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ABSTRAKT 

BAKGRUND: Användandet av smartphones har de senaste åren ökat markant i åldrarna 13-
16 år och 93 % använder internet dagligen. I och med det faktum att Sveriges regering har 
skapat en myndighet för att följa medieutvecklingen med syftet att stärka unga inom just detta 
område, så ansåg vi att det var intressant att undersöka hur ungdomar själva upplever sitt 
användande av smartphone. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR: Syftet med studien var att 
undersöka om dagens informationssamhälle, i och med det ökade användandet av 
smartphones, kan vara gynnande för individens känsla av egenmakt och delaktighet. Vi ville 
också belysa vad individen lär sig via sitt användande av smartphone samt hur individen 
socialiseras via den. Detta undersökte vi med följande frågeställningar: a) Hur kan 
smartphonen användas som en medierande artefakt för att främja lärande? b) Vilka uttryck för 
socialisation formulerar trettonåringarna kring sitt användande av smartphone? c) Hur kan 
egenmakt och delaktighet möjliggöras genom användande av smartphone? METOD: Vi 
valde en kommundel med relativt goda socioekonomiska förutsättningar och en kvalitativ 
metodansats i form av fokusgruppsdiskussioner. Vi genomförde sex fokusgruppsdiskussioner 
på tre kommunala skolor med både pojkar och flickor som var tretton år. RESULTAT: a) 
Resultatet visade att smartphonen fungerar som en medierande artefakt för lärande till 
exempel i form av att de delar sina kunskaper tillsammans med vänner och att de söker upp 
information. b) De deltagande trettonåringarna uttrycker att de främst använder sin 
smartphone i syftet att kommunicera med familj och vänner via sociala medier där de lär 
normer och värderingar samt hur de ska agera i förhållande till andra i deras omgivning. c) 
Smartphonen fungerar som en artefakt som främjar känslan av egenmakt. Smartphonen 
främjar också känslan av delaktighet i form av att de finner glädje i att vara uppdaterade och 
följa med i nyheter. De uttrycker dock att det kan finnas negativa effekter som stress och 
utanförskap. SLUTSATS: Slutsatsen vi drar av denna studie är att smartphonen absolut är en 
viktig faktor för trettonåringarna i den tidsepok vi lever i. När teknologin går framåt är det 
viktigt att vi följer med i utvecklingen och därmed behöver vi vara våra ungdomar behjälpliga 
med hanteringen av det. Vi anser att fördelarna med användande av smartphone väger över så 
länge det inte ur en socioekonomisk aspekt skapar klyftor i samhället.



Förord 
	  
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla de deltagande trettonåringar som välvilligt 
och frikostigt delat med sig av sina tankar och därmed har breddat vår syn på användandet av 
smartphone och hjälp oss att se att vi är på väg in i en ny tid. Vi vill också tacka lärarna på 
skolorna för att de givmilt gett oss den tiden vi behövt för att genomföra studien.  

Stort tack vill vi också ge till vår handledare, Ole, som sannerligen har stöttat oss under denna 
resa med konstruktiv kritik och med sin positiva inställning. 

 

Högskolan i Halmstad, juni 2014 
Susanna och Filippa 
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INTRODUKTION	  
Statens medieråd är en myndighet som skapats med syftet att stärka unga till medvetna 
medieanvändare och för att skydda dem från skadlig påverkan. Myndigheten ska följa 
utvecklingen kring media och sprida information kring ungas mediesituation (Statens 
medieråd, u.å.). Detta tror vi är en följd utav, precis som Winroth och Rydqvist (2008) 
påtalar, att vi idag befinner oss i ett IT-samhälle, där tekniken till stor del styr våra liv. 

Svenska ungdomar befinner sig bland de ungdomar som inom EU-länderna har störst 
användande av internet (Haddon & Livingstone, 2012) och i Unga och medier 2012/2013, en 
kartläggning av Statens medieråd (2013) redogörs att mobilinnehav bland unga har ökat och 
framförallt i åldersintervallen 13-16 år där en ökning har skett med nära hundra procent sedan 
2010 och att 89 % av de som har mobiltelefoner har en smartphone. Den dagliga 
användningen av internet har ökat från 62 % till 93 % i den valda åldersgruppen, detta både 
via smartphone och dator. Enligt Statens Folkhälsoinstitut [FHI] (2011) har därför 
kommunikationen med vänner via smartphonen ökat. De menar att den nya tekniken snarare 
underlättar kontakter än ersätter de personliga. Lalander och Johansson (2012) beskriver 
internet som en arena för gemenskap och de menar att unga kan använda den arenan för att 
dela med sig av sitt eget och ta del av andras liv på ett sätt som inte går i verkligheten. Abiala 
och Hernvall (2013) beskriver att bekräftelse från jämnåriga och den kulturen de skapar 
mellan varandra är viktiga i ungas vardagsliv. 
   I Duckface/Stoneface (Forsman, 2014) beskriver författaren vikten av att förstå vilken 
betydelse internet och de sociala medierna har för unga. Utvecklingen har medfört att internet 
är något ständigt närvarande, något vi alltid har med oss lätt åtkomligt och därför är en 
betydande del av de ungas vardag. Haddon och Livingstone (2012) menar att riskerna med ett 
så stort användande bland unga som Sverige har är bland annat mobbing, osunda kroppsideal 
och hotfulla meddelanden.  

I och med det faktum att Sveriges regering har skapat en myndighet för att följa 
medieutvecklingen med syftet att stärka unga inom just detta område, anser vi att det är 
intressant att undersöka hur ungdomar själva upplever sitt användande av media. I vårt fall 
vill vi definiera media som smartphone. Genom tidigare forskning, framförallt via Statens 
medieråd, har vi fått upp ögonen för hur vanligt det är med smartphones. Vi tycker därför att 
det är viktigt att kartlägga hur de själva uttrycker sitt användande samt att skapa en förståelse 
för hur individen influeras av sitt användande och hur och vad de lär sig genom sitt 
användande av smartphones. Framförallt med tanke på de risker som de exponeras för. 
Resultatet av studien kan komma att vara intressant för den valda kommunen för förståelse 
kring dess ungas användande. 



SYFTE	  &	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
Syfte	  
 
Syftet med studien är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka vad dagens 
informationssamhälle, i och med det ökande användandet av smartphones, har för påverkan 
på individens känsla av egenmakt och delaktighet hos trettonåringar. Vi vill också belysa i 
vad mån användandet av smartphone kan underlätta lärande samt hur individen socialiseras 
via den. 

Frågeställningar 
 

• Kan smartphone användas som en medierande artefakt för att främja lärande? 
• Vilka uttryck för socialisation formulerar trettonåringarna kring sitt användande av 

smartphone? 
• Hur kan egenmakt och delaktighet möjliggöras genom användande av smartphone?



BAKGRUND	  
Den valda kommunen befinner sig enligt Ekonomifakta (2014) bland de rikare kommunerna i 
landet. Den valda kommundelen är enligt kommunens hemsida en av de mest befolkade. 
Marmot (2004) menar att den socioekonomiska miljön påverkar föräldrar, vilka i sin tur 
påverkar barnen och därmed kan den sociala kontexten ha stor påverkan på hur barnen väljer 
att uttrycka sig kring sitt användande av smartphone. Vi anser därför att det finns viss risk att 
de ser på smartphonen som en självklarhet.  
 
Samuelsson (2014) beskriver att vi i dagens samhälle möter individer med en smartphone 
eller surfplatta i handen dagligen. Sverige är ett av de länder med högst spridning av 
användandet av informations- och kommunikationsteknik och det har blivit en självklarhet 
som också har sjunkit i åldrarna och unga idag anses vara kapabla till att använda sociala 
medier utan några problem. Samuelsson (2014) menar vidare att de unga med lägre 
socioekonomiska möjligheter löper stor risk att hamna efter i den digitala världen samt går 
miste om den gemenskapsmöjlighet som en smartphone eller andra digitala medier erbjuder. 
   Vi kommer inte att undersöka var deltagarna i denna studie befinner sig socioekonomiskt, 
med det är en variabel som vi vill lyfta innan vi påbörjar studien för möjligheten att förstå 
resultaten bättre. 
 
Vad de gäller förförståelse kring dessa trettonåringar har vi under våren genomfört 
hälsoföreläsningar med en av de tre deltagande skolorna. Det pågick då en dialog mellan 
trettonåringarna och oss föreläsare där vi snabbt insåg att användandet av smartphone tar upp 
stor del av deras liv och det var utifrån det intresset att studera detta närmare uppstod. 
Gemensamt för alla skolorna är att de under våren också gått igenom källkritik i skolan. 
 

Definitioner 
En smartphone är en telefon med utvecklade funktioner och den fungerar som en handdator. 
Den har bland annat inbyggd digitalkamera och navigator samt internetuppkoppling som 
möjliggör användande av appar och av webben, som i sin tur öppnar möjligheten för 
individen att nå sociala medier, bloggar, tidningar med mera. App är en förkortning av 
applikation och det är ett program som installeras på smartphonen. Appar finns i oändliga 
former och är till för att underlätta för eller underhålla användaren. Exempel på appar som 
används bland trettonåringarna kan vara Kik, Instagram och Facebook. Kik är en chattapp för 
smartphones där individen kan chatta, skicka foton och röstmeddelanden privat eller i grupp. 
Instagram är en app till smartphone för fotodelning med kommentarsfunktioner som gör det 
till ett socialt nätverk. Fotona kan sedan delas vidare via andra sociala medier, som Twitter 
och Facebook. Facebook är ett socialt nätverk som används för att enkelt hålla kontakt och 
umgås med andra. 



TIDIGARE	  FORSKNING	  
I denna del kommer vi att lyfta tidigare forskning som är av intresse för vår studie. 
Framförallt kommer det att beröra ungas användande av smartphone, social interaktion samt 
informationssamhällets konsekvenser.  
	  
Enligt Valkenburg och Peter (2009) så är ungdomar den största användaren av internet just nu 
och den sociala interaktionen används oftare hos ungdomar än hos vuxna. Syftet med deras 
studie är att förklara varför resultatet kring studier om konsekvenser kring interaktion online 
och välbefinnande har ändrats sedan 1990-talet, då användandet antogs vara av negativ form. 
Resultat från nyare forskning visar att interaktion online är positivt för samhörighetskänslan. 
De menar vidare att eftersom internetanvändande fortfarande är så pass färskt att det är svårt 
att dra sanningsenliga slutsatser om användandet faktiskt är positivt eller negativt. Däremot 
påpekar de att studier visat att individer i större utsträckning vågar vara med öppna om sig 
själv och sina åsikter online än genom kommunikation öga mot öga. De redogör två olika sätt 
att se på användande, ett av dem är att de ungdomar som har svårt att hantera situationer i 
verkliga världen kan övervinna det via sitt användande av internet medan de som har större 
social kompetens i verkliga världen kan använda internet för att skapa nya relationer med 
jämnåriga. 
Enligt dem har pojkar svårare att ta kontakt med andra i verkligheten än vad flickor har och 
därmed gynnas de av möjligheten att kunna använda sig av onlinekommunikation, vilket då 
främjar deras delaktighetskänsla (Valkenburg & Peter, 2009). 

I Danmark har Bertel (2013) gjort en studie kring användandet av smartphone hos ungdomar. 
Syftet med studien var att undersöka hur smartphones används och hur de används i det 
dagliga livet. Studien gjordes på ungdomar på 16-21 år av båda könen och resultatet visade att 
ungdomarnas konstanta tillgång till internet gav dem möjlighet, oavsett tid och rum, kunna 
söka information och smartphonen ger därför möjlighet för individen att själv anpassa sig till 
information på ett snabbt sätt. På den sociala nivån framgick det att informanterna kände sig 
mer självständiga i och med att de sociala kontakterna kan upprätthållas via internet istället 
för i endast personlig form. Deltagarna i studien uttryckte smartphonen som något absolut 
viktigt och något som de aldrig skulle klara sig utan. Forskarna menar att de unga som inte 
har en smartphone går miste om möjligheter att socialisera via sociala medier (Bertel, 2013).	  

