
HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA
INSTITUTIONEN EKONOMI OCH INFORMATIK

Mobiltelefonanvändandet i sociala miljöer
- En observationsstudie om mobiltelefonvanor

The use of mobile phones in social environments
- An observation study about mobile phones

Uppsatsarbete i Informatik 10p

Slutversion 

Examination: 2004-04-30

Författare:
Hermansson, Britta
Larsson, Veronika

Handledare: Tobias Adolfsson

Examinator: Ulrika Lundh Snis



-  ii  -

Sammanfattning
Mobiltelefonanvändning är ett relativt nytt forskningsområde. Denna uppsats består av
en observationsstudie som undersöker användandet av mobiltelefoner i sociala miljöer.
Studien omfattade 112 observationsrespondenter vid 14 tillfällen. Syftet med uppsatsen
är att försöka skapa en bild av hur användningen av mobiltelefoner ser ut. Vårt
tillvägagångssätt var att i första hand göra observationer och för att styrka dessa också
göra en miniundersökning med enkäter.
De begränsningar som gjordes var att observationerna genomfördes i en slags social
miljö; cafémiljö. Ytterligare en begränsning var att endast inkommande samtal och
textmeddelanden (SMS) iakttogs.
Populationen bestod av både män och kvinnor i åldrarna 15-35. De referenser som
användes var främst litteratur och Internet, men också tidningar och TV-program
nyttjades.
Observationerna visade bland annat att 76% av alla inkommande samtal hade
ringsignalen på, att det förekommer fler mobiltelefonsamtal än textmeddelanden (SMS)
och att endast vid ett enstaka tillfälle nekades ett inkommande mobiltelefonsamtal.
Studien omfattar också vad de andra, vid samma bord, gör när det ringer till någon vid
cafébordet.
Med hjälp av resultatet blir några utav slutsatserna att det ideligen sker en förändring i
mobiltelefonanvändandet och att det idag inte finns någon vett och etikett för
användandet av mobiltelefoner.

Nyckelord: Goffman, mobilitet, mobiltelefon, observation, social miljö
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Abstract
The use of mobile phones is a relatively new science area. This study is an observation
study that examines the use of mobile phones in social environments. The study
includes 112 observation respondents at 14 occasions. The purpose of this study is to
get a picture of how mobile phones are used. The main procedure was to do
observations and to verify these observations a mini-survey was done with
questionnaires.
Limitations we made were that the observations that were done in a type of social
environment; a café environment. Further limitations were that only incoming phone
calls and text messages (SMS) were observed.
The population consisted of both men and women in the ages of 15-35. The references
that were used were mainly literature and Internet, but also newspapers and
TV-programs.
The observations showed among others, that 76% of all incoming calls had the signal
on, that mobile phone calls occurs more often than text messages (SMS) and that only
on one occasion an incoming mobile phone call was denied.
The study also includes what the others, at the same table, do when it is ringing in
somebody’s mobile phone at the café table.
With assist of the result some of the conclusions are that the changes in mobile phone
use is constant and that there are no ethics in using mobile phones.

Keywords: Goffman, mobility, mobile phone, observation, social environment
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1. INLEDNING
Intresset för det mobila teknikanvändandet väcktes tidigt och framförallt om hur
människor beter sig med mobiltelefoner i sociala miljöer samt hur människor runt
omkring mobiltelefonanvändaren uppträder. Entusiasmen för den mobila tekniken ökar
drastiskt i takt med att det hela tiden kommer nya funktioner och användningsområden.

Eftersom mobiltelefonen inte behöver fast uppkoppling medför detta att det ger en
effektivare kommunikation. Personer blir lättare att nå och kan enkelt nå andra vilket
leder till en mer mångsidig kommunikation. I och med detta har användandet av
mobiltelefonen ökat generellt, men givetvis också i de sociala miljöerna och många av
mobiltelefonsamtalen fyller bara en social funktion. Mobiltelefoner kan ringa på de
mest besynnerliga platser, exempelvis under en film på biografen, i hissen, i kassakön i
affären - eller på café. 1

Genom observationer vill vi undersöka hur människor i en social miljö beter sig med
sina mobiltelefoner. Resultatet kommer vi sedan att koppla till en kommunikations-
modell samt till två olika teorier; Shannon & Weavers kommunikationsmodell,
mobilitet-teorin och till Goffmans teori

1.1 BAKGRUND
Mobilitet är inget nytt, det har använts av människor i många år. Det som dock är nytt är
att individer kan interagera med varandra medan de är i rörelse. Det har spridit sig mer
och mer till olika grupper, mobil teknologi används dagligen av alla sorters människor.
De funktioner som finns i de stationära miljöerna är på väg ut från arbetsplatserna och
finns nu på de ställen som tidigare var omöjliga att kommunicera ifrån.
Studier har visat hur mobilitet är en pågående, socialt organiserad bedrift - människor
skapar mobilitet. 2

Först verkade det som om datortekniken mer stöttade än förändrade livsstilar i
industrisamhället. När datorer blev introducerade i fabriker hjälpte de till att
effektivisera och på kontoren automatiserades det, som tidigare utfördes manuellt.3

Det tidiga datoranvändandet ledde till en högre produktion av dokument. Med en dator,
speciellt ordbehandlaren, fanns helt plötsligt möjligheten att skapa pappersutskrifter
som sedan kunde kopieras i kopieringsmaskinen för att därefter skickas ut i
organisationen. Med dokumenthanteringssystem blev det möjligt att skicka dokument
elektroniskt i organisationen som sedan var och en kunde skriva ut på en lokal
laserskrivare. Kontorsarbetet blev administrativt pappersarbete. 4

När fokus av IT-användandet, där IT står för informationsteknologi, skiftade till Internet
och mobiltelefoner skiftade också fokus från pappersarbete till kundrelationer, från
dokumenthantering till försäljning och service. En ökande användning av e-mail, mer
användbar telefonservice, såsom röstbrevlåda och mobiltelefon, har snabbt förändrat
förutsättningarna i arbetet. Människan är inte längre bunden till kontoret och tempot i

                                                
1 Källa: Peters M., Svensson C., Mobiltelefoni på allmän plats
2 Källa: Weilenmann A., Doing Mobility: Towards A New Perspective On Mobility
3 Källa: Dahlbom B., Ljungberg F., Mobile Informatics
4 Källa: Ibid
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arbetet ökar ständigt. Det är ett skifte från en byråkratisk dokumenthantering till den
jäktande marknaden med många möten. De gamla metoderna för kontorsarbete,
utbildning, forskning och inom vården löses upp och kan ersättas med distansarbete. 5

När ”personal computing” och människa-dator-interaktion kom, började forskarna tänka
om och började prata om systemutveckling och att utöka systemen så att de klarade av
t.ex. ordbehandling, ”desktop publishing” och kommunikation. 6

Det var psykologer som började utforska informatiken. De genomförde experiment och
användartester. De stora systemens utveckling bröt mark för de första massproducerade
mjukvarorna, de grafiska användargränssnitten, och skapade nya vägar för interaktion
med datorer. Men informationssystemens uppfinnare fortsatte att försvara stordatorerna
genom hela 80-talet. Det var egentligen först när klient-server-nätverken blev
introducerade mot slutet av 80-talet som experterna slutligen accepterade PC:n. 7

1.2 TEKNISK HISTORIA
I slutet av 1700-talet i Frankrike började optiska telegrafer användas och dessa höga
torn, med signalmaster, syntes på långt håll.8 De byggdes för att framförallt militären
snabbt skulle kunna skicka vidare meddelanden. I Sverige användes liknande system
ända in på 1880-talet.

På 1830-talet konstruerade Samuel Morse morsealfabetet som används fortfarande men
i liten omfattning. 9

Efter det att den första rymdsatelliten skickades upp av ryssarna 1957 (Sputnik),
skickade amerikanarna upp en radiosatellit 1965, som trådlöst kunde överföra cirka 240
samtal åt gången.10

Alla exempel ovan är prov på trådlösa kommunikationer, men inte mobila sådana. Men
mobiltelefonin hade aldrig existerat om inte dessa tekniker uppfunnits.

