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Abstrakt 

En smartphone är en teknisk apparat som successivt tar mer och mer plats i vårt vardagsliv. 

Att äga denna tekniska pryl betyder att man är ständigt anträffbar och att vara utan den har 

kommit att bli allt svårare. I takt med detta läggs mycket av vår uppmärksamhet och tid på 

våra smartphones vilket kan bidra med bland annat konsekvenser för våra sociala 

interaktioner med de närmsta vi har, vår familj. Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en 

förståelse kring användandet av smartphones samt vilket inflytande den har på sociala 

interaktioner samt tillgängligheten mellan föräldrar och barn. Vi har valt att göra en kvalitativ 

studie för att besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte. Vidare har vi valt att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer för att skapa en djupare förståelse kring våra 

respondenters känslor, uppfattningar, åsikter och erfarenheter kring smartphones. Dessa 

intervjuer har vi sedan tolkat i vårt resultat utifrån en hermeneutisk infallsvinkel. Vidare har vi 

kopplat resultatet till tidigare forskning för att hitta samband och olikheter samt använt oss av 

teorier för att stödja våra tolkningar i vår sociologiska analys. Det teoretiska ramverket vi har 

utgått ifrån har innefattat tid och rum (Giddens), Social responsivitet kontra asocial 

responslöshet (Asplund) och sociala roller (Goffman). Resultatet visar i sin tur att 

smartphones skapar en distansering mellan föräldrar och barn vilket bidrar till en försämrad 

interaktion mellan dem. Samtidigt uppskattades tillgängligheten som smartphones bidrog med 

då våra respondenter ansåg det vara viktigt att kunna nå sina barn respektive föräldrar 

oberoende av tid och rum.  
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Abstract 

A Smartphone is a technical device which is gradually taking more and more place in our 

everyday lives. To possess this technological gadget means that you are constantly available 

and to be without it has become increasingly difficult. In line with this, a great deal of our 

attention and time is put on our smartphones which can contribute with consequences for our 

social interactions with the nearest we have, our family. Our purpose with this paper is to 

create an understanding of the use of smartphones and what influence it has on the social 

interactions and availability between parents and children. We have chosen to do a qualitative 

study to answer our questions and to achieve our aim with this study. Furthermore, we have 

chosen to use semi-structured interviews to create a deeper understanding of people's feelings, 

perceptions, opinions and experiences about smartphones. These interviews have been 

interpreted in our results by using a hermeneutic perspective. Furthermore, we have linked the 

results to previous research to find correlations and differences and theories to support our 

interpretations of our sociological analysis. The theoretical framework we have used has 

included time and space (Giddens), social responsiveness versus asocial unresponsiveness 

(Asplund) and social roles (Goffman). The result shows in turn that the smartphone creates a 

distance between parents and children, which contributes to the deterioration of interaction 

between them. Meanwhile, the availability which the smartphone contributes with, was 

considered as highly important by our respondents because they want to be able to reach their 

children and parents, regardless of time and space. 
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1. Inledning 
Idag är ägandet av en smartphone en självklarhet och enligt en undersökning från 2013 gjord 

av Zenith Optimedia förväntas nio av tio av den svenska befolkningen använda smartphones 

år 2016. Smartphones tillåter oss att stiga in i en värld fylld av möjligheter och många 

människor idag kan inte vara utan den (Polvall, 2011, 7 april). Smartphones har tagit en stor 

plats i mångas liv och att äga en smartphone innebär oftast att ständigt vara tillgänglig via 

samtal, sms, sociala medier med mera. Idag används smartphones av både unga och vuxna, 

föräldrar och barn och många av dem klarar inte av att stå emot impulsen av att titta på sin 

smartphone, trots att de är tillsammans med sina barn respektive föräldrar eller har 

fredagsmys med hela familjen. Ett ljud från smartphonen kan överrösta allt och alla och när 

den tas fram när man sitter med ett sällskap visar man medvetet eller omedvetet att dem i 

sällskapet inte är lika viktiga som de som nås via ens smartphone.  

Smartphones är samtidigt fantastiskt användbara, något som började som en flyttbar telefon 

har utvecklats till en multifunktionell maskin som kan användas för att skicka sms, fota, 

samtala, lyssna på musik, surfa på internet, se filmer och mycket mer (Polvall, 2011, 7 april). 

Smartphones har kommit att bli ett verktyg och kan upplevas som ett hjälpmedel för att främja 

den sociala interaktionen och tillgängligheten mellan människor.  

Upplevelserna kring smartphones varierar. Den anses både tära och gynna våra sociala 

interaktioner med andra människor, därför anser vi att det behövs mer uppmärksamhet kring 

detta fenomen. Vi vill studera hur användningen av smartphones påverkar sociala 

interaktioner samt tillgängligheten i, enligt oss, en av de viktigaste relationerna vi har, mellan 

föräldrar och barn. Detta för att skapa en förståelse för vad det finns för konsekvenser av 

smartphone-användningen på sociala interaktioner, om den möjligtvis prioriteras före 

människorna vi har runt om kring oss samt hur den påverkar tillgängligheten mellan föräldrar 

och barn.  

 

 

 

 

	  

	  



1.2 Syfte & Frågeställning 
	  

Vi vill genom studien försöka bilda oss en djupare förståelse för hur användning av 

smartphones inverkar på den sociala interaktionen samt tillgängligheten mellan föräldrar och 

barn och i sådana fall hur den påverkar interaktionen mellan dem. Genom att genomföra 

semistrukturerade intervjuer på totalt fem föräldrar och deras fem barn vill vi bilda en 

förståelse kring detta fenomen. Detta vill vi göra med hjälp av deras egna upplevelser kring 

smartphones påverkan samt den tidigare forskning som presenteras och framför allt vår 

teoretiska referensram. Vår frågeställning lyder: 

• Vilka konsekvenser får användningen av smartphones för den sociala interaktionen 

samt tillgängligheten mellan föräldrar och barn i deras vardagsliv? 

 

1.3 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i sju kapitel. I andra kapitlet ger vi en redogörelse för tidigare 

forskning som har gjorts som berör studiens ämne. Där har vi främst hänvisat till forskning 

som visar på de konsekvenser som smartphone-användningen medför, men även kastat ljus på 

de positiva effekter smartphones kan bidra med. Dessa forskningar kommer jämföras med 

vårt resultat i analysen.  Därefter har vi ett kapitel som beskriver vår teoretiska referensram 

som kommer att ligga till grund för uppsatsens sociologiska analys. Vårt fjärde kapitel ger en 

redogörelse för studiens metodansats, vår förförståelse och val av metod, hur vi har gått 

tillväga, hur vi har behandlat vår empiri samt de etiska aspekter vi har tagit hänsyn till. I vårt 

femte kapitel presenterar vi vårt resultat av intervjuerna som har utförts. Resultatet är uppdelat 

i olika teman som har utvecklats utefter respondenternas svar och som vi därför ha ansett är 

relevanta att utgå ifrån. Dessa teman är: Användandet av smartphones, kommunikation genom 

smartphones, konsekvenser av smartphone-användning och tillgänglighet genom 

smartphones. Därefter presenterar vi en sociologisk analys i vårt sjätte kapitel. Vi har där 

sammankopplat och jämfört resultatet med tidigare forskning samt teorier som presenterats i 

det andra och tredje kapitlet för att besvara studiens frågeställning. I vårt sjunde kapitel 

sammanfattar vi analysen och presenterar en slutsats. Avslutningsvis tar vi upp våra slutliga 

reflektioner kring arbetet. 

1.4 Avgränsningar 
Ämnena familj och smartphone är två väldigt breda forskningsområden. Att göra en fördjupad 

studie kring hur smartphones påverkar familjekulturen hade krävt mer tid än den vi har haft 



till vårt förfogande. Därför valde vi att smala av området och lägga fokus endast på 

interaktionen och tillgängligheten mellan en förälder och ett barn i samma familj. Vi går 

följaktligen ifrån familj som organisation och fokuserar istället på två enskilda individer i en 

och samma familj. Det vi vill få en djupare förståelse för i vår studie är hur en smartphone 

påverkar den sociala interaktionen samt hur den påverkar tillgängligheten mellan föräldrar 

och barn. 

Vi vill även förtydliga att vi använder oss av två begrepp: smartphone och mobiltelefon. 

Skillnaden mellan en vanlig mobiltelefon och en smartphone är att smartphones är mer 

utvecklade samt har mer funktioner. Detta har ingen betydelse för vårt syfte med denna studie 

därför gör vi ingen åtskillnad mellan dessa två begrepp. Vi använder oss inte enbart av 

begreppet mobiltelefon eftersom samtliga respondenter är ägare till en smartphone medan 

teoretikerna och forskarna i bakgrundskapitlet använder sig av begreppet mobiltelefon. 

2. Bakgrund & tidigare forskning 
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskningar som gjorts kring vårt forskningsområde. Vi 

har hittat många artiklar och böcker som handlar om hur användningen av mobiltelefonen 

påverkar vårt sociala beteende och den sociala interaktionen. Vi har tagit med den mest 

relevanta forskningen som har hjälpt oss att problematisera vårt forskningsområde och 

bidragit till en djupare förståelse för hur en mobiltelefon kan påverka respondenternas vardag. 

Inledningsvis kommer vi att ge en kort tillbakablick på den historiska utvecklingen av 

telefonen, detta för att förtydliga hur pass nytt fenomen mobiltelefonen är med hänsyn till den 

väldiga plats den har hunnit ta i vårt vardagsliv. Vidare går vi in på betydelse, fördelar och 

nackdelar med en mobiltelefon samt hur den sociala interaktionen påverkas. Pitichat (2013) 

ger ett exempel på en nackdel som han jämför med ett beroendebeteende. Resterande artiklar 

beskriver hur en mobiltelefon kan vara till en fördel och bland annat användas som ett 

hjälpmedel, men även vilka förödande konsekvenser den utsätter oss för. I analyskapitlet 

använder vi oss framför allt av vårt teoretiska ramverk men även dessa forskningar för att 

försöka hitta eventuella likheter och förklaringar. 

2.1 Historisk utveckling 
Alexander Graham Bell lämnade år 1876 in en patentansökan på telefonen som hastigt gjorde 

succé i Sverige, som senare även blev Europas telefontätaste land. Det första 

telekommunikationsföremålet som fick tillhandahållas av privatpersoner var just telefonen 

och idén bakom telefonens historia var att kunna skicka trådlös kommunikation mellan 



varandra. Trots att telefonen skapades tidigt så började inte den trådlösa telefonen ta plats i 

samhället förrän 1980-talet (Tekniska Muséet, 2011).  

År 1992 presenterades den första smartphone-prototypen av IBM på en amerikansk datamässa 

(Telia, 2015). En smartphone är en mer utvecklad mobiltelefon som gränsar till att vara både 

mobiltelefon och dator. Med smartphones kan du, förutom de sedvanliga funktionerna så som 

att ringa och sms:a, även skicka mail, installera applikationer samt surfa på internet. Efter år 

1992 när prototypen lanserades har utvecklingen av smartphones successivt byggts på och 

dess funktioner ökat och avancerats. Smartphones historia visar klartecken på att intresset att 

använda en mobiltelefon med datafunktioner är stort och ökar hela tiden. Den underlättar 

vardagen och gör det möjligt för oss att ständigt vara uppdaterade och anträffbara på många 

olika sätt på en och samma gång (Telia, 2012). 

2.2 Mobilanvändningens konsekvenser 

Pitichat (2013) skriver i sin artikel ” Smartphones in the workplace: Changing organizational 

behavior, transforming the future” bland annat om människornas bekymmersamma mönster 

när det gäller mobiltelefon-användning. Enligt artikeln kan detta problematiska mönster ge 

destruktiva konsekvenser inom yrkes-, sociala- och familjelivet, och detta beteende kan i sin 

tur leda till ett problematiskt handlingsmönster. Likadana beteendemönster kan enligt Pitichat 

(2013) upplevas i samspelet mellan bland annat individer och mobiltelefoner. Pitichats (2013) 

undersökning riktade in sig på hur mobiltelefonägare använder sina mobiltelefoner på sina 

arbetsplatser. Studiens resultat visar att det finns en problematik kring användningen av 

mobiltelefoner. Exempel på denna problematik är ett missbruk liknande beteende eller förlust 

av kontrollen över frekvensen av mobiltelefon-användningen, detta i sin tur menar Pitichat 

(2013) har en negativ effekt på arbetet och sänker produktiviteten. Människor tenderar att ha 

sina smartphones i sina händer hela tiden, smartphones är anslutna till människors liv; det blir 

en del av vardagen. Av denna anledning hävdar vissa forskare och chefer, som Pitichat (2013) 

refererar till i sin studie, att de anställda inte fullt ut använder sin tid och uppmärksamhet i sitt 

arbete. Deras fokus hamnar istället på sina smartphones, som i sin tur kan skada 

produktiviteten. Dessutom kan överdriven användning av smartphones skilja människor från 

verkligheten (Pitichat, 2013). 

 

 



2.3 Återkommande störningar  
Wiberg & Whittaker (2005) hänvisar till Whittaker et al (1994) som skriver att så många som 

90 % av alla korta telefonsamtal sker oplanerat och orsakar därmed avbrott i mottagarens 

vardaghandlingar. Dessa störningar medför en stor psykisk påfrestning. Den ökade psykiska 

påfrestningen orsakas inte bara av själva avbrottet utan även konsekvenserna av dem. När 

mottagaren avbryter den pågående handlingen och sedan ska återgå till den, kan det oftast ta 

en stund innan mottagaren lyckas återuppta samma handling. Det går åt en stor del av dagen 

till att minnas och sätta sig in i den avbrutna interaktionen. Wiberg (2005) kallar den ökade 

psykiska påfrestning för ”interaction overload”.  

