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Abstract  
This thesis analyzes mobile social networking, with the use of smartphones. The 
purpose is to illustrate what subjective user values there are for the user type known as 
"early adopters". We look deeper into how society is changing due to how technology is 
advancing, and what consequences these changes bring us. Furthermore, we study a 
specific group of people, professionally engaged within the IT and Media business and 
therefore progressive in adopting new technologies. We study their use of the social 
network Facebook combined with Apple’s iPhone, and analyze the result of interview 
research and observations, using the theoretical model Theory of Consumption Values. 
This model is used to clarify different types of user-experienced values, such as 
functional values, social values, emotional values, epistemic values and conditional 
values. By analyzing the result, we find that the prime values among our participants 
concern availability and information. Distinguishing how social networking among our 
participants focuses on personal approach, the value of the personal trademark, and how 
knowledge and accessibility with new technologies and trends come to be extremely 
important within their profession. 
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Frida Ström 

Sammanfattning 
Detta arbete undersöker mobilt socialt nätverkande med smartphones som verktyg och 
har som syfte att belysa subjektiva värden i användandet hos en grupp så kallade ”early 
adopters”. Vi tittar närmare på hur samhället förändras i takt med att tekniken utvecklas, 
och ser till vilka konsekvenser och behov denna utveckling skapar. Vidare analyserar vi 
en grupp yrkesverksamma personer inom IT – och Mediabranschen, som ligger i 
framkant vad gäller teknikanpassning. Vi studerar hur de använder det sociala mediet 
Facebook i kombination med produkten iPhone, och analyserar det resultat vi får fram 
från intervjuer och observationer mot den teoretiska modellen Theory of Consumption 
Values. Denna modell används för att reda ut olika typer av upplevda värden hos vår 
nämnda intressegrupp, såsom; funktionella värden, sociala värden, emotionella värden, 
epistemiska värden samt situationsberoende värden. Genom att göra en resultatanalys 
kommer vi fram till att de främsta värden som vår intressegrupp ser med det 
kombinerade användandet av Facebook och iPhone handlar om tillgänglighet och 
information. Vi ser också hur det sociala nätverkandet är fokuserat på den personliga 
framtoningen, dvs. det personliga varumärkets betydelse för dessa människor, samt att 
kunskap om ny teknik och trender är mycket viktigt för dessa i deras arbete. 
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Nomenklatur 
 
App 
Programvara för iPhone som kan utvecklas av användare och finns tillgänglig via 
Apples appstore. Finns i gratis- och kostnadsvarianter. 
 
Apple 
Innovativt amerikanskt företag som utvecklar medie- och dataprodukter för 
konsumenter och företag.  
 
Early adopters  
Kundsegment som tidigt anpassar sig till nya innovativa produkter och därmed ofta är 
"trendsättare" för kommande marknad. 
 
Chat 
Direktkommunikation mellan två eller flera parter i textform på Internet. 
 
Facebook 
Ett av världens största sociala nätverk online. 
 
Foursquare 
Sajt med utvecklad applikation för smartphones, där syftet är att aktivt dela med sig av 
sig av positioner man befinner sig på ofta kopplat till konsumentsammanhang. Tekniken 
är kopplad till GPS på smartphones, som innebär att användaren kan hitta närliggande 
utmärkta positioner och sedan posta en specifik plats med kommentar på ett socialt 
nätverk. 
 
Geotagging 
En funktion som möjliggör att lägga till positionsspecifik data till olika typer av media, t 
ex kan det innebära att lägga till information om exakt position i ett digitalt fotografi, i 
samma stund som fotografiet skapas. 
 
Gowalla 
GPS-tjänst med utvecklad applikation för smartphones, liknande Foursquare (se 
"Foursquare"). 
 
GPS 
Global positioning system, en teknik kalkylerar vilken position man befinner sig påpå 
jordens yta. 
 
HTML 
Hypertext markup language. Standardkodspråk för skapandet av Internetsidor. 
 
iPad 
En innovativ utvecklad mobil enhet av företaget Apple, med  touchscreen, uppkoppling 
till WiFi och möjligheter till att installera applikationer för olika ändamål. 
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iPhone 
Företaget Apples smartphone-produkt. 
 
iPod 
Företaget Apples portabla mediespelare, med stöd för bland annat mp3 och video. 
 
Jailbreak 
Uttryck som innebär att uppdatera operativsystemet i en iPhone till ett operativsystem 
utvecklad i öppen källkod, dvs inte Apple's egen programvara. En jailbreakad iPhone 
innebär att den är "upplåst" och kan uttnyttja funktioner som att använda ickeverifierade 
Applikationer samt även köra flera applikationer samtidigt. 
 
LinkedIn 
Arbetsrelaterat online community. 
 
Microblogg 
Publiceringsverktyg på Internet i form av textrad om maximalt 140 tecken. 
 
Mp3 
Komprimerat ljudfilsformat. 
 
MSN messenger 
Microsofts utvecklade direktkommunikationsverktyg för gratis nedladdning som 
erbjuder chat och videosamtal. 
 
News feed 
Nyhetssida som möter användaren när denne loggar in på Facebook, där vänners 
information, såsom statusrader, delade sidor, foton etc visas i kronologisk ordning 
utefter uppdateringtidpunkt. 
 
Open source 
Sv. "Öppen källkod", det vill säga programmeringskod som är kostnadsfri och öppen för 
allmänheten att bidra till att utveckla. 
 
PDA 
Personal Digital Assistant eller så kallad ”handdator”. En enklare form av dator i litet, 
portabelt format. 
 