Egentligen finns det bara en föregångare till mobiltelefonen nämligen
kommunikationsradion, även kallad komradio, därför att den både är trådlös och mobil.
I början var apparaterna mycket tunga och klumpiga och var stora som ryggsäckar. Idag
är de inte större än en mobiltelefon. Skillnader mellan komradion och mobiltelefonen är
att med komradio sker en envägskommunikation, endast en person kan prata åt gången,
medan i en mobiltelefon sker kommunikationen i båda riktningarna samtidigt, d.v.s. att
båda kan prata samtidigt vilket leder till snabbare och en mer informell, men också en
mer ostrukturerad dialog. År 1950 ringdes världens första mobiltelefonsamtal till
Fröken Ur av Sture Lauhren, reläexpert i dåvarande Telestyrelsen.11

                                                
5 Källa: Dahlbom B., Ljungberg F., Mobile Informatics
6 Källa: Ibid
7 Källa: Ibid
8 Källa: Östling L., Uppfinningarnas historia, s. 278
9 Källa: Ibid, s. 233
10 Källa: Ibid, s. 233
11 Källa: Moradi P., Broberg H., Trådlös alarmering med mobiltelefon
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Ett av Sveriges första mobiltelefonnät, NMT 450, lanserades av Televerket år 1981.
NMT står för Nordic Mobile Telephony. Då den första NMT-mobiltelefonen
introducerades passade denna bäst att ha i bilen, då den var ganska stor och otymplig.
Men då mobiltelefonnätet NMT 900 kom, presenterades också den första ficktelefonen.
En stor begränsning som NMT hade, var att det bara gick att ringa inom Sverige. För att
kunna lösa detta problem krävdes en europeisk standard. De statliga telefonbolagen
utvecklade då en standard som kom att kallas GSM, som står för Global System Mobile
Communication.12

När GSM, lanserades för första gången i Sverige på 1990-talet, blev detta ett avstamp
för den nya generationens mobiltelefoner. 670 000 svenskar hade inom kort tecknat ett
GSM-abonnemang.13 I samband med detta kom en ny kommunikationsform; SMS.
SMS står för Short Message Service och det innebär att användaren skickar
textmeddelanden från sin mobiltelefon till andra mobiltelefonanvändare. I uppsatsen
kommer vi att använda förkortningen SMS.

För fem år sedan, 1999, kom de första mobiltelefonerna med funktionen WAP, Wireless
Application Protocol, som gör det möjligt att ansluta sig till Internet och söka
information, vilket gjorde att det släpptes fler modeller än någonsin. 14

Under senare år har mobiltelefonanvändandet vuxit med stormsteg. Från början var
mobiltelefonen en statuspryl för de välbärgade eller för företagen som försåg sina
anställda med denna förmån. Men idag har nästan alla en mobiltelefon, oberoende av
vilken ålder eller samhällsklass personen tillhör. Således är mobiltelefonanvändandet en
erkänd kommunikationsform.15

Gissningsvis kommer mobiltelefonin att växa sig ännu större med den tredje
generationens teknik, 3G, som ger nya möjligheter för kommunikationen som
exempelvis videosamtal. Men de gamla kommunikationsmetoderna försöker också
anpassas efter dagens användning, såsom att morsealfabetet infört ett nytt tecken, @,
som kodas ” . _ _ . _ .”. Eftersom det inte introducerats ett nytt morse-tecken sedan
andra världskriget, anses detta som något exceptionellt.16

2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

2.1 SYFTE
Observationsstudiens syfte är att studera hur mobiltelefonanvändare beter sig vid
nyttjande av sin mobiltelefon.

                                                
12 Källa: Ask M. et al., Children of the revolution
13 Källa: Ibid
14 Källa: Ibid
15 Källa: Ibid
16 Källa: Morsenytt, Ny Teknik, s. 18
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2.2 PROBLEMFORMULERING
Den huvudfråga som behandlas i uppsatsen är: Hur används mobiltelefoner i en social
miljö?

De hypoteser som uppställdes innan studien påbörjades var:

- Att det tas emot fler SMS än samtal.
- Att det förekommer fler publika SMS än privata. 17

- Att mobiltelefonprataren oftast pratar lågt.

2.3 AVGRÄNSNINGAR
Vi bestämde att avgränsa oss till en slags social miljö i Uddevalla; cafémiljö. Dessutom
är inte cafébesökare som sitter ensamma vid bordet, med i observationsstudien.
Ytterligare avgränsning är att endast samtal och SMS som är inkommande har
observerats eftersom det är svårt att observera ifall samtalet är ett utgående samtal eller
om användaren SMS:ar.

3. METOD
I figuren nedan visas skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, för att få
en överblick över vilket tillvägagångssätt som passar bäst för ett visst fenomen.
Kvantitativa och kvalitativa metoder blandas ofta ihop med kvantitativa och kvalitativa
variabler men variabler är termer som används inom statistiken.

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder

Mål Försöker förklara - Bevisa
(Kontrollera - mäta - förklara - förutsäga)

Försöker förstå
(Komma nära och få del av människors tankar)

Tänkbara
resultat

Förutbestämt vilka tänkbara resultat
som kan fås fram. Öppenhet inför vad resultatet skall bli

Studerar Studerar det som kan iakttas objektivt. Studerar det specifikt mänskliga. Baserar sig
på upplevda erfarenheter.

Insamlade
data Operationella definitioner (variabler) Använda mångfalden som data. Beskriva

essenser, teman, mönster, uppfattningar.
Urval av
"stickprov" Representativt urval. Informanter valda medvetet för att de har

kännedom om fenomenet.
Storlek på
"stickprov" Stickprovsstorlek/Gruppstorlek. Mättnad av information.

Figur 1: Jämförelse mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.18

                                                
17 Med publik mobiltelefon menar vi att mobilanvändaren visar upp sin mobiltelefon för någon/några i sitt
sällskap, exempelvis visar upp ett SMS som mottagits.
18 Källa: Forskningsmetodik  - [http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm]
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3.1 KVALITATIV METOD
Den kvalitativa metodens nyckelord är insikt och förståelse för att få en så verklig
skildring som möjligt av mönster, händelseförlopp och den sociala ordning som
observerats. Metoden går också mer på djupet än vad den kvantitativa metoden gör. 19

En svaghet som den kvalitativa metoden har är att det kan vara svårt att veta hur valid
informationen som samlats in är.

3.1.1 Observation
En observation kan vara öppen och den kan vara dold. Den öppna observationen innebär
att respondenterna är medvetna om att de blir observerade samt att observatören är
accepterad av den grupp som ska observeras. För att nå acceptans i gruppen är det
viktigt att bygga upp en relation med gruppen, en process som kan vara tidskrävande,
men när observatören väl är en i gruppen ger en öppen observation större frihet. 20

Styrkan i en dold observation är att ingen är medveten om att de blir observerade. Precis
som i en öppen observation måste observatören bli accepterad av gruppen, men
skillnaden ligger i att observatören inte får bete sig annorlunda än gruppen. Då kan
gruppen bli misstänksam och inte bete sig som den brukar.

Vid en dold observation är det svårt att dra sig undan och skriva minnesanteckningar på
grund av att det anses som ett avvikande beteende och då kan gruppen bli skeptisk mot
observatören.

Det finns två varianter av observationsstrategier; aktiv och passiv. Med en aktiv
observation avses att observatören är aktiv i gruppen och tar en ledande position i
gruppen för att styra den, vilket kan vara bra när gruppens reaktioner ska iakttagas.
En passiv observation innebär att betraktaren är en i gruppen men håller sig i
bakgrunden. Fördelen med ett passivt deltagande är att gruppen kan bli mer företagsam
för att ersätta passiviteten men kan också leda till en viss irritation i gruppen. 21

För att på ett bra sätt kunna undersöka en mobilanvändares beteendemönster valde vi att
göra dolda observationer. Detta för att inte störa eller påverka användaren och för att få
en så naturlig observation som möjligt. Av samma orsak bestämde vi oss för att anta en
passiv observationsstrategi.

Dolda observationer kan i regel vara svåra att utföra utan att bli upptäckt, men på ett
café smälter människor in utan svårighet, då det är lätt att sitta och titta på de andra
gästerna utan att verka påflugen.

Varför vi valde att göra observationer var för att de observerade individerna inte skulle
tillrättalägga sina beteenden i vår närvaro. Det är annars lätt att observations-
respondenterna anpassar sitt beteende såsom det förväntas av dem. Vi tvivlar på att vi
skulle ha fått samma klarhet ifall vi valt en annan utformning, till exempel
fokusgrupper, det vill säga att en hel grupp intervjuas samtidigt, så att en diskussion
uppstår, då det kan vara svårt att berätta om ett eventuellt omedvetet beteende. Av

                                                
19 Källa: Holme I., Solvang B., Forskningsmetodik, s. 14
20 Källa: Ibid, s. 111
21 Källa: Ibid, s. 115
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samma anledning ville vi heller inte göra öppna observationer. Det skulle inte ha känts
naturligt att ”ingripa” i ett sällskap 22 och börja fråga ut dem om deras
mobiltelefonvanor, då vi skulle inkräktat på deras integritet. En nackdel med dolda
observationer kan däremot vara att vi inte har möjlighet att på samma sätt få en
bekräftelse på det vi observerat då det inte finns utrymme för någon intervju.