Subrahmanyam och Lin (2007) tar upp att internet och dess sociala medier är populärt hos 
ungdomar och upplevs som en viktig del i deras utveckling kring den sociala interaktionen. 
Syftet med studien var att granska om ungdomars användande av internet hade något 
samband med deras välmående och de deltagande var mellan 15-18 år. Undersökningen 
visade att det finns ett positivt samband mellan internetanvändande och hur väl ungdomar 
mår. Ett viktigt skäl till detta enligt Subrahmanyam och Lin (2007)  är att internet fungerar 
som ett stöd när individen känner sig ensam eller i behov att socialt stöd. 
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Informationssamhället talar Korp (2006) om i sin artikel där syftet är att upplysa om 
konsekvenserna av hälsoinformation på internet. Han fokuserar på ett hälsofrämjande sätt att 
tänka med särskilt fokus på egenmakt över inhämtandet av hälsoinformation. 
Informationssamhället syftar till att individen ständigt hålls uppdaterad med avancerad 
information samt att det finns tillgång till den information dygnet runt.  
   I sin artikel presenterar Korp (2006) hälsofrämjande strategier för att stärka individers 
förmåga att se och bedöma olika informationskällor utifrån sitt eget intresse och önskan. Korp 
(2006) menar att hälsoinformation på internet har ökat på senare år, inte bara information i 
området medicin utan även hälsorelaterade sidor med fokus på hälsosamma val och livsstilar. 
Det finns även sidor på internet där experthjälp erbjuds, olika tjänster med tester om hälsa 
samt forum där anonyma individer diskuterar och frågar om ämnet hälsa och dess aspekter. 
Konsekvenser av att kunna ta till sig egen information om hälsa via internet kan även vara 
negativt i den mån att individen kan nå information som inte är av hög kvalité och kan 
därmed ge individer falsk information. 
   Korp (2006) tar även upp begreppet empowerment. Han menar att begreppet är en viktig del 
för ett hälsofrämjande tänk i samband med hälsa på internet. Vidare menar han att 
empowerment är en av de viktigaste aspekterna, för internet som en arena för hälsa, eftersom 
det innebär ett fokus på att stärka individen och dennes egenmakt. 

Lee och Conroy (2005) intresserade sig för ungdomars användning av internet samt deras 
egna upplevelser kring att vara en användare av internet. Deltagarna i studien var ungdomar 
13-19 år från Australien med kravet var att de skulle ha tre års erfarenhet av internet-
användning som tillexempel chatt eller spel. Resultatet av studien visade att internet ger 
deltagarna en miljö där de kan observera och lära sig attityder och beteenden. När internet-
användningen används genom kontakt med andra individer uppfylls traditionella modeller av 
socialisering som en passiv process. Internet ses som en social arena möjliggör att 
ungdomarna kan dela sina intressen, vågar uttrycka sina åsikter samt skapa relationer 
tillsammans med andra individer. På internet integreras individer med andra individer genom 
att dela intressen och skapa nya vänskaper. Lärande sker när deltagarna kommunicerar idéer 
och byter information om kultur med virtuella vänner över hela världen. Det här innebär att 
den traditionella socialiseringsbilden av ungdomar inte är begränsad till just familj och 
vänner. Aktivt internet-användande möjliggör för ungdomar att röra sig fritt på internet och på 
det sättet känna att de har kontroll. Denna möjlighet har gjort att ungdomar är villiga att 
utmana sig själv med attityder och beteenden samt åsikter som de inte har tänkt på tidigare. 
Studiens slutsats var att den här sortens internet-användning tycks aktivt ge ungdomar 
främjande möjligheter till socialisering. 



TEORETISK	  REFERENSRAM	  
I denna del kommer vi att redogöra för den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för 
vår studie. Vi kommer att behandla det sociokulturella perspektivet först, då det är det 
perspektiv som främst ligger till grund för vår studie. Vi antar att trettonåringarna lär sig i 
sociala sammanhang och att deras smartphones fungerar som en medierande artefakt av 
lärande på flertalet nivåer. 	  

Sociokulturellt	  perspektiv	  
Det sociokulturella perspektivets fokus är att lärande sker i sociala sammanhang och den 
centrala utgångspunkten i detta är att människan utnyttjar såväl intellektuella som fysiska 
redskap för att förstå och tolka omvärlden (Säljö, 2000). Inom det sociokulturella perspektivet 
kan vi inte se själva lärandet som dualistiskt utan som ett samspel mellan inre och yttre 
faktorer. Kommunikationen mellan människor är en av de viktigaste faktorerna att ta del av. 
Mediering är ett av de mest centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet och det 
är ett begrepp som beskriver hur människan använder redskap för att utvecklas. När 
människan använder sig av redskap för att förstå något kalas det för mediering. Det sociala 
lärandet medieras alltså genom artefakter (Säljö, 2000). 
    Artefakter är ett begrepp som tillhör det sociokulturella perspektivet och de kan vara både 
intellektuella och fysiska. De fysiska artefakterna spelar en stor roll i det sociokulturella 
perspektivet och Säljö (2010) beskriver primära, sekundära och tertiära artefakter. De primära 
artefakterna avser fysiska redskap som individen använder för att utföra en handling och är de 
som åsyftar till det livets nödvändigheter, som en förlängning av vår egen kropp. De 
sekundära avser de redskap som återskapar mänskliga insikter och därmed hjälper oss i 
vardagen, så som instruktioner om hur något fungerar eller bör genomföras. Tertiära 
artefakter kan ses som en förlängning av de sekundära i den mån att de används för att förstå 
och analysera världen. Exempel på detta kan vara virtuella världar i spel på internet. Alla tre 
nivåerna av artefakter är lika viktiga i vår värld för att den ska fungera (Säljö, 2010).  

Socialisation	  
Socialisation handlar om hur individen successivt blir en social varelse där individen lär sig 
normer och värderingar. Fokus ligger normalt sätt oftast på förändringarna som sker mellan 
barndom och tonår och att socialisationsprocesserna framförallt kommer från föräldrar och 
andra närstående till barnet under uppväxten (Johansson, 2012; Olsson & Olsson, 2007). Vi 
kommer dock att främst koppla till lärande av jämnåriga, alltså jämnårigsocialisation.  
 
Jämnårigsocialisation	  
Englund (2005) tar upp teorier kring jämnårigsocialisation, där en tanke är att kontakten med 
jämnåriga är av positiv betydelse för individen och socialisationsprocessen.  
   Hon tar vidare upp olika sätt att se på socialisation och ett av dem är Frønes tankar. Hon 
beskriver att han menar att en socialisationsteori måste ta hänsyn till både att människor 
formas av omgivningen och att de utvecklar en förmåga att reflektera och handla utifrån 
reflektionen samt ”att socialisation, dvs. att både bli medlem i en kultur och en autonom 
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individ, är att lära” (s.22). Människans behov av att känna tillhörighet till en grupp antas 
redan i den tidiga barndomen och det är något som bara jämnåriga kan ge.  
   Englund (2005) fortsätter med Rubins tankar om att unga lär av andra unga hela tiden 
sociala färdigheter som att ta hand om de relationer som individen har, kommunikation, 
konflikthantering eller att leva sig in i en annan människas situation. Unga lär därmed genom 
varandra på ett sätt där de kan jämföra sig med andra i ett specifikt sammanhang. Kontakten 
med jämnåriga har en avgörande roll för hur individen utvecklar sociala färdigheter. 
   En tredje aspekt som Englund (2005) tar upp är Reismans tankar om kamratfostran. Unga 
lär sig hur de ska agera i sociala situationer och han beskriver att grupper kan ha tydliga 
åsikter om hur en individ ska vara och om det är tydligt om någon skiljer sig från mängden 
och den som gör det brukar då sättas på plats.   

Lärande	  
Som lärandeteori använder vi John Deweys begrepp learning by doing som antyder att 
djupare kunskap framkommer när individen prövar sig fram i livet. Även Lewin använder en 
modell för erfarenhet- och upplevelseförankrat lärande, där essensen är att lärande sker efter 
upplevelse av en konkret verklighet där individen prövar sig fram och skapar egna tankar 
(Egidius, 2009).  
 

Delaktighet	  	  
Delaktighet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för hälsan hos individen.  
Det finns saker som kan skapa ojämlika förutsättningar, till exempel socioekonomiska 
förutsättningar, kön, religion, ålder, sexuell läggning. För ett barn kan delaktigheten gälla 
såväl hemmaplan, som i skolan eller på fritidsaktiviteter (FHI, 2013). 
   Hansson (2004) beskriver delaktighet som människans möjlighet att vara med och påverka 
och att fatta beslut gällande sitt eget liv och det är enligt Hansson (2004) en viktig 
framgångsfaktor för ett hälsosamt liv.  
   Winroth och Rydqvist (2008) menar att grupptillhörighet utgör ett starkt mänskligt behov 
och att människan behöver känna tillhörighet på olika ställen som hemmet, skolan eller på 
fritidsaktiviteter.  Berglund, Andersson, Kihlsten, Tengland & Wemme (2011) redogör för sin 
utgångspunkt för delaktighet som de menar är en del av egenmakt, bland annat i form av att 
individens känsla av delaktighet avgörs genom sociala nätverk, ekonomiska tillgångar samt i 
arenor för personlig utveckling. 

Empowerment	  	  
Empowerment är individens tilltro till sig egen förmåga att hantera vardagen och när 
individen genom delaktighet och makt kan påverka sitt eget liv (Freire, 1972). 
   Hansson (2004) beskriver empowerment som den vardagsmakt och den tillgång till resurser 
som individen behöver för att kunna hantera sitt liv och därmed individen är en aktiv 
deltagare i sitt eget liv och kan fatta egna beslut. Askheim och Starrin (2007) menar att 
begreppet empowerment har blivit ett välanvänt begrepp och anledningen till det menar de är 
att begreppet innehåller tre betydelsefulla komponenter: stryka, makt och kraft. Empowerment 
har även andra egenskaper som ligger till grund för vad begreppet innefattar som till exempel 
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självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet och egenkontroll vilket gör att begreppet kan då 
användas i olika sociala sammanhang som till exempel i organisationer och skolor. Det 
används för att guida människor att själva ta itu med det som hindrar deras välmående och 
välgång. Utgångspunkten i empowerment är att stärka individer på ett sätt som gör att de får 
kraft till att förändra det som bidragit till en maktlöshet- och svaghetsposition (Askheim, 
2007). 
   Det svenska ordet för empowerment är egenmakt, som vi fortsatt i arbetet kommer att 
använda. 

Hälsolitteracitet	  
WHO har definierat hälsolitteracitet som: ”the cognitive and social skills which determine the 
motivation and ability of individuals to gain access to, understand, and use information in 
ways which promote and maintain good health” (Nutbeam, 2010, s.38). 
Fritt översatt betyder det att individens kognitiva och sociala färdigheter avgör huruvida 
denne har förmågan att på egen hand inhämta, förstå och använda information om hälsa för att 
främja och bibehålla god hälsa.  
   Mårtensson och Hensing (2011) menar att hälsolitteracitet beskriver hur individen kan 
införskaffa sig, förstå och använda sig av hälsoinformation i syftet att främja eller förbättra 
hälsan.  
 

METOD	  
Enligt Fejes och Thornberg (2009) är en kvalitativ metodansats passande att använda när 
forskaren vill få förståelse för hur individen uppfattar ett fenomen eller en företeelse och det 
görs vanligtvis via textanalyser, ljudupptagna intervjuer eller observationer. Vi valde att 
genomföra ljudupptagna fokusgruppsdiskussioner för att inhämta vårt material. 
   Fokusgruppsdiskussioner är en metod där individer möts för att koncentrerat samtala kring 
ett visst fenomen (Dahlin-Ivanoff, 2011), i vårt fall användande av smartphone. Dahlin-
Ivanoff (2011) menar att fokusgrupper är en metod som visat sig vara passande när målet är 
att se hur individer tänker kring det specifika fenomenet och för möjligheten att se fenomenet 
genom deltagarnas ögon. Med fokusgrupper kan olika perspektiv på samma fenomen 
tydliggöras (Dahlin-Ivanoff, 2011), vilket vi anser var till fördel för vår studie, då vi ville se 
vilka faktorer som individen själv uttrycker påverkar dem.  
 

