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Problem/ Bakgrund: Det här arbetet behandlar mobiltelefoni med fokus på aspekten frihet.  

Mobiltelefonen har förändrat vår livsstil och antas för det mesta ge obegränsad frihet. I denna 

uppsats ifrågasätts detta antagande. 

 

Syfte: Min ambition och mitt syfte är att söka svar på frågan: Innebär mobiltelefonen frihet 

för dess användare? 

 

Kort beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: 

På grund av att mobiltelefoni är ett relativt nytt fenomen har jag i min teoriram valt att utgå 

främst från ett postmodernt perspektiv. Metoden jag använder är kvalitativ och fokus ligger på 

människors upplevelser. Arbetet börjar med ett bakgrundsavsnitt där jag beskriver varför jag 

valde detta ämne och redovisar för min förförståelse. Härefter följer avsnitten om mina 

metodologiska och teoretiska ansatser och sedan presenteras analysen.  

 

Slutsatser/ Resultat: Något enkelt svar på huruvida den mobila människan känner sig fri 

eller inte går inte att finna. Vad som finns är en kluvenhet hos mina intervjupersoner, att de 

känner sig både fria och bundna samtidigt. Det kan exempelvis vara en frihet att vara 

tillgänglig, men då tillgängligheten blir ett krav istället för en möjlighet kan den upplevas som 

en belastning. 
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1 Inledning 
För fyra år sedan fick jag en mobiltelefon. Till en början upplevde jag en mycket positiv 

känsla av frihet eftersom jag kunde ringa till vem som helst, när som helst och var som helst. 

Dock märkte jag efter ett litet tag att så fort jag gick någonstans utan att ta med mobilen1 och 

så fort jag stängde av den, undrade mina vänner kritiskt varför. Villkoret för att ha en 

mobiltelefon verkade vara att alltid vara tillgänglig och det innebar en ny sorts stress för mig. 

Varför jag blev stressad, varför det är jobbigt att vara "fri" på det sättet har sedan dess 

fascinerat mig. 

   Det här arbetet behandlar mobiltelefoni med fokus på aspekten frihet. På grund av att 

mobiltelefoni är ett relativt nytt fenomen har jag i min teoriram valt att utgå främst från ett 

postmodernt perspektiv. Metoden jag använder är kvalitativ och fokus ligger på människors 

upplevelser. Arbetet börjar med ett bakgrundsavsnitt där jag beskriver varför jag valde detta 

ämne och redovisar för min förförståelse. Härefter följer avsnitten om mina metodologiska 

och teoretiska ansatser och sedan presenteras analysen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats handlar om hur människor upplever ett av de nyare kommunikationsmedlen i 

vårt postmoderna samhälle, nämligen mobiltelefonen. Med hjälp av den kvalitativa metoden 

ämnar jag belysa sex mobiltelefonanvändares upplevelser av sitt eget och andras 

mobiltelefoni med utgångspunkt i frågeställningar som främst berör frihet, men även 

relaterade begrepp såsom tillgänglighet och krav. Min ambition och mitt syfte är att söka svar 

på frågan: Innebär mobiltelefonen frihet för dess användare?  

1.3 Disposition 

Efter uppsatsens inledning (1) fortsätter jag med ett bakgrundsavsnitt (2) där jag delar med 

mig av mina egna erfarenheter (2.1) och redovisar för tidigare forskning om dagens 

nätverkssamhälle och mobiltelefoni (2.2). Jag vill således genom hela avsnitt 2 ge kännedom 

om det som jag har påverkats av, min förförståelse. Efter detta följer metodavsnittet (3) som 

beskriver varför jag har valt den kvalitativa metoden ostandardiserade intervjuer samt mitt 

tillvägagångssätt före, under och efter intervjuerna. Här ger jag dessutom en kort presentation 

                                                           
1 Även om ordet "mobilen" egentligen inte betyder "mobiltelefonen" kommer jag hädanefter använda ordet 
mobil som om det betydde mobiltelefon eftersom det i dagligt tal ofta används så och för variationens skull. 
Dock vill jag även påpeka att "mobil" i betydelsen "rörlig" också är något som förekommer. 
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av intervjupersonerna för en mer levande förståelse av analysen. Sist i metodavsnittet ges 

uppslag till vidare forskning under rubriken "3.5Avgränsning". Sedan inleds teoriavsnittet (4) 

med en diskussion där jag ifrågasätter begreppet frihet och härefter följer en presentation av 

de valda teoriaspekterna. Den teoretiska grunden utgörs till största del av Zygmund Baumans 

postmoderna perspektiv eftersom han i stor utsträckning diskuterar begreppet frihet. Jag tar 

även upp Georg Simmels syn på storstaden samt Max Webers rationalisering. Dessutom finns 

Manuel Castells idéer om nätverksamhället och Ulrich Beck och Richard Sennetts reflexiva 

aspekt med som förslag på alternativa teoriansatser, dock har jag valt att inte använda dessa i 

analysen. Med utgångspunkt ifrån teoriramen analyseras sedan det empiriska materialet i 

analysavsnittet (5) som är indelat i tre stycken. Dessa bygger på teman som alla på något sätt 

hör ihop med begreppet frihet. De första två styckena om "Tillgänglighet" och "Krav" leder 

upp till sista stycket som heter "Fri eller Bunden?". Avslutningsvis (6) ges en kort 

sammanfattning av hela arbetet, men med fokus på analysen i ett försök att visa min förståelse 

av helheten. 

 

2 Bakgrund  

Förförståelse är den uppfattning som forskaren erhållit genom "exempelvis egna erfarenheter, 

utbildning eller annat vetenskapligt arbete"2. Min egen förförståelse kan möjligen sägas vara 

något negativt inställd till mobiltelefonens inverkan på människor eftersom jag ofta har tagit 

del av just mobilens mindre positiva effekter i samtal med vänner, genom mediernas 

övervakning och genom egna upplevelser.  

   I detta bakgrundsavsnitt förklaras varför jag valde att skriva om mobiltelefoner och att ta 

upp just frihetsaspekten. Här får läsaren ta del av mina egna tidigare erfarenheter och känslor 

inför användandet av mobiltelefon. Avsnittet inleds med lite kort historik som följs av några 

frågor och funderingar angående mobiltelefonen. Detta är tänkt som en utveckling av 

frågeställningen. Sedan förklarar jag bakgrunden till mitt intresse och slutligen redovisas 

tidigare forskning om dagens samhälle och om mobiltelefoni. Följaktligen kommer avsnitt 2 

att handla om min förförståelse. 

                                                           
2 Holme & Solvang, 1997.  
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2.1 Mobiltelefonen gör dig fri?  

Den 3 april år 19733 stod Martin Cooper ensam på gatan och ringde det allra första samtalet. 

Då vägde mobiltelefonen ett kilo och det var i början inte så lätt att få människor intresserade 

av denna nya apparat. "We had to fool people into buying the first phones 20 years ago. (...) 

The concept was freedom." sa Cooper nyligen i en intervju4. Utvecklingen har gått snabbt och 

det ökade mobilanvändandet har på många sätt förändrat det västerländska samhället och 

människors sätt att leva och tänka.  

   I dagens Sverige har det i rasande takt blivit allt vanligare med mobiltelefoner. För tre år 

sedan hade 89 procent av 15-24 åringarna tillgång till mobiltelefon och enligt Sifo-mätningar 

tycks det nu vara minst 97 procent5. Under 2001 sändes över en miljard SMS-meddelanden i 

Sverige6.  Då mobiltelefonen fyller 30 år är det få kvar i Sverige som inte äger eller 

åtminstone har tillgång till denna fantastiska uppfinning som gett oss möjligheter vi inte 

kunnat drömma om för 30 år sedan, men som också ger upphov till mycket irritation. 

   Det väcks många tankar då man ställer sig frågan om mobiltelefonen verkligen innebär 

frihet för dess användare. Nedan vill jag utveckla frågeställningen med några ytterligare 

funderingar rörande de teman som sedan tas upp i analysen: tillgänglighet, krav samt frihet 

kontra bundenhet. Frågorna i detta stycke tas sedan upp både i teoriavsnittet och i analysen. 

