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ABSTRAKT 
 
Författare: Carola A Hedberg 
Titel: Att kommunicera i den virtuella- och den icke virtuella världen – Ungdomars normer, värderingar 
och tankar om den vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon  
Kandidatuppsats: SOCK01 (Ht13/Vt14) 
Internet 
Handledare: Katarina Sjöberg 
Sociologiska institutionen, Vt 2014 
 

Problem/Bakgrund: Genom den teknologiska utvecklingen har ungdomar idag vuxit upp i 

en värld där den digitala kommunikationen har blivit en naturlig del i vardagen och där de 

ständigt kommunicerar via telefonsamtal, sms och sociala medier. Vad händer egentligen 

mellan ungdomarna och deras kommunikation via mobiltelefonen – den ständiga flexibla 

kommunikation, där det verbala språket har fått en allt större betydelse.     

 

Syfte: Syftet är att studera hur ungdomars normer, värderingar och tankar förhåller sig till den 

vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon? 

 

Utgångspunkter och upplägg: Utifrån en kvalitativ studie utgår jag från två fokusgrupper, 

bestående av nio ungdomar – fem tjejer och fyra killar. För att analysera mitt empiriska 

material har jag tagit hjälp av Thompsons begrepp ”ansikte mot ansikte interaktion” och 

”medierad interaktion”, Habermas teorier om det talade språkets betydelse, Nilsson & 

Waldemarsons teorier om Kommunikation – Samspel mellan människor och Gesers 

sociologiska teorier av mobiltelefonen. I min analys jämför jag den verbala- och icke verbala 

och den virtuella- och icke-virtuella kommunikationen och interaktionen där fördelar och 

nackdelar beskrivs utifrån ungdomarnas olika perspektiv.  

 

Slutsatser/Resultat: Språket har en stor betydelse i kommunikationen men ska känsliga 

ämnen tas upp eller missuppfattningar och konflikter redas ut föredrar de att träffas ansikte 

mot ansikte. Mobiltelefonen uppfattas av mina intervjupersoner som ett socialt verktyg där 

känslan över att alltid vara tillgänglig skapar stress. Tillgänglighet handlar för dem om att 

påminna andra människor om sin egen existens. Då det inte finns något annat att göra ser de 

mobiltelefonen som ett självklart sällskap. Intryck av att bara sitta och iaktta och observera 

händelserna är ett scenario som de upplever som främmande och obehagligt.  

 

Nyckelord: Ungdomar, interaktion, mobiltelefon, den virtuella- och icke-virtuella världen, 

verbal- och icke-verbal kommunikation. 
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1. Inledning 

 

I många olika sammanhang uppstår diskussioner om ungdomarnas sätt att kommunicera. 

Genom den teknologiska utvecklingen har ungdomar idag vuxit upp i en värld där den digitala 

kommunikationen har blivit en naturlig del i vardagen och där de ständigt kommunicerar via 

telefonsamtal, sms och sociala medier. Detta skapar en flexibel kommunikation där 

ungdomarna ständigt bildar nya sociala relationer. I min studie ligger mobiltelefonen i fokus 

med tanke på att det har blivit allt vanligare för ungdomar att kommunicera via en 

mobiltelefon både i den virtuella- och icke-virtuella världen (www.internetstatistik.se). 

  

För att analysera mitt empiriska material tar jag hjälp av John B Thompsons studie, Medierna 

och modernitet (2001) där jag utgår från Thompsons begrepp ”ansikte mot ansikte 

interaktion” och ”medierad interaktion”. Jürgen Habermas studie Kommunikativt handlande 

(1995) om det talade språkets betydelse. För att analysera mitt material ytterligare har jag valt 

att utgå från Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarsons studie, Kommunikation – Samspel 

mellan människor (2007) som tar upp grundläggande kommunikationsteorier. För att också 

rent allmänt kunna problematisera och förklara mobiltelefonens betydelse har jag även tagit 

hjälp av Hans Gesers vetenskapliga artikel, Towards a Sociological Theory of the Mobile 

Phone (2004). I artikeln fokuserar Geser på teorier om mobiltelefonen och den verbala 

kommunikationen via telefonsamtal och textmeddelande (sms).   

 

I analysen jämför jag den verbala- och icke verbala och den virtuella- och icke-virtuella 

kommunikationen och interaktionen via en mobiltelefon där fördelar och nackdelar diskuteras 

utifrån ungdomarnas olika perspektiv. Genom att använda kvalitativa intervjuer försöker jag 

att tolka, ge förklaringar och söka efter förståelse. Med tanke på att den teknologiska 

utvecklingen ser olika ut för varje land har jag valt att fokusera på svenska ungdomar. Min 

studie inleds med en bakgrund och problemformulering, följd av syfte och 

problemformulering för att sedan ta upp och diskutera mina teoretiska och metodologiska 

ansatser. Därefter följer resultat- och analysdelen. Studien avslutas med en avslutande 

diskussion/slutsats och förslag på framtida forskning utifrån slutsatsen.  
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Bakgrund och problemformulering 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skriver på sin hemsida:  

	  
”Samhället digitaliseras allt mer och det påverkar ungas vardagsliv. Internet har blivit en allt 

viktigare mötesplats för unga vid sidan av fritidsgårdar och andra fysiska mötesplatser genom olika 

sociala medier, communities och spel” (http://www.mucf.se/) 
 

Ungdomarnas kommunikation skiljer sig från tidigare generationens sätt att kommunicera. 

Genom den teknologiska utvecklingen har ungdomar idag vuxit upp i en värld där den digitala 

kommunikationen blivit en naturlig del i vardagen. Mobiltelefonen används allt mer och med 

den kommunicerar ungdomar ständigt via sociala medier, sms och telefonsamtal. Enligt 

Ingela Thalén som är BRIS förbundsordförande är det viktigt att tala om den digitala 

vardagen och dess konsekvenser. Citat av Thalén: 
 

”Det är nödvändigt att involvera föräldrar och andra vuxna i den digitala vardagen. Vi måste bli 

delaktiga och närvarande i våra barns olika miljöer. Och vi behöver ta ansvar och våga prata om 

vilka faror och risker som finns” (http://www.bris.se) 

 

”The mobile phone is increasingly used to access the Internet. This has been a 
breakthrough development taking place in just the past few years. Internet access by 
mobile phone was rare in 2009 but has rapidly increased since. In 2011, 16–25-year-
olds were the most frequent users of mobile Internet. Another major shift over the past 
few years has been the in-creased involvement in social media. The most active users 
are 15–24-year-olds, with just about all 15–24-year-olds (96%) using social networks 
such as Facebook and Twitter, but other age groups are also becoming increasingly 
active in social media”. 

 

Citatet ovan är hämtat från Sara Thomées doktorsavhandling (2012) ICT use and mental 

health in young adults - Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep 

disturbances, and symptoms of depression. Thomée är psykolog och verksam vid institutionen 

för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I Thomées avhandling gjorde hon 

en studie som visade att en hög frekvens av mobilanvändning ökade risken för sömnbesvär, 

depression och stress. Här visar sig en problematik som är mycket intressant, vilket inspirerat 

mig och väckt en nyfikenhet som ligger till grund för min studie. För vad händer egentligen 

mellan ungdomarna och deras kommunikation via mobiltelefonen – den ständiga flexibla 

kommunikation, där det verbala språket har fått en allt större betydelse och där 

kommunikationen ansikte mot ansikte har minskat allt mer. I min undersökning utgår jag från 

ungdomars värderingar, tankar och normer om den vardagliga kommunikationen via 

mobiltelefonen. Genom kvalitativa intervjuer kan jag frambringa ett djup i diskussionerna, 

vilket jag inte hade kunnat göra om jag utfört en kvantitativ undersökning. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera hur ungdomars normer, värderingar och tankar förhåller 

sig till den vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon?  
• Hur ser ungdomarna på interaktionen och kommunikation? 

• Vilka normer och värderingar har ungdomarna till den verbala- och icke-verbala 

kommunikationen? 

• Hur förhåller sig ungdomarna till den virtuella- och den icke-virtuella världen? 

 

1.3 Definitioner av begrepp 
I denna studie upprepas begrepp som ungdom, interaktion, mobiltelefon, verbal- och icke-

verbal kommunikation, virtuell- och icke-virtuell och därmed vill jag förklara vad jag menar 

med dessa begrepp. När jag använder begreppet ungdomar menar jag artonåringar som går 

sista året på gymnasiet. Jag vill poängtera att begreppet innefattar också de som har fötts in i 

det så kallade digitala samhället. I uppsatsen använder jag ungdomar, intervjupersoner och 

elever synonymt. Vad jag menar när jag talar om interaktion är framförallt samspelet. Med 

verbal kommunikation menar jag språket som består av tal och text. Med den icke-verbala 

kommunikationen menar jag kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester, ögonkontakt, mimik, kläder 

och frisyr. I begreppet ansikte mot ansikte menar jag att kommunikationen sker både verbalt och 

icke-verbalt. I uppsatsen använder jag begreppen den icke-virtuella världen och den verkliga 

världen synonymt och likaså den virtuella världen och sociala medier. Begreppet smartmobil 

beskrivs som en mobiltelefon och en minidator. Med tanke på att de flesta människor äger en 

smartmobil idag har begreppet smartmobil också börjat inkluderat begreppet mobiltelefon. 

Detta har jag uppmärksammat i min studie, när ungdomarna menar smartmobil talar de om 

mobiltelefonen. Därmed kommer jag i min uppsats använda mobiltelefon och smartmobil 

synonymt.  
 

1.4 Uppsatsens disposition 
I första kapitlet ges en inledning, bakgrund och problemformulering, syfte, frågeställningar, 

definition av begrepp och uppsatsens disposition. I kapitel två diskuteras tidigare forskning, 

som följs av teoretisk referensram, indelad i tre teman: Kommunikation och interaktion, det 

verbala- och icke-verbala språket samt den virtuella- och icke-virtuella världen. Dessa teman 

följer med i analysdelen och kopplas därmed samman med detta kapitel. Vidare diskuteras 

den vetenskapliga metoden som belyser hur insamling av det empiriska materialet gått till. 

Därefter kommer analysen, slutsats, avslutande diskussion och förslag på framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevanta för att skapa en 

större förståelse för min studie och frågeställning. 