Klargörande	  tillägg	  	  
Denna studie hade från början det primära syftet att undersöka hur självkänslan gestaltades 
hos trettonåringarna och vilka socialisationsprocesser som bidrog till detta. Det sekundära 
syftet var att undersöka om användandet av smartphone gynnar individens känsla av 
egenmakt och delaktighet. Detta ville vi studera genom enkäter och fokusgruppsdiskussioner 
och det var därmed det syftet och den insamlingsmetod som vi ville få godkännande för av 
föräldrarna. Enkäten genomfördes på trettonåringarna på de tre skolorna men efter 
datainsamlingen av enkäten hade ägt rum valde vi att ta bort delen om självkänsla, och 
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därmed enkäten, på grund av att vi inte fick det resultat som vi hade väntat oss. Enkäten, som 
vi hade utformat själva med inspiration från andra enkäter om självkänsla, blev för 
komplicerad att sammanställa tillsammans med fokusgruppsdiskussionerna och därför valde 
vi att avlägsna den delen från studien. Vi omformulerade syftet med avsikten att inrikta in oss 
på det tidigare sekundära syftet och utgå ifrån det i det kommande arbetet. Det var först efter 
denna ändring som vi genomförde fokusgruppsdiskussionerna och därmed är bearbetning och 
analys helt kopplat till det nuvarande syftet och frågeställningarna. 

Förarbete	  
Urvalet av informanter är ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2010) vilket grundades på 
att miljön som trettonåringarna befinner sig i sedan tidigare är bekant för oss av olika 
anledningar. Åldersvalet som är trettonåringar, grundandes genom de hälsoföreläsningar som 
vi tidigare genomfört där det blev bekant för oss att smartphonen tar upp stor del av deras liv. 
För att nå trettonåringarna valde vi att gå via skolan, då det är ett enkelt sätt att nå alla på 
samma gång. 
   I februari 2014 kontaktade vi rektorn på en grundskola i den valda kommundelen i västra 
Sverige och ställde frågan om vi kunde få godkännande för tillgång till deras årskurs sex 
under skoltid för deltagande i vår studie. Vi insåg sedan att det kunde finnas viss problematik 
kring att endast ha respondenter från en skola när det finns flera skolor i den specifika 
kommundelen, främst för att vi ville försöka nå ett resultat som skulle vara tillförlitligt. Vi 
kontaktade därför de resterande två kommunala skolorna inom kommundelen (Se bilaga 1) 
som svarade att de båda kunde tänka sig att avvara skoltid för denna studie. På tre skolor fick 
vi tillgång till tre klasser vardera.  
   För att nå alla föräldrar mailades ett informationsbrev (se bilaga 2) till föräldrarna via de nio 
klassföreståndarna. Följebrevet innehöll information om studien samt ett formulär för 
godkännande att deras barn fick delta. Detta godkännande skulle sedan returneras till oss eller 
till klassföreståndare.  
 
Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 3) med de teman som fokusgrupperna skulle 
innehålla för att vi båda vid de separata fokusgruppstillfällena skulle hålla oss inom samma 
ramar och intervjuguiden innehöll teman utifrån operationalisering av syftet och 
frågeställningarna. För att intervjuguiden till fokusgruppsdiskussionerna skulle kännas 
relevant och lätt att förstå så genomförde vi en mindre pilotstudie (Ejlertsson, 2005) på två 
trettonåringar gällande guiden till fokusgruppsdiskussionerna. Vi gick igenom de punkter som 
var tänkta och efter det gjorde vi mindre ändringar. Vi diskuterade också med dem vad de 
ansåg skulle vara bra för möjligheten få så uttömmande svar som möjligt och det framgick då 
tydligt att de ansåg att det vore en fördel att dela upp fokusgrupperna efter kön, vilket var 
information som vi sedan valde att nyttja, vilket dock inte betyder att vi valde att titta på 
resultaten ur ett genusperspektiv.  
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Genomförande	  
Studien genomfördes på tre skolor i den valda kommundelen och på respektive skola fanns tre 
klasser. Wibeck (2010) menar att en fokusgrupp inte bör vara för stor för att deltagarna 
uppmärksamhet ska vidhållas samt att alla deltagare ska komma till tals. Vi hade funderingar 
kring antalet deltagare i de olika grupperna och skälet till det var att vi ville ha jämnt antal 
från varje klass, en eller två av varje kön för att undvika att någon skulle känna sig underlägen 
de andra, men bestämde tillslut att vi ansåg att sex stycken kändes för snävt för att tidsmässigt 
hinna med då vi genom skolorna fått cirka en timma till förfogande. Vi valde då att dela upp 
oss och utföra två fokusgrupper parallellt på grund av tidsaspekten och för att minimera tiden 
som trettonåringarnas var ifrån sitt skolarbete. Deltagarna skulle sedan komma att väljas ut av 
klassföreståndarna för att möjliggöra en god diskussion. Vi hade tre deltagare per fokusgrupp, 
alltså en tjej och en kille från varje klass/skola, vilket resulterade i sex stycken genomförda 
fokusgruppsdiskussioner. Fokusgrupperna hölls i skolans lokaler av den främsta anledningen 
att det var en bekant miljö för samtliga deltagare. 
 
En grundläggande aspekt för att fokusgrupper ska fungera är att atmosfären är icke-dömande, 
för att motsatta upplevelser eller åsikter ska komma fram (Dahlin-Ivanoff, 2011). För att 
underlätta för deltagarnas vilja att dela med sig valde vi att utforma ett kontrakt (se bilaga 4) 
som de deltagande i fokusgruppen fick skriva under innan vi startade.  Vi använde oss utav 
ljudupptagningsfunktionen på våra smartphones för sedan kunna bearbeta materialet 
ordagrant. 
	  

Etiskt	  förhållningssätt	  
I föreliggande studie har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska 
principer. Gällande det första av de fyra, informationskravet, som innefattas av att deltagarna 
tydligt informeras om studien tog vi hänsyn till det i den mån att vi både genom 
informationsbrevet till föräldrarna samt muntligt innan start varje fokusgrupp informerade om 
studiens syfte samt deras deltagandes betydelse. Det sistnämnda för att individen själv skulle 
ha möjlighet att avgöra om de ville delta, i och med detta har också samtyckeskravet uppfyllts.  
Konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till på så sätt att vi i studien varken nämner orten 
eller skolorna vid namn. I informationsbrevet tydliggjorde vi att deltagarnas identitet inte 
kommer att kunna urskiljas av utomstående. Den sista principen, nyttjandekravet, har vi tagit i 
beaktande i form av att den insamlade data enbart kommer att nyttjas för den specifika 
studien. Därmed har vi efter studien raderat ljudfilerna från fokusgruppsdiskussionerna samt 
förstört det transkriberade materialet. (Vetenskapsrådet, 2011).



Generaliserbarhet	  
Med generaliserbarhet menas att studiens resultat kan generaliseras på en större population 
eller till en annan miljö (Svensson och Ahrne, 2011). Denna studie syftar inte till att 
generalisera resultatet för alla trettonåringar, utan snarare lämnar studien förståelse för hur de 
deltagande trettonåringarna uttrycker sig kring våra frågeställningar. Vi anser dock att studien 
skulle kunna vara generaliserbar i den mån att den eventuellt skulle vara möjlig att applicera 
på liknande kontexter.  
 

Tillförlitlighet	  
Tillförlitlighet är ett begrepp som beskriver hur noggrann forskaren varit under studien. Om 
resultaten är tillförlitliga är en effekt av hur datainsamling och analysen genomförts 
(Thornberg & Fejes, 2009). För att stärka tillförlitligheten i studien bestämde vi att vi endast 
skulle delge trettonåringarna syftet. Det valde vi för att deras svar skulle komma spontant och 
utan att de skulle ha möjlighet att fundera över diskussionsämnena innan vi hunnit komma till 
den punkten. Vi använde oss av ljudupptagning för möjligheten att transkribera och få så 
korrekt och verklighetsnära resultat som möjligt. Ljudupptagningen gjorde det också möjligt 
att gå tillbaka i materialet för att förtydliga eller inhämta fler resultat. Att vi använde citat som 
styrkte resultatet var ett sätt att också styrka trovärdigheten.  
 

Bearbetning/Analys	  
Fokusgrupper ska enligt Dahlin-Ivanoff (2011) spelas in och transkriberas ordagrant och hon 
påpekar att det är en fördel att den som leder fokusgruppen också är forskaren då det ger mer 
insikt och kunskap om det som framkommer i förhållande till studiens syfte. I och med detta 
valde vi att transkribera från den fokusgrupp vi lett samt för att vi ville vara noga med att få 
med specifika saker som betoningar av ord och liknande, därmed skedde transkriberingen i 
direkt anslutning till fokusgruppstillfället. 
 
Analys av fokusgruppen påbörjades till viss del redan under själva fokusgruppen och under 
transkriberingen (Dahlin-Ivanoff, 2011), men då endast av den som genomfört den specifika 
fokusgruppen. Den analys som vi sedan genomförde skedde av oss båda, där vi gick igenom 
varje transkriberat material för sig. Halvorsen (1992) beskriver helhetsanalys som ett sätt att 
bearbeta material, där det transkriberade materialet läses igenom för att forskaren ska skapa 
sig ett allmänt intryck om materialet för att sedan markera citat eller situationer som teman 
eller kategoriseringar.  
   Vi valde att göra en helhetsanalys och startade med att fastställa vilka kategoriseringar vi 
skulle använda oss utav och vi valde så att kategorisera dem efter de övergripande punkterna 
som finns i intervjuguiden: Socialisation, lärande, delaktighet och egenmakt. Vi läste sedan 
samtliga sex transkriberade texter var för sig för att sedan tillsammans gå igenom dem 
tillsammans. När vi sedan tillsammans skulle analysera skrev vi ut de transkriberade texterna i 
pappersform och kodade dem med färgpennor. Varje färg stod för en kategori som bidrog till 
att hitta de röda trådarna i vad deltagarna uttryckte. När vi hade tagit fram de relevanta 
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resultaten och analyserat samtliga texter valde vi ut citat som stärkte att våra resultat var 
korrekta.  
 

RESULTAT	  
Vi kommer under detta stycke att redovisa empirin från de sex fokusgruppsdiskussionerna. 
Resultatet kommer att presenteras utifrån de kategoriseringar vi gjorde under analysen. Vi 
kommer att stärka resultaten med citat från de deltagande trettonåringarna. Syftet här är att 
understryka hur smartphonen fungerar som en medierande artefakt för lärande, att 
uppmärksamma på vilka sätt ungdomarna socialiseras via sin smartphones appar samt vad 
som möjliggör känslan av egenmakt och delaktighet. Vi kommer att presentera resultatet 
tillsammans med fortlöpande analys. 
 

Socialisation	  och	  lärande	  
Socialisation och lärande överlappar varandra i stor utsträckning och lärande är en självklar 
del i en socialisationsprocess. Däremot har vi i denna studie valt att separera dem för att 
tydliggöra två olika former av lärande; det lärande som sker via kommunikationsmedel i form 
av appar, där de lär sig regler och normer som skapas tillsammans med andra jämnåriga 
som till exempel nya betoningar på saker och nya kulturer som trettonåringarna skapar 
tillsammans  samt det lärande som sker medierat av artefakten som sådan. 
 