Upplägget av en observation gick till på följande vis: Först bestämdes till vilket café vi
skulle gå till. När vi kom dit gick vi till att börja med runt i lokalen; dels för att se var
det fanns ett ledigt och lämpligt bord, där vi fick en bra överblick över så många bord
som möjligt samt kontrollera vart i lokalen där det förekom flest observations-
respondenter. Bordet, där vi placerade oss, kunde stå centralt i rummet likväl som i ett
hörn. För att bättre smälta in i cafémiljön införskaffades något ätbart, för att sedan börja
observera. Det väckte ingen uppmärksamhet då vi satt och noterade minnesanteckningar
av det vi såg, då detta förefaller naturligt i denna miljö. Ett observationstillfälle varade
under cirka 3 timmar, med varierande antal respondenter.

För att få en struktur på observationerna; att vi verkligen studerade samma företeelser
vid samtliga tillfällen funderade vi ut vad vi ville iaktta, och det resulterade i en
observationschecklista (Bilaga 1).

3.2 KVANTITATIV METOD
När en undersökning ska utföras med kvantitativ metod så är troliga slutsatser oftast
redan fastställda.
Kvantitativa metoder har två fördelar; att det går att få fram ett opartiskt mått på
sannolikheten; att slutsatserna är riktiga och att metoden är avsevärt mer okomplicerad
samt är mindre resurskrävande. 23

3.2.1 Enkät
Det finns olika sorters frågor såsom bakgrundsfrågor, identifieringsfrågor samt direkta
frågor. Med bakgrundsfrågor menas frågor som ålder, kön, utbildning, sysselsättning.
Identifieringsfrågor är sådana frågor som definierar vem respondenten egentligen är
men det är inget som finns med i sammanställningen av enkäten. Direkta frågor innebär
frågor som ställs utifrån undersökningens syfte.

En enkätundersökning är vanligen en intervju utan enskilda möten och som är kraftigt
strukturerade och normaliserade.

Att tänka på vid utformning av en enkät 24:

¾ Är frågan lättfattlig och förstår respondenten alla ord?
9 Efter en test av enkäten på några studenter visade det sig att enkäten både var lätt

att förstå och att vi inte använt oss av några svåra ord.

                                                
22 Med sällskap avses en grupp individer som sitter vid ett och samma bord.
23 Källa: Forskningsmetodik  - [http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm]
24 Källa: Andersson B-E., Som man frågar får man svar, s. 155
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¾ Är frågan tydlig och detaljerad?
9 Frågorna i vår enkät uppfattades som både tydliga och detaljerade.

¾ Innehåller frågan fler frågor än en, exempelvis: Är Du glad och lycklig?
(Respondenten behöver inte vara lycklig bara för att han/hon är glad).

9 Istället för att ha två frågor i en, har vi delat upp frågorna.

¾ Är frågan styrande eller laddad med värderingar?
9 I enkätfrågorna förekommer det inga värderingar och respondenten är inte styrd till

ett visst svar.

¾ Passar frågan till alla tänkbara respondenter?
9 Eftersom vi riktade enkäten till en viss målgrupp fanns inte denna problematik.

¾ Kan svaret på enkätfrågan påverkas av vilken sorts svarsalternativ som ska väljas av
respondenten?

9 I vår enkät finns det inte några svarsalternativ som respondenten kan tolka som
positivt eller negativt.

¾ Kan frågan kortas ner utan att kontentan ändras?
9 Vi hade detta i åtanke och höll då frågorna korta och koncisa.

¾ Är frågan bra formulerad för respondenten?
9 Vi upplevde att enkätfrågorna var bra formulerade när vi testade enkäten på våra

teststudenter.

Sammanfattningsvis bör enkätfrågorna vara korta, koncisa och lätta att förstå liksom
svarsalternativen. Frågorna och alternativen bör heller inte vara ledande för att tvinga
fram ett svar som förväntas. Hela enkäten rekommenderas att inte ta för lång tid; detta
beroende på vad som ska undersökas samt i vilken miljö.

Varför vi ville utföra en miniundersökning med enkäter (Bilaga 2), var för att ytterligare
styrka våra observationer som i sin tur verifierar eller falsifierar de uppställda
hypoteserna. Enkäterna styrker framförallt den del av observationerna där medsällskapet
studeras.

Vi beslöt oss tidigt för använda oss utav en så kort och tydlig enkät som möjligt, utan att
för den saken skull tappa fokus på den information vi vill få fram. Kravet var också att
enkäten skulle vara enkel, lättfattlig och framförallt snabb att genomföra. Detta för att
störa cafébesökarna i minsta möjliga mån. Bland de sällskap som fick ett inkommande
samtal eller SMS, utsågs ett antal respondenter som fick svara på enkäten.
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3.3 VALIDITET OCH RELIABILITET
Validitet: betyder att det relevanta i sammanhanget mäts. Validitet hos en särskild

mätmetod kan sägas ha att göra med hur gediget mätningen stämmer
överens med de fenomen som ska mätas.25

Reliabilitet: betyder att det som mäts är tillförlitligt på så sätt att med upprepade
mätningar av samma företeelse, kontrollera ifall mätningarna stämmer
överens oberoende av varandra. Stämmer mätningarna överens påvisas en
hög reliabilitet, är överensstämmelsen svag föreligger låg reliabilitet.
Högsta möjliga reliabilitet skulle betyda att alla mätningarna resulterade i
likadana mätvärden.
Reliabilitet kan även ses som i vilken utsträckning mätningarna är korrekta
från slumpmässiga fel.26

Dessa, reliabilitet och validitet, bör hållas på en hög nivå för att slutresultatet ska vara
trovärdigt.

Figur 2: Reliabilitet och validitet 27

3.4 POPULATION OCH URVAL
Populationen omfattas av cafébesökare, i åldrarna 15-35, då dessa anses vara de mest
frekventa cafébesökarna, enligt oss. Både män och kvinnor inkluderades i
undersökningen. Om det rådde oklarheter om besökarens ålder befann sig inom detta
intervall, räknades personen inte med i populationen. Urvalet består av sällskap med två
personer eller fler.

4. TEORI
Vi har valt två teorier och en kommunikationsmodell; mobilitet, Goffmans teori och
Shannons & Weavers kommunikationsmodell. Detta för att det som har studerats
innehåller både användandet av mobiltelefonen och kommunikation med och mellan
människor.

                                                
25 Källa: Autumn användbarhet & webdesign –
[http://home.swipnet.se/~w-90687/usability/reliabilitet_validitet.htm]
26 Källa: Ibid
27 Källa: [http://home.swipnet.se/~w-90687/usability/reliabilitet_validitet.htm]
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4.1 SHANNON & WEAVERS KOMMUNIKATIONSMODELL
Vi har valt att beskriva en utav många kommunikationsmodeller; Shannons & Weaver,
därför att den lättfattligt beskriver det förlopp som kommunikationen innefattar.

Figur 3: Shannons & Weavers kommunikationsmodell 28

Under Shannon & Weavers arbete på Bell Telephone Laboratories i USA utvecklades
grunden till många andra kommunikationsmodeller, där informationsflödet är det
centrala för kommunikation. Även om Shannon & Weavers vetenskapliga åsikter är
mycket matematiska och tekniska, menar de ändå att modellen är tillämpbar också på
mänsklig kommunikation.29

Modellen ovan (Figur 3) visar att kommunikationen är en enkel linjär process och en
elementär förutsättning för kommunikation är överföringen av information från sändare
till mottagare.

Den som bestämmer vad som ska sändas, är informationskällan som även fungerar som
beslutsfattare. Sändaren omvandlar därefter informationen till en signal som i sin tur går
över till mottagaren. Ett exempel på detta kan vara att X ringer ett samtal till Y. X är då
informationskällan och mobiltelefonen är sändaren. Y är destinationen och dennes
mobiltelefon är mottagaren. Signalen är de mikrovågor som mobiltelefonerna skickar
och tar emot.

