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Sammanfattning 

 

Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och 

mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur 

upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en 

semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar 

respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags 

och en semesterkontext. För att undersöka upplevelsen av närvaro hos respondenterna utgår vi 

från ett fenomenologiskt ramverk, detta för att kunna tolka och analysera respondenternas 

subjektiva beskrivningar av deras livsvärldar. Vårt tillvägagångssätt består av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt en etnografisk studie. Detta för att möjliggöra 

djupare insikter utifrån respondenternas beskrivningar. Genom ovan beskrivna 

tillvägagångssätt ihop med vårt teoretiska ramverk framkommer det att mobiltelefonen 

fungerar som en rutiniserad del av respondenternas vardag, den fungerar även som ett objekt 

som hjälper respondenterna att organisera, effektivisera och vårda sina relationer till familj 

och vänner. Det framkommer att den rutiniserade användningen av mobiltelefonen i vardagen 

fungerar på liknande sätt under semestern då respondenterna ämnar göra ett avbrott vilket får 

konsekvenser för hur de förstår sin nya plats och deras koppling till hemmet. Avslutningsvis 

kan vi se hur mobiltelefonen komplicerar respondenternas upplevelse av närvaro, då vi 

betonar att en fullständig närvaro ‘här och nu’, som respondenterna i många situationer 

uttrycker som önskvärd, innefattar både en fysisk och en mental närvaro. Denna närvaro blir, 

med användning av mobiltelefonen, komplex då respondenterna mentalt förflyttar sig bort 

från den fysiska platsen stunden de väljer att använda mobiltelefonen. Således menar vi att en 

ny form av dubbel närvaro infinner sig när man använder sin mobiltelefon då man kan ses 

befinna sig på en plats fysiskt och på en annan plats mentalt. 

 

Nyckelord: fenomenologi, upplevelse av närvaro, mobiltelefonanvändning, vardag, semester, 

organisering, tid, rum, plats, effektivisering, dubbel närvaro 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Att vi lever i en kultur präglad av användningen av digitala medier råder ingen tvekan på. I år 

(2017) utsågs exempelvis Microsoftgrundaren Bill Gates till världens rikaste människa för 

fjärde gången (TT 2018) och under andra kvartalet rapporterade Apple en vinst på 52,9 

miljarder USD med en ökning på 2,3 miljarder USD från förra årets rapport under samma 

period (Apple 2017). Mobiltelefonen sitter som fastklistrad i handen och under de tillfällen 

någon skriver för hand istället för på datorn reagerar man. Därför är det i många sammanhang 

ogreppbart hur man klarade sig utan digitala medier som sin mobiltelefon eller dator förr i 

tiden. Det gemensamma intresset till denna uppsats väcktes på varsina håll. En av oss 

uppsatsförfattare spenderade majoriteten av 2017 i Italien. Under en eftermiddag när hon var 

nere i södra Italien uppstod panik när mobiltelefonens batteri tog slut mitt under inspelningen 

av en film hon skulle skicka på omgivningen till vänner hemma i Sverige. Hur skulle hon hitta 

till bussen nu? Hur skulle hon få tag i vännerna som befann sig på en annan plats? Och 

filmen? Hann den komma iväg? Det var då tanken slog henne: Jag har skapat mig mitt första 

beroende. I ett annat land och på en annan strand befann sig den andre uppsatspartnern på en 

weekendresa med sin pojkvän. Irritation uppstod när pojkvännen, som utnyttjade den fria EU-

surfen för första gången, inte var kontaktbar då han var uppslukad av sin onlineaktivitet 

oavsett om de befann sig på aktiviteter, slappade eller pratade. Att mobiltelefonen var med 

och användes i alla situationer blev således en konsekvens till hennes reflektion; upplever 

verkligen min pojkvän det som händer här och nu? Att valet föll på att skriva om den 

vardagliga digitala medieanvändningen och hur den tar sig vidare till uttryck under en resa var 

en tanke som utvecklades under kandidatkursens gång. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att söka kunskap i hur människan förstår sin fysiska och mentala 

närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen 

tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under semestern. Våra 

frågeställningar är följande: 

  

1.   Vilken roll spelar mobiltelefonen för vardagslivet och dess organisering? 
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2.   Vilka konsekvenser får användningen av mobiltelefonen för upplevelsen av närvaro 

både i vardagen och på semestern? 

3.   På vilket sätt kan man se en moralisk dimension påverka användningen av 

mobiltelefonen? 

  

1.3 Forskningsöversikt 
Här kommer vi beskriva den tidigare forskning som gjorts vilken vi delat in i fem kategorier: 

Mobiltelefonens roll för rutiner och sociala relationer, mobiltelefonen sedd som 

förkroppsligad samt mobiltelefonens roll för upplevelsen av tid, plats och moral. Det är 

utifrån följande tidigare forskning som vi i denna uppsats  tar avstamp ifrån och vidare ämnar  

att med vår egen studie utveckla en förståelse för upplevelsen av närvaro vid användning av 

mobiltelefonen. 

 

Flertalet studier har gjorts för att belysa den medieteknologiska utvecklingen och dess 

inflytande på människan både på en social och en kulturell nivå. Gemensamt för dessa studier 

är att de utgår från människan och belyser hur hennes kommunikation förändras genom 

användning av kommunikationsteknologier. Den forskning som bedrivs kring medieteknologi 

i relation till dess användning har på senare tid lagt stor tonvikt vid mobiltelefonen som en 

teknisk innovation som ständigt är i förändring. Forskningen har centrerats kring de 

förändringar och konsekvenser mobiltelefonanvändningen har för människans 

kommunikation och informationsinhämtning. Studier på hur man kommunicerar genom 

mobiltelefonen har gjorts av exempelvis Cui (2015) och Pettegrew & Day (2015) som 

behandlar mobiltelefonens inverkan på relationer. Cui belyser, genom en studie baserad på 

kvalitativa intervjuer, vilken inverkan det sociala mediet WeChat har för att upprätthålla nära 

relationer på långa avstånd. Pettegrew & Day tillämpade en enkätstudie som konstaterade att 

studenter förlitar sig på mobiltelefonen som primärt medium för att upprätthålla sina sociala 

kontakter. Att mobilen kan ses som en integrerad del i vardagen och som ett objekt som 

rutiner formas kring har forskaren De Reuver et al. (2016) studerat genom att utifrån ett 

domisticeringsperspektiv utföra en kvantitativ enkätundersökning av  hur vår användning av 

mobilapplikationer påverkar våra dagliga rutiner. Forskning har bedrivits om hur 

mobiltelefonen kan ses som förkroppsligad och vidare effekten det har på vår 

informationsinhämtning och uppfattning om tid (Cohen 2016, Pink et al. 2015 , Özkul & 

Humphreys 2015, Keightley 2013 & Burchell 2015). Mobiltelefonen kan exempelvis ses som 
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en förlängning av handen vilket förändrar det sätt vi hämtar information på sett ur en 

tidsaspekt då vi kan inhämta den information vi behöver på ett ögonblickligt sätt. Information 

som människan omedelbart kan ta del av kan komplicera människans uppfattning av tid då 

man förväntas hinna med fler saker än dygnets 24 timmar erbjuder oss. Forskning som 

bedrivits i ovan nämnda studier har samlat empiri genom kvalitativa intervjuer eller 

etnografiska studier. Özkul & Humphreys (2015) skriver att mobiltelefonen kan ses som ett 

stöd för det egna minnet av platser då man tar bilder eller checkar in sig på platser genom 

sociala medier. De skriver vidare att detta får konsekvenser för hur vi upplever den plats vi 

befunnit oss på och att vi omedvetet hänger kvar vid olika händelser och platser genom att gå 

tillbaka och återuppleva dessa genom mobiltelefonen. Vidare forskning kring mediers 

betydelse för upplevelsen av en plats har Jansson (2002, 2013) och Andersson (2006) gjort. 

Jansson diskuterar bland annat en problematisering av begreppet plats i sitt resonemang om 

förhållandet mellan geografisk plats och användning av mobiltelefon där han menar att 

medialiserad mobilitet suddar ut geografiska gränser. Andersson som utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv skriver om hur medieanvändningen idag kan ses sammanflätas 

med individens vardagliga praktiker menar att medieanvändningen ger uttryck för hemmet där 

medier kan ses fungera som väggar som manifesterar hemmet. Samtidigt kan man se hur 

dessa väggar löses upp då medier även skapar förbindelser till omvärlden utanför och således 

kan man säga att medier reglerar människans perspektiv i sin livsvärld. Slutligen har studier 

även bedrivits kring när det anses vara lämpligt och inte lämpligt att använda medier. 

Exempelvis skriver Keightley (2013) samt Johansson och Bengtsson (2015) om de normer 

som råder när man agerar i olika situationer och hur de kan ses ha förändrats i samband med 

användningen av digitala medier. Keightley utgår, likt De Reuver et al., från ett 

domesticeringsperspektiv då hon belyser hur man kan se att hemmet fungerar som en plats där 

användningen av medier i olika sociala relationer kopplade till hemmet styrs av en moralisk 

dimension. Jansson och Bengtsson har utifrån en kvalitativ enkätundersökning undersökt hur 

svenskar ser på normer i sociala interaktioner och menar att flera svenskar är kritiska till olika 

beteenden som är sammankopplade till digitala medier. 

 

2 Teoretiskt ramverk 
För att belysa användningen av mobiltelefonen i relation till upplevelsen av närvaro, 

organisering och effektivisring av tid och vidare hur en moralisk dimension kan ses ta sig till 
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uttryck kommer vi använda oss av följande teorier. Detta gör vi utifrån en fenomenologisk 

ansats.  

2.1. Fenomenologiska utgångspunkter för vårt arbete 

Fenomenologin syftar till en förståelse av den mening och de meningsbyggande strukturer 

som finns bakomliggande i varje samhälleligt fenomen. Fenomenologin ämnar således till att 

studera människan och hennes vedertagna handlingar i vardagen. Syftet med en 

fenomenologisk analys är att avtäcka människans handlingar och upplevelser för att få fram 

de olika strukturer av mening som finns bakomliggande. En sociolog med fenomenologisk 

ansats är Schütz (2002). Schütz skriver om människans sociala verklighet genom att använda 

sig av livsvärldsbegreppet och han har blivit betydande för den fenomenologiska forskningen. 

Människan kan ses röra sig mellan olika livsvärldar och i en mångfald av olika typer 

livsvärldar (ex drömvärld, fantasivärld) är det vardagsvärlden som är den primära och 

dominerande världen för människan att befinna sig i. Således är det utifrån människors 

vardagslivsvärld som en analys sker, där man ämnar att skapa förståelse för människans 

meningsskapande genom dess upplevelser av olika vardagliga fenomen (Schütz 2002). 

Fenomenologin har fått ökad betydelse genom Berger och Luckmanns (1967) 

socialkonstruktionistiska teorier som tar avstamp i Schütz fenomenologi. Berger och 

Luckmann menar att människans tankar och kännedom om verkligheten är socialt konstruerad 

och således kan verkligheten ses som konstruerad utifrån människans upplevelser tillsammans 

med andra. Vidare menar de att genom interaktion med varandra, skapas överenskommelser 

om den mening människor tillskriver verkligheten, och därför kan man se verkligheten som 

socialt konstruerad (Berger & Luckman 1967). 

  

En fenomenologisk utgångspunkt är relevant i vår studie eftersom vi söker förståelse för hur 

människans upplevelse av användningen av mobiltelefonen, ser ut. Då vi ämnar att söka 

kunskap i människans reflektioner över sin närvaro i relation till användningen av 

mobiltelefonen vill vi studera deras subjektiva upplevelse av hur de förhåller sig till detta. 

Därför är en fenomenologisk utgångspunkt passande. 