Gemenskapens	  socialisering	  	  
Trettonåringarna ger uttryck åt att de lär sig mycket kring de kommunikationsappar som de 
har på sina smartphones. De talar om att de, via de sociala medierna som de använder, lär sig 
att kommunicera med varandra och lär sig hur de ska agera gentemot varandra. De lär sig vad 
gott uppförande är och hur de bör uttrycka sig gentemot andra människor. Detta lärande sker 
både på egen hand och med hjälp av andra. Trettonåringarna uttrycker sig positivt till lärandet 
inom olika aspekter genom sin smartphone samt att de uppmärksammar viktiga delar i deras 
uppväxt och inlärningsprocesser med att förstå hur viktigt det är att de uttrycker sig rätt i både 
text och i tal tillsammans med andra. Med hjälp av smartphonen skapas lärande om ämnen 
som rör trettonåringarna som till exempel nätmobbning som kommer på tal eftersom det är ett 
något som sker via sociala medier och det är något som kan ske i miljöer där trettonåringarna 
vistas. De visar sig vara väl medvetna om att frågor de ställer till andra kan uppfattas olika 
och kan göra andra upprörda vilket trettonåringarna tar med sig och uppmärksammar till den 
mån som går eftersom alla är olika hur de reagerar på saker. De uttrycker att det sociala är en 
viktig del i deras liv och är något dem lär sig av tillsammans med andra.  
 
”Asså, jag menar man lär sig, när man har just en smartphone, så är det lätt att komma in på 
det här med nätmobbing. Jag menar att när alla har en smartphone så blir det att man pratar 

med om det.” 
 

”Det finns ju typ såhär, saker som är viktiga. Typ att... eller det sociala... eller hur man 
pratar med nån.” 
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De uttryckte också att det kan finnas vissa svårigheter med detta då det kan vara svårt att 
avgöra genom skriven text hur personen egentligen menar eftersom det inte går att höra 
betoningar och tonläge via en skriven text. Det kan relatera till att det blir onödiga 
konsekvenser och missförstånd vid sådana situationer och tar endast onödig energi och skapar 
en orolig känsla hos trettonåringarna. Vi tror att detta i viss mån kan vara åldersbetingat och 
att de är rädda för att tolka fel tror vi till viss del minskar med åldern. För att förhindra 
missförstånd i förbyggande syfte använder trettonåringarna symboler som smileys för att 
förtydliga deras humör i text till sina vänner och familj, vilket de har lärt sig med hjälp av sin 
smartphone för att tydliggöra sitt framförande via text där inte röst finns tillgänglig. 
Trettonåringarna försöker i sina vänskapskretsar att vara tydliga med sådant för att undvika 
som tidigare sagt missförstånd bland sina vänner.  
 
”Jag menar det är ju typ såhär, svårt att veta vad nån menar, när man skriver typ på Kik. Om 
nån skriver nått, typ ”Ja, men det är ju självklart” så kan den typ mena det med en positiv ton 

eller typ tvärtom med en bitchig ton.” 
 
De säger att användandet av sociala medier via smartphonen möjliggör att de kan hitta andra 
individer med samma intressen och att de därmed kan skapa nya kontaktnät. De uppvisar 
förståelse för hur de som kanske är lite utanför också kan hitta andra umgängeskretsar som de 
kanske hade haft svårt att hitta och som de inte hade nått utan sociala medier. 
Trettonåringarna är väl medvetna om att sociala medier hjälper individer att hitta nya 
bekantskaper, att uttrycka sina känslor på sociala medier och vågar ta kontakt med andra 
vilket är ett gott tecken till dem som kanske har det svårt med bekantskap eller kunna uttrycka 
sina känslor och åsikter till andra, vilket sociala medier främjar genom det sociala nätverket 
tillsammans med gamla och nya bekantskap. Trettonåringarna uttryckte även att utanförskap 
är något som de kan förebygga i den mån det går. Just de specifika trettonåringarna uttryckte 
dock tydligt att de inte själva befinner sig i något utanförskap.  
 
”Inte för att jag är typ utanför eller så, men jag tror att det kan vara bra för dom som är det 

att dom typ kan hitta andra kompisar där.” 
 
 
Lärande	  genom	  smartphonen	  som	  sådan	  och	  dess	  funktioner	  
De deltagande trettonåringarna uttrycker att det går att inhämta mer kunskap genom en 
smartphone än via en knapptelefon. En smartphone möjliggör ett effektivt och snabbt sätt att 
söka information och de menar att det är lättare än att använda en dator, då smartphonen alltid 
finns nära till hands och den är alltid uppkopplad till internet. 
   De berättar också hur de med sina smartphones kan söka upp saker som de undrar över eller 
vill lära sig mer om. De berättar att smartphonen fungerar som en medierande artefakt för 
lärande i diverse olika sociala sammanhang, såsom familjemiddagar eller under raster, då de 
söker information som ger kunskap inte bara individuellt utan även till de andra runtomkring 
då olika ämnen kan diskuteras vidare efter ny kunskap.  
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Användandet av smartphones ger alltså ett konstant lärande och på flertalet olika sätt. De lär 
sig såväl hur de ska agera gentemot andra men också mer subtila kunskaper som att lära sig 
stavning och teknik. Smartphonen hjälper dem till att utveckla sina kunskaper på diverse olika 
nivåer. De uttrycker att sökande på sökmotorn Google är en stor fördel för lärande och med 
Google kan de effektivt söka sig fram till nya kunskaper. Genom smartphonen lär de sig mer 
allmänbildning genom fakta på internet som till exempel inte står i deras läroböcker till prov 
eller liknande som de vill veta mer om. De menar att smartphonen är en stor fördel för lärande 
i och med att smartphonen ständigt är uppkopplad till internet. De känner även stolthet över 
att kunna hjälpa andra, till exempel sina föräldrar, med att söka upp saker de vill ha svar på, 
vilket gör att trettonåringarna samtidigt också kan ta till sig ny kunskap och även hjälper sina 
föräldrar med att söka upp ny kunskap till dem.  
 
“Det kommer liksom så mycket snabbare att söka upp saker på iphonen än att starta datorn 

och sånt, bara kolla direkt på telefonen så får man veta direkt om en sak eller så.” 
 

”Om man sitter hemma vid matbordet och man behöver söka på något så och då lär man sig 
flera saker även om man söker på en sak så får man information om flera saker som man kan 

lära sig av om den saken.”  
 

“Ibland när mamma eller pappa undrar över något så brukar dom alltid fråga mig om jag 
vill googla eller typ söka på det med min telefon och det gör mig typ lite stolt för då lär jag 
dom typ eller hur man säger, men jag lär mig också om det är något jag vill veta som man 

kanske snackar om där hemma eller så.” 
 

”När man skriver sms så kommer den här rättstavningen upp så att man lär ju sig stava 
bättre och man lär sig det snabbare än vanligt.”  

 
Det visade sig också att trettonåringarna lär sig att söka efter relevant information. Med 
relevant information avses att de uttryckte att de söker information på flera ställen för att 
undersöka att informationen faktiskt är riktig. De gjorde stor skillnad på vad de söker om, 
”viktiga” saker och mindre viktiga saker. De benämner viktiga saker som saker om kroppen, 
puberteten och liknande medan mindre viktiga egentligen allt annat, som tillexempel var de 
hittar saker som de vill köpa eller om de söker efter fakta om kändisar. De flesta av deltagarna 
beskrev att de hellre vänder sig till vuxna som till exempel föräldrar eller lärare där de känner 
sig mer trygga eftersom de känner ibland att internet inte har sanningsenliga svar, vilket 
antyder att trettonåringarna hellre väljer trygghet genom att fråga en vuxen om svar på deras 
frågor och funderingar än att söka om det via internet. Det faktum att de uppvisade ett kritiskt 
förhållningssätt till media berodde troligtvis på att de nära inpå fokusgruppsdiskussionerna 
gått igenom källkritik i skolan. Detta genom både rektorer och lärare har gått igenom 
hälsoinformation för att förebygga trettonåringarnas hälsokunskap och välmående samt att de 
ska lära sig att förhålla sig kritiska till sociala medier och information som kan innehålla falsk 
marknadsföring, att helt enkelt vara uppmärksamma i sina handlingar på internet. Detta gäller 
givetvis också vad som sägs via de sociala medier som de är aktiva på, att de inte ska tro på 
allt som de läser. Trettonåringarnas ställningstagande till hur de tar till sig information är 
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något som de tydligt påtalar i samtliga sex fokusgruppsdiskussioner. Detta visar att de tar den 
säkra vägen före den osäkra och vänder sig till familj, vänner och i visa fall lärare för att 
kunna få relevanta och korrekta svar. 
 
 

”Om det är hur mycket ett iphoneskal kostar så kollar jag ju det själv. Det är ju inte 
så viktigt.  Men det kan ju vara om man vill veta om något verkligen stämmer och 

då tittar jag på flera hemsidor om det står samma saker, om det inte gör det så 
kanske jag tittar på en till och se vad det står där.” 

 
”Jag vill helst inte söka typ hälsogrejer på internet för det kan komma upp ganska 

konstiga saker där och så då vänder jag mig till mina föräldrar istället.”  
 
“Jag brukar inte söka på hälsosaker men man måste hålla sig kritisk till vad media håller på 

med, man ska inte tro på allt där inne. Det är viktigt.” 
 

 

Egenmakt	  och	  delaktighet	  
	  
Hur	  smartphonen	  möjliggör	  för	  känslan	  av	  egenmakt	  och	  delaktighet	  
Vad det gäller egenmakt kan vi se att de använder smartphonen som en positiv förlängning av 
diverse andra hjälpmedel för att underlätta i vardagen. De använder telefonen som 
väckarklocka, till att kontrollera busstider eller till att hålla sig uppdaterade om vad som hänt 
via skolans intranät, något de känner att de kan kontrollera utan hjälp av någon. Vilket 
underlättar för de när det till exempel händer något inom skolan och behöver få information 
något som angår de så kan trettonåringarna effektivt, med hjälp av sin smartphone, hålla koll 
på vad som sker inom skolans intranät istället för att fråga lärare eller förälder om sådana 
saker.  
 
Vi märkte att deras smartphones har ersatt sådant som väckarklockor, musikanläggning som 
till exempel Ipod eller liknande eller så enkelt som att de faktiskt inte längre använder sig av 
busstabeller. I princip allt de behöver når de via sina smartphones.  
Trettonåringarna uttryckte att deras smartphonen är deras egen, att föräldrarna inte styr över 
hur de använder den, bortsett från att föräldrarna styr över hur mycket det används tidsmässigt 
vilket trettonåringarnas föräldrar påpekar och den åsikten håller väl trettonåringarna med om 
till en viss del men inget de erkänner för sina föräldrar. Det enda som styrde hur de använde 
sin smartphone var nedladdningen av appar då det visade sig att alla trettonåringarnas 
smartphones är kopplade till föräldrarnas kreditkort, vilket i vissa sammanhang kunde styra 
deras användning av smartphone.  

 
“Jag bestämmer hur mycket jag får använda den men det är klart mamma och pappa säger 
till att jag använder den för mycket men det har ingen betydelse och appar bestämmer jag 

också själv men är det en app som kostar pengar så måste jag alltid fråga innan.” 
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“Aa, jag bestämmer över den antar jag, och jag köper inga appar utan jag laddar 
alltid ner dom som e gratis så behöver jag inte ens fråga. Sen så är det så att mina 
föräldrar betalar ju för den så dom har koll på att jag inte gör något dumt på den 

eller så.”  
 
Trettonåringarna känner egenmakt genom sitt användande av sin smartphone och vi kan se att 
deras känsla av egenmakt är tydligt kopplat till vad som finns på telefonen. Tjejerna i alla de 
tre fokusgruppsdiskussionerna uttryckte förtvivlan kring om det görs övertramp på den 
personliga informationen som individen har på sin smartphone, såsom sms och foton, medan 
killarna inte alls gav samma uttryck. De trettonåriga tjejerna ser smartphonen som en 
livsviktig del av deras liv medan killarna visar en betydligt mer nertonad attityd till sin 
smartphone. 
 