Ibland kan kommunikationen bli störd av någon slags bruskälla. Denna kan bestå av
bland annat störningar på telefonledningen, någon i omgivningen som stör eller andra
ljud som gör att sändare och mottagare inte hör eller förstår varandra.
Informationsöverföringen förvrängs alltid av brus oberoende av anledning till bruset.
Således är brus allt som läggs till signalen, mellan sändare och mottagare som inte
informationskällan hade för avsikt.30

Det som är anmärkningsvärt när det gäller Shannon & Weaver är att de inte använder
begreppet feedback. Däremot är det åtskilliga efterträdare som nyttjat begreppet och

                                                
28 Källa: Fiske J., Kommunikationsteorier, s. 18
29 Källa: Ibid, s. 17
30 Källa: Ibid, s. 19

Signal
Mottagen
signal

Bruskälla

Informations-
källa Sändare Mottagare Destination
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som anser det värdefullt.31 Begreppet feedback innebär att informationskällan får en
bekräftelse på att informationen nått fram till mottagaren genom att tolka mottagarens
respons. Feedback underlättar för sändaren att anpassa informationen till mottagarens
behov.

Ibland får sändaren inte någon feedback eller har svårt att ge gensvar. Exempelvis när
en person är självcentrerad och ideligen pratar på, utan att låta andra komma till tals, får
ingen feedback då ingen har en chans att ge någon.

Shannons & Weavers modell passar bäst för linjär kommunikation såsom komradio. För
att modellen ska passa mobiltelefonin, så är feedback också ett viktigt inslag.

Varför vi ändå väljer denna modell, trots att den saknar ” feedback-delen”, är för att
andra modeller grundas på Shannon och Weavers kommunikationsmodell och den är
lättfattlig att sätta in i situationer med mobiltelefoni. De modeller som också tar med
återkopplingen, feedback, anser vi inte lämpar sig för vår studie.

4.2 MOBILITET

Categorizing mobility

“Mobility is one of those words that are virtually impossible to define in
a meaningful way. You either come up with a definition that excludes
obvious instances, or your definition is too vague; it fails to shed light on
important aspects. At the same time we all have a feeling of what it
means; the postman and the travelling salesman are mobile, the secretary
and the cook are not. Thus, we seem to be able to conceive of typical
situations in which people are mobile and when they are not.”

Kristoffersen and Ljungberg (1999)

Som Kristoffersen och Ljungberg hävdar i citatet, är det mycket svårt att definiera
mobilitet men det är ganska enkelt att komma på exempel på mobilitet och mobila
människor.

På 90-talet har vi ganska kvickt börjat uppmärksamma olika informationsteknologier,
nätverk, Internet och nu till mobila teknologier.

Istället för att fortsätta diskutera om att utveckla informationssystem har människan
istället inriktat sig på att använda informationsteknologin och fokusera mer och mer på
mobil IT-support. Människor kommer på sig själva att mer och mer använda sig av
mobil informatik. 32

                                                
31 Källa: Fiske J., Kommunikationsteorier, s. 36
32 Källa: Dahlbom B., Ljungberg F., Mobile Informatics
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Skillnad görs mellan rörelse och mobilitet; rörelse är den fysiska förflyttningen av
personer eller artefakt, medan mobilitet är den sociala interaktionen relaterad till denna
rörelse. 33

Mobilitet omfattar en bred frekvens av aktiviteter som innefattar användandet av mobil
teknologi.
Å ena sidan kan aktiviteterna vara att individer som befinner sig på olika håll använder
mobil IT för att kommunicera med varandra medan de är i rörelse. Å andra sidan
använder människor mobila medel för att interagera lokalt.
För att det ska kallas mobilitet, behöver det inte nödvändigtvis betyda att individen är i
rörelse. Personer kan sitta ner runt ett bord och använda mobil teknologi för att
interagera med folk som är närvarande på plats eller på distans. 34

Det är viktigt att göra skillnad mellan mobila individer, en mobil miljö, mobil teknologi
och mobil information. Vad är egentligen mobilt?

Mobila individer: Folk i rörelse. De flesta människor är i rörelse någon gång, men i
detta sammanhang menas folk som är mobila i sitt yrke.

Mobil miljö: Detta uttryck användes för att beskriva en miljö där mobilitet i viss mån är
nödvändigt för att folk är i rörelse och använder mobil teknologi. Mobil miljö innebär
inte att t.ex. byggnader och gator i miljön är i rörelse, utan att t.ex. ett tåg eller buss där
människor vistas i en rörlig miljö.

Mobil teknologi: Detta är en teknologi som är skapad för att vara mobil. Stationära
datorer och telefoner är inte gjorda för att vara mobila. En del mobila teknologier är
gjorda att användas för en individ i rörelse, t.ex. en freestyle.
Andra teknologier kallas också mobila, t.ex. en bärbar dator, men dessa är mer portabla
och detta är användbart när individen är stationär eller i en rörlig miljö, såsom på tåg
eller buss.

Mobil information: Komma åt information på distans. Mycket av design-orienterade
studier av mobilitet handlar om åtkomst av information när individen är i rörelse.
Mobila löntagare kommer ofta på sig själva att de saknar ett dokument eller någon
annan information som de glömt på kontoret, och därför behöver tillgång till detta på
distans.35

Andra skillnader som är viktiga att göra när det gäller mobilitet är mellan närvaro och
distans, och synkron och asynkron.

Synkron information: Den vanligaste formen av kommunikation som sker öga mot öga.
Här närvarar båda parterna och kan se och höra varandra; de tar emot och sänder
information samtidigt. Tiden är viktig och kommunikationen äger rum samtidigt vid
samma tid men deltagarna kan befinna sig på olika platser och kommunicera via
mobiltelefon.

                                                
33 Källa: Weilenmann A., Doing Mobility: Towards A New Perspective On Mobility
34 Källa: Ibid
35 Källa: Ibid
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Asynkron information: Kommunikationen innebär att det inte behöver ske samtidigt.
Ett exempel på detta är när någon lämnar en lapp åt någon annan. Platsen är densamma
men deltagarna är inte där vid samma tidpunkt. 36

Varför har mobilitet ökat? I arbetssammanhang kan en huvudorsak vara att de flesta
moderna företag är kooperativa. Detta uppmuntras också mer idag än innan med olika
projekt och att företagen är mer team-baserade. Det ökade samarbetet leder till ökat IT-
användande så att distansarbete inte längre är ett problem, exempelvis genom
användandet av e-mail. 37

En viktig förklaring till varför mobilitet har ökat är accepterandet av mobiltelefoner.
Mobiltelefonen möjliggör att människor blir mobila men också tillgängliga. Sedan
människor blivit mer tillgängliga och oberoende, var de än befinner sig, har nya
arbetssätt uppkommit i många organisationer. 38

Så länge som mobilanvändare både använder sig av stationära datorer och mobil IT, det
som passar bäst för situationen, så kommer de vanliga kontorsprogrammen att överleva.
Men om det mobila användandet skulle öka och människor skulle bli än mer mobila,
och inte ständigt sitta inne på kontoret, kommer antagligen de stationära datorerna att
försvinna mer och mer i och med att mobil teknik utvecklas. Exempelvis såsom
stordatorn blev ersatt av PC:n kommer PC:n bli ersatt av mobil teknik. 39

När IT-stöd utvecklas för mobil användning behöver vi få klart för oss vilka
förutsättningar vi behöver för arbetet. Än så länge har vi fastnat lite i att använda oss av
skrivbordsmiljö och det här innebär att det kommer att bli en enorm etnografisk uppgift
att fokusera på mobilt arbete. Till att börja med måste vi försöka få en bild av de
varianter som mobil IT används till i syfte att få fram någon slags struktur. Här följer ett
försök till att skaffa en slags bild som karakteriserar tre varianter av mobilitet som visar
exempel på IT-användning som kallas vandring, resande och besökande. 40

Alla aktiviteter innehåller någon sorts mobilitet. Exempelvis traditionellt kontorsarbete
beskrivs ofta som stationärt. Trots det omfattas ändå kortare rundor till kaffemaskinen,
kopiatorn eller besök till andra kontor m.m. som kontorsarbete. Denna slags mobilitet
kallar vi vandring. En mobil IT-stödsanvändare lägger in en ny notering till sin ” att-
göra-lista” på sin handdator medan denne hjälper PC-användare på deras kontor, är bara
ett exempel på IT-användandet vid vandring. 41

Ett typiskt exempel på resande mobilitet är när en person kör bil. Resande är i rörelse
från en plats till en annan i ett fordon. Ett exempel på detta är en reporter på en
radiostation som pratar med någon i mobiltelefonen medan denne kör till en plats, där
reportern ska rapportera ifrån. 42

En annan typ av mobilitet är besökande. En konsult som spenderar ett par dagar hos en
klients organisation och använder en PC är ett typiskt exempel på besökande mobilitet.
                                                
36 Källa: Weilenmann A., Doing Mobility: Towards A New Perspective On Mobility
37 Källa: Dahlbom B., Ljungberg F., Mobile Informatics
38 Källa: Ibid
39 Källa: Ibid
40 Källa: Ibid
41 Källa: Ibid
42 Källa: Weilenmann A., Doing Mobility: Towards A New Perspective On Mobility
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Ett annat exempel är en resande inspektör på en tanker utanför Afrikas kust. Han går
strikt igenom en checklista på sin handdator för att verifiera båtens säkerhetscertifikat.43

Figur 4: Tre modaliteter av mobilt IT-användande 44

Luff och Heath definierar olika mobilitetstermer i sin artikel ” Mobility in
Collaboration” (1998). De beskriver mobilitetstyperna som de funnit i sina studier. De
talar om mikromobilitet, lokal mobilitet, och distans mobilitet.