  

2.2  Plats 
Medieforskaren Moores (2012) belyser i sin bok Media, Place & Mobility dagens 

medialiserade samhälle och hur människors användning av elektronisk media kan ses utmana 
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en tidigare betydelse av syn på platser. Ur en fenomenologisk utgångspunkt skapas platser 

genom att människor skapar mening till de objekt som finns på platsen. Vidare skapas rutiner 

och vanemässiga handlingar runt dessa objekt och således tillskriver människan en mening till 

platsen genom att uppmärksamma objekten. Vad Moores eftersträvar är en förståelse för hur 

människor uppfattar platsen “hemma” i en värld präglad av mobilitet och digitala medier. Ett 

centralt begrepp är “dwelling” som vi valt att översätta till “att boa in sig”. Han menar att 

rutiniserade handlingar kring objekt även skapar en känsla av att boa in sig vilken är viktig för 

människans skapande av platser (Moores 2012). Medieforskaren Scannell (1996) diskuterar i 

sin bok Radio, Television & Modern life den mening som tillskrivits plats-begreppet och hur 

den kan ses ha förändrats i ett samhälle som domineras av radion och televisionen. Han 

argumenterar för att radion och televisionen förändrar villkoren för människans vardagliga liv 

i form av att man kroppsligt befinner sig på en plats samtidigt som man mentalt befinner sig 

på en annan när man tar del av mediets innehåll. Således kan man prata om en slags 

dubblering av närvaron (Scannell 1996). Den person som bäst kan ses belysa närvarons 

komplexitet i förhållande till användningen av digitala medier när man pratar om fysisk 

geografisk förflyttelse är sociologen Urry (2000). Urry skriver att det moderna samhället kan 

ses som ett gränslöst samhälle genom att i sin bok Sociology Beyond Societies (2000) belysa 

hur samhället utvecklats i symbios med att ny elektronisk och digital teknologi har 

konvergerats in i människors vardag. Han belyser den moderna världens rörlighet, vilken är 

präglad av en onlineaktivitet. Människans mobila onlineaktivitet och ständiga uppkoppling 

kan ses ha en inverkan på vår interaktion och informationsinhämtning och menar vidare att 

denna aktivitet påverkar vår uppfattning om platser och hur vi förhåller oss till dessa. I takt 

med nya mediers framväxt, blir förhållandet mellan att vara på resa och att vara hemma 

komplext, då känslan av att boa in sig inte längre behöver vara beroende av de fysiska objekt 

genom vilka man tillskriver en plats sin betydelse (Urry 2000). 

  

Då medieteknologier kan ses påverka människors upplevelser av en plats är det fruktbart för 

vår vidare analys av platser att sammankoppla dessa ovan nämnda teorier vilka alla belyser 

platsens förändrade betydelse utifrån olika perspektiv. 

2.3 Det effektiva samhället 

Schütz (2002) skriver om en tidsaspekt vilken härstammar från livsvärldsbegreppet. Han 

skiljer på två olika system av tid, den inre och den yttre tiden. Den yttre tiden syftar till den tid 
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vi i västvärlden förstår genom en klocka eller en kalender. Den inre tiden, durée, å andra sidan 

inbegriper en subjektiv tid som är kopplad till människans medvetande genom tidigare 

händelser i termer av minnen och erfarenheter. Schütz menar att när vi utför en rörelse ‘här 

och nu’ agerar vi både kroppsligt och tankemässigt och således tar handlingen plats både i den 

yttre och i den inre tiden och det är här ‘ett sorts levande nu’ skapas. Den inre tiden tenderar 

att ligga före den yttre då människan ständigt är upptagen i sin tanke om nästa steg som ska 

tas i livet. Vardagslivet kan därför ses som en väntan på att den yttre tiden ska hinna ikapp 

den inre eftersom den yttre tiden inte räcker till för våra intentioner och således hindras våra 

tänkta handlingar tidsmässigt. Som en konsekvens av detta är det därför naturligt för 

människan är att göra saker i en viss ordning som den yttre tiden och livsvärlden kräver, 

exempelvis att man måste koka vattnet innan man kan lägga i pastan. På så vis möts vi 

ständigt av ett visst motstånd av den yttre tiden i vardagen och vi placeras i en väntan på att 

den yttre tiden ska komma i fatt vår durée (Schütz 2002). 

En effekt av dagens medialiserade samhälle är hur vår uppfattning av tid kan 

problematiseras i samband med att portabla digitala medier förser oss med omedelbar 

information och möjligheten till att föra konversationer online till vem som helst i världen, 

detta kallar Urry för ögonblicklig tid. Urry menar att den frammätta tid som vi västvärlden 

förhåller oss till genom dygnets 24 timmar blir desto mer komplex då vi med våra portabla 

medier tillhandahåller information som är så snabb att den kan ses verka bortom vårt 

medvetande. Således har vi anpassat oss till ett konstant och omedelbart informationsflöde 

som har medfört ett beteende och en förväntan om att vardagens praktiker ska gå fortare än 

vad dygnets 24 timmar erbjuder oss. Informationsflödet som människan tar del av går så 

snabbt att det inte finns en möjlighet att reflektera över all information man mottar. Vidare 

menar Urry att vi i de flesta sociala sammanhang strukturerar oss kring en önskan om att 

spara tid samt effektivisera vardagslivets praktiker. I vissa fall är dock en långsamtgående tid 

att föredra, exempelvis i de sammanhang där man vill bevara ett ‘här och nu’. Där är resor ett 

bra exempel eftersom man eftersträvar en paus i vardagen med avslappning och avkoppling i 

fokus. Men även i resesammanhang kan en sida av effektivitet och ett slags tidssparande 

uppmärksammas då individen söker efter sätt att spara tid eller få mer plats för sina aktiviteter 

(Urry 2000). 

 

Det är berikande för vår analys att använda oss av de teorier som är presenterade ovan 

eftersom tiden i ett samhälle präglat av digitala medier har blivit mer komplext. Samtidigt 

som man kan ses organisera sin tid mer effektivt genom sin mobiltelefonanvändning, fyller 
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man ut den sparade tiden med mer aktiviteter för att bli ännu mer effektiv. Då man inom 

fenomenologin ämnar att belysa människors handlingar och avtäcka de strukturer och 

meningar som finns bakomliggande är det viktigt att poängtera olika synsätt på den 

tidsmässiga effektivitet som kan ses ligga till grund för vissa handlingar. 

  

2.3.1 Organisering av relationer utifrån tid och rum i ett effektivt samhälle 

Schütz (2002) skriver hur det enbart är en liten del av människans kunskap som härstammar 

från våra egna isolerade erfarenheter. Kunskapen är istället socialt förankrad och skapas 

tillsammans med våra vänner, vår familj och våra kollegor. Den kunskap som vi 

tillhandahåller är inte enbart en objektiv kunskap om världen då det som förmedlas mellan oss 

människor även är värderingar om hur vi bör förhålla oss till olika objekt i världen. Med andra 

ord är kunskapen människan besitter socialt konstruerad (Schütz 2002). Detta bidrar till 

skapandet av ett förgivettagande vilket ligger till grund för hur vi handlar. Således är våra 

sociala interaktioner viktiga för oss och i dagens medialiserade samhälle har våra möjligheter 

till att kommunicera och inhämta information utvtidgats. Medieteknologi så som 

mobiltelefonen är designad i syfte av att vara portabel för att vi ska hålla kontakt med andra 

och även kunna uppdatera oss ”på språng”. Sociala interaktioner är därför inte fullt beroende 

av fysiska mellanmänskliga möten utan mobiltelefonen kan fungera som komplement till 

dessa. Eftersom interaktioner idag till stor del tar plats online kan man se hur fysiska möten 

inte längre är det enda sättet att prata med varandra och hur interaktioner genom mobilen får 

mer betydelse för upprätthållandet av sociala kontakter (Moores 2012). Att man kan 

upprätthålla relationer online, bortom fysiska möten, kan vidare ses ha förändrat villkoren för 

relationer då man på ett effektivt och snabbt sätt kan utbyta kortare meningar för att visa att 

omtanke. Pink et al. (2014) skriver att mobiltelefonen spelar en viktig roll för människans 

sociala relationer då de kan upprätthållas online och således kan man se hur det fysiska mötet 

minskar i betydelse för att bevisa vänskaplig omtanke. Vidare kan man både vara effektiv och 

spara tid och samtidigt vårda sina relationer genom mobiltelefonen. 

  

De ovannämnda teorierna belyser olika perspektiv på effektivitet och sociala relationer och 

vidare hur de upprätthålls genom mobiltelefonen. Detta ger konsekvenser för hur människor 

förstår och handlar i sin livsvärld. 
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2.4 Moralen 

För att bringa ytterligare förståelse för hur människan upplever sina handlingar belyses även 

en moralisk dimension, vilket på ett implicit sätt är med och formar människans handlingar 

samt hennes upplevelser av dessa. Bengtsson (2007) skriver om normer för sociala 

interaktioner i ett medialiserat vardagsliv. Hon menar att normer för hövlighet och 

anständighet förändras i samband med användning av nya digitala och portabla medier. 

Bengtsson skriver att det är vardagen och dess rutiniserade handlingar som skapar sociala 

föreställningar vilka vi sedan förhåller oss till. Dessa föreställningar som vi förhåller oss till 

verkar således i vardagliga sammanhang. De uttrycks som kontrollmekanismer för att 

omgivningen inte ska rubba vår uppfattning om vad som är rätt och riktigt gällande 

handlingar i vardagen. De uppstår skamkänslor om man själv inte kan förhålla sig till dessa 

normer. Dessa normer kallas etik och moral. Vidare skriver hon att det inom 

medieforskningen finns studier som har intresserat sig för hur medierna är med och skapar 

dessa moraliska förväntningar och det är även utifrån ett medieanvändande perspektiv som 

Bengtsson vidare belyser etik och moral. 

  

Precis som i Bengtssons avhandling är det fruktbart för vår studie att se till bakomliggande 

normer om etik och moral när det handlar om de tillfällen då det anses accepterat att använda 

mobiltelefonen i vardagen. Genom att belysa etik och moral i vår analys kan vi få en djupare 

förståelse för respondenternas upplevelser av sin medieanvändning samt förstå de 

bakomliggande strukturer som kan ses påverka deras handlingar. 

  

 

3 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt genom att först tydliggöra vår metodologi, 

följt av att beskriva metodens karaktär, hur vår analys av vårt material utfördes samt studiens 

kvalitet och allmängiltighet. 
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3.1 Metodologi 

Vår uppsats har en fenomenologisk ansats då vår avsikt är att skapa en ökad förståelse för hur 

man, utifrån vårt empiriska material, kan förstå upplevelsen av närvaron utifrån olika 

livsvärldar i förhållande till användningen av mobiltelefonen. För att belysa respondenternas 

upplevelser av närvaro i en vardags- och semesterkontext är den fenomenologiska ansatsen 

bäst lämpad då den i likhet med våra frågeställningar ämnar att avtäcka de meningsstrukturer 

som finns bakomliggande i olika handlingar och upplevelser. Eftersom det är en djupare 

förståelse för människans livsvärld som eftersträvas i vår uppsats är det mest lämpligt att utgå 

från en kvalitativ metod då den ämnar att analysera ett mindre antal människor på ett djupare 

och mer personligt plan snarare än att dra mer omfattade generella slutsatser om en större 

population (Kvale 2009).  

Vi angrep vårt material med en abduktiv ansats, vilken kan ses som en medelväg 

mellan deduktion och induktion. Deduktion utgår från en eller flera teorier vilka färgar 

utformningen av metodens insamlingsteknik och induktion kan ses som dess motsats vilken 

ämnar att skapa sin egen teori utifrån att man generaliserar iakttagelser till en slutsats (Østbye 

2004). Genom att vi förhöll oss till en abduktiv ansats växte studien gradvis fram i ett samspel 

mellan vår insamlade empiri och vårt valda teoretiska ramverk.  

 

3.2 Metodens karaktär 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer, innefattande sex semistrukturerade 

intervjuer, samt en mindre etnografisk studie som insamlingsteknik. Vår tyngdpunkt i 

utförandet låg på de kvalitativa intervjuerna eftersom att det, utifrån en fenomenologisk 

ansats, är viktigt att förstå individen utifrån hur de själva beskriver  olika upplevelser.  

Den etnografiska delen av studien gjordes med avsikten att följa respondenternas 

aktiva medieanvändande på de sociala medierna Facebook och Instagram under semestern för 

att vi sedan skulle kunna ställa frågor som belyste deras specifika handlingar på ett djupare 

plan. Viktigt att belysa är att de bilder som vi valt att publicera i vår analys är godkända av 

upphovsrättsinnehavarna. Genom vår etnografiska studie kunde vi se om de var aktiva online 

genom att observera de bilder och filmer som lades upp på Facebook och Instagram. Då 

endast en etnografisk studie kan ses som en tämligen begränsad empiri för vår studies syfte 

formade vi vår intervjuguide med tonvikt på frågor rörande deras tankar och handlingar av det 

som inte kunde urskiljas i vår etnografiska studie. Detta för att kunna belysa och analysera 
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handlingar i vardagen och på semestern som på ett vedertaget sätt kan ses genomsyra 

respondenternas livsvärld.  