”Asså, egentligen är det typ inte jätteviktigt men alla typ såhär appar och sånt där man når 
varandra och sånt finns på smartphones men kanske inte på alla andra telefoner. Och då, och 
sen också grupptrycket. När man började med sånna så var det att alla pratade om det hela 

tiden och då kände man att om inte jag har det ”vad är jag för person då?” – Tjej 
 

“jag ville ju ha för att nästan alla hade det men jag asså jag hade ju klarat mig utan den 
också.” - Kille 

 
“Jag tjatade inte för att få den, tänkte att iPhone kostar mycket men fick syrrans gamla och 
det var kul men hade klarat mig utan just en iPhone...bara jag kan ringa och smsa kompisar 

och mamma och pappa..” - Kille 
 
”Jag vill inte att dom ska titta på min mobil för jag känner ändå att det är min mobil och jag 
tycker inte att dom ska titta på den men min mamma följer mig på Instagram så hon ser vad 
jag gör där och så och på Facebook och sånt också så då känner jag ändå att ”den kollen 
kan ni få ha” men jag tycker inte dom ska gå in på mina meddelanden och så med vänner. 

Fast för det har min mamma gjort en gång och då skrattade hon när hon såg alla mina 
meddelanden och sånt och det var jättepinsamt” – Tjej 

 
Detta resultat var ett som vi inte alls hade förväntat oss men det var så utmärkande att vi inte 
kunde ignorera det trots att det inte direkt föll in under våra frågeställningar och inte hade haft 
någon tanke på att titta på frågorna utifrån ett genusperspektiv. Vi anser dock att det faller in 
under egenmakt i och med att det blir ett intrång på individens jagkänsla. Det kan bli en 
kränkning inom individens personliga sfär och skapa sårbarhet och förändring hos individens 
sätt att vara eller bete sig i jämförelse med tidigare. Smartphonen visar sig vara något som 
trettonåringarna identifierar sig med och som de ser som en förlängning av dem själva.   
 

”Men, det är liksom, det är typ liksom en liten mig där i.” 
 
Tryggheten att ha kontakt med sina närmsta via sin smartphone visade sig vara en viktig del 
för trettonåringarnas känsla av egenmakt. De använder sig av smartphonen för att nå sina 
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familjemedlemmar eller vänner, främst via sms eller telefonsamtal men också via sociala 
medier eller andra appar som fungerar som kommunikationsmedel. Många av de deltagande 
trettonåringarna hade god kontakt med sina morföräldrar och farföräldrar och tog ofta kontakt 
med dem med hjälp av sms eller telefon för att se efter deras välmående med hjälp av sin 
smartphone.   
 

“Jag känner mig trygg för att man kan ju asså smsa kompisar när man vill nästan och om 
man vill prata med någon som kanske är långt borta så är det bra att kunna ha sin telefon 

nära sig ifall någon vill ringa och sånt.” 
 

“Jag tycker det är viktigt och tryggt att ha en telefon för att kunna nå sin familj och vänner 
snabbt om det är något som hänt sen om man vill prata med andra så som mormor eller 

morfar så kan man alltid bara ringa till dom, det är skönt.” 
 
Vad det gäller delaktighet uttryckte samtliga deltagare av fokusgruppsdiskussionerna att de 
känner sig mer uppdaterade med hjälp av smartphonen där uppdatering gäller såväl nyheter 
som att vara uppdaterad om vad som pågår bland vännerna. De har nyhetsappar som 
uppdateras så fort något händer världen över och de har appar som underlättar 
gemenskapskänslan, via till exempel Instagram eller Facebook och de uttrycker att de inte 
hade gått lika fort att ta del av saker om de inte hade haft en smartphone. De förklarar att det 
är viktigt och att det finns glädje i att vara uppdaterad om vad som händer i andras liv samt att 
alltid ha möjligheten att kunna chatta med kompisar. De uttrycker också att smartphonen är 
som en hjälp hand till delaktighet i deras liv och att utan den kan de missa viktiga saker.  
 

”Jag har typ en app som heter typ supernytt såhär där jag får en ny typ såhär, det kommer 
upp typ som ett sms fast det är en nyhet som kommer upp och då håller jag mig uppdaterad 
om vad som händer. Och typ på Instagram lägger folk ut typ vad som händer och så liksom 

och hade jag inte haft den så hade det inte gått lika snabbare kanske att få veta saker och så. 
Så på det sättet håller man ju sig uppdaterad och typ vet det senaste liksom” 

 
“Ja, jag vet ju mer vad som händer i sportvärlden och bland kompisar och så, och nyheter 
som man kan få reda på snabbt om det hänt något eller så och om man inte hade haft en 

telefon så hade man inte varit lika delaktig i vad som händer och sånt.” 
 

Hur	  smartphonen	  hindrar	  känslan	  av	  egenmakt	  och	  delaktighet	  
Gemenskapskänslan som nämnt ovan – kan också ge omvänd effekt i form av utanförskap. 
Trettonåringarna var enade i alla sex fokusgrupper om att smartphonen inte är något som en 
vän måste ha för att de ska vara vänner men att det underlättar om vännen har en smartphone, 
framförallt på grund av att de då har samma appar och då också samma typ av nätverk att 
hålla kontakten på. Smartphonen och dess funktioner är ett ständigt talande och användande 
hos trettonåringarna och är en del av deras gemenskap när de umgås och på rasterna i skolan, 
vilket gör det mer tydligt för trettonåringarna att vilja och kunna delta tillsammans med sina 
vänner med hjälp av sin smartphone och dess funktioner till sociala medier.   
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“Om jag inte hade haft en iphone så kanske kompisarna hade valt bort mig för att jag kanske 
inte är så lätt att få tag i och man får reda på mer och får vara mer delaktig om man har en 

iphone.” 
 

“Visa har kanske inte har en smartphone och så har man inte just den appen och så pratar 
alla om det i skolan så kan man inte vara med och delta för man vet inte vad man ska säga 

och så.” 
 
De konstaterar att om de inte har en smartphone så skapar det ett utanförskap på grund av att 
de inte kan göra vissa saker utan en smartphone och i och med det behövs en smartphone för 
att ”passa in”.  

 
"Man måste inte men nu när det är så jättemånga som har en så kanske man blir 
lite utanför om man inte kan spela dom spelen som alla andra spelar eller sådär, 

göra det som dom kan göra på sina telefoner och då blir det mer att man vill ha en 
för att passa in” 

 
I ett av citaten nedan beskrivs det utanförskap som skapades när H inte visste vad YOLO 
(You Only Live Once) betydde när det var ett nytt begrepp bland ungdomarna. 
 

”Det är så så klart liksom att tillexempel så som H sa om YOLO och att hon inte visste vad 
det var och att det blir liksom ”men gud H, varför vet du inte det?” och liksom då kan man 

känna att man inte blir delaktig i det och sen kan det också va att ”jag fick det här nya 
skalet” och ”ja, jag har också ett sånt” och så sitter man där liksom och ba: ”jag har inte 
ens en sån mobil, jag har typ en sonyericssonknappmobil liksom”. Så då kan man också 

känna att man inte riktigt är delaktig i den gruppen.” 
 

Deltagarna diskuterade problematiken kring användandet av smartphones. De problem de 
uttryckte var kopplat till känsla av egenmakt och delaktighet men också problematik kring hur 
smartphonen påverkar kroppen och att smartphonen utformar ett visst beroende. 
Trettonåringarna tog upp hur de kände kring detta genom att berätta att mycket otrevligt 
talande om varandra i klassen försiggår på internet och kan göra att individer känner sig 
krängt eller utanför. Även att genom andra delar kan de känna sig otrygga på internet och hört 
individer som har farit illa ut på internet och det upplevs från trettonåringarna en otrygghet 
och obehag. För att förhindra sådana miljöer så känner trettonåringarna att de kan blockera de 
individer som gör dem otrygga och obekväma. Att kunna ha kontroll att stänga av när känner 
att det räcker och det tycker trettonåringarna är väldigt skönt och tryggt för dem.  
 

 
Deltagare:  Så fort jag tar upp min mobil så går jag in på Instagram, det sitter 

bara i min hjärna att jag måste göra det även om jag bara kom på 
att ”oj, jag gick ju in är för tio sekunder sedan” liksom, det är 
liksom nånting som liksom bara sitter i mig. 

Intervjuare:  Kan det vara ett problem tror ni? 
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Deltagare: (Snabbt) Ja! Det kan det verkligen vara, för det är ju mer så att 
man får problem typ med ryggen och för att man sitter konstigt. 
Och så är det så klart det här att man blir osocial (...) man får ju 
panik ifall man inte hittar den i fickan heller. Asså man får seriöst 
en liten hjärtattack när man tittar i fickan och så är den inte där.” 

 
“Nej men man har hört att om folk som har farit illa ut genom internet, mobbad eller om det 

är någon man inte vet som sitter bakom konton och sånt. Det är obehagligt.” 
 

”Men det värsta är när det e typ personer som är 64 år som säger att dom e yngre och typ 
hackar in på konton och är typ pedofiler. Sånt måste man tänka på. Usch, och försöker ta 

kontakt med oss typ. Äckligt.”  
 

De deltagande trettonåringarna nämnde att de upplever det positivt att kunna vara delaktig i 
andras liv och i att inte missa vad andra lägger upp. Däremot sa de också att det kan finnas 
vissa nackdelar med att vara uppdaterad dygnet runt i den mån att det kan skapa en stress 
både att vara online och att faktiskt se vad alla både gör och har vilket trettonåringarna blir 
påverkade av och något de inte kan undan gå att bli vilket gör dem stressade och frustrerade.  

 
”Asså, jag blir väl typ inte stressad eller så. Men samtidigt är det typ såhär att när alla andra 

visar vad dom köper hela tiden så vill jag ju typ också ha det” 
 
”På morgonen så typ får jag, vi har en gruppchatt i klassen och då får jag kik-meddelanden 

hela tiden, så när jag har på ljudet så pling-pling-pling-pling-pling, så jag kan inte göra 
nånting, jag måste verkligen titta och jag blir jättestressad, så jag kan inte göra något annat. 
Så pappa ba: ”Nu åker vi” och så har jag inte gjort någonting som jag ska göra och så blir 

det helt fel.”  
 

Detta visar därmed att individens känsla av att vara tvungen att konstant vara uppdaterad, 
både i vad alla säger och gör eller vad de äger skapar viss stress och det tror vi kan vara 
negativt för känslan av egenmakt.



Sammanfattning	  av	  resultat	  
	  
Syftet här är att understryka hur smartphonen fungerar som en medierande artefakt för 
lärande, att uppmärksamma på vilka sätt ungdomarna socialiseras via sin smartphones appar 
samt vad som möjliggör känslan av egenmakt och delaktighet.  
 
Hur kan smartphonen användas som en medierande artefakt för att främja lärande?	  
Resultatet visade att smartphonen fungerar som en medierande artefakt för diverse lärande. 
Lärande genom smartphonen sker kontinuerligt hos trettonåringarna vilket de ser som en 
fördel. Ett effektivt lärande möjliggörs genom den avancerade tekniken med exempelvis 
internetuppkoppling. Trettonåringarna påpekar också att smartphonen ger dem möjlighet till 
lärande i sociala sammanhang som till exempel med vänner eller familjemedlemmar. När 
frågor eller funderingar uppstår i familjen kring ett specifikt ämne som är under diskussion så 
används smartphonen som ett hjälpande redskap för lärande som trettonåringarna ser som en 
fördel för att utveckla sina kunskaper och lärande. Trettonåringarna delar ny kunskap och 
lärande tillsammans med sina vänner när dem umgås och genom smartphonen söker upp olika 
ämnen som de sedan diskuterar om tillsammans i sin vänskapskrets. I resultatet kan vi tydligt 
se att smartphonen för trettonåringarna främjar lärande på många olika sätt och något de 
själva uppmärksammar var det de specifika kunskaper som rättstavning och teknik som 
smartphonen innefattar. Vi vill även till sist tillägga när trettonåringarna har funderingar kring 
personliga saker vänder dem sig med trygghet till sina föräldrar eller andra betydande vuxna.	  