Min första undran är om mobiltelefonen endast är ett praktiskt verktyg eller om den innebär 

något mer? Kan den lilla apparaten påverka oss? Vad intervjupersonerna säger om detta 

återstår att se men att mobiler ofta ger upphov till irritation har vi nog alla erfarenheter av med 

ringande telefoner och högljudda pratare på restauranger och caféer, tåg och bussar eller till 

och med på biografer och föreläsningar. Mobiltelefonen ger dess användare möjlighet att 

ringa vem de vill, när de vill. Ger denna tillgänglighet en känsla av frihet? De blir 

tidseffektivare och kanske mindre stressade när de kan få tag på en person med en gång eller 

vet att de själva inte missar ett viktigt samtal. Å andra sidan kan mobiltelefonen kanske ses 

som något som framkallar stress, ännu ett avbrott i den redan sönderhackade vardagen. Är det 

inte påfrestande att när som helst kunna bli nådd? Har IT-människan glömt hur det är att 

kunna unna sig en ledig stund helt fri från alla pip? Är den postmoderna, mobila människan 

fri? 
                                                           
3 Sveriges radio P4 den 3 april 2003 och  
en Krönika av Pär Rittsel, Internet 27 maj 2003. Googles cache (ögonblicksbild) från den 11 april 2003 av: 
http:/www.computersweden.idg.se/ArticlePages/200304/09/20030409095702_CS882/20030409095702_CS882.dsp.asp  
4 Martin Cooper, intervjuad av San Fransisco Chronicle.  
SF Gate genom Internet 27 maj 2003. Googles cache av http://www.trender.net/default.asp från 13 april 2003. 
5 Branschkansliet Marknadsinformation AB, Göteborgs-Posten söndagen 16 mars 2003. 
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2.2 Mitt intresse  
Det var alltså nästan fyra år sedan, höstterminen 1999, som mor och far skänkte mig en 

mobiltelefon som jag först tyckte om, men som jag sedan märkte gjorde mig oerhört stressad. 

Det kunde ringa när jag stod i konsumkön eller när jag just stött på en vän på stan som jag inte 

träffat på länge. Jag kände mig övervakad på något sätt och gick omkring i konstant väntan på 

min ringsignal för att snabbt kunna svara och inte störa omgivningen eftersom det var lika 

pinsamt varje gång. Varje gång det ringde i någon mobil på stan, vilken som helst, hoppade 

jag till och det var jobbigt att vara ständigt beredd. Så korkat att reagera på ringsignaler och 

pip. Jag måste varit överkänslig. Hur som helst så kände jag mig fången av mobilen och inte 

ett dugg fri. Några månader senare gjorde jag mig faktiskt av med min mobiltelefon (jag 

gömde den längst in i garderoben) med en skön känsla av lättnad som följd. Vid denna tid var 

jag ganska kritisk till det flitiga användandet av mobiltelefoner som jag upplevde vara orsak 

till mycket stress i samhället och bestämde mig för att sända ett radioprogram på Lunds 

studentradio, Radio AF med temat "mobilhysteri" som hade till följd att jag givetvis blev 

ytterligare uppmärksam på ämnet. I två och ett halvt år klarade jag mig utmärkt utan mobil, 

men mycket har nu förändrats i mitt liv sedan jag sände det där radioprogrammet. Det gick 

inte längre för mig att stå emot det jag upplevde som samhällets krav. Sedan jag själv åter 

blev mobilanvändare för drygt ett år sedan har mycket av min kritik svalnat och jag har blivit 

tvungen att ändra på en del av mina principer. Faktiskt får jag erkänna att jag är lite beroende 

av mobiltelefonen idag och upplever ganska ofta en känsla av frihet för att jag vet att jag kan 

ringa om det skulle behövas. Egen användning, egna observationer, min erfarenhet av att ha 

vänner med mobil samt mitt någorlunda flitiga tidningsläsande har tillsammans fått upp mina 

ögon för de olika känslorna, både positiva och negativa som mobiltelefoni kan ge upphov till. 

   Mitt färska användande av mobiltelefonen har återigen påmint mig om fenomenet och jag 

känner mig nyfiken på vad människor har att säga om mobiltelefoni idag. Att nya 

samhällsfenomen såsom mobiltelefoner och mobiltelefoni diskuteras mycket i medierna ser 

jag som en spegling av samhällets engagemang för dessa. Det är just på grund av sin aktualitet 

som mobiltelefoni blir ytterst intressant. 

                                                                                                                                                                                     
6 Post- och Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 2001. Statistisk årsbok för Sverige 2003. 



 

 

7

 

2.3 Tidigare forskning  
Här behandlas en del av den forskning och litteratur om vårt nutida samhälle och 

mobiltelefoni som jag i mitt arbete inspirerats av. Jag vill ta upp denna forskning om dagens 

samhälle eftersom denna uppsats just handlar om ett nutida fenomen och min teoriansats 

bygger mycket på aspekter om det postmoderna samhället vi lever i idag.  

 IT- och nätverksamhället och alla dess nya fenomen (exempelvis mobiltelefonen) är ett ämne 

som intresserar många och det har bedrivits en hel del forskning och skrivits en mängd böcker 

och artiklar i ämnet7.  Många har fokuserat på förändringen i samhället, bland andra Manuel 

Castells8 som kanske är den som mest utförligt behandlat nätverkssamhällets framväxt. I sin 

trilogi Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur  menar han att vi har trätt in i en ny 

era där det nu sker större förändringar än vi någonsin varit med om förut. Sociologen Karin 

Lundqvist som har inspirerats mycket av Castells fokuserar på några av dessa förändringar 

men riktar in sig mest på arbetslivet där hon ser att det sker en individualisering och det allt 

mer gäller att vara flexibel och målmedveten för att klara sig. Det finns en annan typ av 

litteratur som verkar vara mer inriktad på att marknadsföra den nya teknologin. Ett exempel är 

John Meurling och Jeans Richards Mobil telefon9 som talar om drömmen inom 

telekommunikationen om friheten att tala med någon oberoende av plats, tid och mekaniska 

hinder samt den spännande utvecklingen där nu abbonenterna är de klara vinnarna10. Trots 

den ganska oreflekterade stilen har dessa böcker varit av intresse för mig mera indirekt, 

eftersom de har vägt upp den ibland ganska onyanserat kritiska litteraturen och påmint om 

vilka fantastiska uppfinningar dessa tekniska apparater också är. Vad denna litteratur i min 

mening saknar helt är den mänskliga upplevelsen av apparaterna. Upplevelsen av det nya 

samhället tas upp i den litteratur som är mer ifrågasättande till hur den nya tekniken kan 

påverka människor. Det är ändå denna litteratur som jag har funnit mest direkt inspirerande 

eftersom många av de frågor som tas upp har jag ofta ställt själv11. Bodil Jönsson tar upp 

dagens stressiga samhälle i Tio tankar om tid. Mobiltelefonen stör, avbryter och tar bort det 

                                                           
7 Bo Lennstrand (Lennstrand, 2000. Varför går det så långsamt när det går så fort?) undrar om det möjligtvis är 
så att radikala förändringar inte sker så snabbt som vi tror. 
Christer Sturmark (Sturmark, 1997. IT och renässansmänniskans återkomst.) menar att en ny människa formad 
av IT-utvecklingen håller på att träda fram.  
Trugio Makimoto & David Manners (Makimoto & Manners, 1997. Digital Nomad) föreställer sig en framtida 
livsstil då nya tekniska möjligheter kommer tillåta oss att åter bli nomader, att leva och arbeta på språng.  
8 Castells tar jag även upp senare i teoriavsnittet. 
9 Meurling & Richard, 1994. Mobil telefon. En idé som skapade en världsindustri. (© Ericsson Radio Systems AB)  
10 Ett annat exempel är Stadskontorets förstudie Mobil telefoni som är väldigt informativ men vinklad från 
perspektivet att det är självklart positivt att ständigt vara uppkopplad. 
11 Jönsson, 1999. Tio tankar om tid. Gustavsson, 1998. Vill du bli nådd? 
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sköna med att vänta, menar Jönsson och påpekar att människan behöver tid för reflektion. Per 

Gustavsson frågar dig Vill du bli nådd? Hinner du med fler kontakter? Intresset för 

mobiltelefoni och för det nya sättet att kommunicera visar sig även i att det har publicerats en 

del tidigare c-uppsatser i detta ämne12.  

   Mobiltelefoni finns följaktligen behandlat men för det mesta utifrån andra aspekter än dem 

jag själv tar upp. Mycket finns skrivet om det nya samhället men inte lika mycket om just 

mobiltelefoni och om människors upplevelser hittade jag väldigt lite. Detta bakgrundsavsnitt 

har handlat om min förförståelse. Medvetenheten om denna gör att jag under intervjuerna 

tänker mycket på att inte låta negativ för att i största mån minska risken att jag påverkar 

intervjupersonerna. Att intervjupersonerna själva får styra diskussionen är en viktig 

förutsättning för den kvalitativa metoden. 