 

I Joel M. Charons arbete Symbolic Interactionism (2009) skriver han att människan ständigt 

integrerar med andra och skapar förståelse för varandra och därmed lär sig att bli social. Så 

länge vi är överens om de språkliga symbolerna och hur de ska tolkas skapas också ett 

fungerande samhälle (Charon, 2009). I Everett M. Rogers och Thomas M. Steinfatts arbete 

Intercultural Communication (1999) förklaras den icke-verbala kommunikationen som 

mycket viktig. Den icke-verbala kommunikationen är ständigt närvarande i den icke-virtuella 

världen och sker ofta omedvetet i form av olika budskap. Det optimala för att risken för 

missförstånd ska bli mindre är att den verbala kommunikationen kompletteras med den icke-

verbala kommunikationen (Rogers & Steinfatt, 1999).  

 

Medieforskaren Peter Dahlgren, behandlar hur informationsteknologi förändrar människan 

sätt att integrera, tänka och leva. Han diskuterar om hur den virtuella världen är en annan 

dimension och där människor kommunicerar inom en annan tids- och rumsordning. Den 

virtuella världen är inte äkta på grund av att den fysiska kontakten försvinner, den virtuella 

världen är en föreställning och inte en värld som finns på riktigt (Dahlgren, 2002). 

Sociologerna Barry Wellman och Milena Gulia började redan under 1990-talet att studera 

vänskapsrelationer på nätet. Till en början var det många debatter om den virtuella 

kommunikationen. Wellman och Gulia ansåg att argumenten från debattörerna var kortsiktiga 

och där de glömde bort de historiska perspektiven, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till, 

menar Wellman & Gulia (Wellman & Gulia, 1999). I en fältstudie som Alexandra 

Weilenmann utfört har hon studerat ungdomars samspel med mobiltelefonen. Studien visade 

att mobiltelefonen fungerade inte enbart som telefonanvändning utan också som ett sätt att 

socialisera sig med vänner som befinner sig på samma plats. Ungdomarna delar med sig av 

mobilspel, textmeddelande, bilder, musik med mera. Weilenmann påpekar att ungdomar 

använder mobiltelefonen i en social kontext och inte enbart för att kommunicera 

(Weilenmann, 2001).  

 

I en studie som forskaren Eva Thulin utfört visade det sig att mobiltelefonen är den mest 

vanliga kommunikationsmedlet bland ungdomar 15-24 år och att ungdomar använder 

mobiltelefon och internet oftare än andra åldersgrupper.  
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”Tidigt uttrycktes en oro över att framför allt unga människor kommer att odla sina 
intressen och sociala relationer virtuellt, på internet, istället för att umgås med familj 
och vänner i den nära och ”verkliga” omgivningen”.  
 
”etablerade relationer är relationer med människor som man har ”mött” på internet, 
dvs relationer som helt och hållet (eller till största del) utvecklats ”on-line”. Fysiskt 
etablerade relationer är relationer med människor som man har lärt känna på vanligt 
sätt, genom att man träffats ansikte mot ansikte…. En beskrivning av internet som 
kommunikationsmedel mellan människor kommer se helt olika ut beroende på vilken 
typ av relation man talar om”. 

 

Citatet ovan är hämtat från Thulins avhandling (2004) Ungdomars virtuella rörlighet -  

Användningen av dator, internet och mobiltelefon i ett geografiskt perspektiv.  I citatet talar 

Thulin om mötet på internet, hur relationer skapas ”on-line”, interaktion ansikte mot ansikte 

och hur en kommunikation kan te sig olika beroende på vilken typ av relation som skapats.  

Journalisten Kent Vilhelmsson på webbsajten mobil.se har gjort en intervju med 

stressforskaren Hugo Westerlund som säger så här: 

 

” – Folk pratade om personliga saker på tunnelbana och bussar, man pratade högt i telefonen på 

restauranger och teaterföreställningar. Nu har man lärt sig att hantera det här eftersom det är ett 

fenomen som har funnits så länge”. 
 

”Enligt Hugo Westerlund var det inte fenomenet mobiltelefonstress i sig som var skadligt och 

stressande, utan just att fenomenet var nytt och att folk inte hade skaffat sig normer och strategier för 

att hantera det. – Det tar tid innan samhället anpassar sig till den nya teknologin, säger Hugo 

Westerlund” (Citat från Vilhelmsson (www.mobil.se)) 

 

Med dessa citat vill jag jämföra Nancy K. Bayms uttryck om att interaktion ansikte mot 

ansikte anses ha en högre närvaro rent socialt än den medierade kommunikationen. För att 

kunna upprätthålla en stabil kommunikation i en interaktion så har det skapats sociala normer. 

I en medierad kommunikation kan dessa normer rubbas på grund av att den sociala fysiska 

närvaron saknas (Baym, 2010).  

 

Eva Thulin ger tillsammans med Sara Thomée en intressant bild av ungdomars användning av 

informations- och kommunikationsteknologi och hur användning av mobiler och datorer 

påverkar vårt psyke, vilket inspirerat mig i min undersökning.  
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3. Teoretisk referensram 
För att analysera mitt empiriska material har jag tagit hjälp av Thompsons verk, Medierna och 

modernitet (2001) där jag kommer att utgå från Thompsons begrepp ”ansikte mot ansikte 

interaktion” och ”medierad interaktion” som jag kommer relatera till den virtuella- och icke-

virtuella kommunikationen. Habermas verk Kommunikativt handlande (1995) om det talade 

språkets betydelse och att det är kommunikationen som gör att vi förstår varandra och agerar 

tillsammans. För att analysera mitt material ytterligare har jag valt att utgå från Nilsson och 

Waldemarsons verk, Kommunikation – Samspel mellan människor (2007) som tar upp 

grundläggande kommunikationsteorier. För att också rent allmänt kunna problematisera och 

förklara mobiltelefonens betydelse i min studie har jag tagit hjälp av Gesers vetenskapliga 

artikel, Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone (2004). I artikeln fokuserar han 

på teorier om mobiltelefonen och den verbala kommunikationen via telefonsamtal och 

textmeddelande (sms), vilket jag delvis kommer fokusera på i min analys.  

 

3.1 John B. Thompson (2001) Medierna och moderniteten  
Thompson diskuterar i sin bok Medierna och moderniteten (2001) om tre olika typer av 

interaktion: Ansikte mot ansikte interaktion, medierad interaktion samt kvasiinteraktion.  

I min analys kommer fokus ligga på begreppen ”ansikte mot ansikte interaktion” och 

”medierad interaktion”. 

 

3.1.1 Ansikte mot ansikte interaktion 

Interaktion ansikte mot ansikte är en interaktion som existerar här och nu och där deltagarna 

är direkt närvarande i tid och rum. Thompson ser interaktionen som dubbelberikat flöde av 

information och kommunikation. Han säger att i kommunikationen är deltagarna sändare och 

mottagare på en och samma gång. De kan använda sig av deiktiska och utpekande uttryck 

som ”här”, ”det här” och ”det där” för att det inte ska bli några missförstånd i 

kommunikationen (Thompson, 2001). I interaktion ansikte mot ansikte ingår det verbala- och 

det icke-verbala språket, där orden blandas med kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester o.s.v. 

Thompson (2001) påpekar att i denna slags interaktion minskar missförstånd och oklarheter 

genom att de ständigt jämför de olika symboliska signalerna som utsänds av de talande. Om 

sändaren och mottagaren upptäcker signaler som strider mot varandra kan det uppstå problem 

som kan hota interaktionens fortsatta existens (Thompson, 2001).  
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3.1.2 Medierad interaktion 
Thompson argumenterar om att medierad interaktion kan ske utan att deltagarna behöver 

befinna sig rent fysiskt på samma plats och att interaktionen sträcker sig över tid och rum, 

vilket gör att den skiljer sig från interaktion ansikte mot ansikte. Han förklarar att 

föreställningen av rum och tid är nära förbundet med avstånd, det vill säga vad som är nära 

och vad som är långt borta. Att ta sig från en plats till en annan är som att färdas genom tid 

och rum, vilket idag kan ske mycket snabbt. Både transporten och kommunikationen har ökat 

sin hastighet vilket skapar en känsla av att världen känns mindre (Thompson, 2001). En annan 

mycket viktig poäng som han för fram i detta resonemang är att rummets betydelse har 

minskat och det sociala livets hastighet har ökat, restiden minskar och kommunikationen går 

snabbare. I en medierad interaktion upplevs händelser på olika platser, samtidigt som 

händelsen inträffar i en gemensam tid.  

 

3.2 Jürgen Habermas (1995) 
Begreppet kommunikation är ett mycket omdiskuterat ämne och det finns ett flertal olika 

definitioner. Habermas skriver i sitt verk Kommunikativt handlande (1995) om det talade 

språkets betydelse. Hans teori om kommunikativt handlande utgår från ett socialt samspel, ett 

samtal där minst två deltagare är aktiva. Deltagarna upprätthåller en relation och ska 

tillsammans i den aktuella situationen nå en ömsesidig förståelse. Habermas talar om 

handlandet som kommunikativt och att det är detta handlandet som gör att människor kan 

förstå varandra och agera tillsammans. I ett handlande är ingen av parterna inriktade på att nå 

egen framgång utan att enbart nå en inbördes förståelse (Habermas, 1995). I ett 

kommunikativt handlande skapas en gemenskap som får en egen plats i samhället som 

Habermas kallar, livsvärlden (Habermas, 1995). Detta är en värld som vi människor upplever 

utifrån våra sinnen, vårt förstånd, vårt känsloliv och som består av tre strukturella 

komponenter: kultur, samhälle och personlighet. Livsvärlden ser Habermas som det civila 

samhället och den vardag som människan lever i, med andra ord ramen kring människans liv, 

en social värld där målet är att utifrån kommunikation uppnå en ömsesidig förståelse. Vi styr 

våra handlingar utifrån de normer och värderingar som sätts upp och därmed skapar vi oss en 

social kompetens för att kunna integrera med andra människor (Habermas, 1995). Likaså som 

Thompson antyder om konsekvensen av den språkliga kommunikationen och den ömsesidig 

förståelse påpekar också Habermas att om den språkliga kommunikationen inte har en 

ömsesidig förståelse kan missuppfattningar lätt uppstå. Detta kan leda till att 

kommunikationen avbryts, tas upp på en annan nivå eller övergår till ett systemiskt 

handlande.  
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Enligt Habermas (1995) är det igenom språket som människor blir förstådda eftersom det är 

igenom språket som människor kan uttrycka sig förståeligt. Habermas beskriver tre 

giltighetsanspråk som han uttrycker så här: ”Att uttrycka sig förståeligt, att ge (lyssnaren) 

något att förstå, att därvid göra sig förstådd och att uppnå en inbördes förståelse” (Habermas 

1995). Dessa giltighetsanspråk måste finnas i en språklig interaktion för att kommunikationen 

ska bli meningsfull, menar Habermas. 