Metodens urvalsprocess inleddes med att vi frågade runt bland vänner och bekanta om 

de visste någon/några som inom de närmsta veckorna skulle ut och resa med villkoren att de 

tillfrågade skulle kunna baseras på två grupper, de som var digitalt infödda och de som var 

något äldre och inte växt upp med digitala medier. Detta för att vi antog det berikande och 

intressant för vår analys att de under sin livstid använt digitala medier i olika omfattning och 

eventuellt hade olika erfarenheter av användningen. Respondenterna hamnade efter det i 

åldersgrupperna 20-25 samt 45-55, fördelade tre och tre där tre var män och tre var kvinnor. 

Vi kom i kontakt med fyra av respondenterna genom vänners bekanta och de två sista befann 

sig i vår egen närhet. Vad som förefaller positivt med vår urvalsprocess är det faktum att vi 

kunde komma bort från vår egen sociala krets i majoriteten av intervjuerna och således inte 

låta relationerna påverka vårt utfall. De två respondenter som befann sig i vår närhet hade vi 

båda författare varsin närmare relation till. Därför genomfördes dessa intervjuer av den 

uppsatsförfattaren som inte kände personen för att öka neutraliteten. En negativ aspekt var att 

de personer som vi från början inte hade någon relation till var mer benägna att vilja dra sig ur 

när de förstod att vi både skulle följa dem på sociala medier under resan samt att de sedan 

också behövde ställa upp på en intervju. Följaktligen fanns risken att respondenterna skulle 

dra sig ur samt låta vår observation infiltrera deras val till vad de lägger upp för bilder eller 

inte under resan. Trots kravet på snabba beslut från respondenterna höll de kvar vid sitt 

godkännande till både observation och intervju, dock kunde vi urskilja en viss osäkerhet/stress 

hos några av de yngre respondenterna då de inte var fullt bekväma med att bli intervjuade. 

Därför var det viktigt för oss som forskare att vara tydliga med att respondenternas identitet 

skulle skyddas, att inspelningarna skulle raderas efter arbetets slut samt att de kunde försäkra 

sig om att det endast var vi som fick tillgång till materialet (Kvale 2009). 

Vår största utmaning under insamlingsprocessen var hur vi som uppsatsförfattare 

skulle kunna sätta oss in i respondenternas perspektiv. Valet av en semistrukturerad intervju 

föreföll sig som lämpligt eftersom vi ämnade att låta respondenterna berätta fritt utifrån deras 

egen livsvärld utifrån ett ramverk av frågor vi kunde förhålla oss till (Kvale 2009). 

Intervjuerna utfördes under en veckas tid i början av arbetet med uppsatsen. De genomfördes 

på olika platser i sydvästra Sverige och tog i genomsnitt 50 minuter. Då vi hade personliga 

relationer till två av respondenterna valde vi att dela upp oss under dessa intervjuer, Filippa 

intervjuade hen som Amanda kände och tvärtom, detta för att inte färga svaren eller tappa 

trovärdighet. 
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När intervjuguiden (se bilaga 1) började utformas var det viktigt att utforma frågor 

som skulle fånga respondenternas resonemang om deras förgivettagna medieanvändning 

vilket är något som kan vara problematiskt att fånga eftersom det är just förgivettaget och 

kanske därför inte ordagrant nämns av respondenterna själva under en intervjuerna. Den kritik 

som riktas mot intervju som metod handlar om samtalens kvalitet både när det gäller att 

intervjuguiden fångar det man vill belysa samt att respondenterna svarar på ett sanningsenligt 

och utförligt sätt (Kvale 2009). Vi valde att dela upp intervjuguiden i tre teman där det första 

behandlade bakgrundsfrågor såsom namn, ålder, yrke men även frågor som belyste hur de 

personligen kände för och beskrev platsen hemma och “platsen” semester. Detta för att vi inte 

skulle ta definitionen av hemma och semester för givna eller utgå utifrån hur vi själva 

definierar platserna eller de känslor som tillskrivs dessa platser. Vidare valde vi att dela upp 

intervjuguiden i frågor som behandlade vardagen och medieanvändningen och semestern och 

medieanvändning. Detta gjorde vi eftersom vi ämnade att se eventuella skillnader mellan 

dessa två platser och respondenternas medieanvändande. Hade vi istället blandat frågorna 

fanns det risk för att respondenterna skulle blanda samman vardagen och semestern när de 

talade om sin medieanvändning och således skulle det finnas en risk i att vår tolkning av deras 

svar hade blivit felaktigt. Under samtalens gång försökte vi få en förståelse för de 

beskrivningar som kom till uttryck på ett implicit sätt och således försökte vi bekräfta 

respondenternas resonemang och ‘skicka tillbaka’ det som sagts i en ny fråga. På så sätt 

kunde vi få en direkt bekräftelse på om vår tolkning varit riktig eller inte (Kvale 2009). 

Eftersom en intervju är ett hantverk är den beroende av relationen mellan forskare och 

respondent, därför är det viktigt för den som intervjuar att vara känslig i intervjuprocessen och 

under tiden ifrågasätta sig själv genom att kontrollera att man förstått svaret på ett korrekt sätt 

(Kvale 2009) något som vi tog hänsyn till då vi ofta ställde frågor tillbaka för att konkretisera 

svaren. 

  

3.3 Analys av material 
Kritik som kan riktas mot den kvalitativa intervjuns analys är huruvida de tolkningar som görs 

kan ses som hållbara och pålitliga (Kvale 2009). Under tiden för utförandet av intervjuerna 

valde vi att dela upp transkriberingarna mellan oss. Detta för att arbetet skulle dels bli 

effektivare men också för att vi hade en tanke om att vi på så sätt skulle kunna urskilja 

liknande mönster i materialet var för sig och således genomföra mer hållbara och pålitliga 

tolkningar. Ett viktigt mönster som framkom var att samtliga respondenter refererade till 



  

   12  

mobiltelefonen när de pratade om sin digitala medieanvändning. Detta mönster var så markant 

att mobiltelefonen fick ta störst plats i vårt vidare arbete med uppsatsen även om vår 

intervjuguide behandlade frågor om generell medieanvändning. Eftersom att vi utfört de flesta 

intervjuerna tillsammans men sedan transkriberat var för sig kunde vi, i de frågor där det 

fanns större meningsskiljaktigheter mellan respondenterna tillsammans, reflektera över svaren 

och tillsammans tolka dess mening. Allt eftersom vår kodning och analys fortskred utvecklade 

vi vårt teoretiska ramverk och den mättnad av nya insikter att analysera som inföll efter vår 

fokuserade kodning ledde till att hade tillräckligt med underlag för att göra en innehållsrik 

analys (Kvale 2009). De teman vi kunde urskilja var rutiner, organisering, effektivitet, att 

mobiltelefonen både berikade livet i olika aspekter samt var en belastning i andra fall. Även 

en moralisk aspekt på användningen framkom subtilt. Detta låg vidare till grund för hur vi 

strukturerade upp vårt analyskapitel. 

   

3.4 Kvalitet och allmängiltighet 
Vi har utifrån våra resonemang kring val av metod och dess utformning visat på hur vi ämnat 

att göra en så väl genomförd fenomenologisk analys som möjligt. Vi har även haft i åtanke 

den kritik som kan riktas mot metodens olika delar. Vår ambition är inte att dra slutsatser om 

en hel population utan att istället tolka vår empiri och på så sätt belysa hur man kan förstå 

olika fenomen och dess underliggande strukturer utifrån ett begränsat urval av livsvärldar. Det 

som vi genom vår analys kommit fram till kan snarare ses som något som berikar en tidigare 

fenomenologisk forskning om digitala medier utifrån en ny kontext. Metodens validitet ligger 

i att vi på ett så utförligt sätt som möjligt visat på transparens i metodens och analysens 

tillvägagångssätt. 

  

4 Att koppla av och koppla bort eller att 

koppla av och koppla upp  
 

4.1.  Mobiltelefonanvändning i vardagen 
I förhållande till våra frågeställningar har vi valt att disponera vår analys genom att först 

beskriva och analysera respondenternas mobiltelefonanvändning i vardagen utifrån hur de 

formar rutiner och effektiviserar sina vardagspraktiker. Vidare kommer vi belysa en moralisk 
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dimension av mobiltelefonanvändningen samt den komplexitet som finns i dess effektivitet 

och hur våra respondenter upplever detta. 

 

4.1.1  Mobiltelefonen färgar vardagens rutiner 

Vi lever i dag i ett samhälle präglat av en ständig närvaro av elektroniska medier, vilka kan 

ses fungera som en sorts förlängning av människokroppen i flera aspekter, framförallt när det 

handlar om inhämtning av information, utvecklade möjligheter till kommunikation samt för 

upprätthållandet av relationer (Burchell 2015). I samband med att digitala medier har 

integrerats in i människans vardag formas rutiner kring användningen av dessa. Rutiner är 

något som kan ses ligga till grund för hur människan uppfattar sin omvärld och således spelar 

den ständiga medieanvändningen en betydande roll i hur nya rutiner formas och vidare hur 

människor uppfattar omvärlden (Pink 2016). Att mobiltelefonen är en integrerad del i 

respondenternas vardag framkommer tydligt under intervjuerna. Samtliga berättar att de aldrig 

skulle lämna huset utan att ha med sig mobiltelefonen och att den sedan följer med genom 

hela dagen oavsett var de befinner sig. Utifrån hur respondenterna talar om just morgonen 

som den viktigaste rutiniserade delen av dagen kan vi förstå hur mobiltelefonen integreras in i 

morgonrutinerna på ett naturligt sätt. 
  

Det är ju alltid det första jag gör när jag vaknar, det är att kolla på alla sociala 

medier kanske läser bloggar, kollar instagram, snapchat, ja, alla appar liksom -Astrid 

  

Mobiltelefonen är alltid med under tiden som respondenterna exempelvis äter frukost, tittar på 

morgon-tv eller förbereder sig generellt inför att lämna huset och starta dagen. Användningen 

av mobiltelefonen kan antingen vara aktiv eller passiv i den bemärkelse att man scrollar 

slentrianmässigt för att följa med i flödet eller att man kollar upp något speciellt. Den kan 

också fungera som en växelverkan mellan dessa stadier. Sara beskriver hur saker görs 

parallellt på morgonen 

  
Jag hatar att stressa och då börjar jag kolla på nyhetsmorgon på morgonen och då brukar jag 

sitta med min mobil samtidigt och kolla igenom kanske från kvällen innan eller om det 

kanske har hänt någonting -Sara 

  

Under resterande del av dagen har mobiltelefonen en liknande roll. Mobiltelefonen kan ses 

som en egen rutin då respondenterna inte alltid har ett syfte med användningen utan väljer att 

slentrianmässigt scrolla på den då och då. Störst roll har den dock i vardagens andra rutiner 
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genom att den integreras in i de aktiviteter respondenterna ägnar sig åt under en vanlig dag. 

Berger och Luckmann (1967) belyser vad rutiner betyder för människan i en vardagskontext 

och menar att varje mänsklig handling är föremål för att bli till en vana. Vanor blir vidare till 

rutiner och en effekt av att rutiner uppstår är att människan tenderar att inte se andra alternativ 

till sitt sina rutiner. Således kan man tala om rutiniserade handlingar som en slags 

förgivettagande som präglar vardagens handlande (Berger & Luckmann 1967). 

  Ett tydligt exempel på detta förgivettagande kan frågan vi ställde om hur mycket tid 

intervjupersonerna tror att de lägger på sin elektroniska medieanvändning belysa. Frågan kom 

tidigt in i intervjun och skapade en osäkerhet för flera av respondenterna. Den tid som från 

början uppskattades var i regel i underkant mot vad som framkom senare under intervjun. 

Således kan man se hur deras rutiniserade beteende kring mobiltelefonen inte är något som 

reflekteras över eller eventuellt ifrågasätts av varandra. Att det finns ett förgivettagande kring 

mobiltelefonen kan därför förstås genom hur respondenten Daniel resonerar kring sin 

vardagliga mobiltelefonanvändning   

 
Sen är det ju det här med att göra sig iordning och sticka till jobbet. När man sen sitter på 

bussen och kollar lite på mobilen och sen på jobbtid ah, det blir när man går på toaletten och 

kollar där eller på lunchrasten. Kvällen hemma så kanske man kollar lite då och då så ja, 

hemma blir det en del men jag har ingen aning om tid eller mängd -Daniel 

  

Vid följdfrågan om hur Daniel tänker kring sin uppkoppling menar han att den är inte är 

konstant aktiv men att han ändå ständigt är tillgänglig genom mobiltelefonen. När han 

ombeds att uppskatta hur mycket tid han lägger på sin medieanvändning under en dag 

utbrister han först “per dag alltså o herregud” och sedan funderar han ett tag över sitt svar, 

vilket de flesta respondenterna även gjorde vid denna fråga. Slutligen säger han att han lägger 

runt en halvtimma eller lite drygt en halvtimme per dag. Ett resonemang som sådant, alltså att 

Daniel berättar om hur mobiltelefonanvändningen genomsyrar hela hans dag men ändå 

uppskattar tiden till att endast uppta dryga trettio minuter av hans tid, kan visa på det faktum 

att användningen av mobiltelefonen inte är något som man reflekterar över i sin vardag. 