 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Ett kvalitativt förhållningssätt innebär ett intresse för hur människan uppfattar och tolkar 

omgivningen13. Eftersom mitt syfte är att studera och försöka förstå människors upplevelser 

av deras mobiltelefonanvändande är den kvalitativa metoden mest lämplig i mitt arbete. Den 

kvalitativa metoden kännetecknas av en "närhet till forskningsobjektet", att forskaren kan få 

en djupare och mer fullständig förståelse genom att se på fenomenet ur de undersöktas 

situation14. Denna närhet kan emellertid även innebära att forskaren påverkar den undersökte 

för mycket eller att den undersökte påverkar forskaren för mycket15. Min ambition är att 

kombinera närhet och distans genom att engagera mig i de intervjuades berättelser och till viss 

del dela med mig av mina egna erfarenheter, men samtidigt vara medveten om att min 

förförståelse kan påverka dem och därför vara noga med att inte säga för mycket. Jag har valt 

                                                           
12 C-uppsatser i Media-och Kommunikationsvetenskap i Lund (Sociologiska institutionen): Göransson, Wictoria 
- Rignér, Camilla, 2002. Student i Cyberspace: Kan man "småsnacka" över nätet? Salomonsson, Jenny, 2001. 
Samtalsstrukturen i chatt & ICQ: en kvalitativ innehållsanalys. Liedholm, Johanna (Sjöberg, Helena), 1997. 
Studenters internet@användande: en kvalitativ undersökning av internetanvändandet bland studenter vid Lunds 
universitet. Morton, Helén, 1993. Användare och icke-användare om mobiltelefoni: en kvalitativ studie. 
Fredriksson, Tina (Sundin, Pia), 1993. Hej, ni har kommit till... en kvalitativ studie i 
telefonsvararkommunikation. Fredenholm, Eva (Strömberg, Lena), 1992. Telefonen som kommunikationslänk 
mellan människor: en kvalitativ studie.  
13 Backman, 1998.  
14 Holme & Solvang, 1997.  
15 Andersson & Persson, 1999.  
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att använda mig av den så kallade ostandardiserade intervjun vars syfte är att upptäcka och 

förstå företeelser som inte nödvändigtvis behöver vara definierade på förhand16. Därför vill 

jag inte på förhand bestämma vad som är mest relevant att fokusera på i detta arbete utan 

börja ganska brett för att sedan ha möjlighet att rikta in mig på det som är mest framträdande 

under intervjuerna. 

   Trots att jag har vissa idéer om teorier innan intervjuerna har genomförts väljer jag att göra 

intervjuerna i början av undersökningsprocessen och sedan utifrån dem slutligen välja 

teoretiker. Det behöver inte vara nödvändigt att benhårt hålla fast vid det som från början 

skulle undersökas utan tvärtom. Om man endast fokuserar på en enda sak är lätt att missa 

viktiga aspekter17. Jag försöker hålla en öppen attityd under intervjuerna och under hela 

arbetets gång för att inte fastna i förutfattade meningar.  

3.2 Urval 
Jag riktar in mig på att intervjua två olika grupper av människor, tjugoåringar och 

femtioåringar för att det är intressant att få olika syn och aspekter på mobilanvändandet. 

Dessa grupper ser jag som en riktlinje och inte något jag måste hålla orubbligt fast vid 

eftersom detta är en kvalitativ undersökning. Mitt enda kriterium är att intervjupersonerna ska 

ha använt mobiltelefon i minst ett år och dessutom använda den regelbundet då det är viktigt 

att de har en vana vid att kommunicera med hjälp av mobilen. Mitt urval är egentligen endast 

beroende av vilka personer som vill ställa upp. Det tar inte mycket energi att ordna de första 

tre intervjupersonerna i 20-årsåldern, dock kräver följande tre intervjuer mer arbete på grund 

av min ringa kontakt med ickestudenter. Jag ringer runt och besöker olika arbetsplatser för att 

få tag i personer med annan erfarenhet än de tre första och detta ger till slut utdelning. Mitt 

empiriska material kommer att bestå av sex stycken intervjuer. 

3.3 Förarbete 
För att se om frågorna håller och för att testa mitt tillvägagångssätt som intervjuare gör jag 

först en provintervju med en god vän till mig som inte tas med i analysen. Jag använder mig 

av en intervjumanual18 där teman som är intressanta att ta upp står noterade. Eftersom det är 

intervjupersonernas åsikter som är viktiga bör de ha stor möjlighet att påverka samtalets 

utveckling19. Jag försöker ställa så öppna frågor som möjligt men samtidigt hålla fokus på 

                                                           
16 Starrin & Renck, 1996.  
17 Davies, 1996. 
18 Se bilaga 1. 
19 Starrin & Renck, 1996. 
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mitt ämne. Den tänkta intervjumanualen fungerar väl i provintervjun och förblir i stort sett 

oförändrad under de följande sex intervjuerna. Mitt sätt att intervjua ändras emellertid i viss 

omfattning. Från början är jag väldigt försiktig med att prata om mig själv eftersom jag inte 

vill att min egen berättelse ska ta över men vågar dock med tiden ge vissa exempel från min 

egen erfarenhet för att sätta igång tankeprocesser hos intervjupersonen. 

3.4 Intervjuerna 
Miljön där intervjun genomförs är av vikt och förhållanden såsom tid och plats kan inverka på 

en intervju20. Mina intervjuer genomförs hos respektive intervjuperson, antingen i hemmet 

eller på deras arbetsplatser, i en tämligen ostörd miljö som jag inte anser påverkar 

intervjuresultaten nämnvärt. Jag tar först reda på bakgrundsfakta om intervjupersonen och om 

dennes generella mobiltelefonanvändande innan jag börjar med den egentliga intervjun för att 

sedan kunna ställa lämpliga frågor utifrån den kunskapen. Mina frågor är till för att väcka 

tankar hos de intervjuade och få dem att tala fritt, vilket alla gör. Under intervjuerna 

diskuteras både det som upplevs som positivt med mobiltelefoni såsom tillgängligheten samt 

det som känns påfrestande som avbrotten och kraven21. Användningen av en bandspelare 

underlättar i mina försök att simulera ett vanligt samtal. Efter att ha förklarat varför intervjun 

ska spelas in och när bandet rullar kan jag koncentrera mig på det som sägs och på att fånga 

upp just den intervjupersonens speciella kvalitéer. Intervjuerna blir från tio minuter till en 

timme och tjugo minuter långa, mest beroende på hur mycket tid som intervjupersonen har till 

sitt förfogande. Detta resulterar naturligtvis i att vissa intervjuer blir mer utförliga än andra.  

3.5 Presentation av intervjupersoner 

För att ge läsaren möjlighet att bekanta sig med de intervjuade och därmed förhoppningsvis 

öka  förståelsen för analysen ges nu en presentation av de sex intervjupersonerna baserad på 

vad som spontant sades när jag i början av varje intervju bad dem berätta om sig själva och 

sina mobiltelefoner. Eftersom några ville vara anonyma är alla namnen fingerade. 

   Malin är 20 år och universitetsstuderande sedan nära två år tillbaka och gillar att överraska 

sina vänner med trevliga SMS. Hon har ingen fast telefon utan endast en mobil som hon 

ringer från för 100 kr i månaden. Det är enklare och billigare än att ha en fast telefon. 

Mobiltelefonen är bra när Malin ska höra av sig till familjen, men om de ska prata länge är det 

mamma som ringer upp. Mobilen brukar hon ta med överallt men om hon ändå inte kan svara 

                                                           
20 Holme & Solvang, 1997. 
21 Se s. 12 "3.5 Avgränsning" för mer om det som diskuteras under intervjuerna. 
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är den avstängd för att spara på batteriet. Tobias är en musikintresserad student på 21år. Han 

har haft mobiltelefon i två omgångar. Först en på gymnasiet som han efter två år tappade i 

havet. Den senaste mobilen är inte hans egen. Eftersom Tobias saknade fast bostad i höstas 

lånade han en mobiltelefon och har den fortfarande kvar mycket på grund av att flickvännen 

bor utomlands och han brukar skicka SMS till henne. Annars använder inte Tobias telefonen 

så mycket utan har den mest för att kunna bli nådd och som klocka. Är ganska kritiskt inställd 

till mobiltelefoner. Patrik är 24 år och har pluggat många år på olika universitet, främst 

konstvetenskap. Nu känner han sig redo för att flytta ut på landet, i närheten av en storstad där 

han kan fortsätta arbeta med konst. Patrik som har haft mobil sedan 1999 uppskattar verkligen 

fenomenet mobiltelefon och har svårt att se några som helst nackdelar med mobilen utan vill 

gärna i framtiden kunna ha den till fler saker som exempelvis kamera och freestyle. Telefonen 

är av när han jobbar och på natten. Göran, 38 år är journalist och chef på en större tidning. 

Chefpositionen innebär en skyldighet att alltid vara nåbar och Görans tjänstemobil är på 

dygnet runt. Han har även haft en privat mobiltelefon i cirka 10 år som från början användes 

mycket i tjänsten eftersom han då var frilansjournalist. Göran tycker att det är en väldigt stor 

fördel att alltid kunna nå den han vill, och att han själv kan bli nådd, var han än befinner sig. 

Claes har jobbat som journalist och fotograf sedan 1972 och använder mobiltelefonen mycket 

i yrkeslivet. Han har haft mobiltelefon på jobbet sedan slutet på 1980-talet. Claes 

uppmärksammar både mobiltelefonens och annan ny tekniks inverkan på samhället och tycker 

att det kan kännas stressigt när man vet att tekniken inte alltid fungerar. Anna, 50 år har en 

chefposition på ett större företag vilket gör hennes jobb stressigt. Hon pratar mycket i sin 

tjänstetelefon, från klockan sju på morgonen till sju på kvällen. Annas organisation har gått 

med i något som kallas "det trådlösa kontoret" vilket innebär att numret till den fasta telefonen 

även kopplas till mobiltelefonen så att man har två nummer men bara en telefon. Detta 

innebär att du även kan svara i telefon på dina kaffepauser eftersom mobilen alltid är med dig. 