 

3.2.1 Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson (2007) Kommunikation – Samspel 

mellan människor  

Nilsson och Waldemarson (2007) definierar begreppet kommunikation som något som består 

av det verbala och det icke-verbala språket. Det verbala språket är det som uttrycker sig i ord 

och det icke-verbala språket är all ordlös kommunikation som till exempel mimik, 

ögonkontakt, gester och kroppsspråk. Det icke-verbala språket innefattar även andningsrytm, 

pauser, betoningar, tonläge och slutligen även lukt, smak, färger och former samt kläder, frisyr 

och smink. Det icke-verbala språket kan fungera som komplement till det verbala språket för 

att göra kommunikationen mer tydlig. Nilsson och Waldemarson (2011) säger att när 

tolkningen av det icke-verbala och det verbala språket inte överensstämmer med varandra, 

brukar man tala om dubbla budskap. Dubbla budskap kan lätt skapa missförstånd som i sin tur 

skapar konflikter.  

 

Enligt Nilsson & Waldemarson (2007) bygger kommunikationen på tecken och koder. De 

förklarar att tecken kan skiljas mellan två slag, signaler och symboler. En signal har endast en 

betydelse som människan reagerar automatiskt på. Ett exempel kan vara en röd trafiksignal 

som betyder stanna oavsett vilken tid eller plats trafikljuset påträffas. En symbol kan däremot 

stå för många olika saker och måste därför tolkas mer utförligt och försiktigt. Nilsson & 

Waldemarson (2007) beskriver till exempel ord som symboler, vilket kan ha olika betydelse 

för olika människor i olika situationer. För att kunna förstå varandra har människor skapat 

gemensamma koder för att kunna få en orientering i livet, kunna tolka budskap och skeende, 

bete sig som alla andra gör och på ett sätt som förväntas av alla (Nilsson & Waldemarson, 

2007). Nilsson & Waldemarson (2007) argumenterar för att rösten fungerar som en personlig 

kod. Rösten förmedlar vem det är som talar och det är på rösten som vi människor kan känna 

igen varandra. Det är utifrån rösten som människor känner igen känslor och attityder. ”Bara 

genom att lyssna kan vi upptäcka att någon är aggressiv, eftertänksam eller vänligt inställd” 

(Citat från Nilsson & Waldemarson, 2007:78).  
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Vad som dock kan skapa problem är att människor har lärt sig att inte lyssna eftersom 

människor tar ständigt in ljud, oljud, bilder och text som rymmer mängder av budskap. De 

påpekar att människan måste stänga av för att inte drunkna i all information, vilket också kan 

få konsekvenser. Om människan fortsätter att stänga av budskap även när det gäller i vanliga 

och direkta samspel med andra människor leds människan in i ett passivt förhållningssätt 

(Nilsson & Waldemarson, 2007).   

 

3.3 Hans Gesers (2004) Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone 
Geser (2004) ser mobiltelefonen ur ett evolutionärt perspektiv där människor uppmuntras till att 

engagera sig i kommunikation över tid och rum och samtidigt kunna vara fria från fysisk 

närhet. Människor som regelbundet integrerar med andra människor är trots allt ensamma 

under vissa tider som till exempel när de är fysiskt långt borta från familj och vänner eller är 

på resande fot. Genom mobiltelefonen kan dessa människor visa sina sociala kontakter även 

under sådana förhållanden för rörlighet och frånvaro (Geser, 2004). Geser poängterar att 

kvinnor i synnerhet är de som inte vill visa sig ensamma på offentliga platser eftersom det ger 

ett dåligt intryck av sin sociala status. Han påpekar att i sådana fall är mobiltelefonen ett 

effektivt verktyg som visar att människor inte är isolerade och ensamma eftersom 

mobiltelefonen ger ett budskap om att fortfarande vara inbäddad i sin sociala miljö.  

Geser (2004) förklarar att ett socialt stöd utgår från ett nätverk av vänner och familj som 

uppfattas som om de vore " i " mobiltelefonen på något sätt. Detta medför att bara kunna röra 

eller att hålla i en mobiltelefon skapar en känsla av att vara skyddad, vilket i sin tur signalerar 

till andra människor att man inte är ensam och sårbar. För att dämpa traumatiska upplevelser i 

främmande miljöer kan mobiltelefonen fungera som en ”napp” på grund av att mobiltelefonen 

minskar känslan av otrygghet och ensamhet.  

 

Geser (2004) jämför mobiltelefonen med en ”navelsträng”, föräldrar och barn kan alltid 

behålla en kommunikationskanal i tider av rumsliga avstånd. När ungdomar växer upp och 

spenderar allt mer tid utanför hemmet kan föräldrarna regelbundet ha kontakt med sina barn, 

vilket gör att separationen mellan parterna inte blir så traumatiska. När Geser utgår från dessa 

metaforer menar han att när mobiltelefonen fungerar som ”napp” eller ”navelsträng” kan en 

följd bli att människan blir mindre benägen att utveckla sin sociala kompetens, vilket kan 

skapa ett mindre självförtroende hos människan. Det blir svårare att förlita sig på den egna 

uppfattningen över olika situationer och händelser eftersom människan är i en ständig 

interaktion med andra människor (Geser, 2004).  
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Genom att skicka sms eller ringa korta samtal kan människor skapa sig en kontinuerlig 

kommunikation för att regelbundet göra sig påmind om sin existens. När mobiltelefonen är 

tyst och ingen varken ringer eller skickar sms är det därmed lätt att bli besviken och känna sig 

både bortglömd och övergiven (Geser, 2004). För att hålla kontakt med avlägsna släktingar 

och vänner bidrar mobiltelefonen till att skapa sociala relationer som annars inte skulle ha 

skapats eller i annat fall relationer som skapas under mycket speciella omständigheter (Geser, 

2004).  

 

Samtidigt som människor har en pågående interaktion i den icke-virtuella världen så inviterar 

alltid mobiltelefonen till den virtuella världen. Mobiltelefonen påminner om en ständig 

mottaglighet för inkommande samtal och sms. Enligt Geser (2004) skapas ett tvång över att 

behöva svara eftersom tanken finns att mobiltelefonen alltid ska tillföra en tillgänglighet. 

Mobiltelefonen tenderar att slå mottagaren vid oförutsägbara ögonblick till följd av att behöva 

omdirigera uppmärksamheten mycket snabbt. När människor svarar i mobiltelefonen så skapas 

ytterligare ett samtal som blir separerad från det samtal som pågår. På grund av att det 

inkommande samtalet avbryter en pågående social interaktion skapas också en irriterande psykisk 

stress (Geser, 2004).  

 

Sms har blivit ett vanligt sätt för ungdomar att kommunicera på, en kommunikation utan att 

behöva uttrycka varken känslor eller tankar. Avsändaren behöver endast koncentrera sig på det 

centrala budskapet utan att behöva tänka på de rituella sociala reglerna. Genom att använda sig av 

sms kan ungdomar skapa enstaka tillfälliga kontakter som kan ses som en resurspool som kan 

utnyttjas i framtiden. Geser (2004) påpekar att i vissa fall kan även dessa kontakter ersätta 

närmare relationer genom att de ideligen erbjuder en tillgänglighet av ytlig kontakt som dessutom 

fodrar mindre psykologisk ansträngning och engagemang.   

 

3.4 Sammanfattning 
Med hjälp av Thompsons begrepp, ansikte mot ansikte interaktion och medierad interaktion 

(2001), Habermas teori om det talade språkets betydelse och dessutom Nilsson och 

Waldemarsons olika kommunikationsteorier kan jag i min analys problematisera begreppen 

kommunikation och interaktion utifrån mitt empiriska material. För att jag ska kunna koppla 

ihop den verbala kommunikationen med mobiltelefonen har jag tagit hjälp av Gesers 

vetenskapliga artikel, Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone (2004).  
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas den vetenskapliga metoden som successivt belyser hur insamling av 

det empiriska materialet gått till. Jag börjar med en argumentation om mitt urval, 

avgränsningar och etiska aspekterna. Sedan berättar jag hur intervjuprocessen gått till, 

tillvägagångssätt, val av fokusgrupper och slutligen intervjugenomförandet. Därefter följer 

beskrivning av databearbetningen och val av analysmetod. Jag nämner också begrepp som 

validitet och reliabilitet för att analysera hur pass trovärdig min studie är. Detta kapitel 

avslutas med en metoddiskussion.  

 

4.1 Urval och avgränsningar 
Mitt urval av intervjupersoner består av ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga ett strategiskt 

urval. Enligt författaren Victoria Wibeck (2011) är ett strategiskt urval en bedömning av vilka 

element som ska ingå i en studie. Gymnasielever känns som en ändamålsenlig ungdomsgrupp 

med tanke på att de vuxit upp och skapat sig en vardaglig kommunikativ erfarenhet via en 

mobiltelefon. Jag valde att avgränsa mig till ungdomar som går tredje året på gymnasiet. 

Anledningen till denna avgränsning är att ungdomarna under detta år blir myndiga och får 

därmed ta ansvar över sina egna liv. De står vid gränsen då de snart ska lämna tonåren och 

övergå till en annan fas i livet. En annan anledning är att denna målgrupp kan själva 

bestämma utan föräldrarnas tillåtelse om de vill vara med i undersökningen eller inte med 

tanke på som jag nämnde tidigare att de är eller blir myndiga under årets lopp. På grund av att 

jag i min studie också ville ta reda på om det fanns någon skillnad mellan tjejer och killar 

gällande frågeställningen valde jag att utföra intervjuer med två fokusgrupper. För att få tag 

på intervjupersoner till den första fokusgruppen gjorde jag ett s.k. bekvämlighetsurval. 