Enligt Barry och Perry (2000) har mobiltelefonproducenterna inte insett de följder som 

mobiltelefonerna orsakar. Detta förklarar de beror på att produkttestningen äger rum i 

laboratoriska miljöer och inte i naturliga miljöer. Det är svårt för en individ i dagens samhälle 

att stänga av sin mobiltelefon. Att vara ägare till en mobiltelefon innebär ett underförstått krav 

på att kunna bli kontaktad oberoende av tid och plats, vilket gör det svårt för en individ att 

stänga av sin mobiltelefon (Licoppe och Heurtin, 2001). En mobiltelefon, menar Geser 

(2004), förorsakar mer stress än en vanlig, traditionell fast telefon. Han förklarar att 

mobiltelefonens mobilitet och rörlighet medför att människor blir avbrutna oftare i en 

pågående interaktion med andra. Det blir svårt för individen att prioritera i sådana situationer 

mellan lusten att svara och upprätthållande av den pågående interaktionen. Wiberg & 

Whittaker (2005) försvarar dem som stör mottagarens situation. De förklarar att anledningen 

till dessa avbrott som dessa personer förorsakar är att de saknar uppfattning om mottagarens 

rådande situation vid nästan alla kommunikationssätt, förutom kommunikationen som sker 

ansikte mot ansikte.     

2.4 Människors sociala beteende kring mobiltelefonen 
Licoppe och Heurtin (2001) skriver att innehavet av en mobiltelefon medför en förväntan på 

att ständigt vara tillgänglig. Dock menar de att individer har valmöjligheter att använda sig av 

olika taktiker på hur de ska hantera inkommande telefonsamtal. Ett telefonsamtal behöver inte 

alltid bli besvarat och kan istället skickas vidare till röstbrevlåda. Att låta telefonsamtalet bli 

obesvarat är bara en tillfällig undanflykt från tillgängligheten och medför istället ett nytt 

ansvar på att höra av sig tillbaka vid ett senare tillfälle (Licoppe och Heurtin 2001).  

Det är inte bara innehavandet av en mobiltelefon som påverkar en social situation utan även 

mobiltelefonens blotta existens (Plant 2002). Att ha en mobiltelefon liggandes framme 



signalerar till omgivningen att den när som helst, genom ett inkommande telefonsamtal eller 

meddelande, kan avbryta den pågående interaktionen. Detta kan i sin tur orsaka stress och 

psykisk påfrestning. Enligt Barry och Perry (2000) finns det en allmän regel vad gäller en 

ringande mobiltelefon, om vi till exempel inte svarar på ett inkommande telefonsamtal bryts 

den regeln. Människor följer en rad olika regler i sin vardag för att vara accepterade av 

omgivningen, det finns dock ingenting som säger att vi måste följa dem. Skulle en individ 

välja att bryta dessa regler ökar risken för omgivningen att få det svårare att begripa sig på 

individens agerande.    

Trots att det fortfarande inte finns någon nedskriven etik kring användandet av en 

mobiltelefon, kan man se en framväxt av en ny social kultur gällandes mobiltelefon-

användning. Srivastava (2005) skriver att mobiltelefonens betydelse har gått från att vara en 

enbart teknisk utrustning till ett socialt objekt. Mobiltelefonens huvudsakliga uppgift är att 

vara ett hjälpmedel för att bredda och bevara individens sociala nätverk. Mobiltelefoner har 

även bidragit till att förändra kommunikationsvägar mellan människor, ett tecken på detta är 

att det sedan 2000-talet finns många fler mobiltelefoner än fasta telefoner. Enligt Licoppe och 

Heurtins (2001) studie är den främsta anledningen till införskaffande av en mobiltelefon att 

kunna bli nådd via telefonsamtal. Även Geser (2006) lyfter fram en diskussion kring 

tillgängligheten via en mobiltelefon och förklarar att mödrar brukar en mobiltelefon som en 

”konstgjord navelsträng”.  

2.5 Mobilen som socialt fenomen 
Sociologen Hans Geser (2004, 2006) har i sina två artiklar ”Toward a sociological theory of 

the mobile phone” och ”Is the cell phone undermining the social order? – Understanding 

mobile technology from a sociological perspective, Knowledge, Technology & Policy” fört 

fram en diskussion kring innebörden av mobiltelefonen, dess användning samt hur stor 

påverkan den har i människors liv. Han berör de nyskapande möjligheter som mobiltelefonen 

har, bland annat att den kan intressera människor att kommunicera över tid och rum. Den 

grundläggande orsaken för människor till att införskaffa sig en mobiltelefon var 

tillgängligheten, att bland annat kunna få tag på sin familj under nödsituationer. Dock har 

utvecklingen pekat på att mobiltelefon-användningen har gått från speciella och oförutsedda 

situationer till mer alldagliga och förutsedda situationer. Mobiltelefon-användning skapar en 

distansering mellan individer när de befinner sig i olika former av grupper i varandras direkta 

närvaro. Samtidigt skapar den även en form av tillhörighet till dem man kommunicerar med 

genom mobiltelefonen (Geser, 2004). 



Geser (2004) förklarar vidare att vi genom mobiltelefonens teknik kan kontakta personer som 

inte finns i vårt vardagliga umgänge, till exempel arbetsgivare eller hyresvärdar, och även 

hålla kontakten med personer som befinner sig i andra länder.  På så sätt växer vårt sociala 

nätverk genom mobiltelefonen. Ansikte mot ansikte interaktioner mellan människor växer 

även då det genom mobiltelefonens funktioner är lättare att bestämma träffar. Enligt Geser 

(2006) finns det både fördelar och nackdelar med mobiltelefonen. Fördelen är att du kan, om 

du vill, låta bli att ge mobiltelefonen uppmärksamhet när den ringer eller när du får sms och 

kan istället ringa upp eller skicka sms vid en annan tidpunkt. Nackdelen är att mobil-

användningen kan försämra människans sociala kompetens i bland annat sociala interaktioner 

som sker i det lokala rummet. Han förklarar detta genom att berätta om hur han observerade 

gäster på ett café i Paris vars fullständiga uppmärksamhet lades på deras mobiltelefoner, 

istället för att läsa tidningarna som fanns på caféet som gästerna hade till sitt förfogande. Han 

tolkade det som att mobiltelefonen bidrog till att gästerna inte längre behövde utöva någon 

form av interaktion och att detta i sin tur fungerade som ett skydd för gästerna, som inte 

längre behövde bekanta sig med någon i sin närhet (Geser, 2006). Med hjälp av 

mobiltelefonen behöver individen inte vara på en specifik plats för att interagera med 

människor och denna typ av interaktion kan ske när som helst oberoende av tid.  

Mobiltelefonen har även kommit att bli en trygghet för föräldrar som genom mobiltelefonens 

funktioner kan nå sina barn oberoende av tid eller plats. Mobiltelefonen minskar även 

ensamhetskänslan bland individer. 

2.6 Mikrokoordinering 
Ling och Yttri (2002) förklarar att begreppet mikrokoordinering handlar om att kunna skapa 

möjligheter för förändring av olika planer med hjälp av mobiltelefonen. Det kan handla om att 

kunna ringa eller sms:a om att man kommer sent, att specifika planer har ändrats i sista minut 

eller att det skett en ändring av mötesplatsen. Denna mikrokoordinering kan i sin tur 

successivt leda till att man förväntar sig att bli meddelad när något liknande händer samtidigt 

som det även kan bli som ett krav att meddela. Att planera blir mindre viktigt då 

mobiltelefonen erbjuder en direkt kontakt som underlättar omplaneringar och förändringar i 

planerna då detta kan meddelas kvickt och simpelt. 

Vidare beskriver Townsend (2000) i sin artikel “Life in the realtime city: mobile telephones 

and urban metabolism” att den viktigaste förändringen som sker för dem människor som 

anpassar sig helt efter de nya möjligheterna i mobiltelefon-livsstilen, är att tiden blir en vara 

som köps, säljs och handlas med över mobiltelefonen. Det gamla schemat med minuter, 



timmar, dagar och veckor försvinner i en ständig ström av förhandlingar, omkonfigurationer 

och omplaneringar. Man kan avbrytas eller avbryta sitt sällskap när som helst. Townsend 

(2000) menar att människor lever i en så kallad ”phone space” som de aldrig kan släppa 

eftersom att det är deras primära länk till ett tidsmässigt, rumsligt och splittrat nätverk av 

vänner och bekanta som de har konstruerat för sig själva.  

2.7 Sammanfattning 
Ovan har vi presenterat en del av dem tidigare forskningarna som har gjorts kring 

mobiltelefonens utveckling samt vilken påverkan den kan ha i människors vardagsliv. Vi har 

valt att presentera forskning som påvisar både positiva och negativa konsekvenser av 

mobiltelefon-användningen samt hur syftet med införskaffande av en mobiltelefon har 

förändrats över tid. Flera av de presenterade forskningarna lyfter bland annat fram hur en 

mobiltelefon kan påverka människornas liv på arbetsplatsen, i familjen och i vännernas 

sällskap. Vidare har det visat sig att de till synes fördelaktiga funktionerna med en 

mobiltelefon även kan uppfattas och kännas som en påfrestning i människors liv. 

Återkommande störningar, den ständiga tillgängligheten samt distansering mellan 

människorna är några exempel på den negativa sidan av mobiltelefonens existens.  

Vi har valt att kasta ljus på just dessa forskningar för att bland annat hjälpa läsarna att få en 

djupare förståelse av fenomenet som studeras i denna uppsats. Forskningarna har även hjälpt 

oss i vår avgränsning, utformning av intervjufrågor samt val av teorier.  

3. Teorier 
I detta kapitel har vi gjort en presentation av dem teorier som utgör vår teoretiska referensram. 

Teorierna är utvalda efter relevans till vår studie och dess syfte. Teorierna kommer att 

användas som grund för vår analys och dessa är: tid och rum (Giddens), social responsivitet 

kontra asocial responslöshet (Asplund) och sociala roller (Goffman). Dessa teorier ska hjälpa 

oss att skapa en förståelse för våra respondenters användning av smartphones och hur 

användningen i sin tur påverkar deras sociala interaktioner samt tillgänglighet. 

3.1 Tid och rum 
Det mest karakteristiska för samtidens senmoderna samhälle enligt Giddens (1996) är 

åtskiljandet av tid och rum. I och med denna åtskillnad har det blivit genomförbart för 

individer att vara i kontakt med varandra oavsett vart i världen de befinner sig. Giddens 

(1996) menar att vi har rensat tiden på innehållet vilket betyder att tiden inte längre är 

anknuten till en platsbunden kontext. I det förmoderna samhället använde individer sig av 



andra sociala markörer i rummet för att få veta tiden och ””när” var nästan överallt 

förbundet med ”var”” (Giddens, 1996 s.26). Idag är inte tiden detsamma som i den 

förmoderna kulturen utan är snarare en allmänt bruklig markör. Giddens (1996) menar vidare 

att även rummet har kommit att bli innehållslöst vilket innebär att rummet frånskiljs från 

platsen och det uppkommer ett så kallat ”tomt rum”. Förr i tiden hade handlingar påverkan på 

platser där de utfördes och därmed var handlingsrum oftast kopplat till handlingsplats. 

Åtskillnaden mellan rum och plats förklarar Giddens (1996) på följande sätt: ”Modernitetens 

framväxt ryckte allt mer loss rummet från platsen genom att ge näring åt relationer mellan 

”frånvarande” personer på avstånd från varje situation där man interagerar ansikte mot 

ansikte […] lokalerna blir fullständigt genomträngda och formade av sociala inflytande långt 

borta” (Giddens 1996 s.27). 

Urbäddning 

Giddens (1996) skriver vidare om urbäddning som han förklarar med hjälp av sociala system. 

Med urbäddning menar han att interaktionen frånskiljs från sitt rumsliga sammanhang och 

istället får en global betydelse. Giddens (1996) lyfter upp två typer av urbäddningssystem som 

enligt honom har en stor påverkan på samtidens samhälle. Det ena handlar om symboliska 

medel och den andra om expertsystem.  

Valutor kan vara ett exempel på symboliska medel då de oberoende av kontext har samma 

värde och därmed gör det möjligt för individer att separera på tid och rum. Expertsystemet 

handlar i sin tur om olika slags expertis till exempel forskare eller doktorer, men det kan även 

vara teknologiska innovationer. Det centrala och viktiga i dessa olika system är tilliten till det 

som i sin tur är beroende av tid och rum. När individer befinner sig i samma rum som 

handlingen utförs är inte tilliten lika viktig. Dock blir den av mycket större betydelse när 

avskiljandet mellan tid och rum ökar och individer inte längre kan kontrollera eller ta del av 

den exakta informationen om sociala fenomen. I dagens samhälle tvingas individer till att 

alltid lita på att expertsystemet fungerar (Giddens 1996). Till exempel förväntar vi oss att 

banktjänster fungerar när vi ska genomföra ett köp med ett kreditkort eller att vår 

väckaklocka, som vi ställer in på kvällen, ringer i tid dagen efter.   