Anna skaffade redan 1994 en privat mobiltelefon. 

   Jag vill här passa på att tacka de intervjuade för några mycket givande samtal som jag även 

hoppas varit av värde för dem. Jag tror att en del nya tankar väckts hos oss alla eller i alla fall 

en sorts medvetenhet om tankarna som kommer av att bli tvingad att formulera sig. 
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3.6 Efterarbetet 
 
Alla sex inspelade intervjuer transkriberas, ett mycket tidskrävande arbete som dock vägs upp 

av att intervjuerna efter transkriberingen blir hanterbara. Jag använder mig av den 

etnometodologiska approachen under analysen av mitt empiriska material vilket innebär att 

inte bara höra vad intervjupersonen säger utan även tänka på vad hon eller han menar22. 

Analysarbetet sker fortlöpande med intervjuandet och övrigt efterarbete. För att bestämma 

vilka aspekter jag vill lyfta fram ur intervjuerna tittar jag många gånger igenom det 

transkriberade materialet för att var gång stryka lite till av det som inte är relevant. Jag skalar 

och skalar tills jag kommer fram till kärnan och sedan analyseras den. Rapporteringen av 

kvalitativa studier beror på vilket syfte man har. Min studie ämnas vara förståelseinriktad, 

vilket innebär att "intervjuskrifter etc grupperas successivt så att kategorier eller typer 

erhålls"23. Det är viktigt att lyfta fram några få specifika aspekter av mobiltelefonanvändandet 

för att på detta sätt avgränsa materialet. De tre kategorierna tillgänglighet, krav samt frihet  

faller successivt ut under arbetets gång och i det fortsatta arbetet försöker jag hålla dessa tre 

kategorier i medvetandet men samtidigt inte bli låst av dem. Efter ett tag blir frihetsbegreppet 

mer och mer framträdande och jag börjar förstå att de andra kategorierna båda tangerar just 

frihet. 

3.5 Avgränsning  
Det finns många intressanta aspekter av mobiltelefoni som berördes och diskuterades under 

intervjuerna som inte får plats i denna uppsats men ändå är värda att nämna. Exempelvis är 

det fullständigt nya sättet att kommunicera, utan att vara beroende av en plats, fascinerande, 

likaså språket som uppkommer i samband med SMS-kommunikationen. Jag hade kunnat ta 

upp varför mobiltelefonen har blivit så populär eller möjligen aspekten med den mindre 

önskvärda strålningen eller den förändring som är på gång och hur detta påverkar människors 

sociala nät. Jag hade även kunnat belysa det bredare globala perspektivet och tittat mer på 

ojämlikheten som råder mellan olika platser i världen. Det hade också varit intressant att 

undersöka det speciella med att via mobiltelefonen alltid få kontakt med personen direkt och 

aldrig behöva gå omvägar via föräldrar eller sambos. Det är dock nödvändigt med en 

avgränsning både på grund av platsbrist och för flytets skull och som bekant har jag i detta 

                                                           
22 Gubrium & Holstein, 1997. 
23 Svensson, 1996. s.230. 
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arbete valt att koncentrera mig på mobiltelefonens frihetsaspekt eftersom det var denne som 

tycktes återkomma i olika former och var överlag mest framträdande under intervjuerna. 

Dessa andra vinklingar på ämnet kan med fördel ses som uppslag till vidare forskning.  

 

4 Teoriram  

Under teoriramen introduceras de teoriaspekter som jag sedan kommer att använda mig av i 

analysen. Mitt empiriska material är analyserat främst utifrån Baumans postmoderna 

perspektiv. Jag använder mig också i ganska hög grad av Simmels syn på storstadsmänniskan 

och Webers tankar om frihet. Efter redovisningen av mina teoretiska utgångspunkter anser jag 

det lämpligt att diskutera och definiera begreppet "frihet" eftersom detta begrepp tas upp i 

sådan utsträckning genom hela uppsatsen. Avslutningsvis tar jag i detta avsnitt upp Beck och 

Sennetts teorier om reflexivitet samt Castells tankar om nätverkssamhället och diskuterar 

varför dessa inte används i min analys.  

4.1 Bauman och det postmoderna 

Zygmund Bauman har under de senaste 10 åren särskilt intresserat sig för frågor rörande vårt 

nutida samhälle, som han har valt att benämna postmodern24. Bauman, som är en av de 

ledande sociologerna inom den postmoderna teorin, får mest utrymme i denna avhandling 

eftersom han ofta tar upp och problematiserar begreppet frihet samt därför att jag främst vill 

belysa min analys ur ett postmodernt perspektiv. Han skildrar i Det individualiserade 

samhället25 och  Vi vantrivs i det postmoderna26 hur 1900-talets moderna projekt, med 

trygghet som en viktig grundpelare, nu har kommit av sig med ett samhälle i ständig 

förändring som följd. Den tidigare Moderniteten kännetecknades av ett övermått på ordning 

och en brist på frihet. I dagens postmoderna samhälle har vi istället fått en ökad individuell 

frihet som dels skapar nya möjligheter att experimentera, men som också för med sig problem  

                                                           
24 Bauman, 2002.  
25 Bauman, 2002.  
26 Bauman, 1999. 
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som osäkerhet och otrygghet27. "Individerna har erbjudits (eller snarare kastats ut i) en frihet 

av aldrig förut skådade proportioner - men till priset av en på likartat sätt aldrig förut skådad 

otrygghet."28. Ytterligare en anledning att välja just Bauman som huvudteoretiker är hans 

fokus på individen. Eftersom varje individ har var sin mobiltelefon blir den på så sätt en 

symbol för den ökade individualismen som Bauman talar om. Han menar att 

individualiseringen har blivit vårt öde, något som vi inte kan välja bort och något som har 

kommit för att stanna. Den individuella friheten "är det värde efter vilket alla andra värden 

värderas"29. Andra aspekter som Bauman tar upp relaterade till frihet som också berörs i mitt 

empiriska material är: det typiskt postmoderna fenomenet flexibilitet30, tidens uppdelning i 

korta episoder, den avtagande ansvarskänslan hos människor och individualiseringens hot mot 

gemenskapen i samhället31. Under intervjuerna diskuterades exempelvis den positiva 

frihetskänsla som mobiltelefonen kan ge då användaren inte behöver vara låst vid en och 

samma plats, men vi talade också om stressen av att ständigt vara nåbar, att mobilen avbryter 

och stör och att detta leder till en känsla av minskad frihet. Baumans tankar om nutidens 

postmoderna samhälle är dessutom extra värdefulla, eftersom många av de andra teoriaspekter 

jag tar upp nedan inte egentligen handlar om dagens samhälle.  

4.2 Simmel och Weber 

Georg Simmel är intressant dels därför att han likt Bauman tar upp individens frihet, som han 

menar är mera omfattande i en stad jämfört med landsbygden32, och dels för hans analyser 

rörande den moderna storstadsmänniskan. Det jag främst vill fästa mig vid är Simmels 

uppfattning om storstadsmänniskan som blasé och reserverad. Simmel konstaterar att 

storstaden bombarderar människorna med intryck och för att överleva måste individen skydda 

sig med ett mentalt pansar. Storstadsmänniskan reagerar därför i liten omfattning med sina 

känslor och mera med intellektet, vilket slutligen leder till likgiltighet. Trots att han levde 

omkring 1900 är Simmels tankar om storstaden fortfarande intressanta idag. 

Storstadsaspekterna är relevanta i min analys därför att konstant ringande mobiltelefonen kan 

tillsammans med alla andra nutida intryck tänkas bidra till en sådan bombardering som 

                                                           
27 Bauman hänvisar till Pierrre Bourdieu som även han menar att trygghet blivit en bristvara i dagens samhälle     
"La Précarité est aujourd'hui partout" i Bourdieu, Contre-feux, Paris: Liber-Raisons d'Agir, 1998, blev 
"Otryggheten som samhällsfenomen", i Moteld: Texter mot nyliberalismens utbredning, Stockholm/Stehag: 
Symposion, 1999 (ö a). Se Bauman, 2002. s.49. 
28 Bauman, 2002. s.194. 
29 Bauman, 1999. s.9. 
30 Bauman, 1999. 
31 Bauman, 2002. 
32 Ørnstrup, 1999.  
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Simmel beskriver. Vidare går Simmel mycket djupare in på begreppet frihet33, men då handlar 

det mer om rättvisa och makt som jag inte berör särskilt mycket i min analys34.  

   Det finns en skiljelinje mellan Simmel och Bauman som visar att det handlar om två olika 

tidsperioder. På Simmels tid fanns en konflikt mellan individens önskan att förverkliga sig 

själv och samhällets "vilja" att placera individen på en speciell plats35. Det som gör 2000-

talets frihetsaspekt annorlunda är att det idag inte finns någon sådan konflikt då vi enligt 

Bauman lever i en postmodern värld utan särskilda normer36. Trots detta kan Simmels 1900-

tals-storstad mycket väl jämföras med Baumans postmoderna samhälle av idag då de båda 

talar om att här finns stor individuell frihet. 