Författaren Alan Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval består av de personer som 

råkar finnas tillgängliga för forskaren just för tillfället. Resultatet kan visa sig vara mycket 

intressant men dock finns det också ett problem som gör att det är omöjligt att generalisera 

resultatet. Forskaren vet inte hur representativt underlaget till urvalet egentligen är eftersom 

intervjupersonerna valdes ut på grund av att de just för tillfället var tillgängliga för forskaren 

(Bryman, 2011). Jag kontakta en klasslärare på en gymnasieskola utifrån mitt sociala nätverk 

där jag tidigare träffat läraren i olika sammanhang. Klassen bestod av sex ungdomar – sex 

tjejer. Fem av tjejerna deltog i undersökningen. För att få intervjupersoner till den andra 

fokusgruppen kontaktade jag ytterligare en gymnasieskola där jag kom i kontakt med en 

klasslärare. Med hjälp av klassläraren kunde jag utföra en intervju med en fokusgrupp som 

bestod av fyra killar. I övrigt har jag inte gjort några avgränsningar som till exempel 

beträffande ungdomarnas etnicitet, bakgrund eller klasstillhörighet.   
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4.2 Etiska aspekter 
Jag var mycket noga med att ta upp etiska aspekter från början av intervjuprocessen. Redan i 

informationsbrevet informerade jag om de forskningsetiska principerna som min 

undersökning utgick från. Innan jag började diskussionen och intervjuerna påpekade jag 

ytterligare att materialet kommer behandlas konfidentiellt och att ungdomarna kommer i min 

analys att presenteras vid fiktiva namn för att jag vill skydda deras integritet. Jag berättade att 

under intervjuns gång kommer jag att utföra en observation för att även kunna ta hänsyn till 

det icke-verbala språket. Jag berättade också för ungdomarna att jag inte kommer att nämna 

varken stad eller skolans namn i min analys. 

 

4.3 Intervjuprocessen 
I detta kapitel beskrivs hur jag gick till väga föra att skaffa mig materialet att utgå från i min 

analys och varför jag valde just fokusgrupper. Avslutningsvis följer intervjuns genomförande.  

4.3.1 Fokusgrupper 

Genom att använda mig av fokusgrupper i min intervju var målet att försöka tolka, ge 

förklaringar och söka efter en förståelse för min frågeställning under en avgränsad tid på 90 

minuter. Att intervjua en fokusgrupp menas med att intervjun utgår från ett förutbestämt ämne 

som diskussionen fokuseras på (Wibeck, 2011). Författarna Mike Crang & Ian Cook (2007) 

poängterar att det är genom fokusgrupper det går att få fram olika aspekter på ämnet som 

enbart går att få fram genom interaktion med andra. I min studie utgår jag från en 

ostrukturerad fokusgruppsintervju (Wibeck, 2011). Syftet är att intervjupersonerna ska kunna 

uttrycka sig fritt och där intervjupersonerna får dela med sig av sina erfarenheter. I 

diskussionen kan de bli medvetna om saker de aldrig har tänkt på tidigare, de kan påverka 

varandra och åsikter kan ändras. Diskussionerna kan bekräfta eller säga emot 

intervjupersonernas sätt att tänka men det kan också skapa nya sätt att tänka på (jfr. ibid. 

2011). Wibeck (2011) påpekar att när det gäller fokusgrupper är det viktigt att ta hänsyn till 

antalet deltagare för att skapa en så djupgående diskussion som möjligt. Färre en fyra skapar 

en triad. En triad innebär att gruppen består av tre personer, vilket kan leda till att var och en 

fungerar som medlare mellan de andra två. Det kan också vara så att den tredje kan försöka 

hålla distans och visa att denne inte är beroende av de andra eller så kan det bli att denne 

väljer att spela ut de andra två mot varandra. I en triad är det lätt att det skapas spänningar och 

därmed gör forskaren klokt i att välja minst fyra personer till en fokusgrupp. Men å andra 

sidan om fokusgruppen består av sex personer finns det risk att subgrupper tar över intervjun 

och att de som är mer tillbakadragna kommer inte till tals (ibid. 2011). 
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4.3.2 Tillvägagångsätt 

Jag började med att kontakta en klasslärare på en gymnasieskola utifrån mitt sociala nätverk 

där jag tidigare träffat läraren i olika sammanhang. Jag berättade om min studie och vi kom 

överens om vilken dag och tid jag skulle komma och utföra intervjun. Jag mailade ett 

informationsbrev om min studie för att läraren lättare skulle kunna förklara för eleverna vad 

studien handlar om. Klassen består av sex ungdomar, sex tjejer. Fem av ungdomarna deltog i 

undersökningen. I min studie ville jag också se om det fanns någon skillnad mellan tjejer och 

killar gällande min frågeställning och ville därmed ha en jämnare könsfördelning i 

fokusgrupperna. Jag kontaktade ytterligare en gymnasieskola där jag kom i kontakt med en 

klasslärare. Jag berättade om min studie och läraren ville att jag skulle skicka ett 

informationsbrev för att kunna informera sin klass och dessutom ta reda på hur många av 

eleverna som är intresserade. Läraren var dock mycket tydlig med att eleverna skulle få 

bestämma själva om de ville delta eller inte. Detta ansåg jag vara ett klokt beslut. Jag ville 

absolut inte att någon skulle tvingas till att delta i samtalet med tanke på att det kan påverkas 

negativt för både gruppdynamiken och materialet. Klassen bestod av tolv ungdomar, därav 

åtta killar. Läraren var tydlig med att göra en intresselista för att i tur och ordning ta ut de 

killar som var intresserade av att delta i undersökningen. Läraren kontaktade mig och 

berättade att fyra av killarna var intresserade av att delta i undersökningen. Vi bestämde 

därefter vilken dag och tid jag skulle komma och utföra intervjun. 

 

4.3.3 Intervjun 

Jag valde att utföra intervjuerna på skolan där eleverna studerar. Detta val gjorde att jag 

lättare kunde komma överens med lärarna om att intervjua eleverna under lektionstid. På 

grund av detta ställdes jag inför ett problem. Jag fick inte själv bestämma vilken miljö som 

intervjun skulle utföras. Ett krav jag dock hade var att rummen skulle vara ljusa och rymliga. 

Jag var på skolan i god tid med tanke på att det skulle finnas tid till att fixa till bort och stolar 

inför intervjun. På båda skolorna blev jag visad till ett rum där jag kunde utföra min intervju 

och i båda fallen var rummen mycket trevliga. Det handlar om att miljön ska inbjuda till 

öppenhet, närhet och tillgivenhet (Crang & Cook, 2007). I rummen fanns ett runt bort, vilket 

kändes bra med tanke på att ungdomarna kan få ögonkontakt med varandra utan att behöva 

ändra sin position (jfr. Wibeck, 2011). Val av plats grundas i att miljön ska kännas lugn och 

harmonisk. Känner sig ungdomarna stressade kan intervjun bli ”hipp som happ”. 

Ungdomarna var ganska avslappnade redan från början och jag fick en känsla av att de ställde 

sig positiva till miljön. Med tiden blev ungdomarna mer och mer avslappnade och börjar 

uttrycka sig mer spontant.  
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Som moderator var tanken att ställa frågor som ungdomarna ganska fritt kunde diskutera 

vidare kring. Tanken var att skapa en känsla av ett vardagligt samtal som i sin tur får 

ungdomarna att känna sig mer avslappnade och mindre iakttagna. Författarna Katarina 

Sjöberg & David Wästerfors (2008) påpekar att om gruppen ska kännas lugn och avspänd är 

det viktigt att inte enbart ställa frågor utan att skapa en öppen intervju som i sin tur skapar en 

dialog. En viktig punkt som jag tror kan ha påverkat intervjun är hur väl grupperna har 

integrerats med varandra. Vad jag kunde märka var att båda fokusgrupperna utstrålande en 

trygghet. Med tanke på att eleverna gick i samma klass kan det ha påverkat stämningen och 

där eleverna kände sig bekväma och trygga på grund av interaktionen med sina klasskamrater. 

Detta kan ha påverkat min intervju men som jag inte ser som något negativt. Med tanke på att 

ungdomarna kunde känna en trygghet blev också diskussionerna mer avslappnade, vilket 

gjorde att de pratade mer naturligt kring ämnet (Crang & Cook, 2007). En annan sak som jag 

observerade under min intervju med fokusgrupperna var att de hade en stor inblick i varandras 

privatliv och på grund av det kunde diskussionerna i grupperna bli mer djupgående i sin 

karaktär. Som moderator valde jag att redan från början skapa mig ett förtroende för 

ungdomarna. Jag försökte ställa mig på samma nivå och visade tydligt att inget uttryck var 

rätt eller fel. Samtidigt som jag ville hålla distans, ville jag också vara närvarande. För att 

skapa närvaro skapade jag förtroende, för att skapa distans skapade jag eftertanke. Då jag 

emellanåt ägnade en eftertanke blev det en paus som fick ungdomarna att också stanna upp 

och fundera, vilket i sin tur skapade en känsla av distans i interaktionen. Poängen var att 

ungdomarna skulle känna en tillit till mig som moderator men samtidigt känna en distans till 

mig som person.  

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
För att kunna analysera resultatet tog jag hjälp av en mobiltelefon för att spela in intervjuerna 

och en dator för att skriva ner relevanta citat och uttryck. Registrering av resultatet har 

genomförts med hjälp av en dator där jag transkriberade intervjuerna till text. Efter att jag 

transkriberat intervjuerna raderades materialet från mobiltelefonen. Jag tog ut relevanta citat 

som jag ansåg vara användbara i min analys. Med tanke på att jag utgick från teman i min 

intervjuguide sorterade jag också citaten utifrån dessa teman: Kommunikation och 

interaktion, det verbala- och icke-verbala språket samt den virtuella- och icke-virtuella 

världen. I min analys har jag valt att använda mig av den hermeneutiska meningstolkningen.  