Det som inte ligger långt ifrån tilliten är risker. När en individ väljer att förlita sig på något 

eller någon uppstår automatiskt en risk för bakslag, rädsla eller besvikelse. Här är tilliten 

viktig i den bemärkelsen att individen trots eventuella risker ska våga möta omständigheterna 

som kan uppstå. Ett exempel är att åka tåg, trots risker för tågolyckor förlitar individer sig på 



lokförarens expertkunskaper samt tågets funktionalitet som är konstruerad av expertsystemet 

(Giddens 1996). Denna teori kan även tillämpas på en smartphone, den kan både vara ett 

expertsystem samt användas som symboliskt medel för att göra det möjligt att kunna avskilja 

tid och rum.      

Giddens (1996) teoretiska begrepp symboliskt medel och expertsystem har används för att 

göra en sociologisk analys av smartphones från två olika synvinklar. Utifrån vår empiri har vi 

kunnat se smartphones dels som ett symboliskt medel som ständigt användes av 

respondenterna och möjliggör en åtskillnad mellan tid och rum, och dels har smartphones 

framstått som ett expertsystem som hade hög tillit samt stor betydelse i respondenternas 

vardag.  

 

3.2 Social responsivitet kontra asocial responslöshet 
I boken ”Det sociala livets elementära former” belyser Johan Asplund (1987) begreppet 

social responsivitet. Ordet responsivitet skulle kunna översättas till sällskaplighet och 

svarsbenägenhet. Individen är socialt responsiv, det vill säga att hon svarar på frågor som 

ställs till henne. När två individer ger uppmärksamhet och talar med varandra är de socialt 

responsiva (Asplund 1987), därför är språkiga färdigheter avgörande för den socialt 

responsiva individen. Att ha förmåga att interagera och kunna besvara den andres handlingar 

och uttalanden är en förutsättning för social responsivitet (Asplund 1987).  

För att en individ ska respondera krävs en stimuli. Det vill säga att individer responderar på 

stimulus. Det går därmed inte att frånskilja responsen och stimuli utan att gå miste om den 

sociala responsiviteten. Den sociala responsiviteten är ursprungligen okontrollerad och 

barnslig. Ju yngre en individ är desto mer impulsiv och oreflekterad blir hennes responsivitet 

och oftast även utan att reflektera över olika stimuli (Asplund, 1987).  

Allteftersom individen växer och blir äldre övergår den sociala responsiviteten till att bli 

alltmer kontrollerad och inskränkt. Den sociala responsiviteten är ingenting en individ måste 

lära in utan den kommer till henne av sig själv. Motsatsen till social responsivitet är asocial 

responslöshet och betyder att individen varken ger eller får reaktion på stimulus och är något 

som måste läras in av individen.  

Den sociala responsiviteten kan komma och försvinna okontrollerat, när det försvinner går 

den då över till asocial responslöshet. Senare kan den sociala responsiviteten återuppstå igen 



men då inriktad på någonting annat. Det pågår med andra ord en beständig växling mellan 

asocial responslöshet och social responsivitet.  

Asplund (1987) pratar vidare om ett tillstånd som han kallar för responsorium. När individer 

avskärmar allting utanför och förbiser sin omgivning hamnar hon i ett responsorium. 

Responsorium är ett tillstånd som innebär en informell växling mellan respons och stimuli 

som inte styrs av i förväg upprättade regler. Även om det skulle förekomma några mindre 

regler är de lättföränderliga. Inom responsorium existerar inte asocial responslöshet dock är 

individen asocialt responslös till allt utanför det tillståndet. Responsorium innefattar oftast 

minst två personer. 

Ett exempel på responsorium är ett telefonsamtal. Ett samtal är oftast improviserat och kan ta 

oväntade vändningar. En individ kan inte prata i telefon utan att ha någon att prata med, ett 

telefonsamtal förlorar då sin mening då det inte finns något växelspel mellan respons och 

stimuli.  

Vi har valt att använda oss av Asplunds (1987) teori för att vi utifrån tidigare forskningar har 

kunnat utläsa att en smartphone både bidrar till en ökad interaktion men också försämrar den 

och orsakar en distansering mellan individer. Genom att använda Asplunds (1987) begrepp 

social responsivitet samt asocial responslöshet kan vi på ett förklarande sätt analysera skilda 

konsekvenser av smartphone-användningen.   

3.3 Sociala roller  
Erving Goffman (2004) är inspirerad av teater och använder sig i sina teorier av 

dramaturgiska handlingsmodellen. Enligt Goffmans (2004) teoretiska perspektiv är en individ 

en uppträdare och människorna omkring, som åskådar individens uppträdande, är publik. På 

samma sätt som en skådespelare använder sina färdigheter på scenen och spelar teater, spelar 

vi teater i våra liv och försöker skapa intryck hos människor vi bemöter. I detta spel försöker 

vi även kontrollera och styra intrycken publiken får av oss.   

Den rollen som individen intar är inte helt självvald utan är utformad efter det publiken 

förväntar sig att den ska vara. Det vill säga att publiken utgår ifrån att de egenskaperna som 

utspelas av individen är de egenskaper den har. Denna handling kallas av Goffman (2004) för 

framträdande och är den verksamma omloppstiden då individen aktivt agerar framför andra 

människor som utgör publiken.  

Goffman (2004) talar om främre och bakre region som individen förväntas vara kapabel att 

frånskilja. I den främre regionen har individen sitt framträdande där den med sitt agerande 



försöker bland annat följa vissa normer. Normer som individen försöker upprätthålla i direkt 

kontakt med publiken kallas för hövlighetsnormer. Det kan handla om på vilket sätt en individ 

bemöter och tilltalar sin publik. Vidare finns det anständighetsnormer som råder under tiden 

individen iakttas och observeras av sin publik på håll, det vill säga utan att direkt interagera 

med dem (Goffman 2004). Den bakre regionen är individens privata sfär där den hemlighåller 

sin rekvisita, den är stängd för publiken och där finns det bland annat diverse hjälpmedel som 

används i individens ensamhet (Goffman 2004). 

För att en individ ska kunna beskydda sitt ansikte kan han/hon använda sig av en teknik som 

Goffman (2004) kallar för intrycksstyrning. Intryckstyrning går ut på att individen uppsåtligen 

frambringar ett intryck som den vill att publiken ska få (Goffman 2004). Den används av 

individen när han/hon försöker undanhålla det som inte godtages av publiken eller på något 

sätt får individen att verka onormal. Alla förberedelser i form av träning och planering av 

framträdanden hålls i den bakre regionen som sedan visas upp för publiken i den främre 

regionen (Goffman 2004). Eftersom individen inte observeras av publiken i den bakre 

regionen är det där han/hon kan känna sig avslappnad, hålla saker och ting dolda och använda 

sig av det språk som behagas. 

Utifrån respondenternas svar har vi kunnat utläsa att det har genom smartphone-användningen 

skett en uppluckring mellan den privata och den offentliga sfären i individernas vardagsliv. 

Förutom det finns det också viss skillnad på smartphone-användningen mellan föräldrar och 

barn. Vi har med hjälp av Goffmans teoretiska begrepp kunnat bearbeta detta material för att 

vidare kunna analysera det som i sin tur ska hjälpa oss att besvara vår frågeställning. 

4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för den forskningsmetod vi använde oss av i studien. Vi för 

inledningsvis fram våra skäl till valet av vetenskapsteori och metodologisk ansats och 

förklarar vår förförståelse. Vi ger även en kort presentation av våra respondenter. Vidare 

förklarar vi även hur vi gick tillväga, hur vi behandlade vårt insamlade material, 

tillförlitligheten av arbetet samt vilka etiska aspekter vi tog hänsyn till. 

4.1 Metodansats 
I vår studie har vi valt att använda oss av hermeneutik som vetenskapsteoretisk och 

metodologisk ansats. Hermeneutiken syftar till att tolka, förstå och förmedla. Ansatsen kretsar 

alltså kring forskarens förståelse av ett fenomen och kan därefter användas för att förmedla 

upplevelser runt fenomenet. När människors egna upplevelser står i centrum i studien är 



hermeneutiken en passande ansats att använda sig utav (Fejes & Thornberg, 2009). Eftersom 

vårt syfte är att skapa en förståelse för respondenternas upplevelser kring smartphones, anser 

vi att hermeneutiken är den mest lämpade ansatsen att utgå ifrån då den förespråkar just 

tolkning och förståelse av ett fenomen. 

 Den hermeneutiska metoden går bland annat ut på att koppla delar till en helhet. När 

forskaren lyckas koppla ihop sina kunskapsreferenser och därmed förstå varje enskild del 

bättre och djupare, får han/hon en förståelse av ett fenomen. Sammanfattningsvis kan man 

säga att den hermeneutiska ansatsen består av kopplingen mellan den nyfunna kunskapen som 

forskaren möter under processens gång och egna erfarenheter han/hon har med sig för att 

vidare kunna finna samband mellan olika delar och skapa förståelse. Det är just den rörelsen 

från helheten till en enskild del och tillbaka igen som är den hermeneutiska cirkeln (Ödman, 

2007). Det är alltså mest gynnsamt att successivt arbeta sig fram till en tolkning och 

huvudsaken är att få en förståelse kring helheten och delarna (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

4.2 Förförståelse 
Vidare är det av stor betydelse för forskaren att ha med sig en förförståelse gällande det 

fenomen som ska studeras. Det finns dock både fördelar och nackdelar med denna 

förförståelse för uppsatsskrivandet. Fejes & Thornberg (2009) skriver att det är viktigt att 

genom en presentation av förförståelsen låta läsarna ta del av den för att göra dem medvetna 

om att det finns en risk att det slutliga resultatet kan ha påverkats av förförståelsen. Grunden i 

vår förförståelse inför denna uppsats är att smartphones har tagit en stor plats i våra vardagsliv 

där individer ständigt förväntas vara anträffbara. Vi tror även att interaktionen som sker i den 

direkta närvaron mellan föräldrar och barn påverkas framför allt negativt, på grund av 

smartphones. Vi är själva smartphone-användare och använder våra smartphones flitigt i vår 

vardag och vet av egna erfarenheter hur mycket tid och uppmärksamhet som går till dem. 

Dock förstår vi att allt är individuellt och vill därför genom denna studie få en djupare 

förståelse för vilket inflytande smartphones har i olika familjer.  

4.3 Kvalitativ Metod 
I linje med den hermeneutiska utgångspunkten i vår studie, har vi valt att genomföra en 

kvalitativ undersökning om smartphones och vilket inflytande den har på sociala interaktioner 

och tillgängligheten mellan föräldrar och barn. Kvalitativ metod är mer passande för vår 

studie än kvantitativ metod, då vårt mål inte är att få fram några generella slutsatser utan 

snarare få en djupare förståelse för vårt fenomen. När den språkliga betydelsen ligger i fokus 

är den kvalitativa metoden mest användbar där ord uppfattas som den viktigaste 



analysenheten. Forskarens huvudsakliga uppgift i en kvalitativ undersökning är att ombilda 

allt empiriskt material till beskrivande ord (Denscombe 2009).    

Kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ forskning som byggs mestadels på statistik, 

baseras på bilder, texter och ord (Bryman, 2002). Det som preciserar kvalitativ forskning är 

också fokus på reflektion och tolkning, hur individer förstår vissa fenomen, sociala gruppers 

aktiviteter, handlingar och mönster samt kulturella normer, handlingssätt och språkarter 

(Denscombe, 2009). 

En av nackdelarna med den kvalitativa forskningen enligt Bryman (2002) är att den inte alltid 

är tillräckligt ”transparent”. Detta ses som en svårighet och allt fler forskare försöker att vidta 

olika åtgärder för att göra sin undersökning så ”genomsynlig” som möjligt. För att undgå 

denna problematik så gott det går har vi varit noggranna med att vår studie och vårt 

uppsatsskrivande genomsyras av klarhet och öppenhet, framför allt i beskrivningen av 

forskningsprocessen och presentationen av den upplysta kontexten. Detta kan förhoppningsvis 

bidra till ökad pålitlighet hos läsarna av denna uppsats.  

4.4 Kvalitativa intervjuer 
Metodinstrumentet vi valde att använda oss utav är semistrukturerade intervjuer. En av 

fördelarna med denna typ av intervju enligt Bryman (2002) är att intervjuaren har möjlighet 

att fylla på med följdfrågor. Detta bidrar till att respondenterna inte behöver känna sig bundna 

vid standardiserade frågor och har istället möjlighet att tala fritt. Detta tillvägagångssätt ger 

även möjlighet för oss som genomför intervjuerna att komma närmare respondenterna. Att 

åstadkomma denna djupa kontakt är av stor betydelse för att lättare kunna nå en ökad 

förståelse (Bryman, 2002). Vi valde att inte använda oss av observationer för att vi ansåg att 

det inte var passande för vårt urval. Dels för att det blir svårt att observera föräldrarna och 

barnen i vardagen då de ofta befinner sig på olika platser så som skola eller jobb, och dels för 

att vi kände att materialet vi samlade in från intervjuerna uppnådde en mättnad.  

Det visade sig vara positivt att använda semistrukturerade intervjuer då det fanns plats för oss 

att både vinkla frågorna utefter respondenternas förmåga att utveckla sina svar, samt ställa 

följdfrågor som var av stor betydelse under bearbetning av empirin (Bryman, 2002). På detta 

sätt lyckades vi att nå fördjupningar i respondenternas egna åsikter och värderingar. Vi valde 

att göra två olika intervjuguider, den ena var riktad till barnen i familjerna och den andra till 

föräldrarna. Intervjuguiderna skiljde sig inte mycket åt utan vi valde att ta bort ett fåtal frågor 

från barnens intervjuguide för att vi ansåg att det inte var relevant att ställa dem frågorna. 