   Eftersom Simmel menar att storstadsmänniskan reagerar mer rationellt än känslomässigt 

tangerar han här Max Weber, en samtida kollega. Weber beskriver hur individerna i det 

moderna samhället blivit mer och mer rationella och är intressant i detta sammanhang särskilt 

på grund av att han tvärt emot både Simmel och Bauman menar att människan inte är fri utan 

fången i en rationell "järnbur" som hon inte kan ta sig ur37. Kanhända vi är både fångade och 

fria samtidigt? Denna tvetydighet och oenighet mellan teoretikerna speglar väl 

intervjupersonernas känslor om mobiltelefonen som kan ge en känsla av frihet såväl som en 

känsla av instängdhet eller bundenhet. Visserligen tar Weber upp järnburen i termer av det 

moderna samhället och Bauman talar om det postmoderna, men jag vill återigen inte fastna i 

att dessa teoretiker skriver om olika tider utan istället fokusera på deras teoriaspeker om 

samhället.  

4.3 Diskussion om begreppet frihet 

Zygmund Bauman påstår att frihet är något som vi alla vill ha och inte kan tänka oss att välja 

bort. Trots otur i frihetens spel vet vi att det alltid kan gå bättre nästa gång38. Idag diskuteras 

frihet oftast utifrån antagandet att det handlar om en positiv känsla, men är frihet 

nödvändigtvist positivt? Bauman ifrågasätter frihetens positiva laddning39 och så gör även jag.   

   Georg Simmel har en ganska positiv definition då han menar att frihet innebär att inte ha 

några band40, dock påpekar han att den frihet som storstaden erbjuder också kan innebära 

                                                           
33 Wollf, 1950. och Lawrence, 1976. Reading six: Individual Freedom. 
34 Både Castells och Bauman talar visserligen också om rättvisa och att verklig individuell frihet inte kan existera 
utan rättvisa, men som sagt är inte detta något som jag kommer gå närmare in på. 
35 Ørnstrup, 1999.  
36 Pedersen, 1999. och Bauman, 2002.  
37 Månson, 1999.  
38 Bauman, 1999.  
39 Bauman, 2002.  
40 Wollf, 1950.  
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ensamhet41. Bauman använder ibland motsatsparet frihet och beroende42 och då ses frihet som 

något positivt. En annan mindre positiv bild målas dock då han även menar att frihet kan ses 

som en motsats till trygghet eftersom vi i dagens postmoderna samhälle äger mycket frihet 

men saknar trygghet43. Vid ett tillfälle definierar Bauman frihet som "frånvaro av försåtliga 

och påträngande hinder och gränser"44. Han hänvisar till Emile Durkheim som på ett liknande 

sätt anser att frihet innebär att ha möjlighet att få det du begär. Alltför ofta har du dock inte 

den möjligheten menar Bauman och detta kan leda till rastlöshet, oro, beslutsångest och 

slutligen en känsla att vilja fly ifrån friheten45 som då känns negativ. Den valfriheten som 

upplevs som positiv kan innebära krav eller som Bauman menar ett ansvar  för sina val som 

kan leda till en negativ känsla av beslutsångest46.  

   Kanske håller frihetsbegreppet på att ändra betydelse till något mindre positivt i vår 

postmoderna tid som innefattar mycket individuell frihet. Möjligtvis är ordet idag inte lika 

positivt laddat som det i folkmun antas vara, men det är inte något som diskuteras i mina 

intervjuer eller något jag kommer gå närmare in på här. Nu vill jag bara konstatera att frihet 

verkar således kunna ge både positiva och negativa känslor. Som Simmel påpekar kan positiv 

självständighet i storstaden lätt leda till negativ ensamhet47. På så sätt är frihet både något att 

sträva mot och något att ängslas över. Härmed slår jag fast att frihet handlar om valfrihet och 

att fatta egna beslut. Jag anser att friheten i sig alltid är en positiv upplevelse, men att frihetens 

konsekvenser inte alltid är önskvärda. Med andra ord är friheten inte negativ i sig men den 

kan ändå upplevas som negativ. Det blir viktigt att skilja på frihet och känslan av frihet.  

4.4 Alternativa teorier 

Det får inte ses som en självklarhet att välja den postmoderna synen för en analys av dagens 

samhälle. Här följer några alternativa teoriaspekter som inte används i min analys trots att de 

skulle duga nästan lika bra. Både Ulrich Beck och Richard Sennett menar att vi lever i ett 

"reflexivt" samhälle som kritiskt granskar sig själv. Ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv kan 

sägas vara gemensamt för alla sorters reflexivitet, som är ett begrepp med många olika 

definitioner.  

                                                           
41 Simmel, 1981.  
42 Bauman, 1992.  
43 Bauman, 2002.  
44 Bauman, 2002.  
45 Bauman, 2002.  
46 Bauman, 2002. 
47 Simmel, 1981.  
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   Ulrich Beck använder begreppet reflexivitet i betydelsen "självkonfrontation" i hans teori 

om en modernisering av industrisamhället48. Beck vänder sig emot teorierna om det 

postmoderna och menar snarare att det handlar om att industrisamhället har förvandlats till ett 

risksamhälle49 som karaktäriseras av reflexivitet. Richard Sennett skriver om den nya 

kapitalismen som karaktäriseras av dess instabilitet och krav på flexibilitet50. En av Sennetts 

frågor som skulle kunnat vara intressant här är hur den flexibla kapitalismen, med dess 

fokusering på det momentana kan samexistera med människan som till sin karaktär inrymmer 

långsiktiga och långvariga sociala band. Mycket i teorierna om det reflexiva samhället 

tangerar den postmoderna teorin, till exempel synen på hur samhället fokuserar på den 

flexibla individen. Det som skiljer är att frihetsaspekten inte alls tas upp i lika stor 

utsträckning och därför blir dessa teorier om reflexivitet inte aktuella här.  

   Den symboliska interaktionism och George Herbert Mead51 hade varit av intresse om jag 

valt att fokusera mer på språket och den speciella formen av kommunikation som uppstått i 

och med mobiltelefonen. 

   Manuel Castells skriver mycket om dagens samhälle och menar att vi faktiskt har trätt in i 

en ny era52. I hans triologi Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur introduceras 

många nya begrepp som exempelvis "flödesrummet" och "tidlös tid"53 vilka i ett annat 

sammanhang mycket väl skulle kunnat appliceras på mitt empiriska material. Castells skriver 

även om frihet, men hans frihetsaspekter följer inte min diskussion utan handlar mera om att 

det finns en stor orättvisa i världen och att inte alla människor har frihet54.  

   Alla dessa teoriaspekter hade kunnat vara betydelsefulla att ta fasta på om jag valt en annan 

vinkling på uppsatsen. 

                                                           
48 Hjellbrekke, 1998. Reflexivitet i Sociologiskt lexikon och Ringdal, 1998. Reflexiv modernisering i       
    Sociologiskt lexikon.  
49 Beck, 1994.  
50 Sennett, 2000.  
51 Mead, 1995. 
52 Castells, 1996. 
53 Castells, 1996. kap. 6-7. Den svenska översättningen av dessa begrepp hittade jag i Lundqvist, 2001. s.104. 
54 Castells fjärde värld består av alla små områden som inte får vara med om exempelvis friheten. Inom den 
fjärde världen finns hemlösa i Malmö, prostituerade i London, fattiga i Gambia. 
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5 Analys  

Jag vill främst använda ett postmodernt perspektiv för att belysa min analys. Byggd på det 

som introducerades i teoriramen är analysen min egen förståelse och tolkning av det 

empiriska materialet som utgörs av mina sex intervjuer. Den inleds med en kort summering av 

det empiriska materialet som helhet för att läsaren ska kunna skapa sig en överblick och är 

sedan indelad i tre stycken som var och en behandlar ett tema eller ett ämne relaterat till mitt 

huvudbegrepp, frihet. De första två styckena heter "Tillgänglig" och "Krav" och kan i viss 

mån ses som en introduktion till sista stycket som ställer frågan "Fri eller bunden?". Som en 

liten påminnelse är intervjupersonerna Malin, Tobias och Patrik i tjugoårsåldern och bor på 

studentkorridorer och Anna, Göran och Claes är i 40-50 års åldern och har arbeten där de 

använder mobiltelefonen mycket55. Sammanfattningsvis kan två intervjupersoner på sätt och 

vis sägas representera varandras motpoler eftersom den ena, Patrik är väldigt positivt inställd 

till sin mobiltelefon och talar mest om mobilens positiva praktiska egenskaper medan den 

andra, Tobias är ganska negativ och talar mest om telefonens negativa bieffekter som stress 

och att bli avbruten. Resterande fyra personer Malin, Anna, Göran och Claes har mer kluvna 

inställningar och ser både bra och dåliga saker med sina mobiler. De talar om den positiva 

frihet de känner att alltid kunna ringa och nås men också om avbrotten och den irritation och 

stress som detta kan föra med sig och att mobilen gör dem mer effektiva men också mer 

stressade. Det är ganska mycket av dessa mobiltelefonens mindre positiva effekter som 

diskuteras i analysen, dels för att de i hög grad tas upp av intervjupersonerna men också 

mycket på grund av att Bauman, Simmel och Weber kan måla rätt så negativa bilder av 

samhället med exempelvis otrygghet, osäkerhet, brist på långsiktighet och likgiltighet. 