Enligt författarna Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) kan detta argumenteras som den 

hermeneutiska cirkeln där det ständigt sker en process som rör sig bakåt och framåt mellan 

delarna och helheten.  
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Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambandet mellan det jag ska tolka, förförståelsen och 

det sammanhang som det måste tolkas i. Genom att växla mellan de enskilda delarna och 

helheten har jag försökt att tolka texten utifrån det transkriberade materialet (Kvale & 

Brinkman, 2009). Jag kan förklara det som att min förståelse för texten i det transkriberade 

materialet har gradvist växt och format en ”tolkningscirkel”. För mig har det varit viktigt att 

tolka och förstå texten för att kunna skapa mig en djupare kunskap om min studie.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet   
Med validitet avses ifall man faktiskt mäter det som avses att mäta och med reliabilitet avses 

ifall det är möjligt att kunna genomgå samma metod och ge samma resultat för andra forskare 

och vid andra tidpunkter (ibid. 2009). Att använda sig av begrepp som validitet och reliabilitet 

kan vara svårt att förhålla sig till i en kvalitativ metod (ibid. 2009). För att undersökningen 

ska bli så trovärdig som möjligt har jag följt de riktlinjer som kvalitativ metod uppmanar till. 

Vad som är viktigt att tänka på är att hur man själv som forskare påverkar den studie som ska 

genomföras. Ledande frågor kan vara ett exempel på hur forskaren leder samtalet åt den 

riktning som forskaren själv vill. Det kan vara så att forskaren har egna tankar och 

funderingar om hur saker och ting ska vara (jfr. ibid. 2009). Detta är någonting som jag själv 

ville bortse från i min studie och utformade därmed en intervjuguide för att ungdomarna 

skulle få utrymme att uttrycka sig fritt. Däremot kan jag ha påverkat ungdomarna då jag ställt 

följdfrågor, då jag som moderator styrt diskussionen i den riktning som jag själv ville uppnå. I 

både intervjun och analysen kan jag som forskare ha påverkat resultatet med tanke på den 

personliga faktorn, mina egna tankar och värderingar som jag ständigt bär med mig. Jag 

uppmanade ungdomarna att berätta om situationer som de upplevt i förhållande till ämnet. En 

berättelse visar djupare innebörd än ett kort svar eller åsikt. Om jag skapat mig kunskap och 

insikt om min förförståelse så är det lättare för mig att tolka ungdomarna mer rättvist. För att 

jag som forskare ska kunna söka trovärdigheten i min kvalitativa studie handlar det om att jag 

som forskare ska vara så objektiv som möjligt (ibid. 2009). Att svaren ska kunna reproduceras 

vid en annan tidpunkt känns orealistiskt. Människor ändrar regelbundet sin historia och 

språket utvecklas ständigt, vilket bidrar också till nya tolkningsmöjligheter. Jag vill också 

tillägga att när de gäller den verbala kommunikationen i den virtuella- och icke virtuell 

världen utvecklas det ständigt nya sätt att kommunicera på, sättet att kommunicera verbalt på 

är under en ständig förändring. Det skulle dock vara intressant att i framtiden genomgå en 

liknande undersökning och utgå från min intervjuguide och de teman som tas upp för att 

sedan kunna jämföra resultatet med varandra. 
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4.6 Metoddiskussion 
Genom att använda en kvalitativ metod ska jag försöka att tolka, ge förklaringar och söka 

efter en förståelse. Detta med hjälp av diskussionsintervjuer för att försöka få fram olika 

aspekter på ämnet som man enbart kan få fram genom interaktion med andra och där jag kan 

skapa mig en djupare förståelse kring mina studier (Crang & Cook, 2007). Med en kvalitativ 

metod blir verkligheten subjektiv utifrån en individuell och social konstruktion med individen 

i fokus. Frågorna kommer i intervjun att formuleras på olika sätt beroende på hur samtalet 

utvecklas i intervjusituationerna, därmed är intervjuguiden mer tänkt som en utgångspunkt. 

Tanken är att ungdomarna ska få utrymme att uttrycka sig fritt men samtidigt kan jag som 

moderator se till att intervjun kretsar kring de frågor jag har till syfte att studera. Samtidigt 

som jag intervjuar kommer jag också att observera. För mig är det en självklarhet att 

kombinera intervjuer och observationer eftersom det gör det möjligt att sätta tal och 

handlingar i olika sammanhang. En av fördelarna med att utföra en observation är att 

forskaren direkt kan analysera en situation och göra ett eget urval av det material som är 

intressant. Observationen är på så sätt ett värdefullt komplement till en intervju där en person 

lämnar en subjektiv redogörelse för t ex ett händelseförlopp (jfr. Sjöberg & Wästerfors, 2008). 

För att jag som moderator ska kunna söka trovärdigheten i min studie så är det en fördel att 

uppmana ungdomarna till att berätta om situationer som de upplevt i förhållande till ämnet. 

En berättelse visar djupare innebörd än ett kort svar eller åsikt. Om jag skapat mig kunskap 

och insikt om min förförståelse så är det lättare för mig att tolka ungdomarna mer rättvist.  

 

5. Resultat och analys 

Detta kapitel är på samma sätt uppdelat i teman som i kapitel tre, den teoretiska 

referensramen: Kommunikation och interaktion (Thompson), det verbala- och icke-verbala 

språket (Habermas & Nilsson och Waldemarson) samt den virtuella- och icke-virtuella 

världen (Geser). Min analys och diskussion beskrivs utifrån det empiriska materialet och de 

teorier och begrepp som beskrevs i tidigare kapitel. Det finns mycket empiriskt material att ta 

hänsyn till och därmed har jag valt att lyfta fram de åsikter som är mest relevanta för min 

frågeställning. Jag har valt att se båda gruppdiskussionen som ett samlat material. Jag har tagit 

ut citat som jag anser relevanta i min analys men har även valt att citera ungdomarnas 

interaktion med varandra som visar samspelet dem emellan. Intervjupersonerna kommer i 

denna analys att presenteras som ungdom 1, 2, 3 o.s.v. i varje nytt tema. Det betyder att 

ungdom 1 inte alltid behöver vara samma person och likaså ungdom 2, 3, 4 osv. Jag har valt 

att göra på detta sätt på grund av att kunna behålla ungdomarnas anonymitet.  
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5.1 Kommunikation och interaktion 
I mina intervjuer började jag med att fråga ungdomarna hur de definierar begreppet 

kommunikation. Till en början var det tyst men sedan kom svaret att kommunikation är 

viktigt, vilket ungdomarna var överens om. Ungdomarna menar att det är genom 

kommunikationen som människor förstår varandra. En av eleverna säger ”Alla människor 

behöver kommunikation annars exploderar man”. Ungdomarna påpekar att kommunikation 

är mycket viktigt och dessutom en grundförutsättning för att människor ska kunna umgås 

överhuvudtaget. Vad som också togs upp var att kommunikation är viktigt på grund av 

informationsflödet. Ingen kommunikation – ingen information.  

 

När vi kom in på diskussionen om hur viktigt det är med interaktionen ansikte mot ansikte 

började fler av ungdomarna att uttrycka sina åsikter, tankar och funderingar. Även här var 

ungdomar överens om att interaktion ansikte mot ansikte var väldigt viktigt, speciellt om det 

handlade om att diskutera känsliga saker. Här tar jag in John B. Thompsons (2001) 

resonemang om att interaktionen är som ett dubbelberikat flöde av information och 

kommunikation eftersom i kommunikationen är deltagarna sändare och mottagare på en och 

samma gång. Interaktion ansikte mot ansikte är en interaktion som existerar här och nu och 

där deltagarna är direkt närvarande i tid och rum. Nackdelen med den medierade interaktion 

är att den icke-verbala kommunikationen uteblir och begränsar därmed kommunikationen 

(Dimbleby & Burton, 1997; Rogers & Steinfatt, 1999; Baym, 2010).  

 
Ungdom 1: ”Det är tryggare med att kommunicera face to face. I den virtuella världen så vet man inte vad 

kommunikationen tar vägen”. 
 

Ungdom 2: ”Helst vill man prata med varandra i verkligheten. Viktiga grejer bör man ta mellan fyra ögon”. 

 

Ungdomarna uttrycker att det är viktigt att prata med varandra när det gäller känsliga ämnen, 

som till exempel konflikter och missförstånd - men åsikten kunde ändå skiljas åt. Vissa av 

ungdomarna föredrar att träffas ansikte mot ansikte för att prata om känsliga ämnen medan 

andra anser att det går lika bra att ta upp känsliga ämnen via mobiltelefonen. Ungdomarna är 

dock överens om att är det en känslomässig relation är det helt klart bäst att träffas ansikte 

mot ansikte om känsliga ämnen ska tas upp. När ungdomarna talade om missuppfattning var 

det begreppet konflikter som ständigt kom upp i diskussionen.  
 

 

 



	   23	  

 

 

Ungdom 3: ”Jag vill helst av allt träffas om man ska diskutera mer djupa grejer men känner jag inte personen  

så väl spelar det egentligen ingen roll. I den virtuella världen uppstår det nästan alltid missförstånd och skulle 

man hela tiden bry sig skulle man inte få göra annat än att reda ut saker och ting”. 

 

Det kom tydligt fram att den känslomässiga relationen är det som styr vilken kommunikation 

ungdomarna väljer att använda sig av då det handlar om känsliga ämnen. Handlar det om 

viktiga saker och relationen är känslomässig väljer ungdomarna att kommunicera ansikte mot 

ansikte men handlar det om mindre känslomässiga relationer går de lika bra att prata via 

mobiltelefonen. Ungdomarna påpekar att det är talet som i grund och botten är det viktiga och 

sen hur talet framförs beror helt och hållet på hur känslomässig relationen är. Här kan jag se 

en likhet med två författarna som jag valt att presentera i den här studien om att språket har en 

viktig funktion i kommunikationen (Charon, 2009; Habermas, 1995). Jag vill också nämna 

det citat som jag tidigare nämnde från Thulins avhandling där hon beskriver internet som ett 

kommunikationsmedel mellan människor och att den kommer se annorlunda ut beroende på 

vilken typ av relation människor har till varandra.  
 
