkopplad och då är det 

ju skönt. Men då är det ju nästan som att man går in i en inställning att typ ja men nu är jag på 

semester, och då är det ju såhär att uppkopplingen är mer något som man har. Alltså det är ju 

inte semester, det är kopplat liksom, det man har i sin vardag, och semester är ju inte ens vardag 

[…] Ja men säg till exempel att man åker till någons landställe, det är inte heller någonting som 

man gör till vardags, och då är det inte lika jobbigt att inte ha uppkoppling som om man skulle 

vara hemma. 

 

Att vanor och rutiner, som exempelvis uppkopplingen, är nära betingat med vardagslivet styrks 

genom ett fenomenologiskt perspektiv. Enligt fenomenologin (Storey, 2014) så upprätthålls 

vardagslivet, som tidigare nämnt, genom de mönster och ställningstagande som individer har 

tillgodo, och det är dessa som i sin tur stärker den subjektiva känslan för identitet, plats och 

vardagens ontologiska trygghet. När informanterna inte befinner sig på de vardagliga platserna så 

upprätthålls inte samma rutiner, och de har på så vis inte samma upplevelse av vardagsliv. Detta 

förklarar varför informanterna inte känner samma behov av att vara uppkopplade när de är 

bortresta, och gäller alla beteenden som avviker från vardagslivets rutiner.  

 

I slutskedet av intervjun diskuterades det omkring varför smartphonen har blivit en så pass viktig 

del av deras liv. Johanna förklarade det som att människor alltid har varit beroende av alla 

funktioner som telefonen förmedlar, fast nu när det är samlat i ett enda objekt som kan användas 

mobilt och har blivit personligt, så förstärks det upplevda beroendet ytterligare. 

 

Johanna: Samtidigt har man ju alltid varit beroende av saker. Fast det är väl bara det att det 

här har liksom bretts ut. Förut kanske man var beroende av alla de delar som är inkluderade i en 

telefon nu, att förut var man ändå beroende av dem fast dem var på olika platser liksom. 
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Matilda: Ja men allt finns ju där. Det går att ladda ner appar som liksom stödjer allting, man 

kan betala räkningarna, man kan ha kontakt med vänner och sin familj. Man kan alltså, ja titta 

på Tv på den, man har sin musik. 

 

Astrid yttrade sig liknande: Ja men jag tycker väl typ att mobilen har blivit lite som, ja men typ 

en del av mig lite. Det är nästan sorgligt ibland att man är så beroende av ett ting liksom. 

 

Som jag kort nämnde i analysens första tema så är smartphonen en konvergens som remedierar 

telefon, Tv och dator (se Bolter & Grusin, 2000), och precis som Johanna uttryckte det så har vi i 

stor utsträckning varit beroende av de funktioner som smartphonen erbjuder, men då som skilda 

medieformer. Sannolikt är, som Astrid sade, att det är bärbarheten som har bidragit till att 

smartphonen har blivit ”en del av oss”, och i sin tur även ökat beroendet. När medierna var 

separerade och fanns på olika platser så var tillgången, trots ett beroende, begränsat. Som Sherry 

Turkle argumenterar i Always On/Always On You (2008) så utvecklar vi relationer till våra 

kommunikationsmedier eftersom vi genom dem blir uppkopplade till personer och ting som 

möjliggör ett bredare känslospektrum. Även Thompsons (1995/2012) begrepp medierad 

världslighet går att applicera på detta. Med smartphonen så vänjer vi oss vid att snabbt ta del av 

de symboliska former som vi delges genom den. Dessa symboliska former ger oss information 

om människor och platser bortom vårt fysiska rum, vilket påverkar vår känsla för tillhörighet och 

gemenskap gentemot det vi upplever. För att upprätta den upplevda tillhörigheten så krävs ett 

återkommande användande av de medier som levererar detta till oss, varpå vi utvecklar ett 

beroende till vår teknik. 
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8.0 Slutsats 
	  
I det analyserande kapitlet har jag genom informanternas egna utsagor dragit paralleller till, och 

försökt se samband med, min studies teoretiska ramverk. Detta kapitel har som syfte att 

sammanfatta det som analyserats för att kunna dra slutsatser ur min forskning. Avslutningsvis gör 

jag ett försök att positionera min forskning gentemot tidigare, samt ge förslag på hur framtida 

forskning kan komma att se ut.  

 
Enligt fenomenologin (Storey, 2014) så upprätthålls vardagslivets känsla av plats, identitet och 

ontologisk trygghet genom våra subjektiva vanor och handlingsmönster. Informanterna beskrev 

flera medierelaterade rutiner i deras liv som skapade just detta. Vad som också framkom var att 

flertalet av dessa praktiker endast var kopplade till vardagslivet. Detta tydliggjordes genom 

informanternas beskrivning av semester, eller andra gånger de befinner sig utanför vardagens 

typiska platser. När de inte är ”i sitt vardagsliv” så känner de inte alls samma behov av att vara 

uppkopplade, utan kan på ett eller annat sätt njuta av nedkopplad tid. Det verkar således som att 

apparaterna blir kopplade till arbete, rutiner och hantering av vardagen. Genom detta kommer 

också känslor av kontroll, hemhörighet och trygghet, men även de krav de ställer på sig själva 

(jfr. Turkle, 2008). I vardagen så känner de ett behov av att vara uppkopplade och uppbundna till 

sina personliga mobila medier, men på semestern infinner sig istället en känsla av frihet. 