   Frågan som jag i denna uppsats vill svara på är: Innebär mobiltelefonen frihet för dess 

användare?  

   För att underlätta för läsaren är citaten i den följande texten redigerade på så sätt att jag har 

tagit bort vissa stakningar och upprepningar som naturligt förekommer i talspråk, endast vid 

de tillfällen då jag bedömer att det inte ändrar på betydelsen av citatet. 

 

                                                           
55 Intervjuerna äger rum mars-maj 2003. Se s.11 för en närmare presentation av intervjupersonerna. 
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5.1 Tillgänglig 

I dagens samhälle blir vi mer och mer tillgängliga. Mobiltelefonen ger dess användare 

möjligheten att kunna nås och att nå andra oberoende av tid och plats.  

Anna: Man blir ju mycket mer tillgänglig när man har en mobil. 

Intervjuare: Är det bra eller dåligt? 

Anna: Både och kan jag nog se det. En fördel är det ju där liksom (...) om jag vet att jag 

väntar på ett viktigt samtal så är jag inte låst av att sitta inne på mitt kontor och vänta (...) 

utan jag kan ju ta det var jag än är någonstans. Och det känner jag som faktiskt lite frihet i 

jobbet för på så sätt så har man en annan frihet, men samtidigt kan det ju vara en belastning 

(...) att man praktiskt taget kan bli nådd dygnet runt.  

Vad innebär det att vara tillgänglig? På sätt och vis hör dagens tillgänglighet ihop med den 

ökande individuella frihet som Bauman talar om i Det individualiserade samhället. Bauman 

menar att friheten känns negativ i för stora doser eftersom den då för med sig otrygghet, 

osäkerhet och mindre gemenskap56. Anna beskriver hur den friheten hon upplever genom att 

vara tillgänglig, känns positiv tills dess att den överskrider en viss gräns, då upplevs den 

istället som en belastning. För Anna som har ett stressigt chefs jobb är det väldigt praktiskt att 

kunna ha med sig mobilen överallt. Hon kan exempelvis gå på rast och ändå bli nådd vilket är 

väldigt positivt eftersom oron för att missa ett viktigt samtal försvinner. 

Anna: Ja, det är som jag sa, dess främsta fördelar det är ju att jag alltid har den med mig, 

kan bli nådd. 

Samtidigt såg vi innan att det som är mest påfrestande med mobilen är just att alltid kunna bli 

nådd. Här tycker Anna att det bästa med mobiltelefonen samtidigt är det sämsta. 

5.1.1 Avbruten 
Tillgängligheten som skapas med mobiler för alltså med sig positiva känslor, men också 

negativa. Hur påverkas människan av att ständigt bli avbruten? 

   Bauman menar att det fattas helhet och gemenskap i det postmoderna samhället som blir 

alltmer en grupp med enskilda individer. Vare sig mobiltelefonen ses som orsak eller verkan, 

passar den väldigt bra in i dagens individuella, postmoderna samhälle eftersom 

mobiltelefonen inte är vanligtvis något som delas såsom den fasta telefonen, utan personlig. 

Likt samhället bryts även tiden ner i allt kortare episoder idag, enligt Bauman. Det är min 

                                                           
56 Bauman, 2002. 
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uppfattning att mobiltelefonen bidrar till denna upphackning av tiden i mindre fragment 

eftersom den ofta avbryter. Tobias, 21 år tycker det är oförskämt med mobiltelefonens 

förmåga att alltid avbryta och att tvinga till sig uppmärksamheten och Malin, 20 år talar likt 

Tobias om att mobilen avbryter var man än befinner sig. 

Tobias: Folk sitter och väntar på att det ska hända nå'nting på den där telefonen. (...) jag 

tycker det är en ganska otrevlig gest egentligen, att lägga upp sin telefon på bordet när man 

ska sitta och fika med någon. Det är ungefär som att: Ja men , jag vill gärna att det ska ringa 

någon för jag vill inte sitta här och prata med dig. (...) 

Den går alltid före våran diskussion [fikasällskapet]. Så ringer det, så är det liksom, då 

avbryter den.   

Malin: Man är på promenad och så helt plötsligt ringer någon (...) så är hela promenaden 

förstörd ju, för det var meningen att man skulle gå ut med någon annan ju och så ringer 

någon och så får man prata med dem. 

5.1.2 Orsakar irritation 
Alla mina intervjupersoner uttrycker utom 24-åriga Patrik någon slags irritation både gällande 

andras mobilanvändande och deras egna avbrytande telefoner. Tobias upplever andras 

mobiler som irriterande exempelvis på caféer där de ligger på varje bord och det "pillas och 

lyser och tutar överallt" och han tror att frånvaron av tysta ställen gör människor stressade. 

Den frihet Tobias känner i och med att han kan ringa när som helst överskuggas av stressen 

att alltid kunna bli nådd och irritationen över andras pipande mobiler.  

Tobias: Jag tror det är lättare att man blir stressad(...) på grund av att man vet att man kan 

bli nådd hela tiden.(...) Det blir liksom en inkräktan på privatlivet mer eller mindre för att 

man är inte själv om man har en mobiltelefon med sig i och med att den kan ju ringa i vilken 

sekund som helst.  

Ringsignaler är "ett otyg som skär i öronen" och är svåra att komma undan säger Tobias och 

Göran, 38 år som är journalist och chef verkar hålla med.  

Göran: Alltså jag kan ju själv störas ofantligt av när telefonen ringer vid fel tillfälle, alltså 

andras. I en teatersalong eller biosalong eller något sånt där. Det gör mig fruktansvärt 

irriterad. (...) Det gör mig arg för jag tycker det är dålig stil. Har man en mobiltelefon så för 

det ju med sig ett visst ansvar också.  

Tobias och Göran har båda upplevelser av ett bristande ansvar hos många mobilanvändare. 

Det innebär en del ansvar att bära med sig en mobil och även det egna ansvaret diskuteras. 

Det är jobbigt att alltid behöva komma ihåg att stänga av mobilen där den inte ska vara på 
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tycker Tobias, och han känner sig lite stressad när han tänker på hur lätt det är att glömma. 

Bauman tar upp det avtagande ansvaret i det postmoderna samhället och om jag förstår 

honom rätt så menar han att ökad frihet kräver mer ansvar, men att ansvarskänslan kan bli för 

mycket och leda till ett avtagande ansvar då människan inte orkar med57. Eller kanske beror 

det avtagande ansvaret som Bauman ser idag på någon annan slags överbelastning. Simmel 

talar om likgiltigheten i storstaden och om en bombardering som gör att storstadsmänniskan 

tvingas skydda sig med ett mentalt pansar mot ett konstant flöde av olika intryck för att till 

slut bli blasé. Det skulle vara svårt att fungera i samhället idag om människan reagerade på 

alla signaler och pip. En mobiltelefon som ringer ideligen och känslan av att ständigt vara 

nåbar kan möjligtvis så småningom leda till den blasé attityd som är karaktäristisk för 

Simmels fria storstadsmänniskor. Alla samhällsmedborgare tvingas nog i viss mån till 

likgiltighet vilket borde föra med sig en känsla av att inte orka ta ansvar.  

   Alternativt skulle denna likgiltighet endast kunna vara ett uttryck för frånvaron av normer i 

det postmoderna samhället58. Människan vet inte hur hon ska bete sig och uppträder då som 

om hon vore likgiltig. Att det saknas mobilnormer framgår av den tveksamhet som samtliga 

intervjupersoner uttrycker när vi talar om ställen och tillfällen där det inte finns särskilda 

regler för att mobilen ska vara av. I umgänget med andra människor exempelvis har den ena 

personen annan uppfattning än den andra vilket kan leda till irritation, att den ene uppfattar 

den andra som respektlös eller icke ansvarstagande. Kanske är det inte så mycket 

respektlöshet som okunnighet eller oerfarenhet. Kanske är det bara är en tidsfråga innan 

människan också lär sig hantera denna apparat så att omgivningen inte störs. Att SMS och 

vibratorbatteri inte stör lika mycket talar bland andra Patrik och Claes om. Kanske skulle även 

några lektioner i mobilvett- och etikett leda till mindre irritation och därmed större positiv 

frihet? 

5.1.3 Leder till stress 
Göran har haft mobiltelefon såpass länge att han kommit in i rutinerna och känner ingen oro 

över att han ska glömma att stänga av den så som Tobias. Visserligen utstrålar Göran ett lugn 

i att han kan stänga av mobiltelefonen om han inte vill bli avbruten, men jag tycker mig ändå 

ana en viss stress. Kanske på grund av att en chef i princip inte kan stänga av sin 

mobiltelefon. 