Vilka uttryck för socialisation formulerar trettonåringarna kring sitt användande av 
smartphone? 
Trettonåringarna uttryckte att de främst använder sina smartphones med syfte att kunna 
kommunicera med omvärlden, och då främst med familjen och vänner, med hjälp av 
kommunikationsappar. Smartphonen fungerar därmed som en medierande artefakt för 
socialisationsmöjligheter som de gärna använder.	  
	  	  	  Vi kan i resultatet utläsa att lär sig hur de ska kommunicera med varandra samt vilka normer 
och regler som fungerar på olika arenor. Trettonåringarna påpekar också de nackdelar som de 
själva upplever kring användandet, som till exempel att det inte går att höra tonläge och 
betoningar, gör att missförstånd kan försvåra kommunikationen. Trettonåringarna uttryckte att 
de till största del använder smartphonen till att kommunicera med sina vänner via 
kommunikationasappar och de ser det som en stor fördel att ha den möjligheten. 

Hur kan egenmakt och delaktighet möjliggöras genom användande av smartphone? 
De använder smartphonen som en artefakt som underlättar i vardagen, som en artefakt som 
skapar egenmakt. De kan med hjälp av smartphonen lättare styra över sitt eget liv och 
bestämma själv hur smartphonen ska brukas och därmed skapas känsla av egenmakt. Det 
egentligen enda som påverkar individens tillgång att använda smartphonen helt själv är det 
faktum att föräldrarna betalar för den varje månad och så också för apparna, vilket gör att 
tillgången till smartphonen påverkas av det och därmed kan föräldrarna använda telefonen 
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som ett sätt att styra över trettonåringarna. Smartphonen ser vi genom resultatet är en stor 
bidragande faktor till individens känsla av delaktighet. Utan en smartphone uppger 
trettonåringarna att de lätt kan hamna utanför, både på grund av att de inte går att nå via 
samma sociala nätverk men också för att de inte är uppdaterade på samma vis utan en 
smartphone. De uttrycker att det ger främst ger glädje att kunna ta del av andras liv via sociala 
nätverk men att det också kan finnas negativa effekter, i den mån att individen känner stress 
över att vara uppdaterad och hänga med i ”snacket” samt viljan att äga samma saker som 
omgivningen.  

DISKUSSION	  
I detta avsnitt följer först en diskussion kring de metodval vi gjort. Därefter kommer vi att 
diskutera det resultat vi tidigare framfört i förhållande till tidigare forskning och vår 
teoretiska referensram. För att underlätta läsningen har resultatdiskussionen delats in i 
underrubriker som är de samma som de frågeställningar studien bygger på. I slutet av 
diskussionen kommer vi att ge förslag för kommande forskning. 

Metoddiskussion	  	  
Vårt första val var kommunvalet och där gjorde vi ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010) 
grundat på att vi sedan tidigare har erfarenhet av den valda kommunen. Att den kommunen 
befinner sig bland de rikare kommunerna i landet inser vi är en faktor som skulle ha påverkan 
på vårt resultat. Vi antar att studien hade kunnat visa ett annat resultat om den hade 
genomförts i en kommun som har mindre god ekonomi eller där inte alla trettonåringar har en 
smartphone.   
 
Pilotstudien fick oss att välja riktning i hur vi skulle dela upp trettonåringarna efter kön och vi 
är väl medvetna om att könsuppdelningen kan ha påverkat vårt resultat. Från början hade vi 
inte alls med i beräkningen att genus skulle kunna vara en faktor att ta hänsyn till, vilket vi i 
efterhand kan se kanske hade varit en fördel. Detta uppmärksammades vi först under analysen 
av det transkriberade materialet, då det var då vi såg en röd tråd mellan grupperna i vad de 
hade uttryckt kring sitt användande. Vi anser att det resultatet var såpass genomträngande att 
vi valde att beskriva skillnaden mellan vad tjejerna respektive killarna beskrev just därför.  
 
Klassföreståndarna valde ut vilka elever som skulle delta i studien och de valdes utifrån vilka 
som de trodde skulle dela med sig av sina tankar och idéer. Även om vi är tveksamma till att 
det skulle påverka studiens resultat så är det givetvis möjligt att det har gjort det. Anledningen 
till att vi är tveksamma till att det skulle ha påverkat studiens resultat är att från samtliga 
fokusgruppsdiskussioner framkom överensstämmande resultat, något vi tror hade visat viss 
skillnad annars. 
   I de fokusgrupperna vi genomförde upplevde vi att de deltagande trettonåringarna var på 
samma våglängd, det vill säga att de alla delade med sig likvärdigt. Vi anser att storleken på 
grupperna var att föredra, då samtliga deltagare fick komma till tals utan att någon tog mer 
plats än någon annan. Trost (2010) påtalar att det faktum att ha flera deltagare i samma grupp 
kan vara ett hot mot konfidentialiteten, vilket vi anser att vi förebyggde i och med att de alla 
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fick underteckna ett kontrakt. Vi förmodar att det också är en av anledningarna till att de 
generöst berättade och delade sina uppfattningar men att fokusgruppsdiskussionerna hölls i 
skolans lokaler som är en bekant miljö för samtliga deltagare också är bidragande till det.  
 
Metodvalet anser vi är att föredra för att kunna starta en tydlig dialog med och mellan 
deltagarna. Det vi ville med studien var att undersöka hur de talar kring sin smartphone och 
då anser vi att fokusgruppsdiskussioner passar väl. Dock är vi medvetna om att när 
fokusgruppsdiskussioner hålls går det inte att veta om deltagarna väljer att fortsätta på samma 
spår som en tidigare deltagare svarat, just på grund av att någon annan redan startat en tanke. 
Det är därför svårt att avgöra om diskussionerna kunde tagit andra vändningar, vilket är något 
vi tvingats att finna oss i. Det gäller egentligen också att de var uppdelade efter kön, vilket vi 
dock inte tror har betydelse för hur de svarat, då de lika väl kan influeras av varandra som av 
det andra könet. Å andra sidan kan det också vara så att de kunde inspirerat varandra till andra 
tankegångar som till exempel kunde gjort att pojkarna hade utvecklat sina tankar om bland 
annat hur flickorna resonerade kring integritet eller tvärtom.  
 
Att vi använde ljudupptagning tror vi är en fördel av två olika anledningar. Det första gällande 
själva fokusgruppstillfället där vi kan anta att det är en fördel att vi som forskare är med i 
samtalet utan att sitta och anteckna allt som sägs. Det torde vara så att deltagarna då upplever 
att vi snarare är där som en del i gruppen än som forskare. Den andra är att det var en fördel 
att kunna gå tillbaka och lyssna på det om och om igen.  

Vi ser en fördel med att vi under analysen av vår transkriberade data använde oss utav dubbel 
tolkning, det vill säga att vi gjorde varsin analys av de 6 dokumenten. Vi anser att det styrker 
våra resultat då resultaten är dubbelt genomgångna. Vi anser också att resultaten styrks av det 
faktum att vi har elever från flera skolor i kommundelen, och att de därmed kan ha olika idéer 
och tankar om hur saker är.  
 
En nackdel med kvalitativ ansats är enligt (Eriksson-Zetterquist  Ahrne, 2011) att resultatet 
inte går att applicera på en hel population, vilket i vårt fall inte var vår avsikt. Vårt mål var 
inte att generalisera, då kontexten runt trettonåringar runt om i Sverige kan se väldigt olika ut, 
utan snarare att ge en bild av hur det kan se ut där den sociala kontexten socioekonomiskt ser 
ut på ett visst sätt. 
	  

Resultat	  diskussion	  
Resultatdiskussionen är uppbyggd för att diskutera de frågeställningar som vi hade i början 
av studien. Vi väljer detta sättet att diskutera resultaten eftersom de kategoriseringar vi gjort 
är så pass sammanflätade och svåra att reda ut var för sig.  
 
Hur	  kan	  smartphonen	  användas	  som	  en	  medierande	  artefakt	  för	  att	  främja	  lärande?	  
Smartphonen fungerar som en medierande artefakt för lärande på oändligt många sätt och 
smartphonen främjar definitivt lärandeprocesserna hos trettonåringarna. Eftersom vi ser ett 
konstant användande ser vi också att lärande sker kontinuerligt både på individuell nivå och i 
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sociala sammanhang. Detta anser vi gör det möjligt för trettonåringarna att ständigt utveckla 
sina kunskaper i relation till både sig själv och andra. Detta kan med fördel kopplas ihop med 
Säljös (2000) tankar om att individen lär sig i sociala sammanhang och i samspel med andra 
men också hur individen lär sig på egen hand i form av erfarenhetsbaserat lärande som 
tillexempel learning by doing (Egidius, 2009).  
I och med att smartphonen på ett effektivt sätt hjälper trettonåringarna att söka kunskap 
fungerar den som en hjälpande hand i lärandeprocesserna, något vi anser är viktigt att ha i 
åtanke är just det, en hjälpande hand. I och med att lärandeprocesserna enligt vårt resultat blir 
så tydliga vill vi poängtera att det är just det att det ”vanliga” lärandet inte försvinner. Hjälp 
av vuxna tror vi är en viktig bidragande faktor till att individens lärande. 
   Trots att resultaten visar att trettonåringarna själva kan se att de lär sig mycket med hjälp av 
sina smartphones så anser vi att föräldrahandledningen i vardagen fortfarande är väldigt viktig 
och avgörande. Vi tycker att lärandet inte får bli en teknologisk sak, utan det är viktigt att 
bibehålla det lärande som sker i interaktionen mellan människor.  

Eftersom vi lever i ett informationssamhälle (Korp, 2006) vill vi att allting ska gå fort. 
Smartphonen hjälper trettonåringarna till att snabbt kunna söka information under vilka 
förhållande som helst, vilket de inte kan göra med en äldre knapptelefon eller en dator som de 
måste starta upp innan den går att använda, detta ger sig till uttryck i detta citat: “Det kommer 
liksom så mycket snabbare att söka upp saker på iPhonen än att starta datorn och sånt, bara 
kolla direkt på telefonen så får man veta direkt om en sak eller så.” Å andra sidan kan det 
vara så att smartphonen skapar en lathet och att trettonåringarna inte kämpar för att hitta den 
information som de är ute efter. Vi tror att användandet av smartphone skulle kunna generera 
i en passivitet som då kan påverka lärandeprocesserna.   
 
När det gäller de mer personliga frågorna och funderingarna var trettonåringarna eniga i att de 
väljer att vända sig till föräldrar eller andra betydande vuxna för att veta att informationen de 
får är sann. De uppger att det finns så mycket information på internet och att det är svårt att 
veta vad som är relevant. Vi tror att det finns stor risk att det kanske är en förskönande bild av 
hur de faktiskt söker information på internet och det grundar vi på hur de uttryckte sig när vi 
talade om det, framförallt genom en alltför självsäker ton. Vi anser att de är viktigt att tänka 
på att lärandet är en ständigt pågående process och att trettonåringar, som befinner sig mitt 
emellan barn och vuxen kan behöva stöttning under den period som de ska finna sig själva. 
Det kan finnas stora risker med att lära ”fel” och då framförallt av all information de kan 
skaffa sig via internet. Det är framförallt det lärandet som vi kan se risker med och vi anser att 
det är av stor fördel att de har gått igenom källkritik i skolan, av just den anledningen, 
framförallt med tanke på den utvecklingsperiod som de genomgår. Det skulle kunna vara så 
att det faktum att det fötts in i den tid då smartphonen är något de växer upp med gör att de 
skulle kan bibehålla större förmåga att förhålla sig kritisk till media. Å andra sidan kan det 
vara så att de är mer naiva i sitt användande på grund av just det.  
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Säljö (2000) tar upp artefakter som en del av det sociokulturella perspektivet och delar upp 
dem i primära, sekundära och tertiära artefakter. Vi ser i vårt resultat att trettonåringarna 
använder sig av smartphonen kontinuerligt i vardagen och smartphonen är en artefakt som 
fungerar som ett hjälpande redskap för trettonåringarnas lärande, vilket trettonåringarna 
uttryckte är en viktig del i deras utveckling till lärande och nya kunskaper. Som Säljö (2010) 
klargör med en förklaring att de tre artefakterna är viktiga i individens liv för att allt ska gå 
ihop och fungera i vardagen. Smartphonen fungerar som en primär artefakt som är ett 
hjälpande redskap i trettonåringarnas vardag och vi anser att den skapar stora möjligheter för 
individen att vara uppdaterad med ny kunskap. Sekundära artefakter ser vi som de appar som 
trettonåringarna har på sina smartphones och som bidrar till att de kan ta till sig information 
om hur de ska agera. 
   Vi kan också se att de kan använda sig av spelen som ett lärande, vilket är precis det Säljö 
(2010) har som exempel angående tertiära artefakter ”Jag lär mig ju hur jag ska göra på spel 
och sånt typ, man måste ju lära sig, typ såhär, hur man ska göra saker eller för att 
koncentrera sig”, vilket är ett citat som faktiskt pekar på lärandet som sker via spel. Vi har 
däremot inte samtalat med de deltagande trettonåringarna kring vad de har för spel via sina 
smartphones och kan därför inte yttra oss hur de lär sig via spel. 