Vidare  kan användandet av mobiltelefonen ses som en rutin som är inrutad och oreflekterad 

och fungerar som ett slags förgivettagande. 

  

4.2 Mobiltelefonens roll i respondenternas organisering av sin vardag 
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Berger och Luckmann skriver att rutiner fungerar som grundstenar för människans 

organisering av sin vardag (Berger & Luckmann 1967). Det finns klara tendenser på hur 

respondenterna organiserar sin vardag och sin ‘hemmaplats’ utifrån användningen av sin 

mobiltelefon. De kan organisera och effektivisera sina rutiner med hjälp av mobiltelefonen 

och fortsättningsvis finns det en effektivitet i hur de interagerar och upprätthåller relationer 

bortom tid och rum. Således går praktiker i vardagen snabbare och man sparar tid. Det finns 

dock en komplexitet i detta då denna tidseffektivitet ställer krav på att man faktiskt 

organiserar och reglerar sitt arbete/studier och sin fritid vilket kommer belysas nedan. 

  

4.2.1 Organisering av platsen i fokus 

När vi ber respondenterna berätta vad som kännetecknar platsen ‘hemma’ för dem refererar 

samtliga främst till det hus eller den lägenhet som de bor i och där de primärt samlar sina 

materiella objekt. Hemma blir således den fysiska plats där de organiserar sig kring en 

specifik punkt (huset/lägenheten) och de materiella tillskrivningar av den punkten. Hemmet 

beskrivs av respondenterna bland annat som; “där jag trivs”, “där jag kan koppla av”, “en 

trygghetsgrej”, “där min vardag är”. En känsla av en plats som hemma, uppstår när vi känner 

att vi har boat in oss på platsen. Detta sker genom att man organiserar sina rutiner kring de 

fysiska objekt som man tillskriver hemmet och således fungerar dessa objekt som något som 

på ett förgivettaget sätt finns där. Att känna sig hemma, att boa in sig, är något som 

människan eftersträvar och således är det inte hemmet i sin fysiska form som skapar känslan 

av att boa in sig utan känslan uppstår genom användning av de objekt som finns där (Moores 

2012). 

  
Ja, vad innebär platsen att vara hemma, det är den plats där jag kan organisera mitt kaos där 

jag vet var jag har alla mina prylar och där jag liksom kan göra som jag vill med mina egna 

grejer och där jag kan koppla av liksom - Sara 

  

Sara kan exemplifiera hur man tillskriver objekt ett värde av att känna sig hemma. Även ett 

slags kaos av olika objekt i hemmet kan framkalla en känsla av en tillhörighet och objekten 

har således ett värde för tillskrivningen av sin hemmaplats. Ett annat exempel som illustrerar 

hur även digitala medier kan fungera som sådana objekt som får betydelse för människans sätt 

att boa in sig är genom det Martin berättar när han tillskriver betydelsen för sitt hem: 
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Hemma är ju egentligen soffan som min dotter ligger i nu (haha) men det är liksom, då ligger 

jag där och tittar på något på datorn, någon svt-dokumentär eller scrollar på twitter på 

mobilen, det är ju det som är hemma -Martin 

  

Som Martin berättar om sitt sätt att känna sig hemma, genom att han scrollar på twitter eller 

kollar dokumentärer på datorn, kan man se hur digitala medier har en betydande roll för att 

boa in sig. Soffan kan ses som ett objekt som är med och skapar känslan av att vara hemma 

där han kroppsligt sett befinner sig men hans mentala närvaro är inte i soffan och huset utan 

har förflyttats online. Mobiltelefonen fungerar således som ett objekt som skapar en brygga 

mellan en fysisk och mental värld. Moores skriver att när människan är aktivt uppkopplad 

online kan man se hur en annan sorts förflyttning än den kroppsliga infaller, istället kan man 

tala om en mental förflyttning (Moores 2012). 

 

4.2.2 Organisering av sociala relationer i fokus 

En annan aspekt på att en mental förflyttning sker är det faktum att människor nu har 

möjlighet att upprätthålla sociala kontakter på distans bortom rummets fysiska gränser 

eftersom de kan upprätthållas genom en mobiltelefon. Vidare kan de känna sig närvarande vid 

distanta händelser exempelvis de som sker genom en social interaktion. I praktiken innebär 

det att man kan sitta hemma och ta del av en händelse på en annan geografisk plats genom att 

ta del av bilder filmer och meddelanden som skickas eller publiceras (Moores 2012). 

Utifrån vad respondenterna berättar om sin digitala medieanvändning är det tydligaste 

och mest konkreta exemplet på hur mobiltelefonen fungerar som en rutin som genomsyrar 

vardagen den sociala kontakt som respondenterna upprätthåller genom användningen. Ett 

uttryck för att sociala relationer upprätthålls som en egen rutin genom mobiltelefonen är det 

faktum att den används till all form av kontakt även på nära håll. Således fungerar den som ett 

bekvämt sätt att höra av sig genom om både små och stora saker i olika kontexter. 

  
Jag använder nog faktiskt mestadels mobilen eller datorn till just kontakt med människor. 

Eller datorn använder jag nog mer för att kanske läsa, okej den använder jag nog mest till 

plugget å kanske läsa om vissa grejer som jag kanske är intresserad av och vill veta mer om 

men mobilen använder jag nog till 90 % till sociala medier och kontakt med folk liksom -

Astrid 

  

Kontakt med vänner över mobiltelefonen en viktig del i respondenternas vardagsliv eftersom 

de anser att relationerna kan vårdas och upprätthållas online genom denne. Således kan man 
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se hur mobiltelefonen används för att organisera och synkronisera med andra människor. 

Schütz (2002) menar att det är i våra sociala relationer som vår uppfattning av omvärlden och 

vår egen existens tar form vilket vidare påverkar vårt sätt att leva och förstå vår omgivning. 

Utifrån Schützs livsvärldsbegrepp kan man se hur vardagsrelationerna tar sig till uttryck på ett 

nytt sätt genom den sociala interaktionen som sker i mobiltelefonen. Vidare kan man se, 

utifrån våra respondenters berättelser om deras chattgrupper på facebook, hur relationerna går 

bortom den fysiska livsvärlden och placeras in i en online och mental livsvärld. Således kan 

man se hur dagens medialiserade samtid och en ständig uppkoppling på mobiltelefonen 

fungerar som ytterligare ett medel för individen att forma sin världsbild och sin bild av andra 

människor. Eftersom organisering av kontakter och sociala relationer numer främst sker 

genom en mobiltelefon så blir denna typ av kontakt även rutiniserad och vedertagen i 

människors vardag.  

 
Idag tycker jag iallafall att finns man inte på sociala medier så finns man inte riktigt typ om 

man vill kolla upp vem någon är så går man in på Facebook och kollar och så finns den inte 

så tänker man gud vem är detta, vad är detta för creepy person alla har ju Facebook typ -Sara 

  

Utifrån respondenterna var det tydligt hur det är vedertaget att inneha en profil på sociala 

medier som exempelvis Facebook eller Instagram då samtliga pratar om dessa sociala 

plattformar utifrån sina personliga erfarenheter. Utifrån vad Schütz (2002) beskriver om hur 

våra sociala relationer ligger till grund för vår uppfattning om omvärlden och vår egen 

existens kan man se hur viktigt det är att finnas på dessa plattformar. Samtliga  respondenter 

berättar att de har skapat konton på olika sociala plattformar och således befinner sig online. 

Även om några av respondenterna inte aktivt publicerar innehåll på sina kanaler så innehar 

samtliga konton och kan därmed både hittas av personer i sin omgivning och även ta del av 

den information som andra sänder ut. Med andra ord räcker det inte att vara en egen fysisk 

person, utan man behöver också befinna sig online för att kunna vara med, och hinna med, 

den snabba interaktionen vilket det idag finns förväntningar på att man gör. Således kan man 

förstå hur den sociala livsvärldens relationer förlängs genom mobiltelefonen. I linje med hur 

Sara beskriver, den något humoristiska, känslan över att de människor som inte befinner sig 

online inte heller existerar i verkligheten kan ses som ett uttryck för vår samtid där man med 

några klick ska kunna få snabb information eller komma i kontakt med en person. I likhet med 

det Sarah Pink et al. skriver att människan i allt större utsträckning använder mobiltelefonen 

för att effektivt upprätthålla sina sociala kontakter kan man se hur denna effektivitet 
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genomsyrar de rutiner som är kopplade till en mobiltelefon (Sarah Pink et al. 2016). Sociala 

kontakter är ett sätt att se på hur man effektivt kan organisera sin vänskapskrets men 

användningen av mobiltelefonen och dess effektivitet kan förstås vidare som något människan 

strävar efter i vardagen. 

 

4.2.3 Effektiviseringen av de vardagliga praktikerna 

  
Informationsinhämtningen är enorm jämfört med förr då fick man gå till biblioteket och låna 

en bok eller försöka få tag i en tidning och läsa. Här kan man liksom göra oerhört mycket på 

mobiltelefonen och skaffa sig oerhört mycket kunskap vilket underlättar livet i stort, så det är 

ju en enorm skillnad. Jag har ju varit med på artonhundratalet (skratt) så jag vet hur det  var 

för när man bläddrade i kataloger och böcker. Det kan man ju göra nu också men det här 

underlättar ju. Framförallt sparar det mycket tid, oerhört mycket tid -Martin 

  

Något som uttrycks under intervjuerna är den lättnad som samtliga känner för att 

mobiltelefonen underlättar olika praktiker i vardagen. De pratar om mobiltelefonen som något 

som sparar tid och något som förenklar vissa av de mindre roliga vardagssysslorna som måste 

skötas, exempelvis som att betala räkningar eller handla mat. För att återkoppla till citatet 

ovan så kan det stå som uttryck för hur man ihop med användningen av mobiltelefonen hittar 

nya sätt att effektivisera sina vardagspraktiker. Martin som har haft en vardag innan 

digitaliseringen och det rutiniserade användandet av mobiltelefonen uttrycker här hur just 

informationsinhämtningen och kunskapen effektiviseras till skillnad från förr. Den lättnad 

som uttrycks över att inte behöva lämna hemmet för att hämta räkningar i brevlådan eller 

besöka biblioteket för att samla information kan ses utifrån Schütz (2002) begrepp durée. 

Eftersom praktiker i den yttre tiden ofta kräver en fysisk förflyttelse eller att man behöver 

organisera in vägen till målet i olika steg så är man genom att använda mobiltelefonen mer 

effektiv i själva utförandet. Därför kan mobiltelefonen ses som en praktik som man använder 

för att föra samman den yttre och inre tiden. Således sker en effektivisering av tiden och det 

motstånd som vi möter i den yttre tiden kan ses förminskat då man numer i många fall endast 

behöver förflytta sig mentalt för att utföra dessa vardagliga praktiker. 

  
Ah men som med kompisarna hemifrån så är det jäkligt smidigt att bara skriva någonting 

eller vad som helst istället för att ringa eller träffas. Det tar ju tre timmar annars så det är 

smidigt att hålla kontakten med folk som är på långt avstånd -Daniel 
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Något som den effektivitet respondenterna uttrycker kan förstås utifrån det som Urry (2000) 

benämner som ögonblicklig tid vilken ger konsekvenser för hur vi uppfattar tid. Eftersom den 

yttre och durée förs närmare varandra genom användningen av mobiltelefonen blir 

informationen på ett sätt omedelbar. Urrys begrepp ögonblicklig tid kan därför förstås som 

något, likt samspelet mellan yttre tid och durée, verkar som en ny sorts effektivitet ihop med 

användningen av mobiltelefonen (Urry 2000). Precis som Daniel resonerar kring hur enkelt 

det är att vårda sina relationer genom att skicka iväg ett meddelande över telefonen beskriver 

även Anja enkelheten i att samla sina vänner i facebookgrupper framförallt när det handlar om 

olika fester som ska ske och organiseringen kring dessa. 

 

4.2.4 Effektiviseringens baksida 

Det snabba flöde av information som respondenterna beskriver ställer krav på att de själva är 

disciplinerade genom att i mobiltelefonen organisera sin arbetstid och fritid. Även om den 

fungerar som något som effektiviserar människors sociala praktiker och 

informationsinhämtning så genererar användningen även förväntningar på svarens hastighet. 

