
Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 Vet du om ni har fast telefonabonnemang fortfarande eller bara mobiltelefon? 

 Hur ofta sms:ar respektive ringer du med mobiltelefonen? Vilket sätt använder du mest? 

 När fick du/köpte du din första mobil? Förändringar efter det? 

 Tror du att du skulle kunna klara dig utan mobiltelefonen? 

 Finns det någon skillnad mellan personer du sms:ar eller ringer till? Finns det någon du hellre 
skickar sms till än ringer? 

 Om du får ett sms – ringer du tillbaka eller svarar du via sms? 

 Upplever du att det blir missförstånd med sms? 

 Blir du påverkad av andra människors mobiltelefonanvändning? 

 Vet du hur andra människor i din närhet tänker kring hur de vill kunna nå dig? Via sms, 
mobiltelefon eller AMA? (tillgängligheten) 

 Finns det krav utifrån andra i din omgivning och från dig själv på hur du ska använda din 
mobiltelefon?  

 Vilken betydelse tycker du att mobilen har i din tillvaro? 

 Hur viktigt är det med ekonomin kring mobiltelefonen? 

 Tycker du att åldern har någon betydelse när man använder mobilen? 

 Lämnar du ut ditt mobilnummer till vem som helst? 

 Upplever du någon skillnad i dina möten ansikte-mot-ansikte i själva umgänget mot när du 
skriver eller ringer dina kompisar? 

 Vad vore det värsta som skulle kunna hända i en kommunikation med andra via 
mobiltelefonen? Exempel? 

 Vilket är absolut det bästa med mobiltelefonen? 

 Var ligger mobilen under natten? 

 Har du tjuvläst någon annans sms? Skickat sms från någon annans mobil och låtsas du är 
mobilen ägare? Varför? 

 Om du har ett pinsamt meddelande – föredrar du att ringa eller sms:a? 

 Tror du att det är lättare att komma undan, dvs. småljuga lite via sms än via telefon/AMA? 
Känner du skillnad i din uppriktighet här? Kanske enklare att ta jobbigare saker via sms? 

 Spelar situationen som du befinner dig för ögonblicket någon roll tror du på hur du svarar på 
ett sms? 

 Gör du skillnad på hur du kommunicerar beroende på om du kommunicerar med kollegor, 
kompisar, föräldrar, skolkamrater? Även via sms? 

 Om du glömmer att säga något – ringer du upp eller sms:ar du (oavsett om du är upprörd eller 
inte)? 

 Skulle du vilja kunna surfa med mobilen? 

 Har du skickat ett känsligt sms till fel person eller ångrat dig? 

 Skulle du kunna tänka dig att skicka en inbjudan till kalas/fest via sms istället för att ringa? 

 Har du någon gång fejkat/låtsats att du ringer ett samtal eller skriver/kollar dina sms? 

 Diskuterar och snackas det om olika sms mellan kompisarna – precis som man visade och 
diskuterade brev förr i världen?  

 Tror ni att det är någon skillnad mellan kvinnor/tjejer och män/killar vad gäller användandet 
av sms - på vilket sätt man skriver och om vad? 

 Har du någon gång skickat sms till någon som sitter bredvid dig istället för att prata med 
denne? Ofta/sällan/varför? 

 Sms:ar du mer om du inte har något att göra? 

  ”Pratar” du om olika saker beroende på vilket sätt du kommunicerar (AMA, telefonsamtal 
och sms)?  Om ja, varför och om vad? 