 

Ett av de primära fenomenen kopplat till de personliga mobila medierna som informanterna 

uttryckte var den ”passiva närvaron”. De beskrev hur de, främst genom Instagram, kunde delta i 

andra användares flöden, och göra sig närvarande genom att gilla en bild eller lämna en 

kommentar. Här kan man som tidigare nämnt, se likheter med Couldrys (2012) showing och 

presencing. För informanternas del så krävs inte ett aktivt deltagande, alltså att publicera eget 

material, utan ett skrollande bland andras bilder och ”slänga iväg någon like” räcker oftast som 

närvaro. Genom begreppet presencing kan vi utgå ifrån att Instagram som plattform innebär vissa 

normer och narrativa strukturer. Att gilla och kommentera andra användares bilder hör således till 

de narrativa strukturerna hos Instagram. Det slutgiltiga användandet av dessa narrativ blir en 

version av showing. Det blir en metod att visa upp sig, göra avtryck, och göra sig närvarande i det 

föränderliga flödet. Närvaron i sociala medier är bara ett av många exempel på vanor som vi 

skapar i våra vardagsliv. 
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I analysen av gruppchattandets funktion för det sociala livet framkom det att informanterna 

upplevde en rädsla för vilka konsekvenser det kunde medföra att inte vara uppkopplade. 

Samtidigt uttryckte de en oro och otrygghet över att gå miste om viktigt information, eller till och 

med få dödsbud på fel sätt genom att inte vara tillgängliga. Vi kan härmed dra slutsatsen att 

innebörden av att vara uppkopplad är något som på flera sätt bidrar till känslan av ontologisk 

trygghet. När de är uppkopplade så vet de att de har gjort allt i sin makt för att upprätthålla sina 

sociala relationer, samtidigt som de håller sina mediekanaler öppna för viktiga budskap utifrån. 

 

Till de abstrakta system som hör till vårt vardagsliv krävs det att vi känner tillit för att vi ska 

känna oss trygga (Silverstone, 1994), och det är svårt att få vardagen att fungera utan dem. Niklas 

använde till och med ordet trygghet när han skulle beskriva relationen till sin bank-app, och 

Johanna skildrade sin morgon av motgångar som resultat av ett glömt sim-kort. Vad majoriteten 

av informanternas viktigaste personliga mobila medie-funktioner har gemensamt är att de tillhör 

deras smartphones. En smartphone har allt, som Matilda uttryckte sig. Laptops och tablets ansågs 

också ha sina kvalitéer, men då främst i underhållningssyfte. Underhållning som belöning kan 

även det bidra till en ontologisk trygghet, men inte i samma utsträckning som smartphonen gör. 

Astrid liknade smartphonen vid en liten sekreterare som följer med, och det är i detta 

sammanhang en rimlig liknelse. En sekreterare som likt Silverstone (1994) och hans Tv 

motverkar det största ontologiska hotet: kaos i vardagslivet.  

 

Generellt skulle man kunna påstå att bland alla de personliga mobila mediernas funktioner, så var 

det dem som informanterna påstod vara viktigast för dem, också de som på något sätt kunde ge 

dem trygghet. Trygghet genom att möjliggöra för dem att kunna vara närvarande, självständiga, 

underhållna och belönade. Genom de personliga mobila medierna har de även tryggheten att 

kunna kontrollera var, när och hur de använder sina medier, som Niklas som inte vill se på film i 

offentliga miljöer. Vad som sammanfattningsvis gör våra personliga mobila medier så viktiga för 

oss är deras tillgänglighet. Dels är de våra egna - ingen annan kan ta dem ifrån oss, och dels kan 

vi bära med oss dem nästan var vi än går. De tillgängliggör oss för världen, och världen blir 

tillgänglig för oss. 
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8.1 Slutdiskussion 
 
I syftesformuleringen förklarade jag hur tidigare forskning främst har fokuserat på medier ur ett 

hem-centrerat perspektiv, men detta innebär inte nödvändigtvis att det är svårt att finna likheter 

med min. Bengtssons (2007) resultat visar på att medier i hemmet används för att organisera de 

vardagliga rummen utifrån olika förväntningar som användarna ställer på sig själva. Visserligen 

uttryckte mina informanter inte att det fanns någon specifik särskiljning mellan effektiv tid, och 

tid av nöjeskaraktär med de personliga mobila medierna, men de uttryckte att de använde de olika 

medieaktiviteterna som belöning, för att organisera och ställa krav på sig själva. Ett exempel på 

detta är hur Johanna sätter upp personliga regler för hur länge hon ska vara effektiv med sitt 

skolarbete, för att sedan få belöna sig med att kolla på telefonen. I linje med både min och 

Bengtssons forskning kan man konstatera att medier i högsta grad används för att ”göra vardag” 

på olika sätt, och i åtanke hur stor del av vårt vardagsliv som utgör medieanvändning så vore 

motsatsen förvånande.  