Intervjuare: Finns det några nackdelar med att alltid vara nåbar? 

                                                           
57 Bauman, 2002.  
58 Bauman talar om en postmodern värld utan särskilda normer, 2002.  
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Göran: Ja, det är klart att det gör, alltså det är lite stressande i sig, har man mobilen på så 

kopplar du aldrig av jobbet heller. 

Patrik har en annan uppfattning än de andra och menar att det inte alls är särskilt störande att 

bli avbruten av en mobiltelefon under fikastunden.  

Patrik: Nä men alltså man kan ju sitta mitt i ett samtal och så ringer mobiltelefonen, men det 

får man väl, man får väl återgå till. Jag tycker verkligen inte att det är ett stort problem. 

Anna: Du har ju möjligheten att stänga av telefonen.  

Medan Patrik enbart är positiv har Anna, likt Göran, redan uttryckt sin kluvenhet här. Trots att 

hon kan stänga av mobilen måste hon nästan alltid ha den på. Vad alla tre har gemensamt är 

att de menar att det positiva utgörs av att de själva styr och bestämmer. Refererande till 

teoridiskussionen, handlar frihet om valfrihet. När människan inte längre väljer exempelvis 

hur tillgänglig hon vill vara kan det leda, enligt Bauman, till oro eller som flera utav mina 

intervjupersoner uttrycker det, till stress.  

5.2 Krav 

5.2.1 Från jobbet 
Under intervjuerna diskuteras kraven från vänner och arbetsgivare som uppkommer i och med 

ett mobilinnehav. Det postmoderna arbetsklimatet är genomsyrat av otrygghet vilket märks på 

att visstidsanställningarna blir allt vanligare. enligt Bauman är denna otrygghet inte något nytt 

i sig men är ändå annorlunda eftersom den idag splittrar istället för enar och bidrar till 

individualiseringen i samhället59. Bauman menar alltså att det är den individuella friheten som 

bär med sig en ny typ av osäkerhet60. Idag är det individen som har ansvar för att livet ska bli 

lyckligt eller lyckat61. Detta borde innebära att individen alltid måste vara på tårna för att inte 

missa de viktiga chanserna. Många av intervjupersonerna uttrycker en känsla av tvång att 

alltid vara tillgängliga på sina mobiltelefoner på grund av krav från jobbet.  

Exempelvis talar Anna om företagsvärldens krav som ställs eftersom hon nu har mobil. 

Anna: Alltså företaget.... vi ska hinna med så mycket, alltså allting trappas upp va, man är 

ju... är mycket mer tillgänglig när man har en mobil. 

Samtliga intervjupersoner är överens i att de upplever ett snabbare tempo i samhället eller ett 

mer packat schema. Att alltid kunna nås antas göra människan mer effektiv och det ställs 

kanske högre krav för att individen har en mobil: 
                                                           
59 Bauman, 2002.  
60 Bauman, 1999.  
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Patrik: Då förväntas vi kunna vara mer effektiva och vi förväntas kunna hinna med mer saker 

under en viss given tidsperiod och således blir det mer stressande.  

Patrik menar att samhället har blivit mer stressat, inte på grund av mobilen just, men kanske 

för att vi idag har många hjälpmedel som gör att saker kan ta nolltid. Vi har inga marginaler.  

Fotografen Claes berättar om sina upplevelser på jobbet. Att han blir mer effektiv upplever 

han som positivt, men att det ställs krav på en snabbare takt i och med att möjligheten finns 

tycker Claes känns stressigt.  

Claes: Ja alltså man är mer effektiv men jag kan ju se skillnaden så långt tillbaka, nu att man 

är mer stressad (...) Förr var det så att när du gjorde bilderna gick du ner i mörkrummet, det 

var lite avkoppling på något vis, fast att det var brått med bilden va, så gick man ner där i 

mörkret och ställde sig. (...) när man framkallade filmen så då väntar du under tiden filmen 

blir framkallad. (...)Nu kommer du direkt upp på redaktionen sätter in det i datorn och börjar 

göra bilderna.(...) Ja så att jag trodde ju att man skulle få mer tid när man gick över till det 

digitala, den här nya tekniken, men tvärtom. 

5.2.2 Nära och kära 
Vänner och familj kan också ställa krav, att man ska ha en mobil och att den alltid ska vara 

på. Malins vänner kan ibland blir småirriterade på henne eftersom hon ganska ofta stänger av 

sin telefon. 

Malin: De blir lite så här: Varför har du mobil om du inte svarar i den?  

Tobias: Det är många av mina vänner och bekanta som upplever det som positivt att jag kan 

bli nådd (...) oavsett var jag är. (...) Jag tror föräldrar uppskattar det jättemycket, att barnen 

liksom, tonåren numera har den fotbojan på sig. Att dom alltid kan bli nådda.  

Känslan av att inte vara bevakad ser Simmel som ett av det mest positiva med ett liv i 

storstaden62. Kanske minskas denna fördel i och med mobiltelefonen som kan kännas som en 

slags övervakare eller enligt Tobias som en "fotboja". I denna aspekt minskas friheten av att 

använda mobil. 

   Det finns en relevant koppling mellan kraven och frihetsbegreppet eftersom krav är 

stressande och minskar känslan av frihet. Det är en frihet att kunna vara tillgänglig, men kan 

leda till stress och en känsla av otrygghet när det blir ett krav att personen måste. Krav kan ses 

som en motsats till frihet eftersom det blir till en bundenhet att alltid behöva vara nåbar. Till 

skillnad från Bauman som talar om mycket frihet, talar Weber om fångenskap. På ett sätt kan 

det sägas vara kraven i samhället som Weber menar gör oss fångade i det han kallar för den 
                                                                                                                                                                                     
61 Bauman, 2002. 
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rationella järnburen. I nästa avsnitt ställs frågan om den mobila människan känner sig fri eller 

bunden. 

5.3 Fri eller bunden?  

Som jag tog upp i min diskussion om frihet63 är begreppet något problematiskt främst för att 

olika människor lägger olika innebörd i ordet. Bauman är övertygad om den postmoderna 

människans nästintill totala frihet. Han menar dock även att denna frihet inte alltid behöver 

kännas direkt positiv. Som konstaterat i teoridiskussionen är upplevelsen av frihet det viktiga 

och även en fri människa kan nog känna sig bunden. 

   Tobias tycker att det kan vara väldigt behändigt att ha mobilen med sig. 

Tobias: Om jag är på stan, om jag liksom går och sätter mig på ett fik kanske och vill ha tag i 

någon så kanske jag (...) känner att det vore trevligt med lite sällskap (...) då är det rätt skönt 

att kunna använda telefonen för att försöka få tag i någon.  

Här uttrycks en tydlig frihetskänsla men mobilen ger även andra känslor. Tobias talar om en 

balansgång mellan frihet och beroende. Är människan bunden då hon är beroende? Tobias 

tycker att det är svårt att stänga av mobilen fast han inte behöver den, som om den hade någon 

slags makt över honom. Därför var det med en ganska skön känsla Tobias kunde konstatera 

att han blivit av med sin första mobil när han tappade den i havet. 

Tobias: Det var väldigt befriande att bli av med den (...) för att det var otroligt jobbigt att ha 

folk ringandes till en överallt och man ska komma ihåg att stänga av sin mobiltelefon och så, 

ja man får liksom inget privatliv. Man kan aldrig vara själv riktigt, om man inte stänger av 

den, men då glömmer man stänga av (...) det är svårt att gå över den där gränsen att man 

stänger av telefonen (...) man kanske går miste om nå't som är jätte kul om man inte har på 

den. 

Avsaknaden av privatliv, det faktum att alltid vara tillgänglig samt beroendet som kommer 

smygande får Tobias att känna sig bunden. 

   Patrik har inte denna kluvna inställning utan uttrycker en självklar känsla av frihet och 

tycker att det är väldigt positivt att han hinner mer med sin mobil. Tänk hur besvärligt det 

hade varit ifall han inte haft en själv eller om han skulle få tag på någon som inte hade en 

mobil. Ett exempel från veckan som gått. 

                                                                                                                                                                                     
62 Simmel, 1981. 
63  Se s.15 "4.3 Diskussion om begreppet frihet". 
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Patrik: Jag var i galleriet och målade och grejade och så behövde jag hjälp där av en person 

som precis hade varit i galleriet men hon stack innan jag hann prata med henne och då kunde 

jag bara ringa till henne så där jätte snabbt och säga så här: kan du inte komma tillbaka. 

Dessutom innebär mobiltelefonen till viss del friheten att kunna komma försenat vilket kan 

vara praktiskt. 

Patrik: Om jag inte kommer i tid så kan jag antingen själv [ringa] så här: Ha lite tålamod, 

jag är på väg. Eller så kan de ringa och undra: Var fanken är du? 

I avsnittet om tillgänglighet tog jag upp hur Anna menar att hon själv styr och bestämmer. 