Mikromobilitet: Definieras som ”sättet som en artefakt kan bli mobiliserad och
manipulerad för olika syften vid olika omständigheter, eller vid olika områden”. 45

Ett exempel på mikromobilitet från deras studier, är det sätt som en pappersjournal är
använd som källa för kommunikation och samarbete, skickad runt på kontoret och till
olika personer.

Lokal mobilitet: Är en term som används för att beskriva mobilitet med ett visst
avstånd, såsom att gå emellan rum och våningar på ett kontor.

Distansmobilitet: Är när personer interagerar med varandra på distans med hjälp av
teknologi.46

Det är viktigt att påpeka att mikromobilitet har att göra med den fysiska rörligheten av
artefakter, lokal mobilitet med rörelsen hos människor och distansmobilitet har att göra
med interaktion mellan människor som är på olika håll.47

4.3 ERWING GOFFMANS TEORI
Teoretikern Erwing Goffman var en utpräglad empiriker, d.v.s. att han baserar sina
teorier på fakta. Goffman kopplas ofta ihop med observationer.48 Han fokuserar på
individens agerande i förhållande till sin omgivning för att behålla sin självbild. Ett
exempel på detta är när någon snubblar i en trappa och säger: - Hoppsan.

                                                
43 Källa: Dahlbom B., Ljungberg F., Mobile Informatics
44 Källa: Ibid
45 Källa: Fritt översatt från Luff, P., Heath C., Mobility in Collaboration
46 Källa: Weilenmann A., Doing Mobility: Towards A New Perspective On Mobility
47 Källa: Ibid
48 Källa: Andersen H., Kaspersen L., Klassisk och modern samhällsteori, s. 225
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Detta menar Goffman är ett beteende för att visa för omgivningen att rörelserna i
normala fall är under kontroll och för att människan alltid försöker framstå i så god
dager som möjligt.

Aktör, scen, rekvisita, setting och publik är begrepp som Goffman infört i det sociala
samspelet mellan människor.

Aktör: Nyckfull figur som äntrar scenen. Ofta finns det också medaktörer på scenen.

Scen: Det är där som skådespelet utspelas med aktörer och mellan aktörer.

Rekvisita: Kan finnas mer eller mindre rekvisita på scenen och den kan också vara
abstrakt.

Setting: Allt detta, aktör/aktörer, scen och rekvisita, tillsammans kallas setting och inom
detta sker skådespelet.

Publik: Omgivningen som iakttar skådespelet.

Ifall en aktör spelar en roll många gånger inför samma publik är det troligt att det
uppstår ett socialt samband mellan aktören och publiken.  Det första intrycket av en
aktör är av stor betydelse. Det är därför väsentligt att aktören spelar sin roll trovärdigt.
Det är underförstått att rollen som en individ spelar, uppfattas av omgivningen som
individens personliga egenskaper.

Goffman anser att rollen är kopplad till en bestämd status. För att förstärka rollen måste
den spelas upp många gånger inför en publik.

” Många iakttagare har rapporterat att en flicka som blir uppringd på ett studenthem
ofta ordnar så att hon blir uppringd flera gånger i följd så att alla de andra flickorna
ska få gott om tillfällen att höra hur ofta hon blir kallad till telefonen.” 49

Det som citatet visar är att de andra flickorna på studenthemmet får en uppfattning om
hur populär flickan är på grund av alla telefonsamtal. Goffman menar att en individ kan
vara taktisk i sitt agerande, om än vara omedveten om detta. Individen beter sig på ett
visst sätt på grund av att dennes omgivning fordrar ett sådant beteende. 50

Goffman skriver också om ansiktsaktivitet, face-work, vilket innebär att bevara sitt
”ansikte” inför andra, för att motverka ”missöden”, exempelvis om det kommer fram
information om individen som inte passar in i den personbilden som de övriga i gruppen
har. 51

Goffman anser att ”inte så mycket har för avsikt att studera människorna och deras
ögonblick utan mera ögonblicken och deras människor”. 52

                                                
49 Källa: Goffman E., Jaget och maskerna, s. 13
50 Källa: Ibid, s. 13
51 Källa: Goffman E., När människor möts, s. 17
52 Källa: Månsson P., Moderna samhällsteorier, s. 160
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Med hjälp av Goffmans teori kan vi på ett mer lättbegripligt sätt förstå samspelet mellan
människor i en social miljö, när vi gör observationer.

5. RESULTAT

5.1 OBSERVATIONER
Totalt antal observationspersoner blev 112 stycken i 49 stycken sällskap under
14 observationstillfällen. I det totala antalet samtal är alla inkommande samtal räknade,
även de där inte mobiltelefonen låg framme på bordet. Vidare behöver det inte vara
samma person som exempelvis håller i sin mobiltelefon och som får ett samtal.
Till hjälp, för att kunna svara på vår problemformulering, strukturerade vi upp
observationerna med hjälp av de frågor (Bilaga 1) som redovisas nedan tillsammans
med resultatet.

ª Lägger mobiltelefonanvändaren fram mobiltelefonen på bordet?
Av de 112 observerade personerna blev resultatet på frågan var det 56 stycken, hälften,
som lade fram sin mobiltelefon.

ª Håller mobiltelefonanvändaren i sin mobiltelefonen? (ej SMS:ar)
20% av de 56, som lägger fram sin mobiltelefon, håller också i den utan att för den
sakens skull göra någonting annat än att just hålla i sin mobiltelefon.

ª Är ringsignalen på?
76%, av 33 stycken inkommande samtal, hade på ringsignalen och 24% hade signalen
avstängd.

ª Om ringsignalen är på; är den hög, normal eller låg?
Av de 33 stycken inkommande samtalen hade 9 en hög ringsignal, 7 hade en normal
ringsignal, 9 hade en låg ringsignal och i 8 av fallen var telefonen på ljudlös.

Figur 5: Diagrammet visar vilken sorts ringsignal mobiltelefonanvändaren har.

 Hög signal
28%

 Normal signal
21%

 Låg signal
27%

 Ljudlös
24%



-  16  -

ª Stannar mobiltelefonanvändaren kvar vid sitt sällskap eller går därifrån vid samtal?
I samtliga 33 ”samtalsfall” har mobiltelefonprataren stannat kvar vid sitt sällskap.

ª Är samtalstonen hög, normal eller låg?
I 10 av fallen pratade mobiltelefonanvändaren högt i mobiltelefonen, 7 pratade med
normal samtalston, 15 pratade lågt samt att det var 1 respondent som nekade samtalet.

Figur 6: Diagrammet visar vilken samtalston som mobiltelefonprataren använder.

ª Förekommer det mest mobiltelefonsamtal eller SMS?
Under de 14 observationstillfällena förekom det 18 SMS och 33 samtal, alla
inkommande.

Figur 7: Diagrammet visar andel samtal kontra andel SMS.
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ª Vad gör de övriga i sällskapet under samtalet/SMS:andet?
De aktiviteter som försiggick i de olika sällskapen var bl.a. att de tog upp sin egen
mobiltelefon, tystnar, fnissar med i samtalet, lyssnar på den som pratar, fortsätter att äta,
tittar i busstidtabellen. När det var fler än 2 stycken i sällskapet förekom det också att de
övriga i sällskapet pratade med varandra lågt under det pågående mobiltelefonsamtalet.

ª Nekar mobiltelefonanvändaren samtalet när det ringer? 53

Endast vid ett tillfälle av 33 nekade mobiltelefonanvändaren samtalet när det ringde.

ª Publik eller privat mobiltelefon? 54

Av 18 stycken SMS var 5 stycken publika SMS d.v.s. att de visade upp SMS:et för de
andra i sällskapet. Utöver de 18 var det 2 stycken som visade upp gamla sparade SMS.

5.2 ENKÄTER
För att styrka observationerna genomförde vi en miniundersökning med 10 stycken
enkäter som delades ut till ett urval cafégäster (Bilaga 2).