Thompsons (2001) teori om att mötas ansikte mot ansikte minskar missförstånd och 

oklarheter genom att de ständigt jämför de olika symboliska signalerna som utsänds av de 

talande. Om sändaren och mottagaren upptäcker signaler som strider mot varandra kan det 

uppstå problem som kan hota interaktionens fortsatta existens. Utifrån Thompsons teori kan 

jag se en viss likhet i ungdomarnas syn på interaktion ansikte mot ansikte. För att det inte ska 

ske några missförstånd tycker ungdomarna att det är bäst att utgå från talet. Interaktion 

ansikte mot ansikte känns inte så viktigt om det inte är människor som betyder något. På 

något sätt känns det som om ungdomarna tänker helt baklänges utifrån Thompsons teori. 

Thompsons (2001) teori säger att människan förebygger missförstånd genom interaktion 

ansikte mot ansikte medan ungdomarna använder sig av interaktion ansikte mot ansikte när ett 

missförstånd redan uppstått.  

 

Det är tydligt att ungdomarna ser en stor fördel i att kunna integrera i den virtuella världen 

och sociala medier via en mobiltelefon eftersom de kan ha en regelbunden kontakt oavsett var 

de befinner sig. Ungdomarna uttrycker också att det är ett smidigt sätt att hålla kontakt med 

vänner och familj som är bosatta världen över. Liksom Thompson (2001) poängterar att 

medierad interaktion kan ske utan att deltagarna behöver befinna sig rent fysiskt på samma 

plats och att interaktionen sträcker sig över tid och rum, vilket gör att den skiljer sig från 

interaktion ansikte mot ansikte. Under diskussionens gång märker jag att ungdomarna 

använder sig mest av begreppet kommunikation.  
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För mig står begreppen interaktion och kommunikation väldigt nära varandra, vilket gör att 

jag inte vill anmärka på vilket begrepp ungdomarna använder sig av. Till följd av denna 

diskussion kom ungdomarna in på kommunikationens betydelse i sociala medier, vilket 

skapade ytterligare tankar och åsikter om kommunikationens betydelse i den virtuella världen, 

vilket analyseras under temarubrikerna här nedan. 

 

5.2 Det verbala- och icke verbala språket 
Jag tar upp frågan om hur ungdomarna föredrar att kommunicera, tal eller skrift? 

Ungdomarna är helt överens om att text används vid korta kommunikationer medan tal är det 

som används vid långa kommunikationer. En sak som ungdomarna också var helt överens om 

är då känsliga ämnen ska tas upp så är det inte rätt att skicka sms eller andra textmeddelande. 

Ungdomarna menar att det är lättare att uttrycka känsliga ämnen i talet än i texten med tanke 

på att det lätt kan skapas missförstånd. Här vill jag nämna Habermas (1995) begrepp 

Kommunikativt handlande. Handlandet är kommunikativt och det är detta handlandet som gör 

att människor kan förstå varandra och agera tillsammans. Deltagarna upprätthåller en relation 

och ska tillsammans nå en ömsesidig förståelse av den aktuella situationen (Habermas, 1995). 

Men även här handlar det om vilken känslomässig relation ungdomarna har till den andre 

personen (jfr Nilsson och Waldermarson, 2007). Ungdomarna påpekar att allt beror på vem de 

ska kommunicera med. Känner de personen väl är det lättare att skriva ett textmeddelande 

som inte missuppfattas eftersom mottagaren känner igen det personliga språket.  
 
Ungdom 1: ”Det är lättare att kommunicera med text. Då blir det inte så mycket snack utan en direkt 

kommunikation där man lättare kan formulera sig som man vill. Det blir inte lika spontant utan man får det sagt 

som man vill”.  

 
I följd av detta började ungdomarna att diskutera kommunikationens betydelse när det gäller 

text. En av ungdomarna påpekar att text är det som gör att missförstånd ofta uppstår. En 

annan ungdom fortsätter och säger att det är viktigt att tänka hur den andre kommer att tolka 

det som skrivs. Ofta kan det vara så att ett sms ibland tolkas för mycket vilket inte var 

sändarens avsikt från början. Jag jämför här med Nilsson och Waldemarsons begrepp symbol. 

En symbol kan stå för många olika saker och måste därför tolkas mer utförligt och försiktigt. 

Ett ord kan till exempel vara en symbol, vilket kan ha olika betydelse för olika människor i 

olika situationer. Ungdomarna påpekar dock att det är viktigt att vara tydlig både i det 

verbala- och icke verbala språket för att inga missuppfattningar ska uppstå. Här jämför jag 

med Habermas (1995) teori om hur den språkliga kommunikationen måste skapa en 

ömsesidig förståelse för att inte missuppfattningar ska uppstå.  
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Finns det ingen ömsesidig förståelse i kommunikationen kan det leda till att 

kommunikationen avbryts, tas upp på en annan nivå eller övergår till ett systemiskt handlande 

(Habermas, 1995). Här visar Habermas teori ett steg längre i resonemanget. Ungdomarna 

uppger att talets kommunikation är det som löser en missuppfattning medan Habermas teori 

säger att talets kommunikation måste ske på rätt sätt för att uppnå en gemensam förståelse, att 

följa ett s.k. giltighetsanspråk. Med denna diskussion vill jag också nämna Nilsson och 

Waldemarsons resonemang om dubbla budskap. När tolkningen av det icke-verbala och det 

verbala språket inte överensstämmer med varandra, brukar man tala om dubbla budskap. På 

grund av dubbla budskap skapas också missuppfattningar (Nilsson & Waldemarson, 2007). I 

detta resonemang finns det en likhet i Thompsons (2001) teori, vilket jag tidigare nämnt. Om 

sändare och mottagaren upptäcker signaler som strider mot varandra kan det uppstå problem 

som kan hota interaktionens fortsatta existens (Thompson, 2001).     

         

Vad ungdomarna ändå kom fram till var att text kan vara ett effektivt sätt att uttrycka sig på 

med tanke på att ingen kan avbryta. De påpekade också att det kan vara lättare att beskriva 

känslor i text och inte i ord. Här kan jag se en koppling med hur Nilsson & Waldemarson 

(2007) argumenterar om pauser i ett samtal. Pauser kan innebära att den andre tolkar som om 

talaren är färdig, vilket kan leda till att den andre börjar tala. Detta kan då tolkas som om 

samtalet har avbrutits och därmed kan irritationer skapas (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Vad jag kunde märka var att ungdomarna skiljer mer på text och tal och inte alls lika mycket 

på den verbala- och icke-verbala kommunikationen. Enligt ungdomarna kan talet förmedla en 

hel del, vilket i många fall kan räcka. Här jämför jag med Nilsson & Waldemarson (2007) syn 

på röstens betydelse. Citat från Nilsson & Waldemarson (2007) ”Bara genom att lyssna kan 

vi upptäcka att någon är aggressiv, eftertänksam eller vänligt inställd”. De påpekar att det är 

utifrån rösten som människor känner igen känslor och attityder. Nilsson & Waldemarson tar 

också upp hur människor idag lärt sig att inte lyssna eftersom människor tar ständigt in ljud, 

oljud, bilder och text som rymmer mängder av budskap. Detta kan få konsekvenser som att 

människor stänger av för att inte drunkna i all information, vilket kan leda till att människor 

fortsätter att stänga av budskap även i det vanliga och direkta samspelet med andra människor 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Med detta resonemang kan jag jämföra ungdomarnas syn på 

den känslomässiga relationen till andra människor. Samtliga ungdomarna uppger att 

kommunikationen med människor som de har en känslomässig relation till är viktig att 

respektera medan mindre känslomässiga relationer gör att kommunikationen är lättare att 

stänga av eller begränsa.  
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Talet ses trots allt som viktigast och sker en kommunikation med människor som betyder 

mindre rent känslomässigt räcker det med den verbala kommunikationen via mobiltelefonen 

som kräver mindre tid, koncentration och prestation. Ungdomarna är också överens om att 

den virtuella världen inte känns lika verklig som den icke-virtuella världen. En av 

ungdomarna säger ”Den verkliga världen är den verkliga världen och den tas mer på allvar”.  

 
Ungdom 4: ”Det krävs mindre av en när man kommunicerar i den virtuella världen”. 
 

Ungdom 5: ”den verkliga världen känns mer verklig medan den icke verkliga världen känns mer overklig”. 

 

Med detta vill jag ta upp Habermas (1995) begrepp livsvärld och jämföra det med 

ungdomarnas syn på kommunikationen i den virtuella- och icke virtuella världen. Habermas 

ser livsvärlden som ramen kring människors liv, en social värld där målet är att utifrån 

kommunikation uppnå en ömsesidig förståelse, vilket också ungdomarna ser som viktigt. Han 

talar om livsvärlden, en värld som vi människor upplever utifrån våra sinnen, vårt förstånd 

och vårt känsloliv. I detta resonemang kan jag se en likhet mellan livsvärlden och det som 

ungdomarna kallar den ”verkliga världen”. I livsvärlden är målet att utifrån kommunikationen 

uppnå en ömsesidig kommunikation och kommunikationen i den ”verkliga världen” ses seriös 

och tas mer på allvar på grund av att den är verklig. Ungdomarna fortsätter diskussionen och 

kommenterar skillnader mellan människors förutsättningar. De påpekar att många gånger kan 

den virtuella kommunikationen vara en fördel för de som är blyga och osäkra. En av 

ungdomarna säger att de människor som är inåtriktade har större chans till att våga 

kommunicera i den virtuella världen och får därmed fler sociala kontakter än vad de haft 

tidigare. Med följd av denna diskussion ville jag komma in på eventuella normer i den 

virtuella världen. Jag ställde frågan om ungdomarna agerar på ett sätt som andra förväntas av 

dem i den virtuella kommunikationen. Även i denna diskussion kom sociala medier upp. En 

av grupperna reagerade starkt. 
 

Ungdom 2: ”Ibland finns det ingen gräns för hur man kommunicerar på sociala medier”. 
 
Ungdom 3: ”Skojar du, jag har kompisar som skriver om precis vad som helst”. 
 
Ungdom 2: ”Det värsta är när de skriver om sin omgivning på ett utblottat sätt. Många berättar om sina barn,       
vänner och familjemedlemmar”. 
 