Exempel på en fråga som inte fanns på barnens intervjuguide men på föräldrarnas var: ” Hur 



såg kommunikationen ut i din familj (när de bodde med sina föräldrar) när smartphones inte 

existerade?” 

Innan intervjugenomförandet förberedde vi en intervjuguide med sammanfattande 

överrubriker på frågorna vi ställde till våra respondenter. Detta gjorde vi för att ha en 

överblick under tiden samtalet pågick. Vår intervjuguide innehöll sju teman. I det första temat 

ville vi få reda på respondenternas tidigare erfarenheter av smartphones. Det andra temat 

handlade om vanor och rutiner kring en smartphone. I tema tre ville vi veta de bakomliggande 

grunderna till införskaffningen av en smartphone. I det fjärde och femte temat behandlades 

frågor kring användandet av och kommunikation genom en smartphone. Det näst sista temat 

koncentrerade sig på om och i sådant fall vilka konsekvenser som uppstår till följd av 

smartphone-användandet. Det sista temat var en uppföljning på det föregående och handlade 

om hur tillgängligheten påverkas med hjälp av smartphone-användning. Många av frågorna i 

vår intervjuguide avslutades med följdfrågor som ”Berätta mer”, ”Varför är det så tror du?” 

eller ”Kan du utveckla?” vilket enligt Bryman (2002) bidrar till att intervjusamtalet flyter på 

lättare (se bilaga 1 och 2). 

 

4.5 Urval & Tillvägagångssätt 
Det har inte varit problemfritt att hitta respondenter till vår studie. Vi sökte efter familjer med 

barn i minst 10 års ålder för att de, enligt vår bedömning, ska vara gamla nog att äga en 

smartphone. Vi fick tag på våra respondenter genom ett snöbollsurval. Detta urval går ut på att 

först kontakta respondenter som är lämpliga för studien. Dessa utvalda respondenter används 

vidare av forskaren för att få hjälp med att komma i kontakt med flera lämpliga respondenter 

(Hartman, 2004). Vår sökning efter intervjupersoner skedde redan i början av 

uppsatsprocessen. Att vi påbörjade denna process i god tid har varit till vår fördel då vi fick ett 

godkännande av våra respondenter tidigt i uppsatsskrivandet, vilket har underlättat arbetet då 

vi inte har behövt vara oroliga för att inte hitta tillgängliga respondenter.  

Vi utgick från att respondenterna skulle beskriva hur de upplevde deras egna smartphone-

användning samt deras föräldrars respektive barns användning, och om det påverkade deras 

sociala interaktioner, tillgänglighet och uppförande. Vi intervjuade två personer från varje 

familj, en förälder och ett barn. Denna uppdelning valdes för att få en jämn fördelning mellan 

dem äldre och dem yngre i familjen.  

 

 



Våra frågor är uppbyggda på så sätt att de blir tydliga och lättförståeliga för respondenterna, 

de är även fria från akademiskt språkbruk. Detta för att intervjusvaren skulle bli så utförliga 

som möjligt samt för att göra det enkelt för respondenterna. Vi började med att ställa mer 

allmänna frågor innan vi gick in på huvudämnena. Vi har lagt stor tyngd på att låta 

respondenterna tala till punkt och för att vi ska uppfattas så neutrala som möjligt har vi 

respekterat respondenternas åsikter även om de skulle strida mot våra egna (Denscombe, 

2009). Vi gick till intervjuerna pålästa om vårt ämne för att vara någorlunda insatta om det 

fenomen vi studerar och baserar våra intervjufrågor på. Intervjufrågorna vi har ställt har haft 

sitt fokus på det vi vill få ut av intervjuerna och de kopplas kontinuerligt samman till våra 

frågeställningar. 

 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktade vi de fem familjer som skulle intervjuas och 

informerade vad intervjuerna handlade om, de etiska aspekterna kring utförandet och ungefär 

hur lång tid det skulle ta. Fyra av fem familjer valde att genomföra intervjuerna hemma hos 

sig själva medan en familj bad om att få träffas på ett café. Nedan följer en presentation av 

samtliga respondenter. Alla barn bor fortfarande hemma med sina föräldrar. 

Familj 1 

Mamma Anna och dottern Lina. Anna är 34 år och Lina är 15 år gammal. 

Familj 2 

Mamma Tanja och dottern Nadja. Tanja är 50 år och Nadja är 18 år gammal. 

Familj 3  

Mamma Josefin och dottern Sandra. Josefin är 40 år och Sandra är 17 år gammal. 

Familj 4 

Pappa Jonny och sonen Kristoffer. Jonny är 42 år och Kristoffer är 17 år gammal 

Familj 5 

Mamma Frida och dottern Jonna. Frida är 35 år och Jonna är 16 år gammal. 

 

Intervjuarbetet pågick i totalt fyra dagar med mellan en till tre intervjuer per dag. Längden på 

intervjuerna visade sig vara varierande och pågick under allt mellan tjugo till fyrtio minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in och därefter transkriberades för vidare bearbetning.  



Vi har i denna uppsats haft en jämn fördelning av arbetet som har behövts för att utforma 

uppsatsen på bästa möjliga sätt. Ingen av oss har haft något särskilt ansvar över något kapitel 

då båda har producerat text i varje kapitel. Vi har därför valt att dela upp ansvaret 

slumpmässigt. Sara ansvarar för abstrakt, inledning och disposition. Inna ansvarar för 

avgränsningen. I bakgrundskapitlet har Sara ansvar för historisk utveckling, mobilen som 

socialt fenomen och mikrokoordinering. Inna ansvarar för mobilanvändningens konsekvenser, 

återkommande störningar och människors sociala beteende kring mobiltelefonen. Inna 

ansvarar för teorikapitlet. I metod delen har Inna ansvar för förförståelsen och behandling av 

insamlad empiri och Sara ansvar för etiska aspekter och presentation av respondenterna. I 

analysen ansvarar Sara för temat förändringar i kommunikationen och Inna för symboliskt 

medel och expertsystem samt uppluckring av bakre och främre region. De resterande delarna 

har vi valt att ansvara för tillsammans. 

4.6 Behandling av insamlad empiri 
Analysmomentet gick ut på att bearbeta den insamlade empirin tillsammans med tidigare 

forskning och de valda teorierna. För att få komma närmare svaren på uppsatsens 

frågeställning använde vi ett så kallat kodningssystem som går ut på att den insamlade 

empirin sorteras och delas upp i flera olika teman (Bryman, 2002). De teman vi valde att 

använda oss av var ”användandet av smartphones”, ”kommunikation genom smartphones”, 

”konsekvenser av smartphone-användning” och ”tillgänglighet genom smartphones”. Vi valde 

dessa teman för att vi ansåg dem vara de viktigaste ämnena att arbeta med för att vidare kunna 

besvara studiens frågeställning. Denna process kallar Bryman (2002) för öppen kodning och 

går närmare ut på att den insamlade data operationaliseras, grundligt studeras, kategoriseras 

och jämförs på ett sätt som underlättar att sedan genomföra analysen och besvara studiens 

forskningsfråga. Syftet med denna process var att i första hand få fram en helhetsbild, vilket 

därefter sattes i relation till uppsatsens teorier och tidigare forskning för att vidare kunna se 

samband dess emellan. 

4.7 Tillförlitlighet 
Vid genomförande av en kvalitativ studie är det viktigt att intervjufrågorna ”mäter” det som 

ska mätas i enlighet med studiens syfte (Larsson et al. 2005). En del av frågorna i vår 

intervjuguide har sorterats bort under behandlingen av empirin på grund av låg relevans till 

vårt syfte och vår frågeställning. Vi anser att efter denna sortering har vår resterande data varit 

relevant då det berör det vår studie avser att forska om. Larsson et al. (2005) skriver vidare att 

för att uppnå en hög validitet ska forskaren ge en tydlig och utförlig förklaring av det 



granskade fenomenet. Detta har vi tagit hänsyn till genom hela vårt arbete i samtliga kapitel. 

Vi har även försökt göra så transparent som möjligt presentationen av tillvägagångsättet, den 

insamlade empirin samt analysen för att låta läsarna själva avgöra om hur de vill ställa sig till 

de slutsatserna vi har kommit fram till. 

Reliabilitet handlar bland annat om hur objektiv studien är, med det menas huruvida 

undersökningen kan genomföras vid ett annat tillfälle och av en annan forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Att nå en hög reliabilitet anser vi kan vara problematiskt i en kvalitativ 

studie som vår. Detta för att vi är medvetna om att det är svårt för andra forskare att upprepa 

en studie som berör människor, och få likadant resultat. Människornas upplevelser har en 

tendens att förändras i takt med personliga och samhälleliga utvecklingar vilket i sin tur leder 

till förändring av deras handlingar och åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi är medvetna 

om att ha en hög reliabilitet är viktigare i kvantitativa studier, där man jobbar mer strukturerat 

och standardiserat. 

Vad gäller vår insamlingsmetod anser vi att vi har valt rätt tillvägagångsätt för att besvara vår 

frågeställning samt att insamlingen och bearbetningen av data har utförts på ett hederligt sätt. 

Vi kommer inte kunna få några generella slutsatser av vår studie då vår forskning har riktat 

sig till endast tio personer och vi kan därför endast uttala oss om respondenterna som har 

medverkat i vår undersökning. 

 

4.8 Etiska aspekter 
 

Med forskningsetik avses att forskaren har ett etiskt förhållningssätt till de personer som ingår 

i en studie, och respekterar individens rätt till integritet (Denscombe, 2009). Respondenterna 

informerades om deras anonymitet i studien samt att svaren vi erhöll från dem bearbetades 

med sekretess. Detta skulle förhoppningsvis ge våra respondenter en form av trygghet att våga 

ge uppriktiga svar angående personliga frågor som ställdes under intervjun. Samtliga barn 

som medverkade i studien var över 15 år, därmed har ett samtycke från deras föräldrar om 

medverkan i studien inte behövts. 

 

Vi båda valde att närvara under intervjuerna där en av oss ställde frågorna medan den andra 

spelade in intervjun på en smartphone. Vi spelade in intervjuerna för att få svaren nedskrivna 

ord för ord, dels för att på så sätt underlätta behandlingen och analysen av det insamlade 



materialet, och dels för att vi inte ville omformulera intervjun på något sätt. Därefter 

transkriberades intervjuerna för att svaren på så sätt skulle kunna undersökas lättare och 

bättre. 

 

Forskningsetik går ut på att bland annat vara human, empatisk och förstående mot sina 

respondenter under intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2011). Studiens syfte, intervjuernas 

ändamål för undersökningen samt hur och vad intervjuerna kommer användas till förklarades 

muntligt för respondenterna innan intervjuerna påbörjades. Vi förklarade även att de hade full 

rätt att inte behöva svara på frågor som de upplevde att de inte ville svara på samt att avbryta 

intervjun när som helst (Eliasson, 1995). Det finns även etiska villkor vad gäller inspelning av 

intervjuer och vi har därför frågat informanterna om tillstånd att få genomföra inspelningar på 

intervjuerna. 

5. Resultat 
I detta kapitel har vi sammanfattat de intervjuer vi har gjort med föräldrarna och barnen som 

har varit delaktiga i studien. Vi har valt att kategorisera deras svar utifrån olika teman som vi 

har ansett är relevanta. Dessa teman är: användandet av smartphones, kommunikation genom 

smartphones, konsekvenser av smartphone-användning och tillgänglighet genom 

smartphones. Namnen på våra respondenter är fingerade då de är anonyma i vår 

undersökning.  

5.1 Användandet av smartphones 
I vår intervjuguide har vi valt att ställa frågor som berör respondenternas smartphone-

användning. Vi har bland annat frågat huruvida smartphones kan upplevas som ett 

störningsmoment under familjestunder. Nästan alla respondenter upplevde sina egna eller 

andras smartphones som störande. Kristoffer till exempel ville helst umgås under 

familjestunder och ville därför inte att någon annan skulle störa, Josefin förklarade att: ”Det 

är störande om man har en stund tillsammans och man blir avbruten av en mobil”, och Tanja 

sade att smartphones stjäl tiden ifrån dem.  

Det var bara Anna och Lina som hade regler gällandes smartphone-användningen vilket var 

att Annas barn Lina inte fick surfa på internet utanför hemmet. Sex av våra respondenter ville 

ha mer regler. Tanja var en av dessa: 

”Ja, jag skulle vilja ha mer regler! Man kan bli väldigt störd av det där, det plingar hela 

tiden! Och folk sitter med sina mobiler när man försöker föra ett normalt samtal. INGA 



mobiltelefoner när man har familjemiddagar osv. – lägg bort! Den används för mycket, 

hälften vore nog! 

Även Jonny och Kristoffer upplevde att regler hade behövts. Jonny hade bland annat velat ha 

en korg där man lägger sin smartphone så fort man kommer hem. Även Frida hade likadant 

förslag som Jonny och var mycket positivt inställd till regler: 

”Jaaa! Jag skulle kunna tänka mig att man har en låda där man lägger sina mobiler när man 

kommer hem från jobbet och skolan. Eller att man inte håller på med mobiler under tiden 

man kollar på film tillsammans”. 

Anna och Lina var de som inte ville ha mer regler. Enligt Anna så var det på grund av att de 

hade surfplattor och skulle hon sätta upp regler för smartphones hade Lina använt 

surfplattorna istället. Nadja ville inte heller ha mer regler men tyckte att folk av ren respekt 

borde sätta på ljudlöst eller sänka volymen på sin smartphone. 