Ett informationsflöde präglat av en extrem hastighet resulterar i svårigheter i att hinna 

reflektera över all den information som mottas (Urry 2000), vilket bekräftas genom några av 

respondenternas beskrivningar av olika praktiker de ägnar sig åt med mobiltelefonen i 

vardagen. Respondenten Elin, som menar att hon skulle kunna kolla sin mail-inbox även på 

kvällen för att underlätta för arbetet dagen efter väljer aktivt att inte koppla upp sig på mailen 

för att slippa känna att hon direkt måste återkoppla. Sara beskriver hur hon behöver sätta sin 

mobiltelefon i ‘nattläge’ för att slippa känna att hon behöver återkoppla omedelbart till de 

som vill nå henne. Att både Elin och Sara aktivt ägnar sig åt dessa praktiker ger uttryck för 

den tid som präglas av ögonblicklig tid med svårigheter i att greppa all information och alla 

händelser som når dem. 

  

4.3  Mobiltelefonanvändningens moraliska dimension 
Något som på ett mer implicit sätt kom fram under våra intervjuer, men som är högst centralt 

att framhäva i vår analys av respondenternas vardagliga medieanvändning, är deras inställning 

till sin och andras mobiltelefonanvändning. Vår intervjuguide belyser inte uttalat frågor om 

etik eller moral angående respondenternas mobilanvändning men flera av de vi intervjuat 

väljer att blanda in tankar om hur man bör använda sig av mobiltelefonen när de resonerar om 

andra frågor. Utifrån mobiltelefonens normaliserade och rutiniserade roll i vardagen kan man 
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se hur vissa förväntningar skapas gällande hur och när man ska använda den. Dessa 

förväntningar utvecklas vidare till att bli underförstådda praktiker som människan handlar 

efter, vilka kan förstås genom begreppen etik och moral (Bengtsson 2007). 
  

Vi försökte implantera en regel att man inte fick ha mobilen vid matbordet när mina döttrar 

var yngre, liksom det är ju viktigt liksom att kunna titta på varandra och andas utan att vara 

distraherad och så kommer jag ihåg när vi tittade på tv med mina döttrar och de tittade inte  

på tv utan de tittade liksom på sina flöden och sånt där -Martin 

  

Bengtsson (2007) skriver att hemmet har en viss symbolisk förankring vars betydelse är 

beroende av både en rumslig och en tidsmässig kontext vilka inbegriper förväntningar på vad 

man ska göra i en viss rumslig kontext samt den tid man förhåller sig till under ett dygn. Med 

andra ord så menar hon att det finns förväntningar i hur man beter sig etiskt och moraliskt när 

det handlar om vissa situationer i vardagen och att de rumsliga och tidsmässiga kontexterna är 

viktiga för förståelsen för vardagens mediebruk (Bengtsson 2007). På liknande sätt som man 

kan säga att man i sitt mobilanvändande mentalt leds bort från det fysiska rummet kan kravet 

om att inte ha mobiltelefonen närvarande vid matbordet förstås som ett problem som ligger i 

en mental bortkoppling. Detta menar Martin inte bör ske vid matbordet om man ska vara 

uppmärksam och kunna se varandra i ögonen när man talar. Det indikerar på att han anser att 

man inte fullt ut befinner sig i rummet om man använder mobiltelefonen och således skapas 

det ramar kring hur man ska uppträda. Att man har samlat familjen kring matbordet i 

decennier skulle kunna tänkas bidra till att förväntningar på hur man ska bete sig gäller än 

idag. När något nytt sedan kommer och förändrar dessa förväntningar uppstår en osäkerhet 

om det inte ändå är möjligt att tänja på vissa gränser. Anja berättar även hon att 

mobiltelefonen inte bör användas vid matbordet men att hon är “lika dålig själv” nuförtiden. 

Martin berättar även han att han och hans fru börjat sitta och scrolla i tv-soffan. Det som flera 

av respondenterna har absolut störst motsättning till är den handling som inbegriper ett 

användande av mobiltelefonen under sociala sammanhang som kräver en full uppmärksamhet. 

Sara beskriver hur irriterande det är när någon i hennes närhet sitter och scrollar på 

mobiltelefonen samtidigt som hon pratar och Astrid instämmer i att man inte bör distraheras 

av mobiltelefonen i sociala sammanhang. 

  
Jag personligen försöker vara medveten om det alltså när jag är med någon eller kanske på 

någon middag eller är med en kompis att jag kanske lämnar den i hallen eller lämnar den 

någonstans -Astrid 
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Något som respondenterna uttrycker som generellt negativt och besvärande är den 

medieanvändning som är passiv, exempelvis ett slentrianmässigt scrollande på 

mobiltelefonen. Bengtsson skriver att beteende som detta skapar en sorts barriär mellan ett 

önskvärt och ett verkligt beteende och att medier kan ses som maktfaktorer i människans 

vardag alltså som något som vi har svårt att styra över (Bengtsson 2007). Det finns tendenser i 

respondenternas svar som tyder på att man inte använder mobiltelefonen för att se på något 

särskilt viktigt utan att ett passivt scrollande ligger till grund för mycket av respondenternas 

medieanvändning hemma i vardagen. Således kan man tänka sig att handlingen som 

inbegriper att man lämnar ifrån sig mobiltelefonen i hallen minimerar risken för att själv anses 

som moraliskt avvikande i sociala sammanhang när dragningen till mobiltelefonen och det 

slentrianmässiga scrollandet blir för stort. 

  

4.3.1  Den tidsbundna moralens komplexitet 

Bengtsson skriver om hur vår uppfattning om tiden ligger till grund för hur vi handlar och hur 

vi anser att man bör handla. Då vi lever efter att dygnet har ett visst antal timmar vi ska 

förhålla oss till, skapas förväntningar på hur vi ska bruka dessa på ett lämpligt sätt (Bengtsson 

2007). Man kan även se hur strävan efter att den yttre tiden och durée (Schütz 2002) blir 

komplicerad i relation till fysiska sociala sammanhang och i andra sammanhang där ett 

användande av mobiltelefonen inte är önskvärt. Utifrån våra respondenter är det tydligt att en 

stor del av deras sociala umgänge sker i mobiltelefonen och måste således ständigt vårdas 

genom att återkoppla till de meddelanden vänner skickar. Men det är också tydligt i 

respondenternas svar hur de anser att man vid fysiska interaktioner med vänner och familj bör 

lägga fokus på den relationen ‘här och nu’. Som Bengtsson skriver så har dygnet ett visst antal 

timmar som vi behöver förhålla oss till och för flera av respondenterna är det viktigt att under 

dessa 24 timmar också hinna vårda sina sociala relationer på ett fysiskt plan och att ta sig tid 

för dessa. Således kan man se hur det effektiva vårdandet av relationer genom mobiltelefonen 

inte alltid är önskvärt då vissa situationer kräver en mental icke-bortkoppling och fullt fokus 

för att inte anses som oartig. Komplikationer uppstår dock då man under dessa situationer inte 

kan eller får återkoppla på mobiltelefonen, vilket respondenterna beskriver som en stress. 

Oavsett om de känner denna stress så kan man se hur den moraliska dimensionen har 

övertaget och styr deras beteende i sociala sammanhang. 
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4.4 Mobiltelefonen bortom vardagen -att koppla av och bort sig på semestern  
Denna del av analysen inbegriper respondenternas mobiltelefonanvändning under semestern 

och hur deras olika praktiker tar sig i uttryck kontrasterat mot tidigare kapitel som behandlat 

deras vardagsanvändning.  

 

4.4.1 Mobiltelefonens rutiniserade roll i det icke-vardagliga 

Samtliga av respondenternas resor innebär i praktiken att de kroppsligt förflyttar sig till ett 

annat land och får ett avbrott från vardagen i Sverige. Ur våra intervjuer uppfattar vi 

respondenternas definition av att resa iväg som något som innebär avkoppling och en paus 

från vardagens krav och bestyr. Samtliga beskriver sin semesterplats som där man kan andas 

ut och inte ha några krav. Att ‘koppla av’ och att ‘koppla bort sig’ är ord som används 

frekvent under den del av intervjun som behandlar semestern, vilket illustrerar den press som 

det digitala samhället är kopplat till. Kan detta dock snarare förstås som en önskvärd bild av 

hur en semester ska vara? Stämmer detta överens med vad de berättar om sitt 

medieanvändande på semestern? 

De vardagliga rutinerna, som respondenterna belyst tidigare, vilka har formats kring 

mobiltelefonen, kan ses integrerade med resan redan hemifrån för att sedan fortsätta formas 

under resan. När vi ber respondenterna beskriva deras användning av mobiltelefonen under 

semestern berättar Anja och Martin hur grunden för deras resor läggs online redan hemifrån, 

där fokus ligger på att hämta information för att kunna utforma en sorts resplan och få en 

översikt över resans utfall. Genom att organisera sin resa utifrån dessa praktiker börjar de 

således mentalt förflytta sig och drömma sig bort från hemmet. 

  
Det blir mer alltså ställe-specifik och rese-specifik konsumtion av internet, alltså ställe-specifik är 

ju Berlin då som vi var i då är det i så fall det som vi tittar på omständigheter kring det å sen rese-

specifik innebär ju då att man alltså att resa innebär ju att man transporterar sig och då har man ju 

liksom information från resebolag, flygbolag man har ju väder och sådant hemma -Martin 

  

När Martin planerar sin resa hemifrån förflyttar han sig online där han mentalt visualiserar sin 

semester på förhand. Genom att mentalt förflytta sig in i det som Schütz (2002) benämner 

som en drömvärld blir vardagslivsvärlden genom denna mentala bortkoppling sammanlänkad 

med drömvärlden. Övergången mellan drömvärlden och vardagslivsvärlden är något som, 

enligt Schütz, kräver ett större språng där människan aktivt förflyttar sig mentalt mellan dessa 

världar och således är väl medveten om handlingen (Schütz 2002). Moores skriver å andra 
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sidan om hur mobiltelefonen i många sammanhang kan ses som något förkroppsligat där 

rörelsen mellan den mentala (dröm)-världen och verkligheten fungerar som på automatik. 

Man reflekterar således inte över sin förflyttning utan förflyttningen in i drömvärlden kan 

snarare ses som automatiskt genom mobiltelefonen. Moores liknar exempelvis denna praktik 

vid begreppen “knowing without knowing” och “bodily know-how” när han illustrerar 

förflyttelsen (Moores 2012). 

  

4.5 Mobiltelefonens roll i respondenternas organisering på semestern 
På samma sätt som vi organiserar oss kring rutiner i vardagen kan man se hur mobiltelefonen 

även ligger till grund för hur vår organisering av semestern ser ut. Berger och Luckmann 

skriver att när människan står inför nya situationer och sammanhang söker hon sig till den 

kunskap hon redan innehar genom erfarenheter för att klara av den nya situationen (Berger & 

Luckmann 1967). Rutiner, vilka ligger till grund för mycket av människans kunskap i 

vardagslivet, följer således med in i den nya semesterkontexten. Mobiltelefonen kan därför 

ses fungera på liknande sätt på semestern. Samtliga respondenter anser att de nog använder 

mobiltelefonen i ungefär samma utsträckning på semestern som hemma. Vi kan därför se hur 

mobilen har en liknande funktion för rutiner som hemma, men när den sätts i en semester-

kontext blir utfallet av vad respondenterna gör med mobiltelefonen något annorlunda. 

Skillnaden är att rutinerna kring den blir mer centrerade kring hur man tar sig an den nya 

kontexten, exempelvis formas rutiner kring mobiltelefonen i form av att det tas bilder, filmas 

samt att man orienterar sig med hjälp av Google Maps. Man kan således argumentera för att 

man under semestern utgår från sin vardagliga mobiltelefonanvändning men formar nya 

rutiner kring den.  

 

4.5.1 Organisering av semesterplatsen i fokus 

Som nämnt ovan upplever respondenterna att det inte är någon skillnad i möjligheterna till sin 

användning av mobiltelefonen under semestern och den kan sägas utgöra en annan sorts 

rumslighet som får människan att kopplas bort mentalt från det fysiska rummet. 