Patrik menar ännu starkare att han har en frihet att välja om han vill använda mobilen eller 

inte. 

Patrik: Jag kan låta den ringa i min väska utan att svara.  

Till skillnad från exempelvis Tobias, Claes och Göran menar Patrik att han inte alls är 

beroende av mobilen. Även om Patrik använder mobiltelefonen då han behöver den, vilket är 

ganska ofta, har mobilen inte tagit över. Den är avstängd när han är upptagen med något 

annat. Claes har haft svårt att på det obehindrade sättet stänga av mobilen eftersom han precis 

som Tobias kunde känna att han missade något.  

Claes: Jag hade nog väldigt svårt förr. Jag vet att (...) den sista gången vi åkte på semester 

utomlands då tog jag inte den med mig. (...) Första dagarna var det väldigt jobbigt faktiskt, 

men nu har jag vant mig va. Det kan hända ibland att jag stänger av den. 

Intervjuare: Varför var det jobbigt? 

Claes: Ja det var nog för att jag inte var nåbar. (...) [Man är rädd] att man missar nåt tror 

jag, om där händer nånting. (...) I början hade jag problem med det.  

Frihet med mobilen är viktigt, men det talas som vi sett faktiskt minst lika mycket om frihet 

från sin mobiltelefon. 

Intervjuare: Är det en frihet att ha en mobil? 

Malin: Um ...ah.. nä... är de det? Det är ju inte bara frihet. (...) [väldigt tveksam] nä, nä alltså 

nä.......frihet nä, nä. (...) eller varför skulle det vara det? Eller i och för sig. Om det skulle 

komma nå'n o hälsa på mig och vi har sagt klockan tre. Och så tio i tre kommer jag på att: å, 

jag måste köpa bullar så att vi har nå'nting att äta. Då kan jag ju springa o köpa bullar. Å sen 

så ringer, har ju antagligen en mobil, så ringer dom ju mig o frågar: Var är du nånstans? Jag 

är o köper bullar. Jag kommer typ om fem minuter. Det kan ju vara ett sätt att få ökat frihet.  

Intervjuare: Så det är inte så att du känner att å jag är så fri när jag har min mobil. 
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Malin: Det är lite mer nästan tvärtom. Eftersom man alltid, om man ska nånstans så kan det 

alltid ringa nån å säga att nu ska vi göra de o de o liksom. Så egentligen är det mer frihet o 

lägga undan mobilen o slippa att dom ringer o säger.... frågar o allt det här.  

   Bauman talar om motsatsparen frihet och trygghet, men den situation som Bauman 

beskriver, där stor frihet också innebär liten trygghet är inget som mina intervjupersoner talar 

om alls. Exempelvis menar Malin snarare att friheten för med sig en viss sorts trygghet så att 

frihet och trygghet går hand i hand. Det upplevs som tryggt att ha friheten att ringa. Enligt 

Bauman skulle ickefrihet vara en ganska positiv trygghet64, men det Anna och Malin upplever 

som ickefrihet beskrivs mera som bundenhet. Känslan av bundenhet uppkommer alltså både 

vid för lite frihet (ickefrihet) och samtidigt vid överdriven frihet. 

   Då bundenheten beror på känslan av ickefrihet kommer vi närmare den fångenskap som 

Weber talar om. Weber menar att människan är fången i den rationella järnburen då det som 

från början var bra och skapad till fördel för människan tar över och fångar oss65. Exempelvis 

skapades systemet med busstidtabeller för människornas skull, men verkar nu bara finnas till 

för sin egen skull. Busschauffören stannar inte idag om en människa springer tio meter bakom 

bussen och vill med. Ett annat exempel skulle kunna vara mobiltelefonen. Vi är fast i ett 

system , en järnbur som vi inte längre kan kontrollera eller ta oss ur. Det är förutom kraven 

från andra människor, beroendet av mobilen som gör oss till fångar. 

Det kanske bara är en vanesak att leva med denna praktiska apparat utan krav eller beroende 

och att lära sig vara fri från mobiltelefonen ibland.  

   Även om denna kluvna inställning, att både känna sig fri och fången, kan kännas förvirrande 

utgör den ingen fara. Så länge det finns en medvetenhet tror jag risken att bli fången av 

järnburen, att systemet (mobilen) tar över är minimal. Då människan slutar reflektera över sin 

situation och bara tar för givet att hon är fri kan saker som krav och beroende smyga sig på 

omärkbart och fånga henne. Det skulle i framtiden vara intressant att prata med yngre 

människor, kanske 15-18 år som har vuxit upp med mobilen och ser den som en självklar del 

av vardagen.  

 

 

                                                           
64 Bauman, 2002. 
65 Månson, 1999. 
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6 Avslutning 

Sammanfattningsvis har detta kvalitativa arbete behandlat mobiltelefoni och frihetsaspekten 

främst utifrån ett postmodernt perspektiv. Mobiltelefonen har förändrat vår livsstil och antas 

för det mesta ge obegränsad frihet. I denna uppsats har detta antagande ifrågasatts. Med hjälp 

av mitt empiriska material har jag försökt svara på om mobiltelefonen innebär frihet för dess 

användare. 

   Det är uppenbart att mina intervjupersoner påverkas på många sätt av denna lilla apparat. 

Något enkelt svar på huruvida den mobila människan känner sig fri eller bunden går inte att 

finna. Vad som finns är en kluvenhet hos mina intervjupersoner, en känsla av att vara både 

fria och bundna samtidigt. Enligt den diskussion som i teoriavsnittet förs om frihet kan den 

upplevas som både positiv och negativ. Jag kan konstatera att utifrån mina intervjupersoners 

upplevelser känns friheten ofta positiv. Ibland blir det däremot för mycket och då känns 

friheten påfrestande till den grad att den slår över och känns som en bundenhet. Även en fri 

människa kan känna sig bunden paradoxalt nog när friheten blir för mycket. 

 Något som vi talade mycket om var hur det kändes att alltid kunna bli nådd. Det kan vara en 

frihet att vara tillgänglig, men då tillgängligheten blir ett krav istället för en möjlighet kan den 

upplevas som en belastning. Att ständigt bli avbruten av en mobiltelefon minskar känslan av 

frihet och leder till irritation och stress. Stressen leder i sin tur till en slags likgiltighet. Men 

detta måste inte innebära att mobilanvändning leder till ett likgiltigt samhälle. Vår ökade 

tillgänglighet kräver anpassning. Anpassning tar tid. Vi måsta lära oss att hantera de nya 

verktygen på rätt sätt, att ta hänsyn till varandra och då det behövs, att hitta lämpliga sätt att 

skydda oss mot all bombardering. Mobilen ger frihet, men bara om du också klarar av att sätta 

de nödvändiga gränserna vilket kräver en del styrka. 

 

   Jag vill avsluta med ett citat från en klok man som levde för cirka 150 år sedan därför att 

hans ord summerar det som jag tycker mig insett under arbetet med denna uppsats. 

 

"En mans största svårigheter inträffar när han har möjlighet att göra som han vill."66 

                                                           
66 Huxley, Thomas Henry var brittisk biolog och levde 1825- 1895.  
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8 Bilaga 

8.1 Intervjumanual 

1) INLEDNING, BAKGRUND OM PERSONEN 
Fråga om IP vill vara anonym. 
Berätta lite om dig själv. Vem är du? 
 
2) BAKGRUND OM MOBILEN 
Hur länge har du haft mobil? 
Har du betalkort eller abbonemang? 
Varför skaffade du dig en mobiltelefon? 
När brukar du använda du mobilen? 
Hur mycket använder du mobilen? 
Vad använder du den till? 
Vad använder du den VANLIGAST till? 
Vad prioriterar du? Vad är de viktigaste funktionerna? 
 
3) MOBILENS PÅVERKAN  
Behöver du den? Hur? Varför? Frihet? 
Vad innebär mobiltelefonen för dig? 
Känner du dig beroende av den? 
Kan du stänga av den? 
Hur har det påverkat dig? 
Skillnader från innan du skaffade den? 
Hinner du mer eller tvärtom? 
Tycker du att den ersätter något? 
Hur upplever du att den har påverkat dina relationer med andra människor?  
Tycker du att det skett en förändring i samhället? Är det mobiltvång? 
Finns det något med mobilen som oroar dig?  
Samtalen. Hur påverkas de av att man just pratar i en mobil och inte en fast telefon? 
 
4) VETT OCH ETIKETT 
När bör den vara på och när bör den vara av?  
Varför? Hur vet du det? 
 
5) SMS 
Hur mycket använder du SMS-funktionen? Till vad? 
Fördelar, nackdelar. 
Har du varit med om att det uppstått missförstånd när någon skickat eller tagit emot ett SMS? 
Regler här? Svarar man? 
 
6) SOCIAL KOMPETENS 
Blir man mer eller mindre social i och med mobilen? 
Hur ser du på personer som inte har mobil? 
 
7) AVSLUTNING  
Något mer du vill berätta? Fördelar, nackdelar? 