Vidare frågade vi vilka praktiska möjligheter respondenterna ansåg att det fanns med att 

kunna nå varandra med sina smartphones. Något som var återkommande i våra respondenters 

svar var att de upplevde det som praktiskt när dem ville fråga något eller be sina föräldrar 

eller barn att köpa med sig något hem. Att försäkra sig om att sitt barn mådde bra var även 

återkommande bland föräldrarna. Anna till exempel tyckte att det var praktiskt att kunna nå 

Lina för att fråga om hon skulle räkna med henne till middagen, eller om hon exempelvis var 

sen från skolan så kunde hon snabbt sms:a henne och fråga vart hon var. Lina tyckte att det 

var praktiskt att hon kunde höra av sig till sin mamma så fort hon behövde eller undrade över 

något, exempelvis om hon ville bli hämtad när hon inte hade ork att ta bussen hem. Nadja 

nämnde flera praktiska möjligheter med smartphones så som att kunna be om något, 

bestämma en tid, berätta om något, eller ringa till sin mamma för att berätta att hon är på väg 

hem: 

Ibland känns det lite läskigt att gå hem ensam efter en sen utgång eftersom att man kan bli 

överfallen, då är det bra att ha mobilen med sig så att jag kan ringa mamma.” 

Josefin tyckte att smartphones kunde komma till användning när exempelvis Sandra inte 

kommit hem på den bestämda tiden. Hon brukade be Sandra i förväg att höra av sig till henne 

om Sandra blev försenad, så slapp Josefin bli orolig. Även Sandra ansåg att det fanns 

praktiska möjligheter med smartphones: 



”Om jag vill berätta att jag kanske kommer hem sent eller att jag äter middag någon 

annanstans. Att kunna säga åt mamma att köpa med sig typ snacks till kvällen eller någon 

ingrediens om man vill baka.” 

Jonny förklarade att när han åkte till Malta på golfresa med sina arbetskollegor, var det 

smidigt att kunna nå Kristoffer via sin smartphone och höra hur han mådde. Vidare beskrev 

Jonny hur han kände när han var utan sin smartphone i en vecka: 

”Att jag inte kunde nå min son eller någon annan kändes obehagligt och jag kände mig 

isolerad från hela världen” 

Även Frida och Jonna upplevde smartphones som en mycket praktiskt pryl. Jonna sade:  

”Det går att lösa allt, jag kan ringa vem som helst om vad som helst. Jag kan ringa och fråga 

om hjälp som jag gjorde senast idag och bad mamma att gå in på min dator och kolla upp en 

sak. Ibland sms:ar jag mamma och ber om typ ett glas vatten bara för att jag själv inte orkar 

hämta det” 

Frida relaterade mycket till hur det var förr i tiden och sade att det var mycket smidigare nu. 

Man kunde ringa och avboka möten eller andra träffar på ett sådant sätt som man inte riktigt 

kunde göra förr i tiden och istället var tvungen att infinna sig på förbestämd tid och plats. 

Vi frågade även om de valde att sms:a eller ringa upp om de fått ett sms. De flesta 

respondenterna följde oftast samma kommunikationssätt och svarade alltså tillbaka med ett 

sms. Anna och Tina poängterade dock att om det var något allvarligt eller en nödsituation så 

ringde de hellre. Jonny svarade att han hellre ringde upp om han kunde, för att göra 

konversationen lättare. Hans son Kristoffer svarade: ”Det beror på situationen, jag väljer ofta 

att ringa upp så att jag inte behöver vänta på att få ett svar” 

Vi frågade våra respondenter när de tyckte att det var mest lämpligt att ta fram sina 

smartphones. Tanja och Nadja ansåg att det var mest lämpligt när de satt själva och inte 

förväntades vara sociala. Tanja tyckte även att det var acceptabelt att ta fram sin smartphone 

när resten av familjen använde sina, detta var något Josefin och Sandra också tyckte. Jonny 

tyckte det var lämpligt att ta fram sin smartphone när han var hemma, hans son Kristoffer tog 

fram sin smartphone hela tiden och tänkte inte på vart och när det var lämpligt eftersom att 

”alla andra” hade sina smartphones framme hela tiden, enligt honom. Frida förklarade vidare 

att hon inte tyckte att det var ohyfsat att använda smartphones när det gällde något praktiskt 

som att exempelvis söka efter information eller föra anteckningar. För Jonna var det mest 



lämpligt när hon var helt själv, hon berättade hur irriterande det var med människor som 

pratade högt i sina smartphones på tågen och tyckte att det var respektlöst mot dennes 

omgivning att agera på det sättet. 

Vi frågade om det fanns situationer där de hellre sms:ar varandra än att ringa. Något som var 

återkommande i våra respondenters svar var att föräldrarna tog mer hänsyn till att inte störa 

sina barn än vad barnen gjorde mot föräldrarna. Tanja exempelvis sms:a hellre än att ringa när 

det handlade om mindre viktiga saker eller om hon visste att hennes dotter Nadja satt på 

lektion. Även Frida sade att om hon visste att hennes dotter Jonna satt på lektion så ville hon 

inte störa henne och valde istället att sms:a henne. Anna sms:a hellre sin dotter när hon inte 

hade tillfälle att ringa samt under nödsituationer för att det skulle gå snabbare. Ett svar som 

var återkommande för barnen var att de hellre sms:a när de var för trötta och inte orkade 

prata. Lina exempelvis sms:a hellre sin mamma än att ringa när hon inte hade mycket batterier 

kvar på sin smartphone eller när hon inte orkade prata. 

5.2 Kommunikation genom smartphones 
Våra respondenter hörde av sig till sina barn respektive föräldrar ett flertal gånger per dag, 

förutom Frida och Jonna som hördes av som mest en gång per dag. Detta förklarade Frida 

berodde på att hon hade mobiltelefonförbud på jobbet men hon kollade ändå på sin 

smartphone i smyg för att veta att det inte hade hänt något allvarligt. Vidare frågade vi vilka 

fördelar och nackdelar våra respondenter upplevde att det fanns med kommunikation via 

telefonsamtal respektive sms. Återkommande svar var att telefonsamtal ansågs vara positivt 

när respondenterna ville ha svar snabbt, då man genom telefonsamtal fick en direkt kontakt 

med mottagaren. Det negativa med telefonsamtal var att respondenterna upplevde att det inte 

fick någon betänketid samt att det var svårare att vara ärlig via telefonsamtal än sms. 

 Anna lyfte upp både fördelar och nackdelar med telefonsamtal: ”när man samtalar får man 

direkt kontakt och de lyssnar ordentligt. Nackdelen är väl att det inte är lika lätt att vara 

ärlig, man vågar inte alltid säga vad man tycker, både positiva saker och negativa”. Nadja 

förklarade vidare att fördelen med telefonsamtal var att det blev en smidigare kommunikation 

och nackdelen var att man behövde ge ett svar direkt: ”nackdelen kan vara just för mig att jag 

kan behöva tid på mig att tänka efter innan jag svarar”. Jonny och hans son Kristoffer ansåg 

att den direkta kontakten var det positiva med telefonsamtal och att det negativa var att man 

lätt störde eller avbröt den andre med vad han eller hon höll på med. 



Vad gäller sms var ett återkommande svar för våra respondenter att det positiva med sms var 

att man fick betänketid och friheten att välja när man ville svara, vilket man inte kunde i 

telefonsamtal. Nackdelen var att kommunikationen inte gick lika snabbt som i ett 

telefonsamtal samt att det var lättare att missuppfatta varandra i en sms-kommunikation. 

Jonna förklarade bland annat att fördelen med sms var att man inte behövde ringa och störa 

den andre utan kunde ge den tiden denne behövde. Vidare förklarade Kristoffer nackdelen 

med sms: ”nackdelen är att det kan bli tjatigt och störande då kommuniceringen sker på 

oregelbundna tider”. 

Josefin berörde de ämnena som de flesta respondenter berörde vad gällde för- och nackdelar 

med kommunikation via sms: 

”Fördelarna är att det går fort och jag kan fråga en fråga oberoende av den andres möjlighet 

att svara, eftersom om han inte har möjlighet att svara direkt så gör han det senare och då 

har jag inte heller avbrutit personen mitt i något, vilket jag hade gjort om jag ringt. 

Nackdelen är att det finns stor risk för missförstånd när man skriver.” 

5.3 Konsekvenser av smartphone-användning 
Så gott som alla respondenter fick kommentarer angående sin smartphone-användning. De 

flesta kommentarerna handlade om att lägga ifrån sig sin smartphone under familjestunder 

som exempelvis under middagar. Sandra, Frida och Lina var några av de respondenter som 

fick höra att de var asociala när de hade sina smartphones framme. Även Nadja exempelvis 

brukade bli ombedd av sin mamma att lägga ifrån sig sin smartphone och vara social istället. 

Josefin berättade i sin tur att hennes dotter Sandra kunde kommentera att hon inte var 

närvarande, att hon alltid hade den framme och att hon borde lägga ifrån sig den oftare. 

Josefin kunde i sin tur tycka att Sandra var asocial som använde den när de var med varandra.  

Vidare frågade vi våra respondenter om de tyckte att deras smartphones påverkade den sociala 

interaktionen mellan dem. Hälften av våra respondenter upplevde att smartphones påverkade 

deras interaktion negativt. Det var dock delade meningar bland våra respondenter då många 

upplevde att smartphones påverkade både positivt och negativt. Jonna skiljde sig från resten 

av respondenterna och ansåg att smartphones inte hade någon större påverkan på deras 

interaktion. Jonny var en av respondenterna som ansåg att smartphones påverkade negativt, 

han sade: ”Det händer ofta att vi sitter på varsin sida av soffan med varsin smartphone i 

handen”. Hans son Kristoffer upplevde också att smartphones påverkade negativt, han 

förklarade detta genom att säga: 



”När man ses så är man frånvarande tack vare störningar från mobilen. Jag känner att jag 

kan bli jätte störd både från min mobil men även t.ex. pappas då man lägger mer 

uppmärksamhet på dem än på de personer som är närvarande. Syftet med t.ex. familjestunder 

är ju att man ska umgås och ge uppmärksamhet till varandra, sen när mobilen kommer in i 

bilden försvinner uppmärksamheten från familjen och går istället till mobilen.” 

Tanja sade att hon blev irriterad på ständigt avbrytande men att hon samtidigt förstod att 

hennes barn hade ganska mycket umgänge runt omkring sig samt via sin smartphone. Anna 

tyckte att det var ett störningsmoment medan hennes dotter Lina tyckte att det var positivt att 

man kunde prata med varandra när man inte var tillsammans. Josefin upplevde att man inte 

var lika social med varandra och att det därmed fanns en stor risk att man inte hade lika bra 

relation som man kunde haft. Hennes dotter Sandra trodde att det förändrade på både gott och 

ont: 

”Det positiva med smartphones är att dem kan bidra med mer kontakt och att man är mer 

tillgänglig för varandra. Det negativa är att man blir beroende av den och tar inte vara på 

familjestunder och familjens närvaro, utan prioriterar smartphonen de flesta gångerna. Jag 

tror att det tär på relationerna man har i familjen.” 

Jonna var den som inte tyckte att smartphones hade någon större påverkan, förutom när det 

gällde hennes bror: 

”Det är störande med min bror som har sin tjej på andra sidan av jordklotet som är 

uppkopplad i stort sätt dygnet runt med henne … Han lever verkligen i sin telefon vilket jag i 

och för sig kan förstå lite eftersom hon är så långt borta men ändå, jag tycker det är sjukt att 

det kan ta över så mycket”. 

Respondenterna hade delade åsikter huruvida de ägnade lika mycket tid med varandra sedan 

deras smartphones tog plats i deras vardag. En del av våra respondenter upplevde att de inte 

ägnade lika mycket tid åt varandra sedan de införskaffade sig en smartphone. Ett fåtal av 

föräldrarna upplevde att de trots smartphones fortfarande ägnade lika mycket tid åt varandra. 

Vidare förklarade våra respondenter hur de kände när deras föräldrar respektive barn använde 

sina smartphones när de umgicks. Återkommande svar från våra respondenter angående detta 

var att de upplevde det som störande och jobbigt. Anna förklarade till exempel att hon kunde 

bli sur på hennes dotter Lina och säga åt henne att lägga undan sin smartphone för att hon satt 

för mycket framför den och blev därför frånvarande, Anna kunde fråga Lina något utan att få 

ett svar. Vi ställde samma fråga till Lina som svarade: 



”Tycker att när man ska umgås, så ska man umgås – man frågar vad man har gjort idag osv. 

Nackdelen är ju att när man väl sitter tillsammans och ska umgås så sitter man med sin 

telefon istället – man glömmer lätt bort varandra.” 

Vidare förklarade Jonny hur han kände när Kristoffer använde sin smartphone när de 

umgicks: ”Jag tycker inte om det! Men jag kan ju inte klaga för jag är ju likadan!”. Samma 

fråga ställdes till Kristoffer som svarade att han tyckte att det var jobbigt eftersom han inte 

fick någon uppmärksamhet. 

5.4 Tillgänglighet genom smartphones 
Samtliga respondenter stängde aldrig av sina smartphones, detta för att de alltid ville vara 

tillgängliga för sina föräldrar respektive barn. Tanja exempelvis hade berättat för Nadja att 

hon alltid kunde ringa om det var något. Om Tanja skulle glömma sin smartphone hemma 

hämtade hon den så fort hon kommit på det. Vidare ansåg Tanja att hon alltid skulle kunna nå 

sina barn dock hade hon respekt för deras liv och accepterade om de inte svarade direkt. 