Respondenterna beskriver hur de orienterar sig i nya miljöer med hjälp av mobiltelefonen där 

appar som Google Maps och Tripadvisor framförallt ligger till grund för hur de förstår den 

nya platsen. Genom att använda sig av dessa appar kan de veta vad deras nästa steg kommer 

att bli trots att de inte besökt platsen tidigare. På så sätt kan man organisera och förstå den nya 

platsen likväl som om man orienterar sig på en plats man redan känner till. 
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Jag vill liksom kunna informera mig om vad jag ser och vad jag gör på semestern. Vi skulle 

gå och käka sista kvällen på semestern på ett ställe som vi gick förbi och så tittade vi på 

menyerna och så tänkte vi ja det ser ju helt okej ut men innan jag gör sådant så brukar jag ofta 

titta på Tripadvisor för att kolla, vad skriver folk liksom, och det blir ju mycket mindre köpa 

grisen i säcken det skulle vara mycket jobbigare att gå till det här stället liksom och veta att, 

jag har ingen aning om vad jag kommer få - Martin 

  

I linje med Schütz (2002) resonemang om att människans kunskap uppkommer ur olika 

sociala situationer som avlöser varandra kan man förstå internets ökade inflytande som något 

som karaktäriserar ett modernt sätt att resa. Upplevelsen finns inte enbart i den kroppsliga 

upplevelsen av platsen, utan den delas även online tillsammans med andra och genom att 

använda sig av dessa appar får människan hjälp att organisera den nya platsen. Martin 

illustrerar en sorts gemensam syn respondenterna hade på att mobiltelefonen ligger till grund 

för hur man orienterar sig på en ny plats. Man behöver således inte längre köpa grisen i 

säcken, som han beskrev det, under semestern utan man kan organisera sin dag och sin resa 

genom mobilen som om det var sin normala vardag utifrån den kunskap som andra besitter. 

Således kan man tala om upplevelsens komplexa utformning, den är dels kroppsligt upplevd 

men även mentalt upplevd genom mobiltelefonen tillsammans med andra online. Genom, 

eller bakom, dessa två upplevelsekomponenter kan man säga att människans bild av 

verkligheten skapas (Schütz 2002), vilken hon är beroende av och förhåller sig till när hon är 

på resa. 

Man kan även se användandet av denna typ av appar som något som fungerar som en 

hjälp för att boa in sig på och förstå den nya platsen. Urry (2000) skriver att nya former av att 

boa in sig i dagens samhälle involverar någon form av mobilitet. Vidare menar han att vissa 

element, som kartor eller datorer (läs mobiltelefonen), har en betydande roll för hur man boar 

in sig i relation till att resa så kallat “dwelling-in-travel” (Urry 2000).  

  
En semsterplats är där man har de mesta man behöver som i det vardagliga livet och inom 

räckhåll fast ja på något sätt men ja nu är det kanske när man bara är borta i fyra dagar så 

kanske det inte är som att man bor in sig på samma sätt men annars som när man är borta en 

vecka eller längre så blir det som att man bor in sig på en ny plats även om det inte är någon 

permanent tillhålls - Sara 

  

Sara kan exemplifiera en tanke om hur man vill känna sig som hemma även på semestern. 

Precis människan tillskriver olika objekt och användningen av dem en känsla av att boa in sig 
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och känna sig hemma (se 4.2.1) kan man se hur Sara även här pratar om samma process men i 

en ny kontext, på semestern. Således kan man se att människan söker efter samma ‘boa in sig-

känsla’ även på en temporär plats. Utifrån Schütz (2002) livsvärldsbegrepp förstår vi Saras 

resonemang när hon refererar till hennes semesterplats som en plats där hon har det mesta hon 

behöver som i det vardagliga livet. Således utgår hon ifrån hennes förgivettagna 

hemmakontext vilket fungerar som en referensram i hennes sätt att beskriva sin “inboning” på 

den nya platsen. Genom detta kan människans rutiniserade handlingar förstås som en 

utgångspunkt när hon handlar och förstår den nya platsen hon befinner sig på (Schütz 2002). 

Urry (2000) belyser att boa in sig härstammar från att känslan av att vara hemma är socialt 

konstruerad och uppkommer genom att man känner en samhörighet med andra. Som Schütz 

argumenterar för att objekt skapar en känsla av att boa in sig menar Urry att dessa objekt får 

en betydelse när konnotationer av objekten delas med andra. Urry menar att människans 

rörlighet bidrar till att man inte behöver känna en hemhörighet endast till hemmet. Han 

skriver att objekt som människan tillskriver betydelse och som framkallar en känslan av att 

vara hemma går att ta med sig i fysisk form (Urry 2000). Men dessa objekt eller 

meningsskapande av objekt kan likaledes tas med i form av exempelvis bilder man sparat i 

mobiltelefonen och således skulle man kunna se hur mobiltelefonen fungerar som en brygga 

mellan det nya på semestern och det som man tillskriver som hemma. På samma sätt som 

Urry citerar Bell Hooks “Home is no longer one place. It is locations” (Urry 2000, 157) så kan 

man förstå hur människan inte är beroende av en fast punkt för att känna sig hemma utan 

känslan av ett hem kan ses mobilt.  

 

4.5.2 Närvarons komplexitet på semestern 

Vad som är viktigt att ta i beaktning är att målet med semestern inte är att den ska innehålla 

förgivettagna praktiker utan det även viktigt att belysa att det är mötet med det främmande 

man som resenär är ute efter. Man vill bort från vardagen och det förgivettagna men detta kan 

ses komplext då mobiltelefonen kan koppla en tillbaka till vardagen. Scannell (1996) 

beskriver hur man kan känna sig som deltagare på två platser samtidigt när man tittar på 

television. Scannell (1996) beskriver hur man ses vara både i soffan och på arenan samtidigt 

då samma känslor kan framkallas hemma som om man fysiskt varit på plats. Vidare kan den 

mentala bortkoppling som människan aktivt ägnar sig åt göra att hemmets fysiska gränser 

luckras upp (Andersson 2006). Alltså kan ett resonemang som detta visa på hur man även kan 

känna sig delaktig vid distanta händelser genom en mobiltelefon. Scannells resonemang 

exemplifierar känslor som är bundna till storslagna händelser, men vad som är fruktbart att 
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belysa för vår analys är hur respondenterna tillskriver känslan av att kunna vara delaktig i 

vardagskontexten hemma även på semestern. 

  
Mina kollegor skulle sköta en livesändning av en fotbollsmatch och de två kollegorna är inte 

helt tekniskt bevandrade. En kvart innan sändningen började så ringde en desperat till mig 

och sa att de inte fick igång sändningen å då måste jag använda internet på mobilen å gå in på 

en hemsida för att titta så de hade ställt in alltid rätt på browsern som de ska använda. Detta 

gör jag mitt ståendes på en gata i Berlin. Det är också en helt fantastisk grej man kan göra 

rent jobbmässigt - Martin 

  

Det som Martin uttrycker här är hur mobiltelefonen fungerar som en brygga mellan hemma 

och semester eftersom han rent praktiskt kan sköta jobbet på en annan plats. Martin som 

arbetar som chef och använder mobilen mycket i jobbet tycker att den fria surfen i Europa har 

underlättat kontakten med jobbet hemma. Behovet av att vara närvarande i jobb-livet hemma 

även under semestern kan ses som större i samband med att den fria EU-surfen har inrättats 

och förenklat den allmänna vardags-uppkopplingen. Därför kan man se hur den känsla som 

Martin beskriver som positiv uppstår eftersom han möter vardagslivets förväntningar och krav 

som fortsätter även när man geografiskt förflyttat sig på grund av den gemensamma vetskapen 

att man kan använda mobiltelefonen på samma sätt. 

Utifrån Urrys resonemang kan vi dels förstå hur bilder fungerar som en tillbakablick 

som man kan se tillbaka på efter semestern men även som ett känsloframkallande under 

semestern som man vill förmedla till sina vänner och familj hemma. Urry skriver att när en 

människa känner sig mentalt kopplad till en plats som hon tidigare befunnit sig på skapas en 

känsla av tillhörighet till en plats man känner sig trygg på (Urry 2000, 144). Anja beskriver 

känslan av att posta en bild i sociala medier på marknaden hon besökt sedan hon var liten. 

 
Denna bilden är tagen på en marknad, citronmarknaden hette den. För jag tycker de är 

så mysigt att gå på marknader eftersom jag gjorde det jättemycket när jag va liten 

med familjen och då reste vi ofta till Spanien och även till marknader och då köpte 

man lite så mysig mat och plottergrejer, alltså verkligen krimskrams och sånt och de 

finns ju hur mycket som helst av de där och jag tyckte de såg så mysigt ut och alla såg 

så avslappnade ut -Anja 

 

Anjas bild kan stå som uttryck för hur respondenterna tillskriver ett värde till de bilder som de 

publicerar, ett värde som man upprätthåller som något viktigt för deras vardagslivsvärld. 
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Således kan man förstå utifrån Anjas resonemang hur bilder kan fungera som en 

dokumentering för att stödja det egna minnet men också för att förstärka den egna 

upplevelsen av ett ‘här och nu’ på semestern. Man kan också förstå det som att gamla 

semesterminnen lever kvar i en vardagslivsvärld och är med och påverkar den nya 

upplevelsen på semestern eftersom det får människan att känna en samhörighet till en ny 

plats. Respondenterna berättar hur de tar mycket bilder med sin mobiltelefon då de är på resa. 

Bilder som man sedan ser tillbaka på fortsätter att skapa en känsla av en plats man besökt 

även när man kommit hem. Daniel berättar hur han bestämmer sig för att publicera en bild av 

Eiffeltornet på sociala medier efter att han och hans flickvän suttit och pratat om hur bra de 

haft det på semestern i Paris: “De va bara att den kändes sjukt go så det var inte mycket mer 

än att vi snackade mycket om Paris den kvällen”. Man kan därför tala om att 

dokumenteringen av resan i form av bilder och filmer är med och skapar en fortsatt process i 

människans tillskrivningar av en plats. Eftersom våra respondenter planerar sin resa redan 

hemifrån för att den ska leva upp till deras önskemål så kan man även se hur bilder man tagit 

under semestern är med och konstruerar känslan av att man trivdes på semestern även när man 

kommit hem. Urry skriver att minnen av en plats kan konstrueras ihop med andra genom att 

man ser på bilder av platser man tillsammans upplevt och således fortsätter man att boa in sig 

på den platsen även när man kommit hem (Urry 2000). Man kan därför se hur Daniel inte är 

mentalt bortkopplad från resan eftersom han har minnen i form av bilder i mobilen och kan 

således gå tillbaka till platsen. 

  

4.5.3  Sociala relationer på resan i fokus 

Som tidigare beskrivet har mobiltelefonen en viktigt roll när det handlar om att upprätthålla 

sociala kontakter bortom kroppsligt fysiska gränser och är ett sätt för människan att förstå och 

förhålla sig till sin livsvärld. Så som vi boar in oss i hemmet och hur vi väljer att boa in oss på 

semestern så spelar mobiltelefonen en central roll som brygga mellan hemmet och semestern. 

Således är mobiltelefonen och människans sociala kategoriseringar av kontakter även viktiga 

under en semester och utifrån respondenternas beskrivningar upprätthålls den rutiniserade 

kontakten med familj och vänner hemma även på semestern. Problematiken med att vara 

nåbar på semestern ligger snarare i respondenternas tillskrivningar till vad en semester 

innebär för dem, nämligen ett avbrott från vardagen och avslappning, vilket blir komplext 

med mobiltelefonen närvarande. Astrid återger: 
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Jag hade den [mobiltelefonen] nog lika mycket som jag har en vanlig dag hemma, men sen så 

var det en dag när jag bara tänkte: nej, nu sätter jag den på flygläge för jag vill gå tillbaka till 

det lite så här mer vara bortkopplad och faktiskt njuta och kolla. Innan när du inte kunde ha 

den mer än att fota var det kanske att du hade den så i väskan hela dagen och var mer här och 

nu och kollade liksom -Astrid 

  

Utifrån Astrids beskrivning förstår man hur mobiltelefonen innebär att den mentala närvaron 

störs vid användning av den och vidare förminskas den genuina upplevelsen av ett ‘här och 

nu’. Sara förde ett liknande resonemang över hur hon känner att hon aktivt måste lägga ifrån 

sig telefonen när hon är på semester för att kunna slappna av och uppleva platsen ihop med de 

andra. Att Sara och Astrid reflekterar över hur mobiltelefonen stör deras mentala närvaro i 

sociala sammanhang indikerar på en strävan över att vilja uppleva något i närvarande stund 

utan mobiltelefonen med de som fysiskt befinner sig på samma plats. En strävan som går stick 

i stäv med att de vill kunna visa upp vad som sker för att sedan kunna förmedla det till sin 

sociala krets online genom mobiltelefonen. Därför kan man förstå hur det förs en inre kamp 

om vart man bör befinna sig mentalt. 