Vilka	  uttryck	  för	  socialisation	  formulerar	  trettonåringarna	  kring	  sitt	  användande	  av	  
smartphone?	  
Det sociokulturella perspektivet rör även socialisation i form av att lärande sker i sociala 
sammanhang tillsammans med andra individer (Säljö, 2000). Vårt resultat speglar hur 
trettonåringarna använder sin smartphone för att kunna socialiseras med andra och på så sätt 
förnya sina kunskaper. Trettonåringarna ger uttryck åt att det sker ett lärande genom de 
kommunikationsappar som en smartphone erbjuder, appar som de använder sig av för att 
kunna kommunicera tillsammans med sina vänner och sin familj. Vi anser att smartphonen 
möjliggör för trettonåringarna att dra kunskap om hur de ska agera och uppföra sig genom 
den kommunikationsmöjlighet som smartphonen bidrar med.  

De deltagande trettonåringarna var positivt inställda till att kommunikation med vänner och 
familj kan möjliggöras vida sin smartphone och kommunkationsappar. 
Kommunikationsappar, som till exempel Facebook, Instagram eller Kik är en ständigt 
pågående socialisationsprocess där trettonåringarna lär sig normer och regler om hur de ska 
bete sig mot andra. Ett framträdande resultat kring inställningen som de alla delar är att det 
kan vara svårt att avgöra hur personen som de chattar med har en positiv eller negativ ton i det 
de skriver. Det har resulterat i att det nu använder sig av smileys för att tydliggöra 
sinnesstämningen för att undvika att missförstånd uppstår. 

”Jag menar det är ju typ såhär, svårt att veta vad nån menar, när man skriver typ på kik. Om 
nån skriver nått, typ ”Ja, men det är ju självklart” så kan den typ mena det med en positiv ton 

eller typ tvärtom med en bitchig ton.”	  

“Det är inte så lätt hur man ska skriva ibland så inte någon blir sur eller så, då får man typ 
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lägga till någon smiles eller så för att den andra ska fatta vad man menar typ och inte tro att 
det är något eller så.” 

Vi ser här att de lär sig genom att upprepat agerande, learning by doing (Egidius, 2009). De 
lär sig hur de ska hantera situationer genom att de har upplevt det flertalet gånger och själva 
dragit slutsatser kring hur de bör göra eller uttrycka sig.  

Trettonåringarna berättade att det är en fördel att kunna använda sig av sociala medier både 
för de som vill utöka sitt kontaktnät men också för de som känner ett utanförskap. Detta anser 
vi påvisar att lättillgängliga sociala medier är en fördel för trettonåringarna för möjligheten att 
kunna förebygga att någon faller offer för utanförskap. Vi menar att våra resultat styrks med 
hjälp av Lee och Conroy (2005) som beskriver att internet ses som en arena där de kan 
uttrycka sina åsikter, få utlopp för intressen samt skapa nya relationer och kontakter. Även 
Subrahmanyam och Lin (2007) tar upp att internet och sociala medier upplevs som en viktig 
del i deras utveckling, en utveckling som skapas i sociala interaktioner.  

Vi kan av resultatet utläsa att trettonåringarna skapar sig en egen kultur via sociala medier, 
där de lär sig hur normer, regler och värderingar lämpar sig inom den specifika gruppen. Vi 
anser att det sker tydlig jämnårigsocialisation (Englund, 2005) där individen ständigt lär sig 
hur de ska kommunicera med andra och hur de ska hantera vardagliga situationer med hjälp 
av andra jämnåriga.  

Vi ser att trettonåringarnas socialisationsmöjligheter med jämnåriga är av stor vikt för dem, 
vilket de tydligt berättar. De menar att de kan missa viktig information om de inte har den 
möjligheten. Vi förstår på trettonåringarna att det är av enormt stor vikt för dem att följa med i 
det som händer och det tror vi har att göra med det som Englund (2005) tar upp, att gruppens 
tydliga åsikter om hur en individ ska vara spelar stor roll och om någon skiljer sig från 
mängden kan denna individ sättas på plats av de andra, vilket förklarar trettonåringarnas 
känsla för att hela tiden vara delaktiga och med i socialisationsprocesserna i de sociala 
medierna. Lee och Conroy (2005) menar att socialisation via internet är främjande för 
ungdomar för att det ger möjligheten för ungdomar att utmana sig själv samt attityder och 
beteenden. Vi ser tydligt koppling till vår studie där användningen av smartphone ger goda 
förutsättningar för trettonåringarna att reglerbundet socialisera sig och utmana sina tankar. 

 
Hur	  kan	  egenmakt	  och	  delaktighet	  möjliggöras	  genom	  användande	  av	  smartphone?	  
Resultaten av vår studie visade att användandet av smartphone möjliggör för de deltagande 
trettonåringarnas känsla av egenmakt. Bertel (2010) anger att individens möjligheter att alltid 
vara uppkopplad oavsett tid och rum är en faktor som ger chans att anpassa sig till 
information. Detta ser vi tydliga kopplingar till i vår egen studie där de uttrycker att de har 
alla möjligheter att göra det de vill med hjälp av sin smartphone. Korp menar vidare (2006) 
att individens känsla av egenmakt, som också kallas empowerment, är avgörande när 
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individen söker efter information på internet vilket vi håller med om eftersom informationen 
kan påverka trettonåringarna på olika vis.  
 
Trettonåringarna som deltog i studien visade sig anse att smartphonen är en viktig del för 
deras känsla av egenmakt och delaktighet. Trettonåringarna uttrycker att de mer eller mindre 
själva styr över sin smartphone. Detta är något vi ställer oss frågande till och vi anser att det 
hade varit intressant att höra föräldrarnas åsikt kring det. Vi tror att det kan finnas skillnader 
kring hur trettonåringarna och föräldrarna uttrycker sig kring ämnet men vi tror att det kan 
vara så att det finns viss realitet i det trettonåringarna uttrycker i och med att de själva 
uttrycker det just så. Om det är på det viset är det ganska självklart för oss att smartphonen 
främjar individens känsla av egenmakt. Precis som Hansson (2004) anser vi att 
vardagsmakten ger tillgång till individen att själv hantera och bestämma över sitt eget liv. Vi 
anser att det onekligen är en fördel till stor del men vi tror också att det är viktigt för 
trettonåringarna att de inte helt själva får styra över sin smartphone, då den innebär ett väldigt 
ansvar. Vi menar att de behöver stöttning av betydande vuxna i hanteringen av sin 
smartphone men efter denna studies resultat anser vi att det är av mycket stor betydelse att det 
inte blir någon övertramp på den personliga integriteten. Vi anser att det är lika moraliskt fel 
att ta sig in i någons personliga meddelanden som det anses vara att läsa någons dagbok. Om 
det görs övertramp på den personliga integriteten så kan enligt Askheim (2009) empowerment 
ses som en bidragande faktor till individens möjlighet att ta sig ur en svaghetsposition. Vi ser 
tydligt, både genom tidigare teorier samt vår egen studie, att egenmakt stärker individen. 
 
Valkenburg och Peter (2009) tar upp att det verkar vara en förändring i synsättet kring hur 
internetanvändandet ter sig och att det förr antogs vara negativt för individen. De menar att 
det inte går att avgöra effekterna av internetanvändande ännu men att forskningen visar att det 
är positivt för samhörighetskänslan. Detta anser vi att våra resultat också styrker, i och med 
att de deltagande trettonåringarna uttrycker att de upplever det positivt och viktigt för dem att 
ta del av de människors liv som de har runtomkring sig. Enligt vår studie har smartphonen 
visat sig vara gynnande för trettonåringarnas känsla av delaktighet men de uttryckte också att 
det kan finnas negativa effekter. För det första så kan de individer som inte har en smartphone 
hamna utanför då de inte kan vara delaktiga i de sociala medierna och inte heller följa med i 
de senaste spelen och liknande. ”Vissa har kanske inte en smartphone och så har man inte 
just den appen o så pratar alla om det i skolan så kan man inte vara med och delta för man 
vet inte vad man ska säga och så”. Citatet visar tydligt hur smartphonen också kan bidra till 
en känsla av utanförskap.  
    I och med att grupptillhörighet är ett av de starkaste mänskliga behoven (Winroth & 
Rydqvist, 2008) anser vi att det kan skapa klyftor i den sociala kontexten som trettonåringen 
befinner sig i. Utan en smartphone missar de möjligheten att vara med och påverka vilket 
Hansson (2004) menar är viktigt för att nå välbefinnande.  
Vi anser att detta kan kopplas till Valkenburg och Peters (2009) mening att internet kan 
användas i olika syften, antingen för att bibehålla relationer eller för dem som har svårare att 
skapa relationer i den verkliga världen. Därmed fungerar smartphonen som en hjälpande hand 
för de som behöver möjligheten att kunna socialisera sig på annat sätt än öga mot öga. 
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Berglund, Andersson, Kihlsten, Tengland & Wemme (2011) menar att delaktighet och 
egenmakt till stor del hör samman och att individens känsla av delaktighet är en viktig 
välmåendefaktor, vilket vi håller med om i och med att trettonåringarna uttrycker att 
delaktigheten är viktig för att känna att de har kontroll över sitt eget liv. Berglund et. Al 
(2011) menar att delaktigheten också avgörs genom sociala nätverk vilket bidrar till vårt 
resultat genom att trettonåringarna påtalade att en negativ effekt av användandet av 
smartphones är otrygghet. Otrygghet i form av det faktum att de inte har en aning vem som 
finns på andra sidan skärmen, att vem som helst kan skapa ett alias och antyda att de är någon 
annan. De är dock väl medvetna om denna problematik och vi ser att de i stora drag vet hur de 
ska hantera den typen av problematik, exempel på det är att de säger att kan blockera personer 
som de på något sätt finner otrevliga vilket därmed är en form av egenmakt. Askheim och 
Starrin (2007) menar är att styrka och kraft att hantera problem och då också makten att själv 
kunna välja och styra vilka de vill ha kontakt med.  
 
Vårt resultat visade stora skillnader i hur flickorna och pojkarna diskuterade kring huruvida 
smartphonen är deras egen och om föräldrarna vill hålla koll hur de använder den. Vi antar att 
det har med individens känsla av att kunna styra sitt eget liv och sitt självbestämmande, 
däremot ställer vi oss frågande till varför det uppvisas så stora avvikelser mellan de olika 
könen, framförallt eftersom det var något som var så genomträngande i samtliga 
fokusgruppsdiskussioner. Valkenburg och Peter (2009) påstår att pojkar gynnas mer av 
onlinekommunikation än vad flickorna gör då de menar att de har svårare att ta kontakt med 
andra offline, vi finner detta intressant i och med att delaktighet och egenmakt är till stor del 
är förknippade med varandra (Berglund et. Al, 2011). Vi tror dock att vårt resultat framförallt 
handlar om flickornas integritetskänsla och det de har mer personlig information på sina 
smartphones som de är rädda att någon annan ska ta del utav. Det verkar på de trettonåriga 
flickorna som att de tycker att saker och ting är mer pinsamma än vad pojkarna uttrycker.  
 