På frågan om respondenterna tycker det är störande när någon i sällskapet pratar i
mobiltelefon, svarade 3 av 10 att de tycker att det är störande när det förekommer och
på frågan om hur störande de tycker att det är, svarade en ’inte särskilt störande’, en
svarade ’lite störande’ och en ’ganska störande’.

2 av 10 respondenter svarade att de anser att det är störande när någon i sällskapet sitter
och SMS:ar och båda två svarade att de tycker att det är ’lite störande’.

På den sista frågan svarade 4 av 10 att de tycker att det är störande när någon i
sällskapet har på ringsignalen på mobiltelefonen varav två ansåg att det var ’inte särskilt
störande’, en ansåg att det var ’lite störande’ och en ansåg att det var ’ganska störande’.

6. ANALYS
Med hjälp av enkäterna kunde observationerna verifieras och på så sätt ökade
validiteten samt reliabiliteten i studien markant. Validiteten ökade på grund av att vi fått
svar på det som vi forskat efter och reliabiliteten ökade med anledning av att
mätningarna stämmer överens, oberoende av varandra. Enkätundersökningens syfte var
att styrka observationsdelen, där medsällskapet iakttas. Därefter verifieras eller
falsifieras hypoteserna med stöd av observationerna.

De olika skalorna på observationsfrågorna såsom lågt, normalt och högt är utifrån våra
egna sinnesintryck. Det hade inte riktigt funnits utrymme för att sitta med en
decibelmätare för att mäta en korrekt ljudvolym på ringsignalen eller samtalstonen. Det
kan också förhålla sig så att mobiltelefonen är inställd på ljudlös, det vill säga att
mobiltelefonen fortfarande är påslagen, men den använder ingen ljudsignal. Ljudlös kan
                                                
53 Vad vi menar med att neka telefonsamtalet är att respondenten väljer att inte svara, men ändå inte
stänger av mobiltelefonen.
54 Med publik mobiltelefon menar vi att mobilanvändaren visar upp sin mobiltelefon för någon/några i sitt
sällskap, exempelvis visar upp ett SMS som mottagits.
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också innebära att mobiltelefonen är utrustad med ett så kallat vibratorbatteri, som
vibrerar när det ringer eller när ett SMS inkommer.

Det som kunde utläsas av resultatet var att det fanns tre olika typer av medsällskap,
indelade i olika grupper; 1, 2 och 3.

Grupp 1: Den tysta gruppen - de som satt helt tysta eller pratade mycket lågt.
Sällskapen som var helt tysta, påträffades i regel när det var två stycken vid
bordet.

Grupp 2: Denna grupp kunde också sitta tysta, men sysselsatte sig på olika sätt såsom
exempelvis att sitta och fingra på kaffekoppen, fortsätta äta, trumma med
fingrarna på bordet eller tog upp sin egen mobiltelefon och engagerade sig
med den.

Grupp 3: Den grupp som lade sig i samtalet. Utan hänsyn till den som pratar, blandade
sig de övriga i sällskapet sig i telefonsamtalet.

Den första hypotesen som ställdes i problemformuleringen var att det tas emot fler SMS
än samtal. Detta visade sig ganska tidigt vara oriktigt, då det framgick att det faktiskt
var flest samtal som togs emot.
Hypotes nummer två, att det förekommer fler publika SMS än privata, kunde också
falsifieras, men detta visade sig först senare i studien. Knappt hälften av alla
inkommande SMS var publika.
Antagandet att mobiltelefonprataren oftast pratar lågt var i jämförelse med de som
pratar högt, stämde, då 15 av mobiltelefonpratarna pratade lågt jämfört med 10 som
pratade högt.

För att lättare kunna visa kopplingen mellan observationerna, kommunikationsmodellen
och teorierna, kommer ett antal scenarion, från våra observationstillfällen, att
exemplifieras nedan.

6.1 SCENARIOT PÅ CAFÉ ETT
En hög ljudsignal, från en mobiltelefon, ljöd genom cafélokalen. Alla gästerna tittade
sig omkring och försöker orientera vart signalen kommer ifrån. Två kvinnor sitter vid
ett bord varav den ena kvinnan, vi kan kalla henne Frida, tar upp sin mobiltelefon och
svarar högljutt. Samtalet mellan Frida och hennes väninna, som vi kallar Malin, upphör
för en kort stund. Malin, som efter ett ögonblick förstår vem Frida fått samtal ifrån,
börjar delta i mobiltelefonsamtalet med frågor och kommentarer.
Vid ett bord bredvid sitter ett par äldre damer som riktar sin uppmärksamhet mot
väninnorna, för att strax därefter återgå till sin egen pratstund.

6.1.1 Samband med Shannon & Weavers kommunikationsmodell
I scenariot ovan, när det kopplas till Shannon & Weavers kommunikationsmodell,
definieras den som ringer till Fridas mobiltelefon som informationskälla och
informationskällans mobiltelefon är sändare. Fridas mobiltelefon verkar som mottagare
och Frida som destination. Samtalet fungerar som signal med hjälp av de mikrovågor
som mobiltelefonerna skickar och tar emot. Eftersom modellen är anpassad till linjär
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kommunikation har vi tolkat i fall med användning av mobiltelefon, att den som ringer
upp är också den som är informationskällan.

Den bruskälla som förekommer i skådespelet är å ena sidan väninnan Malin, som lägger
sig i samtalet, och å andra sidan är det allt buller och slammer i cafélokalen. Feedback
utbyts kontinuerligt under samtalet i och med att det sker kommunikation i båda
riktningar samtidigt.

6.1.2 Samband med mobilitetsteorin
När mobilitetsteorin sätts ihop med scenariot, använder sig Frida av mobil teknologi,
det vill säga att hon nyttjar en teknologi som är producerad för att vara mobil. Hon
använder sig också av vanligaste utväxlingen av information; synkron kommunikation.
Med detta menas att Frida, samt den hon pratar med, sänder och tar emot information
samtidigt, trots att de befinner sig på olika platser. Scenariot beskriver också
distansmobilitet, då personerna interagerar med varandra på distans eftersom de
använder sig av mobiltelefoner.

6.1.3 Samband med Goffman
När scenariot sätts samman med Goffmans teori agerar samtliga cafégäster, i första
skedet, medaktörer. Cafét fungerar som en scen, där scenariot utspelar sig. Då Frida
svarar i mobiltelefonen, rekvisitan, skiftar de övriga cafégästernas roll till att bli publik
som iakttar skådespelet och Frida intar rollen som aktör. När Malin sedan börjar lägga
sig i samtalet återtar hon rollen som medaktör. De enda två i publiken som tycks bry sig
om skådespelet en kort stund, är de två äldre damerna, innan de också återgår till att
vara en likgiltig publik.
Samtliga aktörer, medaktörer, publiken, scenen och rekvisitan fungerar som ett, det som
Goffman kallar, setting.

6.2 SCENARIOT PÅ CAFÉ TVÅ
En man och en kvinna satt vid ett bord på café Två. För enkelhetens skull kallar vi dem
för Adam och Stina. Det är fullsatt med gäster i lokalen och ljudnivån är hög. Adam tar
plötsligt upp sin mobiltelefon och börjar prata. Eftersom det inte hördes någon
ljudsignal förstod vi att mobiltelefonen ”ringde” utan någon hörbar signal. När samtalet
drar ut på tiden, börjar Stina trumma med fingrarna i bordet. En kort stund senare tar
Stina upp sin mobiltelefon och fingrar på den. Sedan blev Adams samtalston avsevärt
högre och vi uppfattade att personen i andra änden, befann sig i ett område med dålig
mottagning. De andra cafégästerna tog ingen notis om Adam och Stina, trots att Adam
samtalade högt.

6.2.1 Samband med Shannon & Weavers kommunikationsmodell
Det som skiljer sig från scenariot på café Ett är att bruskällan är lite annorlunda.
Bruskällan kan identifieras som dels att ljudnivån på caféet är hög och surrig och dels
den störning som blev när den Adam samtalade med hamnade i radioskugga.
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6.2.2 Samband med mobilitetsteorin
I likhet med det föregående scenariot används mobil teknologi i form av mobiltelefoner.
Kommunikationsformen är synkron samt att i och med interaktionen mellan
mobiltelefonanvändarna sker på distans innebär detta återigen distansmobilitet.