Detta kan komma till uttryck i de bilder med tillhörande bildtext som Sara och Astrid 

publicerar innan och under sin resa på appen Instagram. Tanken som uppkommer under 

intervjun om att en resa ska innefatta en sorts geografisk bortkoppling både kroppsligt och 

mentalt kan ses problematisk och färgad av respondenternas mobilanvändande rutiner 

eftersom man kan se dem publicera en sorts aktiv uppvisning av sin icke-aktivitet. Att genom 

mobilen kunna porträttera att man inte är anträffbar är dubbeltydig i den mening att en aktiv 

uppvisning av sin icke-aktivitet fortfarande indikerar på att man är anträffbar genom sin 

mobiltelefon. Genom att Sara postar bilden nedan till hennes vänner och följare där hemma 

med bildtexten: “Hasta la vista Suecia” uppmärksammar hon sin bortkoppling från hennes 

vardag. 

 
 

Med en resväska och somriga skor indikerar hon på att hon från och med nu avskärmar sig 

från vardagen och således inte längre befinner sig hemma. Ytterligare mönster på denna 

aktiva icke-aktivitet syns på tre av respondenternas sociala medier, i vilket samtliga av dem 
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använder sig av liknande metoder, bildtexter och porträtteringar. På Astrids Instagram kan 

betraktaren skåda en bild då Astrid sitter på stranden och under bilden har hon skrivit: “Vem 

har ingen söndagsångest idag? Jag”. Det är tydligt att Astrid vill uppvisa ett avslappnat 

sinnestillstånd och betraktaren får nästintill känslan av att hon är avskärmad från händelsernas 

centrum hemma och upplever någonting annat på semestern i Barcelona. Däremot har Astrid 

valt att ladda upp bilden och har därmed engagerat sig online och befinner sig således i 

praktiken mentalt i samma online-kontext som hennes vänner och familj hemma. Man skulle 

därför kunna säga att det snarare är tanken om att vara bortkopplad på semestern som har 

övertaget och inte den faktiska handlingen att aktivt vara totalt bortkopplad. Genom att 

respondenterna publicerar bilder online om hur skönt de har det på semestern till deras 

vänner/familj hemma indikerade detta på en sorts mental förflyttning som sker i samband med 

att de utför praktiken. Vidare kan man se hur den kroppsliga närvaron befinner sig på en plats, 

men den mentala närvaron har förflyttats över bryggan (online genom mobiltelefonen) till 

hemmet. Således kan man säga att sammantaget av upplevelsen på semestern blir störd då en 

full uppmärksamhet likställs med att vara både kroppsligt och mentalt närvarande. Att deras 

mentala närvaro störs är något som respondenterna själva beskriver när de reflekterar över den 

användning som inbegriper att publicera online.  

  

4.5.4 Effektiviseringen av semesterns praktiker  

Som nämnt i kapitel 4.2.4 beskriver två av respondenterna hur de aktivt måste stänga ner 

mobiltelefonen och vissa av funktionerna i vardagen för att slippa känna att de måste svara 

omedelbart. När vi översätter denna känsla till en semesterkontext framkommer det att de som 

känt att de omedelbart måste svara inte längre känner samma tvång av att svara direkt. 

  
Det känns ändå fortfarande mer typ accepterat att när man är på semester att ändå lägga undan 

telefonen och ändå vara liksom mer bortkopplad än här, här kanske folk är mer såhär om man 

inte svarat på ett tag att man: Hallå? Men där kanske det är att: Ah hon kanske gör någonting 

för hon är på semester eller så -Astrid 

  

Den känsla som uttrycks kan vara något som svarar för hur respondenterna ser på semester 

som en bortkoppling. Men som tidigare nämnts fungerar inte denna totala bortkoppling i 

praktiken när de har med sig mobiltelefonen på resan. Även om respondenterna menar att de 

inte känner sig tvungna att svara omgående fungerar fortfarande samma premisser som 

diskuterats tidigare om ögonblicklig tid. Att vara på en ny plats betyder inte nödvändigtvis att 
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platsen hemma känns avlägsen och minskar i betydelse. Man söker fortfarande efter 

information om vad som händer hemma och i och med att denna information kan inhämtas 

vart man än befinner sig så blir även behovet av att uppdatera sig, och uppdatera andra, större 

(Urry 2000). Genom att ständigt vara tillgänglig för vänner och familj besparar man även den 

tid som skulle gått åt till att berätta vad som hände dag tre på resan, eller hur det såg ut på 

platsen man besökte. Istället kan man skicka bilder och filmer och således redan under resans 

gång minimera den tid man hade behövt lägga på att muntligt berätta om sin resa när man 

kommer hem. Den yttre tiden och durée kan därför ses komma närmre varandra med 

mobiltelefonen och de objekt som skickas mellan mobiltelefonerna under resan, vilket senare 

ger en effekt även i vardagslivet när man kommer hem i form av en tidsbesparing. 

Respondenterna belyser de nya villkoren för enklare uppkoppling vilket EU-surfen 

bidragit med och hur de således kan effektivisera sina aktiviteter på semestern. Martin kan nu 

mer jobba på sin semester och Elin kan hålla kontinuerlig kontakt med sin familj som befinner 

sig på hemmaplan. Men främst underlättar det respondenternas sökande efter information 

genom mobilen, vilket kan ses som en rutin som följer med även på resan. Detta påvisar hur 

man kan förstå mobiltelefonen som en förlängning av en slags tidseffektivitet även på 

semestern. Den vanemässiga informationssökningen är ständigt närvarande och genomsyrar 

semestern, genom att kontrastera till vardagen förstår man att effektiviteten aldrig riktigt 

lämnar vardagskontexten. Den tar enbart form på ett annat sätt. Respondenterna beskriver hur 

man vill uppleva saker här och nu på semestern, men för att hinna med alla dessa upplevelser 

under den tiden man befinner sig utomlands, måste man effektivisera sina aktiviteter med 

mobiltelefonen. Astrid återger: 
 

Jag använder mobiltelefonen mer som ett redskap för att inte behöva fråga andra människor, 

innan kanske det var mer att man gick fram och frågade lokalbefolkningen om vägen eller om 

tips på restaurang eller så, men nu kan man använda mobiltelefonen till allt sådant också och 

det kanske går snabbare och enklare -Astrid 

  

Således kan man se hur respondenterna maximerar sina upplevelser på semestern på olika sätt 

genom att snabbt och enkelt få den information de behöver genom mobiltelefonen. Vidare kan 

man förstå detta utifrån hur den yttre tiden och durée kommer närmre varandra, då människan 

precis som i vardagen ämnar att hinna med så mycket som möjligt under dygnets 24 timmar. 

Som tidigare konstaterat behöver människan anpassa sig till den nya platsen genom att 

orientera, organisera och förstå den nya platsen man befinner sig på. Detta innebär att 
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effektiviseringen är desto viktigare under semestern och därmed kan användningen av 

mobiltelefonen ses som ett nödvändigt komplement som människan behöver för att kunna få 

den upplevelsen man söker. 

  

4.6  Mobiltelefonanvändningens moraliska dimension på semestern 
När respondenterna ombeds beskriva hur de använder mobilen under sin semester 

framkommer det tankar om vad som anses vara rätt eller fel beteende på en resa. Mycket av 

det som sägs grundar sig i en sorts underliggande överenskommelse om att telefonen anses 

vara den stora boven till att man inte kan känna sig helt avkopplad eller bortkopplad från 

vardagen. Den största skillnaden vi kan urskilja är det faktum att mobilen anses vara mer 

(men inte fullt) accepterad att använda i många vardagliga sociala sammanhang, men under 

resan kan samma typ av sammanhang stå som uttryck för en situation som till och med är 

otänkbar att använda mobilen på. 

  
Nu när jag varit i Spanien för att träffa en kompis så har jag umgåtts med henne och träffat 

delar av hennes familj. Då har jag inte suttit med min telefon när jag har träffat dom så då har 

de nog blivit mindre än vad jag brukar - Sara 

  

Som nämnt upplevs det som ett moraliskt övertramp att sitta med mobilen i fysiska sociala 

sammanhang men denna känsla förstärks ytterligare under resan. Kan det vara det faktum att 

en resa ska fungera som en bortkoppling från vardagslivet som ligger till grund för hur den 

moraliska dimensionen förstärks under samma situationer som infinner sig i vardagen? I och 

med den fria EU-surfen kan man anta att en slags osäkerhet infinner sig under resor då 

bortkoppling från mobilen i praktiken inte längre sker eftersom man ständigt kan vara 

uppkopplad på ett enklare sätt.  

  
När vi har rest med vänner som använder sociala medier mycket mer att jag tycker de kan va 

störigt om man är fast i detta. Om man ska sätta sig och fika så skulle alla uppdatera sig vilket 

jag kan tycka är väldigt störigt för samvaron -Elin 

  

Precis som att användningen av mobiltelefonen runt matbordet i vardagen anses vara ett 

moraliskt övertramp kan man se hur liknande tankar följer med även på semestern. Bengtsson 

(2007) skriver att normer om hur man ska uppträda kan länkas till medialt konstruerade 

miljöer och således skapas förutsättningar för hur man bör agera inom dessa. Exempelvis i 
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hemmet där man bor och dagligen använder sig av olika medier så gör det att man inte 

reflekterar på samma sätt över medieanvändningen som man gör när dessa medier inte finns i 

närheten som under en geografisk förflyttning.  Ett rum kan vara konstruerat för att främja ett 

visst beteende och således främjas ett medieanvändande om rummet innehåller många olika 

typer av medier (Bengtsson 2007). Således skulle man kunna tänka sig att när man blir 

avskärmad från det aktiva medieanvändandet som vardagen innebär, reagerar man starkare 

när det uppkommer något som kan distrahera en eller få en att vara bortkopplad. 

  

4.6.1  Den relativa moralen 

Vad som även är intressant att belysa är när det faktiskt anses godtagbart att använda 

mobiltelefonen under semestern. Även om respondenterna tenderar att förstärka känslan av 

moral angående de situationer som inte är accepterade att använda mobilen på så finns det 

situationer där det fortfarande är accepterat att använda den. Dessa situationer går i linje med 

att samtidigt som man vill vara avkopplad ändå vill förhålla sig effektiv även under sin 

semester. I semestersammanhang har vi utifrån respondenternas beskrivningar exempelvis 

tagit del av hur viktigt det är att effektivisera sina aktiviteter med hjälp av mobilens olika 

funktioner och appar, både för att vara effektiv under resan men också då man kan ses ha 

sparat tid när man kommer hem då man kontinuerligt uppdaterar andra om vad man gör. I 

kontrast till att sitta med mobiltelefonen och uppdatera sig själv är det accepterat att sitta med 

mobiltelefonen om praktiken har ett ‘nyttigt’ ändamål. Att använda mobiltelefonen till 

praktiker som dessa är hyllat av respondenterna och tenderar att vara accepterat att ägna sig åt 

oavsett sammanhang. Ett scrollande som inbegriper praktiker som dessa anses inte vara ett 

‘värdelöst mediebruk’. Således kan man anta att det är okej att använda mobiltelefonen i de 

sammanhang som förenklar och effektiviserar semesterns aktiviteter. Aktiviteter som att ta 

bilder för att bevara minnen är också något som anses vara en kvalitativ användning av 

mobiltelefonen. Även om respondenterna uttrycker, som tidigare nämnt, bekymmer över att 

de inte känner sig mentalt närvarande under tiden de använder mobiltelefonen för att ta och 

publicera bilder är det ur en moralisk synvinkel fullt accepterat att använda den för att ta 

bilder i princip när som helst. Bengtsson (2007) skriver att människans mediebruk under en 

resa kan stå i kontrast till den rutinmässiga vardagsanvändningen när det handlar om 

ändamålet med sitt handlande. Att vara upptagen av att ta bilder i vardagen kan således antas 

inte vara lika accepterat som när man under en resa är upptagen av det. Resan i sin karaktär 

bjuder in till ett annat mediebruk och kan sägas erbjuda ett alternativt vardagsliv där rutiner, i 

likhet med det vi nämnt tidigare om att rutiner följer med in i nya kontexter, kan ses vara 
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samma som i vardagen men av en annan karaktär. Praktiker som inbegriper en effektivisering 

och underlättar det man gör på semestern är mer accepterade och med andra ord kan man säga 

att ytterligare en faktor av människans strävan efter effektivitet tar sig i uttryck genom den 

moraliska acceptansen i att använda dessa appar som besparar en tid (Bengtsson 2007). 

  

5 Slutsats 

I denna uppsats har vi analyserat sex personers medieanvändning både i vardagen och på 

semestern och mobiltelefonens roll i hur de upplever sin fysiska och mentala närvaro i dessa 

kontexter. I vardagens samtliga praktiker där mobiltelefonen kan ses integreras in i rutiner 

råder användningen i många fall under ett förgivettagande och reflekteras således inte över. 