Josefin förväntade sig ett svar direkt när hon ringde eller sms:a sin dotter Sandra, åtminstone 

när hon inte visste exakt vart hon var eller vad hon gjorde. Detta för att hon visste att Sandra 

hade sin smartphone till hands hela tiden. Sandra däremot förväntade sig inte alltid ett svar 

när hon sms:a sin mamma dock gjorde hon det när hon ringde henne. Jonny ville att hans son 

Kristoffer skulle svara direkt när han sms:a eller ringde honom så att han kunde försäkra sig 

om att allt var bra, annars blev han nervös. Kristoffer svarade: ”Jag förväntar mig att pappa 

alltid är närvarande runt sin mobil nästan dygnet runt, för det ä man nu för tiden”. Frida och 

Jonna respekterade om den andre var i skolan eller på jobbet och inte kunde svara precis hela 

tiden men de förväntade sig en relativt snabb återkoppling om det inte handlade om något 

allvarligt, då förväntade de sig att alltid kunna få tag på varandra. När Frida har ett missat 

telefonsamtal från Jonna, ringer hon upp omgående: ”jag ringer såklart upp Jonna om jag ser 

att hon har försökt kontakta mig”. 

Vidare frågade vi våra respondenter om det fanns situationer/stunder då de inte ville bli störda 

av varandra. De hade delade meningar angående detta, somliga ville inte bli störda när de 

vilade, sov eller hade en stund för sig själva, medan andra ansåg att det inte fanns situationer 

där deras föräldrar respektive barn inte fick höra av sig. För Anna var det viktigt att Lina var 

trygg om hon eventuellt skulle lägga ifrån sig sin smartphone: ”Jag skulle vilja ha en egen 

ostörd stund om jag vet att Lina är tillsammans med sin pappa och jag vet att de har det bra”. 

Lina ville ibland inte bli störd när hon var med sin pojkvän, men trots detta så svarade hon 

ändå ganska snabbt om Anna hörde av sig: ”hon blir arg på mig om jag inte ringer upp 



direkt”. Josefin ansåg inte att det fanns situationer/stunder då hon inte ville bli störd av 

Sandra, däremot ville Sandra helst inte bli störd när hon vilade eller sov, dock ville hon vara 

tillgänglig för Josefin om det var en nödsituation. Vidare ansåg Jonny att det inte fanns 

situationer/stunder han inte ville bli nådd av sin son. Kristoffer däremot ville inte bli nådd när 

han vilade eller sov. Fridas svar var kort och bestämt: ”Familjen får ALLTID ringa”.  

Avslutningsvis frågade vi våra respondenter när de behöver sina smartphones som mest. De 

flesta respondenter ansåg att de behövde sina smartphones som mest när de ville nå någon 

eller själva bli nådda. Anna exempelvis behövde sin smartphone som mest när hon var borta 

hemifrån, framför allt när hon jobbade så att hennes barns skola eller någon i familjen kunde 

nå henne om det var något. De resterande respondenternas svar var överensstämmande med 

Annas svar.  

5.5 Resultatsammanfattning 
Ämnen som var återkommande i resultatet var att smartphones upplevdes som 

störningsmoment, och när den väl användes blev användaren frånvarande för personerna 

han/hon hade i sin direkta närvaro. Samtliga respondenter ansåg att smartphones påverkade 

deras interaktion både positivt och negativt, men främst negativt. Respondenterna upplevde 

att smartphones prioriterades före umgänge med ens föräldrar respektive barn vilket de ansåg 

ger negativa effekter på den sociala interaktionen mellan dem. Samtidigt visade svaren även 

på att det positiva smartphones bidrog med var tillgänglighet. Att kunna nå sina barn 

respektive föräldrar i både vardagliga och allvarliga situationer när de inte befinner sig på 

samma plats, uppskattades av respondenterna. 

6. Analys 
Vi har i detta kapitel tagit fram vår sociologiska analys som har utformats genom att analysera 

vårt resultat med hjälp av våra teoretiska referensramar. Vi har även använt oss av tidigare 

forskning för att hitta likheter och olikheter mellan vår forskning och tidigare forskning. 

Analysen är uppdelad i tre teman som i sin tur ska klargöra vilken påverkan smartphones har 

på interaktionen samt tillgängligheten mellan föräldrar och barn. Våra teman är 

sammankopplade med varandra och visar tillsammans hur smartphones påverkar 

interaktionen och tillgängligheten. I vårt första tema ”Symboliskt medel och expertsystem”, 

avser vi att klargöra de konsekvenser smartphone-användningen får för tillgängligheten då vi i 

detta tema behandlar bland annat åtskillnaden mellan tid och rum. Vårt nästa tema 

”förändringar i kommunikationen” avser att behandla de konsekvenser smartphone-



användningen får för den sociala interaktionen mellan föräldrarna och barnen. I detta tema 

berör vi bland annat hur användningen av smartphones kan distansera samt vara ett 

störningsmoment. Vårt sista tema ”uppluckring av bakre och främre region” berör vilka 

konsekvenser smartphone-användningen får för både den sociala interaktionen samt 

tillgängligheten. I detta tema kollar vi bland annat på hur den sociala interaktionen påverkas 

beroende på om interaktionen sker i den bakre eller den främre regionen. 

Detta tillsammans kastar ljus på smartphones inflytande på sociala interaktioner och 

tillgängligheten mellan föräldrar och barn. 

6.1 Symboliskt medel och expertsystem 
Samtliga respondenter hade alltid sina smartphones med sig, även när de var hemma. Detta 

för att de ville ha möjlighet att kontakta och själva bli kontaktade om någonting viktigt skulle 

hända. Detta ser vi som en effekt av eventuell rädsla av att inte kunna bli nådd vid 

nödsituationer. Förr i tiden var det vanligt att barn och ungdomar träffades och lekte ute på 

gården i närheten av sina hem. Föräldrarna kunde när som helst kalla på sina barn om det till 

exempel var dags för mat, på samma sätt hade barnen nära till sina föräldrar om de behövde 

komma i kontakt med dem. Med mobiltelefonens framväxt expanderades rummet, individer 

behöver inte längre befinna sig i samma tidsliga och rumsliga miljöer för att kunna kontakta 

varandra. Här förlitar sig både barn och föräldrar ännu en gång på smartphones som 

expertsystem då de utgår ifrån att alltid kunna nå varandra. Att ha den förväntan på 

tillgängligheten utsätter föräldrarna och barnen sig automatiskt för en risk att inte kunna nå 

varandra. En smartphone är fortfarande en teknisk pryl som när som helst kan gå sönder, 

tappa sändning, batterierna kan bli urladdade och så vidare. 

Jonna berättade att hon ibland skickade sms till sin mamma och bad henne om ett glas vatten 

när hon inte hade ork att gå ner från sitt rum på andra våningen. Att interagera med varandra 

via en smartphone trots deras rumsliga och tidsmässiga samvaro påvisar en ökad distansering. 

Detta bekräftas även av Gesers (2004) studie som menar att mobiltelefonen används i de mest 

vardagliga situationer och tenderar att skapa distansering mellan människor. Utan sin 

smartphone hade Jonna behövt gå och hämta vattenglaset och därmed ökat chansen till en 

personlig interaktion med sin mamma.     

En smartphone kan ses som symboliskt medel och en av dem huvudsakliga funktionerna med 

den är att kunna kommunicera, oberoende av tid och rum (Giddens, 1996). Samtliga 

respondenter sade att de kommunicerade med varandra oavsett om dem var på jobbet, i skolan 



eller på någon annan plats, kommunikationen skedde både via sms och samtal. Jonny tog upp 

fördelar med smartphones och sade att när han var på Malta på golfresa med sina kollegor var 

det väldigt smidigt att ha med sig sin smartphone då han kunde ringa till sin son och höra hur 

läget var med honom. Jonna berättade också om hur hennes bror ständigt var uppkopplad på 

nätet via sin smartphone och kommunicerade med sin flickvän som enligt Jonna bodde ”på 

andra sidan av jorden”. Här kan man utläsa att respondenterna vill vara tillgängliga för 

varandra utan att vara beroende av tid eller plats. Innan framväxten av expertsystemet var tid 

och rum sammankopplade och att kommunicera på detta sätt var omöjligt (Giddens 1996). I 

samtidens moderna samhälle har tid och rum separerats ifrån varandra, därmed kan individer 

kommunicera med varandra med hjälp av sina smartphones oberoende av vart de befinner sig 

eller när på dygnet de vill kontakta varandra. Detta är ett levande exempel på vad Giddens 

(1996) menar med urbäddning, att interaktionen frånskiljs från sitt rumsliga sammanhang.  

Geser (2006) skriver att den grundläggande anledningen till införskaffande av en mobiltelefon 

är möjligheten att kunna kommunicera över tid och rum. Detta bekräftas av samtliga 

respondenter som sade att de använde sina smartphones främst för att kunna kontakta 

varandra när de inte befann sig i samma rumsliga miljö.   

Nästan alla informanter ansåg att det var viktigt att ha en smartphone. De utgick ifrån att den 

alltid fanns till hands och fungerade när respondenterna ville använda den. Här kan vi se hur 

smartphones uppfattas som ett expertsystem som respondenterna har mycket förtroende till. 

Samtliga respondenter sade att de aldrig gått ut hemifrån utan sin smartphone för att de ville 

vara nåbara om något allvarligt skulle hända. Tanja sade att om hon glömt sin smartphone 

hemma när hon gått ut, återvänder hon direkt för att hämta den så fort hon har upptäckt att 

hennes smartphone inte är med henne. Vi tolkar det som att i detta avseende skapar 

smartphones en rogivande känsla hos våra respondenter. De känner sig trygga med 

smartphonens närvaro för att de alltid kan nå andra och själva bli nådda. 

Jonny berättar i intervjun hur viktigt det var med en smartphone och den främsta anledningen 

till ägandet av en smartphone var just tillgängligheten via den. Han sade att det kändes tryggt 

att det fanns möjlighet att kunna nå sin son när de inte befann sig i samma rumsliga miljö. 

Denna trygghetskänsla kan man även utläsa från Annas svar där hon berättade att hon 

verkligen kunde slappna av när pappan är tillsammans med deras barn och om något allvarligt 

skulle hända så kunde de alltid ringa henne. En smartphone fungerar som expertsystem som 

respondenterna hade stora förväntningar på och hög tillit till. Den fungerar som en länk 



mellan familjemedlemmar och är ett redskap för att behålla trygghetskänslan. Vi kan även se 

likheter med Gesers (2006) studie där han tar upp tillgängligheten via en mobiltelefon och 

förklarar att mödrar använder sina mobiltelefoner som en ”konstgjord navelsträng”.   

Samtliga av våra respondenter svarade på frågan angående vilka praktiska möjligheter en 

smartphone hade. Det fanns ett genomgående tema som kallas för mikrokoordinering.  Ling 

och Yttri (2002) förklarar att fenomenet mikrokoordinering handlar om att oberoende av tid 

och rum kunna med hjälp av en smartphone be eller ändra planer i sista minuten. Detta tycks 

utifrån respondenternas svar ersätta den traditionella planeringen som brukar ske i förväg. 

Detta går att utläsa i exempelvis Sandras svar angående smartphones praktiska möjligheter: 

”Om jag vill berätta att jag kanske kommer hem sent eller att jag äter middag någon 

annanstans. Att kunna säga åt mamma att köpa med sig typ snacks till kvällen eller någon 

ingrediens om man vill baka”. Även Lina upplevde att det fanns praktiska möjligheter med 

smartphones. Lina berättade att hon kunde utan förvarning ringa upp hennes mamma för att 

be om skjuts när hon inte hade ork att ta bussen hem. 

Vi tolkar det som att mikrokoordineringen är en anledning till varför respondenterna aldrig 

stänger av sina smartphones och ständigt är tillgängliga. Att ha möjligheten att förändra olika 

planer med hjälp av en smartphone, oberoende av tid och rum, upplevs av respondenterna 

som något positivt och praktiskt.  

6.2 Förändringar i kommunikationen 
Ett ämne som var ständigt återkommande bland våra respondenter var att smartphones ansågs 

vara ett störningsmoment. Tanja förklarade i sin intervju att den störde under familjestunder 

och fortsatte att förklara detta genom att säga: ”Den snor tiden ifrån oss!”. Respondenterna 

brukade även få kommentarer angående deras smartphone-användning och de flesta ansåg att 

det var störande när någon tog fram sin smartphone under familjestunder, middagar eller när 

man umgicks överhuvudtaget. Detta kan kopplas till Geser (2004) som förklarar att när vi 

svarar på mobiltelefonen skapas ännu en konversation som är avskild från den som ägde rum 

från början, vilket leder till att de sociala interaktioner som redan försiggår i det lokala 

rummet upphör på grund av det inkommande samtalet. Vidare anser vi, med grund i våra 

respondenters svar, att detta leder till att de personer som interagerar i varandras direkta 

närvaro upplever det som störande när den sociala interaktionen avbryts av inkommande 

telefonsamtal från personen man interagerar med. Tanja ger ett exempel på detta då hon i sin 

intervju berättade att hon blev irriterad på att hon ständigt blev avbruten av hennes dotters 



smartphone. Mobilanvändare blir alltså socialt responsiva med andra mobilanvändare, men 

det finns risk att den sociala responsiviteten i förhållande till dem som är i samma fysiska rum 

störs, och omvänds i asocial responslöshet.	  	  