6.2.3 Samband med Goffman
I denna situation är aktören Adam, i det inledande skedet, medan Stina är publik. De
övriga gästerna agerar också publik, men riktar inte uppmärksamheten mot Adam och
Stinas bord; scenen. När Stina börjar trumma med fingrarna i bordet då samtalet drar ut
på tiden, innebär detta ett ” face-work”, det vill säga att hon inför Adam försöker
bibehålla ”ansiktet”, fastän hon verkade irriterad över det långa samtalet.

6.3 SCENARIOT PÅ CAFÉ TRE
I detta scenario kallar vi deltagarna Mats och Jonas, som sitter och fikar vid ett bord och
det är bara ett fåtal andra gäster i lokalen; en lågmäld atmosfär. Jonas mobiltelefon
ringer med hög ringsignal varvid Jonas snabbt plockar upp mobiltelefonen ut fickan,
tittar efter vem det är som ringer på telefonskärmen och nekar samtalet med en högljudd
suck.
Kort därefter får Mats två SMS i tät följd som han läser, skrattar till, och visar upp
mobiltelefonen för Jonas. På nytt får Mats ett SMS, men detta meddelande lämnas
därhän, med en kommentar om att meddelandet handlade om att han lämnat kvar en
viktig handling på arbetet. Övriga cafégäster uppmärksammade inte händelserna.

6.3.1 Samband med Shannon & Weavers kommunikationsmodell
Skillnaden i detta scenario, jämfört med de två tidigare, är att i första händelsen, när
Jonas nekar samtalet, saknas ett samband med Shannons & Weavers modell i och med
att ingen kommunikation äger rum.
I den andra händelsen är informationskällan den som skickat SMS:et till Mats och Mats
är destinationen samt att mobiltelefonerna är sändare respektive mottagare. Den enda
bruskällan som kan tänkas uppkomma är ifall det är avbrott i SMS-tjänsten hos
mobiltelefonoperatören och SMS:et inte kommer fram, men i detta fall är bruskällan
obefintlig eller att den, för oss, är okänd.

6.3.2 Samband med mobilitetsteorin
Liksom i de scenarion vi skrivit om tidigare, finns här inslag av mobil teknologi, i form
av mobiltelefonerna. Den mobila informationen representeras av det SMS Mats tar
emot, där innehållet handlar om arbete.
Eftersom SMS inte kräver att kommunikationen sker samtidigt, tillhör detta gruppen
asynkron information, då ett SMS inte är tvunget att läsas omedelbart.
Återigen skildras distansmobilitet genom att två personer interagerar med varandra med
hjälp av mobiltelefonerna.
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6.3.3 Samband med Goffman
På café Tre är Jonas inledningsvis aktören, då det ringer i hans mobiltelefon. Mats är
publik tillsammans med resterande gästerna en kort stund innan publiken återgår till att
inte intressera sig för skådespelet. Då Jonas suckar högljutt kan paralleller dras till det
som Goffman menar är, att individen vill visa upp sin bästa sida och inte vill sticka ut,
och också klargöra att han tycker det är pinsamt att det ringer eftersom det är väldigt
tyst i lokalen.
Då Mats tar emot SMS blir han aktör och Jonas övergår till att vara medaktör då han får
ta del av meddelandena. Rekvisita i båda händelserna är mobiltelefonen.
Mats uppvisar också indirekt att han är populär och att han har en viss status, då han tar
emot ett flertal SMS.

7. DISKUSSION

För att göra människors vardag lättare har nya behov skapats. Från att mobiltelefonen
har varit endast ett kommunikationsmedel har den också blivit en resurs för många
människor. Idag nyttjas mobiltelefonen också som ett redskap för både tidsfördriv och
för att lagra information för exempelvis kontakter. Den används också som klocka,
kamera och radio. Men det huvudsakliga ändamålet med mobiltelefonen är att den ska
vara ett redskap för att kunna kommunicera med. 55

Vårt beteende och vardag har blivit annorlunda sedan mobiltelefonen fick sitt
genombrott. Ett tydligt exempel på detta är att något inte längre bestäms på förhand
såsom att bestämma träff på ett café; detta sker oftast samma dag och dessutom används
mobiltelefonen för att ringa den andra för att tala om att personen är väntad. 56

Ingenting kan vänta till senare; allt måste hända nu, såsom när något har hänt eller om
någon fråga är obesvarad så måste den besvaras omedelbart eller det som hänt måste
berättas omgående - då är mobiltelefonen nära till hands.

I jämförelse mellan vad mobiltelefoner betyder idag och bara för några år sedan,
utvecklas förhållandet till mobiltelefonen konstant. Den blir mer och mer accepterad i
samhället och i fler och fler olika miljöer. Exempelvis så var det tidigare otänkbart att
ha med sig sin mobiltelefon på restauranten eller på en lektion i skolan. Och var den
med så var det osannolikt att den var påslagen.

Eftersom tekniken har gått framåt och mobiltelefonnätet byggts ut behövs det inte pratas
så högt i mobiltelefonen längre, utan det går bra att prata i ”normal” samtalston eller
något lägre för att visa hänsyn och inte störa någon annan. Det var inte möjligt förr, när
det var mycket störningar på linjen och mobiltelefonanvändaren var därför tvungen att
gasta högljutt, och än mer omöjligt var det när den andre försvann i radioskugga. Det
gick inte att undvika att märka att vederbörande pratade i mobiltelefon. Detta bekräftas
också av våra resultat.

Mobiltelefonin bland unga växer hela tiden och yngre och yngre använder sig av
teknologin. Det framgick också tydligt i TV-programmet Plus den 15 december 2003,
då de frågade barn vad de önskade sig i julklapp. Ett utav barnen svarade att hon
                                                
55 Källa: Ask, M. et al., Children of the revolution
56 Källa: Ibid
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önskade sig en mobiltelefon. Då hon bara var i 5-6-årsåldern verkar detta lite underligt
för oss. Vad använder en 5-åring en mobiltelefon till? Detta gör att vi tror att
mobiltelefonanvändandet kommer att öka stort i framtiden eftersom det kommer bli ett
ännu mer naturligt inslag i vardagen, än vad det är idag.

Mobilitet är här för att stanna. Vi kommer att bli mer och mer mobila i vårt beteende.
Vi tror att eftersom mobilitet är så pass brett område idag, kommer den att bli mer
specificerad i framtiden och det som idag räknas till mobilitetsområdet kommer att
kallas någonting annat.

Den uppfattning vi hade innan vi gick ut på fältet, för att genomföra observationerna,
var att det inte skulle bli så svårt att observera personer i cafémiljö, utan att bli
upptäckta. Uppfattningen stämde så när som på vid ett tillfälle, då vi fick känslan av att
vi var iakttagna av ett sällskap. Eftersom observationstillfället ändå närmade sig slutet,
bestämde vi oss för att avbryta. Vid de första tillfällena kändes det lite obekvämt att
sitta och studera människor utan deras vetskap, men rollen som observerare intogs
snabbt.

I slutet av observationsdelen, skulle enkäten delas ut till tio respondenter. Detta kändes
ganska motigt att störa personer i en sådan informell miljö. Enkäten blev oftast väl
mottagen av respondenterna; antagligen just för att den var så kort och koncis samt att
det var få frågor och att den gick mycket snabbt att fylla i. Vid något tillfälle var det en
respondent som gnällde lite men efter lite övertalning av medsällskapet fyllde ändå
respondenten i enkäten.

Vi ställer oss frågan varför det är så pass många som lägger fram sin mobiltelefon på
bordet, 50%, och vi tror att det är delvis för att visa upp mobiltelefonen för alla andra,
en statuspryl, såväl som att ha den nära tillhands ifall någon vill nå personen ifråga. En
annan aspekt är att mobiltelefonägaren vill ha uppsikt över sin mobiltelefon för att ingen
ska stjäla den, vilket kanske är lättare att göra ur jackfickan eller ur en väska. Det kan
också vara så att mobiltelefonen är ställd på ’ljudlös’ och det är då lättare att se när
någon ringer eller skickar SMS eller att mobiltelefonen används som klocka.

Det som förvånande oss en del var att det var så många som satt och höll i sin
mobiltelefon och detta föreföll vara ett relativt stort antal i jämförelse med vad vi
trodde. Det vi också förvånades över var att det var så stark majoritet för de som hade
på ringsignalen, oavsett styrka på signal. Vi har upplevt detta ganska oartigt mot både
det egna sällskapet och andra i lokalen i och med att det är ett störningsmoment, och då
mest för övriga i lokalen. Varför det skulle vara mer störande för övriga i lokalen än för
det egna sällskapet, är för att det finns en större acceptans inom ett sällskap, då oftast
gruppen vet om mobiltelefonanvändarens vanor. Detta grundar vi på egna upplevelser,
men också det vi observerat indirekt.