Den spontana reaktionen i samtliga fokusgruppsdiskussioner var att de inte upplever stress av 
sina smartphones. En stund in i diskussionen kom de dock på vissa stressmoment, bland annat 
sa de att de känner viss stress kring att de genom chattapplikationer såsom Kik hela tiden får 
notiser om nya meddelanden. Så också att de hela tiden är uppkopplade och ser de nyaste 
inköpen, både bland vänner och kändisar. Vi tycker att det är intressant att deras spontana 
reaktion är att de inte alls upplever någon stress, vilket på så vis indikerar att stressen är 
omedveten. Vi tror att det kan vara en fördel att samtala med dem om vad stress är och hur det 
påverkar kroppen för att undvika att smartphonen blir ett omedvetet stressmoment.  
 
Vi anser att de fördelarna med användandet av smartphones för trettonåringarna tydliggörs i 
den mån att den kan öka individens positiva självbild, de lär sig lösa problem och därmed 
inser de sin egen förmåga, de lär sig vad de är kapabla till. 
 
Hälsolitteraciteten som inbegriper förmågan att hämta, tolka och använda information 
(Nutbeam, 2010) är betydande enligt Mårtesson och Hensing (2011) för att främja välmående. 
Vi har i denna kopplat hälsolitteracitet till känsla av egenmakt. Vi anser att hälsolitteracitet, 
alltså att kunna inhämta, tolka och använda information är något som skapar känsla av 
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egenmakt. Precis som vi nämnde under första frågan anser vi att det är viktigt att tänka på 
ungdomarnas ständigt pågående lärandeprocesser och att de kan behöva extra stöd att hitta 
den relevanta informationen. Vi tycker dock att det uppvisar en relativt god förmåga att kunna 
sortera i vad som är relevant/icke relevant information, framförallt då de uttrycker att de 
hellre frågar sina föräldrar om de viktiga sakerna än att söka om dem på internet. Det faktum 
att de förstår vikten av att hitta ”felaktig” information och dess risker var något som 
förvånade oss till viss del, dock blir det mer begripligt i samband med att de haft källkritik i 
skolan. Vi anser ändå att föräldrar och andra betydande vuxna har en viktig roll i detta, då det 
är förhållandevis ny hantering av media och informationen de når behöver vara sann. När de 
har denna möjlighet har de också möjlighet att nå högre grad av hälsolitteracitet.  

Ett resultat som vi upplevde som oväntat var när samtalet kring mobbing kom upp, där 
trettonåringarna påtalade att de upplever att smartphonen där har bidragit till ett lärande. De 
menar att i takt med att nätmobbing har blivit mer omfattande, vilket också är en effekt utav 
den ökade användningen av smartphones (Statens Medierråd, 2013) har de också 
uppmärksammats om den typen av problematik, vilket därmed har bidragit till en större 
förståelse för fenomenet mobbing. De menar att det är ett känt problem som också talas om 
mycket i både skolan och i sociala medier där det finns en stor del information om hur de ska 
vara och agera mot varandra men också hur man inte ska vara.   

Slutsats	  
Smartphonen fungerar som en viktig artefakt för trettonåringarnas lärande. Den främjar 
lärandet i och med att den är så välutvecklad med mängder med funktioner på ett och samma 
ställe så bidrar smartphonen till ett konstant lärande, mycket på grund av att trettonåringarna 
alltid har den med sig och därmed är har möjlighet till lärande dygnet runt.  
   Trettonåringarna uttryckte att de ständigt kan kommunicera med omvärlden och därmed har 
de möjlighet att hela tiden lära i och av sociala situationer. De skapar en egen kultur via de 
sociala medier som de använder där de hela tiden utsätts för nya tankesätt och därmed lär sig 
olika normer och värderingar som finns i världen. 
 
De använder smartphonen som en artefakt som skapar egenmakt och delaktighet. Med 
smartphonen möjliggörs känslan av egenmakt på ett bredare plan eftersom smartphonen har 
så många olika funktioner som hjälper individen att själv bestämma och styra över sitt liv. 
Smartphonen är en tillgång som för individen upplevs som en minst sagt privat egendom, 
något lika privat som en dagbok. Även känslan av delaktighet främjas vid användandet av 
smartphones, då den ger bredare möjligheter för individen att hänga med i nyheter samt att 
hålla kontakt med vänner. En kritisk tanke är att utanförskap kan skapas lika väl som 
delaktighet, framförallt för de som inte har en smartphone och därför inte kan hållas 
uppdaterade men också för att ständig uppdatering kan skapa ett ”ha-begär” som kan vara 
svårt att motstå när man är tonåring. Trettonåringarna kräver av sig själva att ständigt hålla 
koll på alla nyheter vilket skapar stress. 
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Vi kan se att det absolut är en fördel för trettonåringarna att ha en smartphone då fördelarna 
väger över alla gånger, dock är det så att det i ett större perspektiv kan skapa klyftor i 
samhället. Resultatet vi fick fram var beroende på den sociala kontexten och för att inte skapa 
klyftor, både inom den specifika kontexten men också i bredare perspektiv, behöver vi hitta 
en lösning som samtliga individer gynnas av i och med det Samuelsson (2014) säger om att de 
unga som inte har en smartphone löper stor risk att hamna efter i den digitala världen och 
förlorar den gemenskapsmöjlighet som en smartphone bidrar med. 
 
Avslutande vill vi kommentera den inledande reflektionen vi hade kring socioekonomiska 
förutsättningar. Enligt FHI (2013) kan en risk mot delaktighetskänslan vara socioekonomiska 
skillnader och eftersom de socioekonomiska skillnaderna kan tydliggöras för trettonåringar på 
flera arenor, inte minst i skolan, tror vi att resultatet kan påverkas av detta. Vi tror att de 
deltagande trettonåringarna i just denna studie inte påverkas av det i och med att de bor i just 
den specifika kommundelen. Studien ger sken av att trettonåringarna i den valda 
kommundelen har relativt goda socioekonomiska förutsättningar vilket klart påverkar 
resultatet av studien då de deltagande trettonåringarna alla har en smartphone och de kan 
relatera väl till ämnet. Vårt antagande om att de eventuellt ser på sin smartphone som en 
självklarhet har efter denna studie förstärkts.   
   Slutsatsen av denna studie är att smartphonen absolut är en viktig faktor i den tidsepok vi 
lever i. När teknologin går framåt är det viktigt att vi följer med i utvecklingen och därmed 
behöver vi vara våra ungdomar behjälpliga med hanteringen av det.  
 

Rekommendation	  för	  kommande	  forskning	  
Vi skulle rekommendera kommande forskning att undersöka hur tonåringar ser på smartphone 
i en kontext med mindre god ekonomi samt om de där upprätthåller liknande lärande som vi 
sett i vår studie. Vi skulle framförallt rekommendera att studera skillnaderna för tonåringar i 
en kontext med goda kontra mindre goda socioekonomiska förutsättningar.  
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Bilagor	  	  
 
Bilaga	  1	  –	  Förfrågan	  till	  skolan	  	  	  
      2014.03.13 
Hej!     
 
Vi är två tjejer som läser sista terminen på Hälsopedagogiskt program i Halmstad. Vi ska nu 
skriva vårt examensarbete och vi vill göra en studie bland sjätteklassarna i ---, som vi hoppas 
att era sjätteklassare vill och kan vara med i.  
 
Eftersom unga har så stor tillgång till media idag via smartphones, vill vi undersöka 
hur självkänslan ser ut hos trettonåringarna i --- och vilka faktorer som påverkar detta samt 
om känslan av egenmakt och delaktighet påverkas av om man använder smartphone. 
 
Detta kommer att ske via enkätformulär. Om möjlighet finns skulle vi också vilja genomföra 
en fokusgruppsdiskussion med en mindre grupp slumpmässigt utvalda elever. 
 
Enkäten skulle kunna mejlas till er så kan ni lämna ut den eller så kan vi komma ut till 
klasserna. Detta skulle behöva ske mellan vecka 15-17. 
 
Ni får gärna höra av er om ni har några frågor, antingen via mail  
suskom11@student.hh.se eller på telefon 0735-XXX XXX/0768-XXX XXX. 
 
 
Vänliga hälsningar  
Susanna Komsell och Filippa Hultgren Müller 

 
	  
	  
	  
	  



Bilaga	  2	  -‐	  Informationsbrev	  till	  föräldrar	  
Till föräldrarna till barnen på ---skolan, ---skolan och ---skolan 

2014.04.07 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser sista året på det Hälsopedagogiska 
programmet. Under vårterminen vill vi inom ramen för en vetenskaplig studie som har fokus 
på pedagogiska frågeställningar, genomföra gruppdiskussioner och samla in enkätsvar. 
Studien syftar till att undersöka hur självkänslan ser ut hos trettonåringarna i --- och vilka 
faktorer som påverkar detta samt om känslan av egenmakt och delaktighet påverkas av om 
man använder smartphone. För att få in information till vår studie är Ert barn viktigt för oss. 
 
Alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi 
som forskare som har tillgång till det insamlade materialet. Ingen information om den 
enskilde individen kommer att gå att identifiera av utomstående eller via examensarbetet.  
 
Vår avsikt är att lämna ut enkäterna samt hålla gruppdiskussioner under vecka 17 och 18 och 
det vore därför bra om ni vill lämna nederdelen på detta papper åter till klassföreståndare så 
fort som möjligt.  
 
Vänliga hälsningar,  
Susanna Komsell och Filippa Hultgren Müller 

 
	  
	  
	  
Godkännande	  att	  mitt	  barn	  får	  delta	  i	  studie	  kring	  självkänsla	  och	  dess	  
påverkansfaktorer	  samt	  känslan	  av	  egenmakt	  i	  förhållande	  till	  smartphone-‐användande	  
genom	  enkät	  och	  gruppdiskussioner.	  
	  
	  
Mitt	  barn	  heter	  _________________________________	  och	  går	  på	  skola	  _______________________________	  
	  
Mitt	  barn	  får	  delta	  
	  
Mitt	  barn	  får	  inte	  delta	  
	  
	  

Ni får också gärna kontakta ansvarig 
lärare på Högskolan i Halmstad.  
 
Lektor, Ole Olsson 
035-XXXXXX, ole.olsson@hh.se 

Har ni några frågor eller funderingar får ni 
gärna kontakta oss via mail eller telefon 
 
0735-XXX XXX eller 0768-XXX XXX 
suskom11@student.hh.se  
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Bilaga	  3	  -‐	  Fokusgrupp	  	  

Intervjuguide 
- Fokusgruppsdiskussion 
 

”Syftet med studien är att undersöka om dagens informationssamhälle, i och med det ökade 
användandet av smartphones, kan vara gynnande för individens känsla av egenmakt och 

delaktighet. Vi vill också belysa vad individen lär sig via användande av smartphone samt hur 
individen socialiseras via den” 

 
1. Presentation och introduktion   

• Vilka vi är  
• Vilka är deltagarna 
• Syftet med studien och etiska förhållanden 

 
TEMA 1 – SOCIALISATION 

• Kommunikationsappar 
• Vad lär du dig? 
• Vad lär genom kontakt med andra? 

 
TEMA 2 – LÄRANDE 

• Medierande artefakt av? 
• Vad lär du dig? 
 

 
TEMA 3 – EGENMAKT & DELAKTIGHET 

• Användningsområde 
• Känslor kring användandet 
• Är smartphonen viktig, varför? 
• Vad ger gemenskapskänsla? 

 
2. Avslutning 

• Sammanfattning av vad som sagts 
• Har vi uppfattat dem rätt? 
• Finns det något vi missat som bör tilläggas? 
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Bilaga	  4	  -‐	  Kontrakt	  
 

För studien kring användande av smartphone. 

 

När jag skriver på detta så accepterar jag att det som sägs under denna 

fokusgruppsdiskussion inte får föras vidare till någon annan. Det vi pratat om under 

fokusgruppsdiskussionen stannar mellan de som skrivit under. 

 

 

Ledare av fokusgruppen: 

 

 

Deltagare 1:  

Namn: 

 

Datum:  

 

 

Deltagare 2: 

Namn:  

 

Datum:  

 

 

Deltagare 3: 

Namn:  

 

Datum:  

	  

	  

	  

	  
	  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Filippa Hultgren Müller

Susanna Komsell