Till skillnad från Geser (2004) som riktat in sig på telefonsamtal, så anser vi att detta 

påstående även går att tillämpa på sms. Att bara ha sin smartphone framför sig skapar en 

irritation bland personerna som man egentligen hade för avsikt att umgås med. Josefin till 

exempel tyckte det var störande när hennes dotter Sandra hade sin smartphone framme när de 

umgicks, och Kristoffer kunde bli väldigt störd på sin pappas smartphone då hans pappa 

kunde lägga mer uppmärksamhet på den än på de personer som var närvarande. Kristoffer 

menar att så fort smartphonen kommer in i bilden, försvinner uppmärksamheten från familjen 

och går istället till smartphonen.  Vi ser även likheter med detta i Plants (2002) forskning som 

förklarade att det inte bara är innehavet av en mobiltelefon som påverkar en social situation 

utan även mobiltelefonens blotta existens. Han förklarar vidare att en mobiltelefon som ligger 

framme ger signaler till dess omgivning att den oväntat kan, genom ett inkommande 

telefonsamtal eller sms, avbryta den pågående interaktionen som sker i det lokala rummet, 

vilket i sin tur upplevs som påfrestande för de individer vars interaktion eller umgänge 

avbryts. 

Vi ställde även frågor till våra respondenter som berörde kommunikation via telefonsamtal 

och sms. Flertalet av våra respondenter nämnde den direkta kontakt man fick genom 

telefonsamtal som negativ då man behövde ge ett svar direkt och oftast inte fick någon 

betänketid. Utifrån respondenternas svar kan man tolka det som att respondenterna går in i ett 

tillstånd som Asplund (1987) kallar för responsorium. Där blir den sociala responsiviteten 

påtvingande och det lämnas inget utrymme för individen att vara asocialt responslös mot den 

respondenten samtalar med. När personen hamnar i ett responsorium antar vi att personen 

sätts i en pressad sits när man har direkt kontakt och när denne mer eller mindre måste svara 

omgående. Jonny bekräftade detta antagande när han i sin intervju sade att med sms är det inte 

lika pressat att behöva svara direkt som det är med telefonsamtal. Det negativa som våra 

respondenter ansåg om sms var bland annat att de upplevde att det var väldigt lätt att 

misstolka när man kommunicerade via sms samt att det kunde ta tid att få tillbaka ett svar.  

Detta hände mer sällan via telefonsamtal enligt respondenterna, tack vare den direkta 

kontakten.  

Vidare ansåg respondenterna att kommunikation via telefonsamtal kunde vara positivt i den 

bemärkelsen att kommunikationen går snabbt, vilket kan vara till en fördel om man behövde 



svar snabbt eller när det gällde en nödsituation. Vad gäller kommunikation genom sms, finns 

inte samma direkta kontakt som telefonsamtal har, vilket ger personen betänketid som de 

flesta respondenter nämnde som en fördel. Enligt våra respondenter ger sms-

kommunikationen en möjlighet att svara när de vill/kan eller välja att inte svara 

överhuvudtaget. Exempelvis berättade Josefin att hon föredrog att kommunicera genom sms 

eftersom att det var smidigare att kunna välja när hon ville svara. Vi kan genom detta göra ett 

antagande att sms-kommunikation lockar våra respondenter på grund av möjligheterna till att 

vara asocialt responslös. Denna asociala responslöshet kan lätt uppkomma när mottagaren av 

sms:et exempelvis vill undvika en interaktion med personen som skickat iväg sms:et, och 

väljer därför att inte svara omgående. Flertalet av våra respondenter anser att det positiva med 

sms är just att man kan vänta med att svara. Detta kan tolkas som att asocial responslöshet är 

acceptabelt att agera utifrån när det gäller sms, då man som mobil-användare mer eller mindre 

gått med på att när ett sms har skickats så har mottagaren längre tid på sig att svara än om 

man istället hade ringt. Ett telefonsamtal hade i sin tur påtvingat den sociala responsiviteten, 

då man som Nadja uttryckte det ”man behöver ge ett svar direkt” om man samtalar istället för 

att sms:a.  

De flesta av våra respondenter ansåg att deras smartphones förändrade deras sociala 

interaktioner både positivt och negativt, men framför allt negativt. Det negativa var att de blir 

frånvarande och att umgänget minskas trots att de befinner sig i varandras närvaro. Lina 

förklarade att det negativa var att när hon och hennes mamma väl var tillsammans och skulle 

umgås satt de istället framför sina smartphones, vilket enligt Lina leder till att de glömmer 

bort varandra. Likaså tyckte Anna att hennes dotter Lina blev frånvarande när hon har sin 

smartphone framför sig, hon kan fråga henne något men får inget svar. Tanja tyckte att den 

tog för mycket plats, hon blev även irriterad på att bli ständigt avbruten på grund av Nadjas 

smartphone. Nadja berättade att hon och hennes mamma Tanja kunde sitta på varsitt håll med 

sina smartphones istället för att umgås med varandra. Även resten av respondenterna, 

föräldrar som barn, hade mestadels negativa upplevelser om hur smartphones förändrade den 

sociala interaktionen. Här framgår det ännu en gång att ju mer socialt responsiva de är mot 

deras smartphones, desto mer asocialt responslösa blir de mot sin omgivning i deras direkta 

närvaro.  Konsekvenserna av att respondenterna sitter framför sina smartphones, istället för att 

umgås med varandra, blir att respondenterna blir frånvarande för personen i det lokala 

rummet. Detta kan även kopplas till Geser (2004) som menar att mobiltelefonen skapar en 

distansering mellan individer när de befinner sig i olika grupper. I vårt fall kan man se det 



som att familjen är en grupp och att en distansering sker mellan förälder och barn på grund av 

mobiltelefonen. Jonny förklarade detta genom att säga ”Det händer ofta att vi sitter på varsin 

sida av soffan med varsin mobil i handen”.  

Vi ser även likheter i vårt resultat med det Pitichat (2013) förklarar, vilket är att människors 

oroväckande mönster kring smartphone-användningen kan ge destruktiva konsekvenser bland 

annat inom familjelivet. Dessa mönster och konsekvenser går att utläsa i våra respondenters 

svar som tyder på att interaktionen dem emellan försämras med smartphones. Josefin 

berättade vad hon upplevde att smartphones gör med interaktionen: ”Jag tror att man inte är 

lika social med varandra och därmed finns en stor risk att man inte har lika bra interaktion 

som man kunde ha haft”. Vi tolkar det som att Josefin ansåg att kvalitén på interaktionen 

mellan henne och hennes barn försämrats på grund av smartphones. Förutom detta har 

flerparten av respondenterna beskrivit hur de lägger sin uppmärksamhet på sina smartphones 

istället för sina barn eller föräldrar.  

Det positiva våra respondenter hade att säga var att smartphones ökade tillgängligheten vilket 

gjorde att de kunde nå varandra trots att de inte var i varandras närvaro. Vidare förklarade 

Tanja att hon tyckte att smartphones var bra för att kunna nå sitt barn samt att hon hade 

förståelse för att hennes dotter hade mycket umgänge via den.  

Samtidigt som smartphones kan distansera, så kan den även upprätthålla interaktioner när 

personer inte befinner sig på samma plats. Geser (2004) menar att mobilen hjälper människor 

att interagera med varandra utan att vara platsbundna. Sandra förklarade detta genom att säga: 

”Det positiva med smartphones är att de kan bidra med mer kontakt och att man är mer 

tillgänglig för varandra”.   

Det fanns ett antal föräldrar som blev oroliga när de inte fick svar direkt. Josefin exempelvis 

förväntade sig ett svar direkt när hon ringde eller sms:a sin dotter Sandra, åtminstone när hon 

inte visste exakt vart hon var eller vad hon gjorde. Detta för att hon visste att Sandra hade sin 

smartphone till hands hela tiden. Geser (2006) förklarar att mobilen ger en trygghetskänsla för 

föräldrar då de kan nå och själva bli nådda av sina barn. Han förklarar även att mödrar brukar 

en mobiltelefon som en ”konstgjord navelsträng”. Vi fann likheter med Gesers (2006) 

antagande i vårt resultat, Anna exempelvis ville ha ett svar direkt från sin dotter Lina när hon 

ringde eller sms:a henne, annars blev hon orolig. Gesers (2006) uttryck går dock inte att 

koppla till den empiri vi fick av vår manliga respondent Jonny som blev minst lika orolig om 

han inte fick något svar från sin son. Jonny förklarade att hans son Kristoffer skulle svara 



direkt när han sms:a eller ringde honom så att Jonny kunde ha koll, annars blev han nervös. 

Till skillnad från Geser (2006) så anser vi att detta även går att tillämpa på barnen som även 

de får en trygghetskänsla av vetskapen att de kan nå sina föräldrar via sin smartphone, ett 

exempel på det är Nadjas svar: ” Ibland känns det lite läskigt att gå hem ensam efter en sen 

utgång eftersom att man kan bli överfallen, då är det bra att ha mobilen med sig så att jag 

kan ringa mamma”. 

6.3 Uppluckring av bakre och främre region 

Enligt Goffmans (2004) teori framträder individen i den främre regionen medan den bakre 

regionen är individens privata sfär där den bland annat hemlighåller sin rekvisita som till 

exempel olika redskap. I samtidens samhälle kan en mobiltelefon vara ett exempel på ett 

sådant redskap. Med hjälp av en smartphone kan vi idag kontakta varandra oavsett vart vi 

befinner oss och den är inte länge belägen på en plats som är hemlig för publiken. Istället för 

att behålla våra smartphones hemma i den bakre regionen tar vi alltid med oss den vart vi än 

är på väg. 

Bland barnens svar kan vi utläsa att de är mindre försiktiga med att inte störa sina föräldrar 

när dem inte är i närheten. Kristoffer sade bland annat: ”Det beror på situationen, jag väljer 

ofta att ringa upp så att jag inte behöver vänta på att få ett svar”. Den första trådlösa 

telefonen kom på 1980-talet (Tekniska muséet, 2011) och att barnen föddes in i ett 

”mobiltelefon-samhälle” och socialiserats in i den lättillgängligheten som en smartphone 

möjliggör, ser vi som en förklaring till varför barn inte har samma försiktighet i deras 

tillvägagångssätt när de kontaktar sina föräldrar. Vidare kan detta också förklaras med att 

barnen är mycket mer vana vid att själva snabbt kunna växla framträdande eftersom deras 

smartphones alltid är med dem och de kan när som helst bli kontaktade av olika publiker. En 

annan tolkning skulle kunna göras med hänvisning till Wiberg & Whittakers (2005) studie där 

de försvarar den individ som stör mottagarens situation. De förklarar att skälet till varför en 

individ orsakar ett avbrott med sitt telefonsamtal är för att han/hon saknar uppfattning om vad 

som försiggår i mottagarens stundande tillvaro.  

Både föräldrarna och barnen hade alltid med sig sina smartphones oavsett om de var på jobbet 

eller i skolan och var därmed lättillgängliga för varandra. Detta tolkar vi som att åtskillnaden 

mellan den bakre och den främre regionen har luckrats upp i förhållandet och interaktionen 



mellan de barnen och föräldrarna som medverkade i vår studie. Att blir kontaktade av 

föräldrarna uppfattade inte barnen som något onormalt eller opassande.  

När barnen umgås med sina vänner och en förälder kontaktar dem uppstår en bakre och 

främre region där barnen framträder på en scen med vännerna som sin publik. Genom att 

föräldrarna tar kontakt med sina barn träder dem fram på en redan pågående scen som i det 

här fallet skulle kunna kallas för vän-scenen och är barnens främre region. Bland föräldrarnas 

svar kunde vi utläsa en viss försiktighet i deras kommunikationsval då de inte ville störa 

barnets redan pågående framträdande. Tanja tog exempelvis hänsyn till sin dotters livliga och 

fullspäckade vardag och kunde därför ibland prioritera att sms:a istället för att ringa för att 

inte störa henne i onödan. Detta tolkar vi som att föräldrarna är väl medvetna om att när det 

försöker kontakta sina barn via en smartphone tränger de sig in i en redan fortgående scen 

som de rätteligen inte bör vistas på. 

Annas svar till en av våra intervjufrågor är ett exempel på att föräldrar inte vill kliva in i en 

scen där de inte utgör rätt publik. Hon berättade att när hennes dotter Lina är i skolan och hon 

vill kontakta henne, väljer hon hellre att göra det via sms och inte samtal. Detta tolkar vi som 

att Anna inte vill vara påträngande i Linas framträdande som är avsett för hennes vänner i 

skolan. Genom att kommunicera via sms lämnar Anna utrymme till Lina för eventuella 

förberedelser och möjligheten att svara när det är mest passande utan att avbryta ett pågående 

framträdande.  

Även Josefin berättade att hon ofta kunde säga i förväg till Sandra att hon fick höra av sig om 

hon ska åka iväg någonstans med sina vänner, eller så skickade hon ett sms och bad Sandra att 

höra av sig. Detta kan förklaras med att Josefin inte vill tränga sig på Sandras scen och istället 

låta henne välja att gå ifrån sina vänner om hon skulle behöva det och på detta sätt göra en 

publikåtskillnad. 

Nadja berättade vidare att det kändes obehagligt att gå hem ensam efter sena utekvällar då det 

fanns risk för att bli överfallen, därför brukade hon ringa sin mamma när hon var på väg hem 

mitt i natten. Denna handling kan ses som intryckstyrning riktad till publiken (Goffman 

2004). När Nadja pratar i sin smartphone signalerar hon att hon är upptagen och inte 

tillgänglig för någon kontakt. Här återspeglas även Gesers (2006) påstående om att en 

mobiltelefon ökar trygghetskänslan hos individer. Vi tolkar det som att när Nadja kände sig 



otrygg kunde hon använda sin smartphone för att ringa sin mamma och därmed återfå en viss 

trygghet.  