Detta ger konsekvenser för hur de förstår och organiserar sina praktiker, sin plats och sina 

sociala relationer samt hur de moraliskt förhåller sig till sina egna och andras praktiker med 

mobiltelefonen. Mobiltelefonen hjälper respondenterna att effektivisera och organisera sin tid 

utifrån en önskan av att få mer tid att disponera ‘här och nu’. Komplexiteten i denna önskan 

av att effektivisera sin tid ihop med mobiltelefonen gör att mobiltelefonen både fungerar som 

en förutsättning för att det ska kunna ske men också som något som ställer krav på att man 

både kan koppla upp sig och koppla bort sig. Det är enklare att organisera sina studier, sitt 

jobb och sina relationer genom mobiltelefonen och således vara mer effektiv men samtidigt 

blir respondenterna mer benägna att söka efter mer effektivitet även under den tid som de kan 

ses ha ‘sparat’ med mobiltelefonen vilket kan medföra en stress. Livsvärlden kan således ses 

ha blivit mer komplex och innehåller fler saker än tidigare. Man behöver även inneha en 

mobiltelefon och finnas på sociala medier för att man ska kunna hålla uppe samma effektivitet 

som andra människor.  

Att respondenterna organiserar sig kring mobiltelefonen för att effektivisera sina 

vardagspraktiker och vardagsrelationer är något som kan ses följa med och samtidigt 

förstärkas på semestern. Deras önskan om att vara bortkopplade och avkopplade på semestern 

både kroppsligt och mentalt får en annan innebörd när de väljer att ha med sin mobiltelefon på 

resan eftersom den redan har en stor och integrerad roll i vardagen och således ter det sig 

naturligt att den används på liknande sätt även på en ny geografisk plats. För att ta sig an och 

förstå semesterplatsen fungerar mobiltelefonen, på samma sätt som i vardagen, som något 

man använder för att erhålla snabb och effektiv kunskap. Samtidigt förändras användningen 

av den under semestern då man väljer att söka kunskap genom exempelvis Tripadvisor eller 

Google Maps för att förstå den nya kontexten.  
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Vad som framkom genom vår etnografiska studie var hur samtliga respondenter 

publicerar bilder och/eller filmer för att dela med sig av deras semester samtidigt som det 

under intervjun berättades av de flesta att de inte vill visa att de är fullt nåbara på semestern. 

Bilder som tas och publiceras under semestern fungerar som något som man senare kan gå 

tillbaka till för att minnas sin semesterplats men på samma sätt som det anses vara positivt 

upplever respondenterna en komplexitet i att de under tiden för sin mobiltelefonanvändning 

anser sig själva inte vara fullt närvarande på den fysiska plats de befinner sig på. Således kan 

man säga att det pågår en slags inre kamp om vart man mentalt vill befinna sig då de inte 

anser att de är mentalt närvarande under den tid som de använder mobiltelefonen.  

Något som kan belysa den mentala bortkoppling som uppkommer ihop med 

mobiltelefonanvändningen är hur respondenterna resonerar kring den moraliska dimension 

som framkom. Man kan se hur den moraliska dimensionen främst handlar om hur man 

förväntas vara närvarande i olika situationer som exempelvis vid middagsbordet eller när man 

umgås med en vän. Användningen av mobiltelefonen i dessa sammanhang kan ses som något 

som får en att mentalt förflyttas bort från den plats man fysiskt delar med de andra vilket stör 

den absoluta närvaron som respondenterna uttrycker är viktig i fysiska sociala möten. 

Samtidigt som respondenterna upprätthåller många av deras relationer genom mobiltelefonen 

är det det fysiska mötet som är mest betydelsefullt sett ur en moralisk synvinkel och detta tar 

sig som starkast till uttryck under semestern där den moraliska dimensionen i många fall 

förstärks när det handlar om att använda mobiltelefonen under sociala sammanhang.  

 

På samma sätt som Scannell (1996) menar att man kan ses vara närvarande på två platser 

samtidigt när man ser på television och således lever sig in i den andra platsen man inte 

fysiskt befinner sig på, vill vi argumentera för att vår studie visar på att en konsekvens av 

mobiltelefonanvändningen är att den dubbla närvaron förstärks vid dess användning. Till 

skillnad från Scannells resonemang om televisionen är mobiltelefonen ständigt närvarande 

och präglar respondenternas vardag var de än befinner sig. Således kan man se hur en dubbel 

närvaro ständigt infinner sig när respondenterna utför många av vardagens praktiker både 

hemma och på semestern genom mobiltelefonen.  

Den dubbla närvaron kan förstås som både något som är positivt och något som är 

negativt för respondenterna. Å ena sidan kan närvarons komplexitet förstås genom att 

respondenterna uttrycker att det är svårt att koppla bort sig när de vet att de kan vara delaktiga 

vid händelser som sker hemma och en stress infinner sig. Ett annat uttryck för att de upplever 

det som svårt att kunna koppla bort sig helt är hur de visar att de inte är tillgängliga genom att 
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demonstrera sin otillgänglighet på sociala medier, vilket gör att de ändå är uppkopplade 

tillgängliga. Den dubbla närvaron blir extra påtaglig då respondenterna aktivt måste tänka på 

att lägga ifrån mobiltelefonen för att vara fullt närvarande under semestern och i vardagliga 

sociala möten. Å andra sidan kan man ur studien även urskilja en positiv aspekt av hur 

respondenterna resonerar kring sin dubbla närvaro. Upplevelsen av en plats kan förstärkas när 

de använder sig av mobiltelefonen och således kan man navigera sig runt som om man känner 

till platsen sedan innan. De kan även genom de bilder och filmer de tagit förstärka känslan av 

sin semesterplats även när de kommit hem. Genom mobiltelefonen kan respondenterna vidare 

känna sig som hemma på den nya platsen då mobiltelefonen kan koppla en mentalt till 

hemmet när man har behov av att veta vad som händer och således känna sig lugn på sin nya 

semesterplats. Vidare ligger mobiltelefonen även till grund för hur man boar in sig på 

semestern då respondenterna känner att de har kontroll över platsen genom den information 

de skaffar sig genom sin mobiltelefonanvändning.  

En stor del av den aktuella forskning som bedrivs om nya digitala medier behandlar 

den ständiga närvaron av mobiltelefonen men konsekvenserna av vad det betyder för vår 

fysiska och mentala närvaro vid en geografisk förflyttning har det inte forskats lika mycket 

om. Det hade därför varit intressant att vid vidare forskning genomföra fler och större studier 

kring detta ämne, där man exempelvis studerar hur människan upplever en ny plats utan sin 

mobiltelefon och sedan jämför med om hon hade haft med sig mobiltelefonen. Vad som även 

hade varit intressant att studera ytterligare i förhållande till vardag, semester och 

mobilanvändning är den moraliska aspekt som framkom i vår studie och om den eventuellt  på 

längre sikt kommer att förändras ihop med mer integrerad mobiltelefonanvändning. Ur ett 

längre framtidsperspektiv kommer det bli intressant att se hur den teknologiska utvecklingen 

kommer integreras ytterligare med vår mentala närvaro, vilket är något som ska bli väldigt 

spännande, men kanske också skrämmande, att följa.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Innan intervjun börjar informeras respondenterna:  

Tack för att du tar dig tid till att ställa upp på en intervju. Vi studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap på Lunds Universitet och skriver just nu vår kandidatuppsats och 

är väldigt tacksamma för att vi får intervjua dig inför denna. Vi är intresserade av och kommer 

därmed ställa frågor kring dina erfarenheter och upplevelser av din användning av medier i 

vardagen och på resor, det finns inga rätta eller felaktiga svar så ta den tid du behöver för att 

svara på frågorna som ställs. Intervjun kommer hanteras på ett konfidentiellt sätt och tar 

omkring en timme.  Intervjun kommer även att spelas in för att underlätta arbetet med 

transkribering men kommer raderas när arbetet är slutfört. Uppsatsen kommer att 

offentliggöras men du som deltar kommer att förbli anonym och få ett tilldelat namn i 

uppsatsen. Du är när som helst fri att dra dig ur utan särskilda skäl.  

 

Bakgrundsinformation 

Namn? 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Typ av resa? 

Hur ofta uppskattar du att du reser under ett år? 

 

Generellt om medieteknologisk användning och respondentens definition av plats 

•   Använder du dig av mobil/läsplatta/dator? Vid mobiltelefonanvändning använder du 

en smartphone? 

•   Beskriv en vanlig dag för dig och hur du använder dig av dina medier.  

•   Hur resonerar du kring att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig? Hur upplever 

detta/känner du för detta? 

•   Har du alltid med dig din telefon när du lämnar huset? 

•   Vilka platser och omständigheter upplever du som hemma för dig? Vad innebär 

platsen för dig?  

•   Vilka platser och omständigheter upplever du som semester för dig?  
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Vardagen och medieteknologisk användning 

•   Vad är det första du tänker på när vi säger vardaglig medieanvändning? 

•   Hur reflekterar du över din egen medieanvändning i vardagen?  

•   Underlättar din medieteknologiska användning din vardag?  

•   Hur resonerar du kring en sorts ideal medieanvändning i vardagen? Hur hade den sett 

ut? 

•   Beskriv känslan över att ständigt vara uppkopplad i vardagen?  

•   Vilka applikationer använder du när du vill komma i kontakt med kollegor, familj, 

vänner? 

•   Vad kollar du oftast på din mobil/läsplatta/dator? t.ex nyheter/film/bilder på Instagram 

etc. 

•   Publicerar du någon gång på sociala medier? Om ja, vad brukar du publicera? Är det 

under någon speciell omständighet? Vad Om nej, varför inte? Vad är din känsla kring 

att inte publicera något? Är det ett aktivt val eller är det något annat? 

•   Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på medieanvändning, så som att scrolla på 

sociala medier eller publicera något på sociala medier en normal dag? 

 

Resor och medieteknologisk användning 

 

•   Hur ser du på/resonerar du kring ditt medieanvändande under semestern?  

•   Hur reflekterar du på ditt medieanvändande när du är på semester? Är det något i ditt 

medieanvändande du känner att du borde förändra? 

•   Berätta om din senaste resa och hur du använde dig av medieteknologi så som 

mobil/läsplatta/dator på denne.  

•   Använder du dig av samma applikationer på semestern som hemma när du vill komma 

i kontakt med dina vänner? Om ja, vilka? Om nej, varför inte? 

•   Hur viktigt är det för dig att vara tillgänglig/uppkopplad på semestern?  

•   Vad för känsla ger det dig att vara uppkopplad på semestern? 

•   Upplever du att din medhavda medieteknologi underlättar din semester?  

Underlättar det även kontakt med vänner hemma?  

Är det bekvämt att veta att du har direktkontakt med vänner/kollegor hemma? 

Kan du ge några exempel på de situationer det är bekvämt? 
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•   Skulle du kunna beskriva om ditt medieanvändande på semestern skiljer sig från ditt 

vardagliga medieanvändande? Hur gör du för att komma i kontakt med jobb, släkt och 

vänner när du inte befinner dig hemma? 

•   Om du inte hade använt någon medieteknologi på resan du var på, tror du det hade 

blivit en annan typ av resa då? 

•   Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på medieanvändning, så som att scrolla på 

sociala medier eller publicera något på sociala medier en normal dag på semestern? 

•   Hur resonerar du kring en sorts ideal medieanvändning på resa? Hur hade den sett ut 

och hur hade den upplevts tror du? 

•   Använder du dig av applikationer som exempelvis Google Maps, Tripadvisor och 

lokala medier när du reser? 

 

Vi ber respondenterna visa upp det de bilder/filmer de delat på sina Instagram och Facebook-

konton:  

 

•   Kan du beskriva tanken/känslan bakom ditt beslut om att lägga upp denna bild? 

 

Bilaga 2. Respondenterna 
 

Intervju 1. 12 november 2017 

Namn: Daniel Svensson 

Ålder: 25 

Sysselsättning: Konsult 

 

Intervju 2. 13 november 2017 

Namn: Elin Gustavsson 

Ålder: 56 

Sysselsättning: Projektledare på mediabyrå 

 

Intervju 3. 13 november 2017 

Namn: Astrid Persson 

Ålder: 22 

Sysselsättning: Studerande 
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Intervju 4. 15 november 2017 

Namn: Sara Larsson 

Ålder: 24 

Sysselsättning: Studerande 

 

Intervju 5. 16 november 2017 

Namn: Anja Karlsson 

Ålder: 45 

Sysselsättning: Arbetsterapeut 

 

Intervju 6. 16 november 2017 

Namn: Martin Olofsson 

Ålder: 51 

Sysselsättning: Sportchef på tidning 