 

Eftersom praktiker kring personliga mobila medier ofta är komplexa och innefattar flera 

mediehandlingar samtidigt (jfr. Couldry, 2012) är de svåra att analysera, speciellt med ett mobilt 

perspektiv. Om man som jag även då väljer att inkludera tre former av personliga mobila medier i 

en studie så blir det desto mer utmanande. Jag kan dra slutsatsen att det var svårt att genomföra 

studier med detta fokus inkluderande såväl smartphone, som laptop och tablet. Förmodligen 

främst eftersom smartphonen var så dominerande hos informanterna att det inte hade mycket att 

säga om de andra medierna. Om man i framtida forskning vill undersöka alla tre medier i samma 

studie kan det vara en god idé att ställa mediespecifika frågor, eller helt enkelt anordna separata 

intervjuer för de olika medierna. På så vis skulle man ha möjlighet att nå kunskap om särskilda 

egenskaper hos de olika medierna, snarare än att allt skulle handla om smartphonen. En annan 

aspekt av min forskning är att empirin gjordes i låg skala. Intervjun resulterade i mycket 

användbart material för mig, men i framtiden skulle det vara spännande att se liknande forskning 

i ett större intervjuprojekt. Gärna i kombination med fältstudier, kontextbeskrivningar och 

mediedagböcker som Sjöberg (2002), Bengtsson (2007) och Thulins (2004) studier har innefattat.  
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Intervju 
 
Genomförd 10/12-15 i Stockholm. 53 minuter. 
 

Bilaga. Intervjuguide 
	  
Intervjubeskrivning för informanterna (före inspelning) 

Hej, välkomna och stort tack för att ni ville medverka i min studie om personliga mobila medier i 

vardagslivet. Jag har förberett några huvudområden inför diskussionen, av vilka mitt mål är att få 

inblick i hur ni använder er av personliga mobila medier och hur det kan förstås utifrån tankar om 

mobilitet, trygghet och igenkännande. När jag säger personliga mobila medier så syftar jag i detta 

fall på smartphones, laptops och tablets. I denna typ av intervju är det samtalet som är i fokus så 

meningen är att ni ska tala fritt kring de ämnen som jag presenterar, men jag kommer personligen 

inte att delta i diskussionen. Intervjun kommer att pågå i ungefär 60 minuter, och jag kommer att 

spela in materialet för att underlätta för användning av innehållet. Er medverkan kommer att vara 

helt anonym, era namn kommer att vara fingerade och det är endast jag som kommer ha tillgång 

till materialet. Några frågor innan vi sätter igång? Ok, då trycker jag på inspelningsknappen.  

 

Steg 1. Sonderande: Innehav, användarprofil 

- Kan alla börja med att berätta sitt namn, sin ålder och vad ni pluggar eller jobbar med? 

- Vilka personliga skärmmedier har ni? 

- Vilket medium och vilken mediekanal (program, app, eller webbsida) använder ni mest 

och till vad? 

 

Steg 2. Fördjupande: Funktioner 

- Hur skiljer sig de personliga mobila medierna ni har åt? Vilka funktioner fyller de för er? 
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- Hur skiljer sig funktionerna dessa medier har åt på olika platser, så som i hemmet, på 

jobb, i skolan eller andra platser? 

- Kan ni skilja på hemma-medier och borta-medier? På vilket sätt? 

- Hur särskiljer ni ”effektiv tid” dvs. arbete eller studier från aktiviteter av nöjeskaraktär 

genom medierna? 

- Hur används medierna på olika tider på dagen?  

- Finns det några regler för vilka personliga mobila medier som används på olika platser 

och vid olika tidpunkter? 

- Är dessa medier utbytbara, eller är de knutna till vissa funktioner? 

- Vad är det som avgör vad de används till? 

- Om ni bara fick behålla ett av era medier, vilket skulle det vara och varför? 

 

Steg 3. Fokusering: Mobilitet och uppkoppling  

- De medierna jag fokuserar på i min studie kallas som bekant mobila medier. Vad innebär 

ordet mobilitet för er? 

- Hur viktigt är det att vara nåbar? 

- Vad innebär ”uppkoppling” för er? Vad innebär det att känna sig uppkopplad? 

- Vilka platser utanför hemmet använder ni dessa medier på? Vad gör ni där? Kan man se 

ett mönster eller en kontinuitet i din mobila medieanvändning? 

- Vad skulle hända om ni lämnade hemmet utan någon form av mobilt medium? Vilka 

känslor skulle det framkalla hos er? 

 

 

Avslutning 

Då känner jag mig nöjd med de områden som jag ville avverka i diskussionen. Är det någon som 

vill tillägga någonting? Då får jag tacka åter igen, så avslutar vi intervjun nu.  

 