Goffman (2004) menar vidare att individens framträdande i den främre regionen handlar 

bland annat om ett ständigt upprätthållande av normer. Detta kan utläsas i Fridas svar som 

sade: ”Jag ringer såklart upp Jonna om jag ser att hon har försökt kontakta mig” eller när 

Lina berättade om sin mamma: ”Hon blir arg på mig om jag inte ringer upp direkt”. Vi tolkar 

det som att barn och föräldrar har upprättat både hövlighetsnormer och anständighetsnormer 

mellan varandra (Goffman 2004). Oberoende av vilken scen barnen och förändrarna har sitt 

framträdande på, tar de alltid hänsyn till varandra i sitt samspel med andra. 

Jonny berättade om sin mobilfria vecka. Den mobilfria tiden var, som han uttrycker det, 

obehaglig och han kände sig isolerad från världen. Detta kan tolkas som att Jonny är van vid 

en omväxlande publik och att ständigt bli avbruten i sitt framträdande för eventuella byten av 

scener. Wiberg och Whittaker (2005) talar om återkommande avbrott som orsakas av 

telefonsamtal och menar att de i sin tur leder till psykiska påfrestningar. Detta enligt vår 

tolkning stämmer inte överens med Jonnys upplevelse då vi uppfattar det som att han 

prioriterar tillgängligheten framför ostörda stunder. Han vill alltid kunna bli nådd av sina barn 

trots att detta kunde innebära ett avbrott i hans olika framträdanden.  

7. Avslutande sammanfattning och reflektion 
7.1 Sammanfattning & slutsats 
Det framkommer att respondenternas smartphones alltid finns till hands och tar upp mycket 

av deras tid. Uppmärksamhet som bör riktas till föräldern respektive barnet ges istället till 

smartphonen. När någon av dem svarar på ett sms eller ett telefonsamtal när de umgås med 

varandra, avbryts den pågående interaktionen som de har och mottagaren av sms:et eller 

samtalet påbörjar en ny interaktion med den som sökte kontakten. Den avbrutna interaktionen 

upplevs som störande av personen i det lokala rummet och leder även till att mottagaren av 

sms:et eller telefonsamtalet blir frånvarande. Smartphones har på så sätt kommit att bli ett 

störningsmoment som försämrar interaktionen mellan föräldrar och barn i deras vardag och 

orsakar en distansering mellan dem. 

Samtidigt används smartphones för att underlätta vardagen, exempelvis för att meddela om 

förändring av planer eller mötesplats. Den används flitigt av både föräldrar och barn som 

använder sina smartphones till allt från att be personen man hör av sig till att handla med sig 



en vara, till att meddela att man inte kommer hem till den planerade familjemiddagen. Det 

framkommer att det finns en viss försiktighet hos föräldrarna i deras kommunikationsval när 

de ska kontakta sina barn för att de inte vill störa barnens pågående samspel med andra. 

Denna försiktighet saknades hos barnen när de i sin tur ville kontakta sina föräldrar.  

Föräldrarna och barnen räknar med att alltid kunna nå varandra via sina smartphones och 

upplever detta som betryggande. Tillgängligheten ökar alltså trygghetskänslan hos föräldrar 

och barn som kan nå varandra i vardags- och allvarliga situationer utan att vara beroende av 

varken tid eller rum. Det har även upprättats normer som handlar om att svara när de 

kontaktar varandra, vilket bidrar till en ökad tillgänglighet. 

Sammanfattningsvis har smartphones kommit att bli ett socialt kommunikationsverktyg som 

bidrar med en tillgänglighet som öppnar upp möjligheter för individen att mikrokoordinera sin 

vardag samt vara nåbar utan att vara platsberoende. Med hjälp av smartphones kommunicerar 

föräldrar och barn med varandra oberoende av tid och rum. 

Smartphone-användningen ger vidare destruktiva konsekvenser för sociala interaktioner 

mellan föräldrar och barn. Det sker en social urbäddning med smartphones som riskerar att 

störa social responsivitet och/eller medföra asocial responslöshet mot andra i samma rum. 

Samtidigt kan en smartphone även användas som ett socialt verktyg som främjar 

tillgängligheten dem emellan. Smartphones är alltså utmärkt för att upprätthålla sociala 

nätverk och för att koordinera handlingar. 

7.2 Reflektioner 
	  

Vår ambition med denna uppsats har varit att, genom att lyfta fram de konsekvenser som står 

till grund för påverkandet, belysa hur den sociala interaktionen och tillgängligheten mellan 

föräldrar och barn kan påverkas av smartphone-användning. 

 

Den förförståelse vi haft innan vi utförde denna studie har både bekräftats och reviderats. 

Innan empirin bearbetades med hjälp av de valda teorierna och tidigare forskning, förblev vår 

förförståelse oföränderlig. Tillämpning av teorierna har hjälpt oss att upptäcka nya intressanta 

synvinklar i ämnet som uppsatsen berör. En ny kunskap vi har fått med oss från denna studie 

är den höga förväntningen på både barn och föräldrar att svara i sina smartphones. Denna 

förväntan uppfattade vi som osynliga normer.  

 



Vidare har det framkommit i empirin att det saknas etik kring hur föräldrar och barn ska 

uppföra sig med sin smartphone i samspel med varandra. Detta är något som både föräldrar 

och barn efterfrågar, vilket framgår tydligt i vår empiri. Vi har även kommit till insikt om 

vilka risker vi utsätter oss för i och med den höga tilliten till smartphone som expertsystem. 

Det som av vår förförståelse har bekräftats i denna studie är den negativa påverkan 

smartphone-användningen har på sociala interaktioner mellan föräldrar och barn. 

Vi hoppas på att genom denna studie få läsarna att reflektera kring smartphone-

användningens negativa inflytande på den sociala interaktionen mellan föräldrar och barn. 

Samtidigt vill vi även kasta ljus på smartphones positiva inverkan på tillgängligheten.  

Något som hade varit intressant att undersöka vidare kring är hövlighet- och 

anständighetsnormer som uppstår till följd av smartphone-användningen och hur en specifik 

grupp förhåller sig till dessa. Vidare hade det även varit intressant att göra en kvantitativ 

studie inom samma ämne för att på så sätt få ett mer generaliserbart resultat. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide - Föräldrar 
 
Tidigare erfarenheter av Smartphones 
 
När köpte du din första Smartphone? 

Hur klarade du dig innan du skaffade smartphone? 

Vilka åsikter hade du om smartphones innan du skaffade en själv? 

Vilka åsikter har du om smartphones idag? 

 
Rutiner och vanor  

Händer det att du blir störd av din egen eller andras smartphone under familjestunder? 

Middagar, fredagsmyset etc. 

Om du exempelvis sitter och äter middag med din familj och din telefon ringer, vad är det 

som avgör att du svarar eller inte? 

Vad finns det för regler inom er familj gällande användandet av en Smartphone? 

 
Motiven till att införskaffa en Smartphone  

Varför valde du att skaffa dig en smartphone? 

Var det du som ville att ditt barn skulle ha en smartphone eller var det ditt barn som ville ha 

en? 

Följdfrågor 

- (Om föräldrarna valt) varför ville du att ditt barn skulle ha en smartphone? 

- (Om barnen valt) varför tror du att ditt barn vill ha en smartphone? 

Användandet av Smartphonen 

Hur viktigt anser du att det är att ha en smartphone? 



Vilka praktiska möjligheter finns det med att kunna nå dina barn med din smartphone? 

Hur tror du att du skulle klara dig utan din smartphone idag? 

När dina barn sms:ar dig, sms:ar du tillbaka eller väljer du att ringa upp istället? 

Vilka situationer tycker du det är lämpligt att ta fram din smartphone? 

Finns det situationer där du hellre sms:ar dina barn än att ringa? 

Kommunikation med Smartphones 
 
Hur många gånger per dag i snitt kommunicerar du med dina barn i din smartphone? 

Är det oftast du själv som ringer/sms:ar eller är det ditt barn? 

Vad tänker du när du hör ordet ”kommunikation”? – Berätta! 

Hur viktigt är det med kommunikation i familjen enligt dig?  

Vilket sätt att kommunicera på genom din smartphone passar dig bäst, sms eller samtal? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kommunicera genom telefonsamtal? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kommunicera genom sms? 

Hur nödvändigt är det för dig med möten som sker ansikte mot ansikte?   

Hur såg kommunikationen ut i din familj (alltså när de bodde med sina föräldrar) när 

smartphones inte existerade? 

Konsekvenser av smartphone-användningen 
 
Vad betyder det för dig att vara social? 

Har dina barn kommenterat ditt användande av din Smartphone?  

Hur tror du att användandet av en smartphone förändrar de sociala interaktionerna mellan dig 

och dina barn?  

Ägnar du lika mycket tid åt dina barn sedan du skaffade en Smartphone?   

Hur känner du om dina barn använder sina Smartphones när ni umgås? 

Hur fungerar det att föra ett samtal med dina barn samtidigt som du använder din smartphone? 



 
Tillgänglighet genom Smartphones 

När du ringer eller smsar till dina barn, förväntar du dig ett svar direkt? 

Har du ljud eller vibration på din smartphone? 

Följdfråga 

Tittar du på din smartphone direkt när ljudet eller vibrationen kommer? 

Är din smartphone alltid på? 

Hur mycket uppskattar du att du använder din smartphone? 

Anser du att dina barn alltid ska vara tillgängliga när du försöker kontakta dem? 

Hur går du tillväga om du försöker kontakta dina barn och de inte svarar? 

Finns det situationer/stunder då du inte vill bli nåd av dina barn?  

Vart har du oftast din smartphone? 

Hur lång tid tar det innan du börjar sakna din smartphone om du inte har den till hands? 

När behöver du din smartphone som mest? 

När lämnar du ifrån dig din smartphone? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Intervjuguide - Barn 
 
Tidigare erfarenheter av Smartphones 
 
När fick du din första Smartphone? 

Vad visste du om smartphones innan du fick en? 

Har du haft en mobil innan du fick din smartphone? 

 
Rutiner och vanor  

Händer det att du blir störd av din egen eller andras smartphone under familjestunder? 

Middagar, fredagsmyset etc. 

Om du exempelvis sitter och äter middag med din familj och din telefon ringer, vad är det 

som avgör att du svarar eller inte? 

Vad finns det för regler inom er familj gällande användandet av en Smartphone? 

 
Motiven till att införskaffa en Smartphone  

Var det du som ville ha en smartphone eller var det dina föräldrar som ville att du skulle ha 

en? 

Följdfråga 

- (Om barnet valt), varför ville du ha en smartphone? 

- (Om föräldrarna valt), varför tror du att dina föräldrar vill att du ska ha en smartphone? 

Användandet av Smartphonen 

Hur viktigt anser du att det är att ha en smartphone? 

Vilka praktiska möjligheter finns det med att kunna nå dina föräldrar med din smartphone? 

Hur tror du att du skulle klara dig utan din smartphone idag? 

När din föräldrar sms:ar dig, sms:ar du tillbaka eller väljer du att ringa upp istället? 



Vilka situationer tycker du det är lämpligt att ta fram din smartphone? 

Finns det situationer där du hellre sms:ar dina föräldrar än att ringa? 

Kommunikation med Smartphones  
 

Hur många gånger per dag i snitt pratar du med dina föräldrar i din smartphone? 

Är det oftast du själv som ringer/sms:ar eller är det din förälder? 

Vad tänker du när du hör ordet ”kommunikation”? – Berätta! 

Hur viktigt är det med kommunikation i familjen enligt dig?  

Vilket sätt att kommunicera på genom din smartphone passar dig bäst, sms eller samtal? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kommunicera genom telefonsamtal? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kommunicera genom sms? 

Hur nödvändigt är det för dig med möten som sker ansikte mot ansikte?   

 
Konsekvenser av smartphone-användningen 
 
Vad betyder det för dig att vara social? 

Har dina föräldrar kommenterat ditt användande av din smartphone? 

Hur tror du att användandet av en smartphone förändrar de sociala interaktionerna mellan dig 

och dina föräldrar?  

Ägnar du lika mycket tid åt familjen sedan du fick en Smartphone?  

Hur känner du om dina föräldrar använder sina Smartphones när ni umgås? 

Hur fungerar det att föra ett samtal med dina föräldrar samtidigt som du använder din 

smartphone? 

 
Tillgänglighet genom Smartphones 
 

 När du ringer eller sms:ar till dina föräldrar, förväntar du dig ett svar direkt? 



Har du ljud eller vibration på din smartphone? 

Följdfråga 

Tittar du på din smartphone direkt när ljudet eller vibrationen kommer? 

Är din smartphone alltid på? 

Hur mycket uppskattar du att du använder din smartphone? 

Anser du att dina föräldrar alltid ska vara tillgängliga när du försöker kontakta dem? 

Hur går du tillväga om du försöker kontakta dina föräldrar och de inte svarar? 

Finns det situationer/stunder då du inte vill bli nåd av dina föräldrar?  

Vart har du oftast din Smartphone? 

Hur lång tid tar det innan du börjar sakna din smartphone om du inte har den till hands? 

När behöver du din smartphone som mest? 

När lämnar du ifrån dig din smartphone? 
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