Ungdom 4: ”Jag tror jag vet vilka du menar…” 
 
Ungdom 5: ”Du menar…ja jag vet. Ibland undrar man om de är riktigt friska i huvet”. 
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I denna diskussion studerade jag interaktionen i en av grupperna som jag intervjuade. Det 

märktes mycket väl att de kände igen varandras privatliv och där de fyllde i varandras 

meningar. Ungdomarna blev upprörda och till slut påpekade en av ungdomarna att om 

människor sitter ensamma framför en skärm så är det självklart svårt att förstå hur många som 

faktiskt kan läsa det som skrivs. När den som förmedlar en text inte ser med egna ögon hur 

många som ser texten så är det heller inte verkligt. Skulle alla de som kan läsa texten befinna 

sig i ett och samma rum skulle den som skrivit texten säkert bli chockad över antalet 

människor. Här vill jag ta upp Habermas (1995) teori om att det är kommunikationen som gör 

att vi förstår varandra och agerar tillsammans. Vi styr våra handlingar utifrån de normer och 

värderingar som sätts upp och därmed skapar vi oss en social kompetens för att kunna 

integrera med andra människor (Habermas, 1995). Nilsson & Waldemarson (2007) beskriver 

att för människor ska kunna förstå varandra har det skapats gemensamma koder för att kunna 

få en orientering i livet, kunna tolka budskap och skeende, bete sig som alla andra gör och på 

ett sätt som förväntas av alla. När det gäller sociala medier påpekar ungdomarna att det inte 

finns några regler eller normer över hur de ska bete sig. Alla gör som de vill. I detta fall 

skapar sociala medier bland annat irritation, konflikter och missuppfattningar. Här vill jag 

nämna ett citat från stressforskaren Hugo Westerlund eftersom det är en intressant tanke är att 

jämföra detta citat med sociala medier och dess normer.  
    
”Enligt Hugo Westerlund var det inte fenomenet mobiltelefonstress i sig som var skadligt och stressande, utan 

just att fenomenet var nytt och att folk inte hade skaffat sig normer och strategier för att hantera det”. – Det tar 

tid innan samhället anpassar sig till den nya teknologin (Citat från journalisten, Kent Vilhelmsson. Mobil.se) 

 

5.3 Den virtuella- och icke virtuella världen 
Jag fortsatte att fokusera utifrån det sista temat. Även i denna diskussion kom ungdomarna in 

på sociala medier.  

 
Ungdom 1: ”Jag brukar avaktivera mitt konto på Facebook för att slippa känna att jag hela tiden måste 

kommunicera, det är så skönt att slippa ibland”. 

 

Ungdom 2: ”Men samtidigt vill man ju inte missa nått. Är man inte aktiv på sociala medier så känner man sig 

utanför på något sätt”. 

 

Ungdom 1: ”Absolut inte! Jag tycker att det är skönt. Jag håller ju ändå kontakt med dem som jag vill hålla 

kontakt med. Jag avaktiverar mig för att jag inte orkar kommunicera med allt och alla och efter ett tag aktiverar 

jag mig igen och så kan jag hålla på”. 
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Här går åsikterna isär och ungdomarna tycker olika. En del skulle inte kunna tänka sig att 

avaktivera sitt konto medan andra såg det som en befrielse att under en period slippa lägga sin 

energi på att ständigt kommunicera via Facebook. Vad som kom upp i diskussionen var att 

mobiltelefonen skapade ett undermedvetet beroende och ett krav över att alltid vara 

tillgänglig. 

 
Ungdom 3: ”När man till exempel sitter på en biograf och har på ljudlöst och så vibrerar mobilen och man vet 

att man har fått ett sms…ja, då är det jätte svårt att koncentrera sig på filmen om man inte först kollar vad det 

står”. 

 

Ungdom 4: ”Så är det alltid. Man kan inte vänta med att kolla utan man vill kolla direkt. Så är det även i 

klassrummet. Jag läser jämt sms på lektionstid men vi får inte prata i telefon på lektionstid”. 

 
Ungdom 5: ”Jag känner mig både beroende och stressad av min mobil. Jag kommer ihåg när jag glömde min 

mobil när jag skulle resa iväg med min familj, jag höll på att bli tokig. I en hel vecka var jag utan mobil…..shit! 

Det får bara inte hända igen”. 

 
Precis som Geser (2004) argumenterar att samtidigt som människor har en pågående 

interaktion i den icke-virtuella världen så inviterar alltid mobiltelefonen till den digitala 

världen, vilket skapar ett tvång över att alltid vara tillgänglig (Geser, 2004). En av 

ungdomarna säger:  

 
”Jag blir stressad när folk blir arga för att jag inte svarar på ett samtal eller ett sms tillräckligt snabbt. När 

mamma ringer så vill hon att jag ska svara direkt och gör jag inte det så ringer hon tills jag svarar”. 

 

Här vill jag jämföra med Gesers (2004) teori om att mobiltelefonen tenderar att slå mottagaren 

vid oförutsägbara ögonblick till följd av att behöva omdirigera uppmärksamheten mycket snabbt. 

När människor svarar i mobiltelefonen skapas ytterligare ett samtal som blir separerad från det 

samtal som pågår i den icke digitala världen, vilket kan ge upphov till en irriterande psykisk stress 

(Geser, 2004). Ungdomarna känner mer stress över att ständigt behöva vara på sin vakt och att 

ständigt känna sig tillgängliga inför andra. Ungdomarna varken vill eller kan leva utan en 

mobiltelefon samtidigt som de är fullt medvetna om att mobiltelefonen framkallar både beroende 

och stress. Jag kan se en likhet i ungdomarnas beskrivning om synen på mobiltelefon och 

stress med Gesers beskrivning om att mobiltelefonen skapar ett tvång över att alltid vara 

tillgänglig. Däremot kan jag inte se någon likhet i Gesers teori om att mobiltelefonen tenderar 

att slå mottagaren vid oförutsägbara ögonblick till följd av att behöva omdirigera 

uppmärksamheten mycket snabbt, en sådan problematik nämndes inte i diskussionen.  
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Ungdomarna påpekar att det är föräldrarna som blir mest arga om de inte svarar direkt i 

telefonen. Geser (2004) jämför mobiltelefonen med en ”navelsträng”, föräldrar och barn kan 

alltid behålla en kommunikationskanal i tider av rumsliga avstånd. När ungdomar växer upp 

och spenderar allt mer tid utanför hemmet kan föräldrarna regelbundet ha kontakt med sina 

barn, vilket gör att separationen mellan parterna inte blir så traumatiska (Geser, 2004).  

Vad som kom fram i diskussionen var att ungdomarna uppfattar ett traumatiskt beteende hos 

föräldrarna då ungdomarna inte svarar i mobiltelefonen.  

 

Enligt Geser (2004) kan människan via mobiltelefonen göra sig påmind om sin egen existens 

genom att skicka sms eller ringa korta samtal. Här finns en likhet med vad ungdomarnas har 

för syn på bekräftelse. Ungdomarna uttrycker att det är viktigt att få sms och samtal för att de 

ska känna sig betydelsefulla. Är det ingen som ringer eller skickar sms till dem känner sig 

ungdomarna obetydliga, ensamma och bortglömda.  
 

Ungdom 6: ”Det är trist om man försöker få kontakt med folk och inte får någon återkoppling. Det är ju inte 

meningen att bara en ska hålla kontakt utan det ska ju vara ömsesidigt”. 

 

Ungdom 7: ”Ofta handlar kommunikationen om bekräftelse och är det ingen som svarar eller kontaktar en så 

känns det fruktansvärt frustrerande”. 

   

Människor som regelbundet integrerar med andra människor är trots allt ensamma under vissa 

perioder men genom mobiltelefonen kan människor visa sina sociala kontakter även under 

sådana förhållanden för rörlighet och frånvaro. Geser (2004) påpekar att det är kvinnor i 

synnerhet som inte vill visa sig ensamma på offentliga platser eftersom det ger ett dåligt 

intryck av sin sociala status. Han poängterar att i sådana fall är mobiltelefonen ett effektivt 

verktyg som visar att kvinnorna inte är isolerade och ensamma eftersom mobiltelefonen ger 

ett budskap om att fortfarande vara inbäddad i sin sociala miljö. Utifrån Gesers argument ville 

jag undersöka om det fanns någon skillnad mellan tjejer och killar. Jag frågade om 

ungdomarna såg mobiltelefonen som ett verktyg för att visa att de inte är isolerade och 

ensamma då de befinner sig på offentliga platser. Enligt ungdomarna är det vanligt att alla har 

en mobiltelefon och därmed har den inte en sådan funktion. En av ungdomarna säger att idag 

när människor är ensamma på offentliga platser tar de flesta upp sin mobil för att till exempel 

spela spel, sms:a eller gå ut på sociala medier. Det handlar nog inte så mycket om att markera 

något speciellt, säger ungdomarna. Här jämför jag med Gesers begrepp ”napp”.  
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När mobiltelefonen fungerar som ”napp” för ungdomarna kan följden bli att de blir mindre 

benägna att utveckla sin sociala kompetens vilket kan leda till mindre självförtroende, det blir 

svårare att förlita sig på den egna uppfattningen över olika situationer och händelser eftersom 

ungdomarna är i en ständig interaktion med andra människor.  

 
Ungdom 8: ” Om jag till exempel ska möta upp en kompis blir jag bara stressad av att sitta och inte göra 

någonting. Det är bättre att stirra på en skärm än att bara sitta och stirra rakt ut och inte göra någonting”. 

 

Vad som kom upp i diskussionen var att både killar och tjejer regelbundet använder sin 

mobiltelefon då de är ensamma på offentliga platser men inte för att visa att de fortfarande är 

inbäddade i sin sociala miljö utan för att de är bara så. Ungdomarna känner att det är behagligt 

att ta upp sin mobiltelefon för att kunna aktivera sig och inte för att markera något speciellt.  

En av ungdomarna påpekar ytterligare ”jag är för rastlös för att bara sitta och glo, jag måste 

ha någonting att göra och då är det bra med att alltid ha en mobiltelefon eftersom där kan 

man spela spel”. Vad som dock kom upp i diskussionen var att ungdomarna påpekade att 

mobiltelefonen är ändå en trygghet i vissa situationer. En av ungdomarna säger:  

 

”När jag är på en ödslig plats, till exempel om jag ska gå igenom en skog eller sitter och väntar på 

bussen mitt i natten då är det skönt att kunna ta upp mobiltelefonen för att markera att ingen ska våga 

röra mig”.  
 