I vår observationsstudie stannar samtliga mobiltelefonanvändare kvar vid sitt sällskap
när de får ett mobiltelefonsamtal. Detta finner vi i vissa sammanhang respektlöst,
exempelvis vid sammanträden eller vid formella möten, men när det gäller cafémiljö
verkar det accepterat i allmänhet. Ändå är det imponerande att det faktiskt är nästan
hälften som pratar med låg samtalston, när de pratar i mobiltelefon i en sådan informell
miljö.
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I de tre olika slags grupperna av medsällskap, anser vi att anledningen till att grupp 1
sitter tysta är att de vill visa hänsyn till den som pratar i mobiltelefon. Även i grupp 2
visas hänsyn till mobiltelefonprataren, men ändå med en viss irritation, som visas
tydligt exempelvis genom att medsällskapet trummar med fingrarna i bordet eller
fingrar på kaffekoppen.
Den tredje gruppen respekterar inte den som pratar i mobiltelefon, så den lägger sig i
med kommentarer och frågor. Detta förefaller dock helt naturligt i de sällskap som vi
observerat; de tycks ha informella normer där detta är tillåtet och accepterat.

I scenariot café Tre, då Jonas nekar mobiltelefonsamtalet, vet vi inte anledningen till
detta. Det kan ha varit att han tyckte det var pinsamt att mobiltelefonen ringde så högt,
när det inte var så högljutt i omgivningen likväl som det kan ha varit någon han absolut
inte ville prata med. Eftersom detta endast inträffade vid ett av 33 samtal i vår studie, får
det kanske anses som ett undantag.

Hypotesen om att det var fler samtal än SMS som togs emot, stämmer gissningsvis inte
riktigt överens i andra populationer eller i andra miljöer. Detta grundar vi på våra egna
och bekantas användarbeteende. De flesta får fler SMS än vad de får samtal. Att så inte
var fallet i vår studie beror på, anser vi, främst miljön och vilket urval vi gjort. Vi tror
också det kan bero på att konkurrensen bland mobiltelefonoperatörerna har hårdnat och
det har tillkommit många operatörer och därmed har samtalstaxorna sjunkit de senaste
åren.

Att publika SMS inte förekommer så ofta som vi först antog beror antagligen på den
åldersspridning i urvalet. Detta medför att vår hypotes om att det förekommer fler
publika SMS än privata, inte stämde. Om urvalet hade koncentrerats till en yngre
population hade utfallet nog sett lite annorlunda ut. Trots att publika SMS inte förkom
så pass mycket som vi trodde, tror vi ändå att det är på uppgång i och med den yngre
generationens mobiltelefonanvändande, då publika SMS inte påträffades lika ofta förr
som det gör idag, men det har fortfarande inte ”hunnit ikapp” de privata SMS:en.
Under vår studie fick vi intrycket att yngre individer har ett mer präglat
mobiltelefonbeteende. Vi tyckte att det på något sätt märktes att de yngre är uppväxta
med mobiltelefoner, något som den äldre generationen får ta till sig på ett mer krystat
och onaturligt sätt. Men i de fall som publika SMS förekom i våra observationer visades
mobiltelefonen upp för sällskapet med en viss belåtenhet. Och med Goffmans liknelse
kan detta ses som ett behov av att visa upp en statuspryl och också sin popularitet. Från
att mobiltelefonen har varit en ren statuspryl såsom för försäljare i rörelse, har den
numer blivit en del av vardagen i de flesta åldersgrupper, då nästan alla människor har
en mobiltelefon idag.

Den sista hypotesen; att mobiltelefonprataren oftast pratar lågt, visade sig stämma.
Enligt Goffman försöker alltid individen bevara sitt ”ansikte” inför sin omgivning, så
hypotesen stämmer troligen för att mobiltelefonprataren vill visa hänsyn till andra i
lokalen och för att inte delge för mycket av sitt privatliv till utomstående, och på så sätt
eventuellt ”tappa ansiktet”.
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I tolkningen av Goffmans teori, vem som agerar aktör och medaktör, har vi översatt
detta till att den som är aktören är den som gör något aktivt framträdande på scenen och
den som är medaktör innehar en biroll och som framgår av våra scenarios kan rollerna
skifta snabbt.

7.1 FORTSATT FORSKNING
Förslag till fortsatt forskning kan vara att göra liknande observationsstudier med en
annan population och i en annan miljö. Det som kan göras annorlunda då är att studien
kan fokuseras mer på yngre åldersgrupper och undersöka hur deras
mobiltelefonbeteende förhåller sig. Vad har de för informella normer och regler? Är det
mer accepterat hos dem att lägga sig i andra mobiltelefonsamtal?

Dessutom skulle de vara mycket intressant och se hur den äldre generationens
inställning till mobiltelefoner är och se hur deras mobiltelefonkultur ter sig. Också deras
krav; de är kanske inte i behov av varken att ha en radio eller en kamera i
mobiltelefonen. De använder sig utav en vanlig telefon för att ringa – är det även så med
mobiltelefonen?

8. SLUTSATS
Slutsatsen för den första hypotesen, att det tas emot fler SMS än samtal, pekar på att det
faktiskt håller på ske en förändring eftersom det i själva verket tas emot fler samtal än
SMS. Den största orsaken just till denna förändring är förmodligen att samtalspriserna
sjunkit och att det finns ett större urval av mobiltelefonoperatörer idag än för bara några
år sedan.

Den andra hypotesens slutsats, att det förekommer fler publika SMS än privata, är att
även om det förekommer fler privata är de publika SMS:en på uppgående och det är
mer legitimt att visa upp sin mobiltelefon med dess funktioner idag än var det var förr, i
och med den yngre generationens anammande av mobiltelefonanvändandet.

Slutsats för hypotes nummer tre, att mobiltelefonprataren oftast pratar lågt, är att denne
vill visa hänsyn till andra som befinner sig i närheten inne på caféet och vill inte lämna
ut sitt privatliv till främmande personer.

Huvudfrågeställningen i denna uppsats är: Hur används mobiltelefoner i en social
miljö?
Vår slutsats blir att denna uppsats är en indikation på hur mobiltelefonanvändandet
förhåller sig idag. Det vi kan fastställa är att mobiltelefonanvändandet och beteendet
runtomkring mobiltelefoner ständigt förändras. Vi kan konstatera att
mobiltelefonanvändandet är relationsberoende, vilket vår studie tydligt visat, då det
finns en större acceptans för en mobiltelefonpratare i ett sällskap, eftersom sällskapet
oftast känner till mobiltelefonpratarens vanor och ovanor. Det finns inte lika stor
acceptans för en person som sitter och pratar i mobiltelefon vid bordet bredvid. Men det
finns ännu ingen vett och etikett när det gäller mobiltelefonvanor exempelvis så finns
det stora skyltar på biografen samt att det också ofta visas en reklamfilm innan filmen
börjar, där besökarna uppmanas att stänga av sina mobiltelefoner.
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Mobiltelefonen är fortfarande ett ganska nytt fenomen och mobiltelefonanvändandet
kommer så småningom att stagnera vilket också möjligen leder till någon slags praxis
för användandet av mobiltelefoner.
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Bilaga 1

Observationschecklista

ª Lägger mobiltelefonanvändaren fram mobiltelefonen på bordet?
ª Håller mobiltelefonanvändaren i sin mobiltelefon? (ej SMS:ar)
ª Är ringsignalen på?
ª Om ringsignalen är på; är den hög, normal eller låg?
ª Stannar mobiltelefonanvändaren kvar vid sitt sällskap eller går därifrån vid samtal?
ª Är samtalstonen hög, normal eller låg?
ª Förekommer det mest mobiltelefonsamtal eller SMS?
ª Vad gör de övriga i sällskapet under samtalet/SMS:andet?
ª Nekar mobiltelefonanvändaren samtalet när det ringer?
ª Publik eller privat mobiltelefon?



Bilaga 2

När Du befinner dig på ett café:

Tycker du det är störande när någon i sällskapet pratar i mobiltelefon?

Ja o Nej o

Om ja, hur störande?

Inte särskilt o Lite störande o Ganska störande o Mycket störande o

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tycker du det är störande när någon i sällskapet SMS:ar med mobiltelefonen?

Ja o Nej o

Om ja, hur störande?

Inte särskilt o Lite störande o Ganska störande o Mycket störande o

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tycker du det är störande när någon i sällskapet har på sin ringsignal på mobiltelefonen?

Ja o Nej o

Om ja, hur störande?

Inte särskilt o Lite störande o Ganska störande o Mycket störande o

Tack för din medverkan!