En annan säger: ”Känns det allt för jobbigt brukar jag ringa eller sms:a”. Med denna 

diskussion kom jag först fram till att ungdomarna inte såg mobiltelefon som ett verktyg för att 

visa att de inte är isolerade och ensamma. Ungdomarna var överens om att mobiltelefonen är 

mer ett sällskap när det inte finns något annat att göra. Både tjejerna och killarna i grupperna 

känner att det är behagligt att ta upp sin mobiltelefon för att kunna aktivera sig och inte för att 

markera något speciellt. Vad som dock kom fram var att när ungdomarna befinner sig på en 

offentlig plats mitt i natten kan mobiltelefonen vara en trygghet. Mobiltelefonen markerar att 

ingen ska närma sig och därmed agerar mobiltelefonen som mer hotfull.  

Jag avslutar intervjun med att fråga om ungdomarna tror att den virtuella- och den icke-

virtuella världen kommer att smältas samman. Ungdomarna är helt överens om att det redan 

är så till en viss del med tanke på att det går att kommunicera i den virtuella världen men att 

ändå befinna sig i den icke-virtuella världen. De påpekar att det räcker med det och att det är 

viktigt att världarna hålls isär och att de inte integrerar allt för mycket med varandra. 

Människor är människor och som ständigt behöver kommunicera i den icke-virtuella världen 

för att överhuvudtaget kunna fortsätta vara människor, anser ungdomarna.  
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5.4 Sammanfattning 

Kommunikation ses som en grundförutsättning för att människor ska kunna umgås 

överhuvudtaget. Ungdomarna är helt överens om är att det inte känns rätt att skicka sms eller 

andra textmeddelande när det handlar om komplexa saker som ofta kräver följdfrågor.  

När det handlar om känsliga ämnen ägnar sig interaktion ansikte mot ansikte bättre om 

kommunicera innefattar en person som står dem mycket nära. Likaså om det handlar om 

missuppfattningar eller konflikter. Ungdomarna är överens om att den virtuella världen inte 

känns lika verklig som den icke-virtuella världen. En fördel med att kunna kommunicera i den 

virtuella världen är att på ett smidigt sätt hålla kontakt med vänner och familj som är bosatta 

världen över. Text kan lätt missuppfattas men att det ändå är ett effektivt sätt att uttrycka sig 

på då ingen kan avbryta. Ungdomarna poängterar också att det kan vara lättare att beskriva 

känslor i en text. Talet kan förmedla en hel del, vilket i många fall kan räcka. Ungdomarna 

känner stress över att ständigt behöva vara på sin vakt och att ständigt känna sig tillgängliga för 

andra. En uppfattning om ett traumatiskt beteende hos föräldrarna då föräldrarna ringer och 

ungdomarna inte svarar. Bekräftelse är när någon ringer eller sms:ar. Mobiltelefonen ses som 

ett sällskap då det inte finns något annat att göra men också som en trygghet då de känner sig 

hotade. 

 

6. Slutsats 
I detta kapitel diskuteras de mest relevanta utifrån studiens analys med följd av förslag på 

framtida forskning. 

 
 

6.1 Avslutande diskussion 
I den här uppsatsen har jag försökt att ta reda på hur ungdomars normer, värderingar och 

tankar förhåller sig till den vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon. I min studie har 

totalt nio ungdomar deltagit i studien som jag delat upp på två fokusgrupper, fem tjejer och 

fyra killar. I min studie fann jag ingen skillnad mellan tjejer och killar och därmed använder 

jag tjejer, killar och ungdomar synonymt i min diskussion.  

 

Vad som kom fram tydligt i min studie var att språket var en viktig del i kommunikationen 

och att text ofta kunde leda till missuppfattningar beroende på vem som läser meddelandet.  

Ungdomarna var överens om att allt handlar om hur mottagaren tolkar texten, känner de 

varandra väl så talar de också samma språk och då blir det inte lika lätt missuppfattningar.  
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Vad som dock kom fram var att känsliga ämnen, konflikter eller missuppfattningar var 

anledningar till att ungdomarna föredrog interaktion ansikte mot ansikte om det handlade om 

att kommunicera med människor som ungdomarna har en känslomässig relation till. I sådana 

fall ansåg ungdomarna att det känns bättre att träffas ansikte mot ansikte och där språket inte 

räcker hela vägen. Detta kan ses som positivt med tanke på att den icke-verbala 

kommunikationen gör sig påmind och att den ”verkliga världen” tas på allvar. I studien 

berättade ungdomarna att det ofta känner en stress över att alltid känna sig tillgängliga. De har 

svårt att slappna av och har hela tiden mobiltelefonen under uppsikt. Ungdomarna är 

medvetna om att mobiltelefonen skapar stress men att de kringgår det med tanke på att det är 

viktigare att göra sig påmind om sin existens. Att ha en regelbunden kommunikation via 

mobiltelefonen är viktigt för att inte känna sig bortglömd och övergiven. Här är det lätt att se 

hur ungdomarnas kommunikation styrs av mobiltelefonens makt. Mobiltelefonen skapar ett 

beroende eftersom den ger en tillfredställande känsla samtidigt som den i grund och botten 

skapar stress. Detta beroende går att jämföras med exempelvis missbruk av alkohol, droger, 

cigaretter som också ger en tillfredställande känsla samtidigt som det också skapar till 

exempel depressioner, utanförskap och sjukdomar. Ungdomarna ser mobiltelefonen som ett 

sällskap då det inte finns något annat att göra. Att ta intryck av att bara sitta och iaktta och 

observera händelser runt omkring är ingenting som lockar ungdomarna. Finns det ingenting 

att göra är det mobiltelefonen som avgör vilken värld ungdomarna ska befinna sig i, den 

virtuella- eller icke-virtuella världen. Hjärnan får aldrig vila, den matas regelbundet med 

information och intryck. När mobiltelefonen fungerar som ”napp” för ungdomarna kan 

följden bli att de blir mindre benägna att utveckla sin sociala kompetens vilket kan leda till 

mindre självförtroende, det blir svårare att förlita sig på den egna uppfattningen över olika 

situationer och händelser eftersom ungdomarna är i en ständig interaktion med andra 

människor. Detta kan skapa stress, depression och frustration utan att ungdomarna förstår vad 

känslan egentligen kommer ifrån.     

 

6.2 Framtida forskning 
Min studie har gett mig en intressant inblick i hur ungdomars normer, värderingar och tankar 

förhåller sig till den vardagliga verbala kommunikationen via en mobiltelefon. Min studie är 

inte så stor i skala men mycket av mitt material har ändå skapat en nyfikenhet om vad 

mobilanvändningen ger för konsekvenser. Med tanke på Gesers begrepp ”napp” har jag ett 

intressant förslag på framtida forskning, att göra en undersökning ifall ungdomarnas 

vardagliga kommunikation via en mobiltelefon påverkar ungdomarnas självmordstankar i 

någon form.     
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Bilagor 
 
1. Intervjuguide 
 
Tema 1: Kommunikation och interaktion 

1. Vad tänker ni på när ni hör begreppet kommunikation – berätta! 

2. Hur viktigt är det med interaktionen ansikte mot ansikte? 

Varför? 

3. Är det lättare att integrera i den virtuella världen? 

Varför? Varför inte? 

 

Tema 2: Det verbala- och icke verbala språket 

1. Hur viktigt anser ni att det är med kommunikation? 

I vilken form? 

2. Hur föredrar ni att kommunicera, tal/skrift – berätta! 

3. Hur påverkas kommunikationen i den virtuella världen då det icke-verbala språket 

försvinner? 

4. Agerar ni på ett sätt som andra förväntas av er i den virtuella kommunikationen? 

Varför? 

 

Tema 3: Den virtuella och den icke-virtuella världen   

1. Skapar mobiltelefonen en stress över att ständigt kunna vara tillgänglig och delaktig både i 

den virtuella- och den icke-virtuella världen? 

Varför? 

2. Vilken värld känns mest verklig, den virtuella världen eller den icke-virtuella världen? 

3. Hur ser framtidens kommunikation ut?  

4. Kommer dessa världar att smältas ihop allt mer? Vad tror ni – berätta? 

 

 

Slutord 
Finns det någonting som ni vill tillägga?  
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2. Informationsbrev 
 
 
Informationsbrev 
 
Verbal- och icke-verbal kommunikation – Ungas normer, värderingar och tankar kring den 
vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon. 
 
 
Hej! 
Mitt namn är Carola A Hedberg och jag studerar beteendevetenskap med ämnet sociologi som 
huvudämne vid Lunds universitet. Vårterminen 2014 ska jag arbeta med min examensuppsats 
i sociologi och söker därmed intervjupersoner till min studie.  
 
Huvudsyftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur unga människor förhåller sig till 
normer och värderingar kring den vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon. I min 
studie vill jag ta reda på om de ser någon skillnad i att kommunicera i den virtuella världen 
och i den icke virtuella världen? Min tanke är att tillfråga elever som studerar tredje året på 
gymnasiet om att medverka i en s.k. fokusgruppsintervju. Jag kommer att ställa frågor kring 
den verbala kommunikationen där jag kommer att utgå från olika teman som: Kommunikation 
och interaktion, det verbala- och icke-verbala språket, den virtuella- och icke-virtuella 
världen. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas av mig då jag skriver ner 
texten för analys. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till den skrivna texten och då 
projektet är slutfört kommer inspelningen att raderas.  
 
Eleverna som vill medverka i studien kommer att vara anonyma. Mitt material kommer att bli 
konfidentiellt och därmed kommer man inte att kunna se vem som sagt vad. I min studie 
kommer det heller inte framgå vilka som deltagit i intervjun och heller inte vilken skola som 
eleverna studerar på. Min uppsats kan komma att bli publicerad då den blivit godkänd. Den 
publiceras då på den offentliga samlingssajten för uppsatser, DIVA.  
 
Jag hoppas på en intressant och givande diskussion kring mitt ämne som är både aktuellt och 
omdiskuterat i dagens samhälle.  
 
 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare!  
Carola A Hedberg: carola.hedberg.802@student.lu.se 
Katarina Sjöberg, handledare: katarina.sjoberg@soc.lu.se 
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