RSS  
Really simple syndication, en funktion på Internet som möjliggör prenumeration på 
uppdaterad information och där med samla prenumerationer på ett och samma ställe. 
 
Skype 
Direktkommunikationsverktyg som erbjuder IP-telefonitjänster, chat, videosamtal och 
sms. 
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Smartphone 
Mobiltelefon med eget operativsystem, därmed mer avancerad än en vanlig 
mobiltelefon. En kombination av en mobiltelefon och PDA.  
 
Spotify 
Strömmande musiktjänst på Internet 
 
Statusrad 
Microbloggsfunktion på Facebook med likheter med Twitter. Se "Twitter" och 
"microblogg". 
 
Svenne-banan 
Slanguttryck för "medelsnittssvensk". 
 
Tag 
I Facebook-sammanhang att koppla samman en person med ett fotografi postat på 
Facebook, genom att markera denne i fotografiet. 
 
Twitter 
Socialt nätverk online där användare postar och prenumererar på andra användares 
textinlägg som omfattar maximalt 140 tecken. Se även "Statusrad" och "Microblogg". 
 
Wall 
Personlig gästbokssida på Facebook, där andra användare kan läsa om en persons 
senaste uppdateringar, samt posta hälsningar, fotografier med mera. 
 
WAP 
Wireless application protocol. Tidigare standard för kommunikation mellan Internet och 
handhållna tekniska produkter, t ex mobiltelefoner. 
 
Youtube 
Videocommunity på Internet där användare kan dela, prenumera på och lägga upp egna 
videoklipp. 
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1 Inledning 

Vi lever i ett samhälle som präglas av information och tillgänglighet, där gemene man i 

allt större utsträckning väljer att dela med sig av sitt liv på Internet. Vi ser också en 

förändring på uppgång, i vårt sätt att balansera våra arbetsliv och privatliv, där vi binder 

oss allt mer sällan till kontoret, eller datorn i hemmet. Nu vill vi istället dela information 

på språng, vilket innebär ett ökat nätverkande via mobiltelefonen (Bradley 2001, s.20). I 

takt med att människor anammar en mer mobil livsstil, är det intressant hur denna 

förändring påverkar vad vi delar med oss med andra, och på vilket sätt. Våra personliga 

och yrkesanknutna informationsflöden verkar tämligen växa samman allt mer, och vi 

ser en betydande ökning i antalet aktiva medlemmar på sociala communities, som till 

exempel Facebook (www.facebook.com). Dessutom har den mobila tekniken gjort stora 

framsteg de senaste åren och våra mobila enheter går till att bli allt rikare på funktioner 

och tekniskt avancerade. Något som med stor sannolikhet även utvecklar hur vi 

använder avancerade mobila enheter, så kallade "smartphones", samt hur vi värderar 

både teknik och de möjligheter de inbjuder till att dela och ta del av information med 

andra på Internet. 

Flertalet studier har gjorts med syfte att undersöka mobilt nätverkande bland 

tonåringar, däribland kända namn som Rich Ling, men vi upplever att få fokuserar på 

vuxna personer. Vi vill därför beröra vuxna personers användande av mobil teknik, och 

väljer att inrikta oss på personer som är yrkesverksamma inom IT-och mediabranschen, 

samt är tidiga användare av ny teknik. Detta är särskilt intressant av den anledningen att 

dessa så kallade "early adopters" ofta påverkar vilka tjänster och produkter som gemene 

man senare kommer att använda (Rogers 1995, s.265). Genom att studera denna grupp, 

som ligger i framkant vad gäller kunskap och användning av nya tjänster och produkter 

önskar vi i vår undersökning komma fram till värden i användningen av kombinationen 

smartphones och socialt nätverkande, för att således närma oss vad konsumenter kan 

komma att uttrycka för användarbehov i framtiden.  
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1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med att finna motivatorer bakom mobil användning av 

Facebook hos våra deltagare, hos yrkesverksamma personer inom IT- och 

mediaindustrin, är att skapa oss en relevant bild av hur mobil teknik och tjänster för 

socialt nätverkande kombineras i ett sätt att hantera vardagen, i såväl privatliv som 

arbetsliv. Anledningen till att vi vill undersöka mobilt socialt nätverkande hos så kallade 

"early adopters", är att denna grupp är den som formar framtida användare (Rogers 

1995, s. 264). Deltagarnas sätt att anpassa sig till nya medier och teknik, samt sätt att 

kommunicera, ger oss indikationer på faktorer som spelar in för hur vi kan komma att 

bete oss i framtiden. Sådan information är mycket värdefull för innovativa företag som 

utvecklar mobila tekniska produkter och tjänster. För att finna sådan information tittar 

vi närmare på dessa "early adopters" som grupp, då dessa är väl etablerade i sitt 

teknikanvändande och nyttjar ny teknik innan den nått den allmänna 

konsumentmarknaden. Vi strävar i första hand efter att nå fram till ett resultat som 

beskriver dessa personers upplevda värde i användningen av iPhone för socialt 

nätverkande på Facebook, vilket kan användas vid utveckling av framtida tjänster. Vi 

strävar därefter mot resultat som förklarar användarens individuella motivation till 

användandet, och hur det anpassas till en livsstil som kombinerar både arbete och fritid. 

 

1.2 Problemformulering 

Vilka subjektiva värden upplever early adopters i mobilt socialt nätverkande med en 

smartphone som verktyg? 

 

1.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att fokusera på Apples variant av smartphone, produkten iPhone, 

som uppdateringsverktyg gentemot det personliga nyhetsflödet på Facebook. Dels för 

att de båda idag är framstående som produkt och medie samt har en stor utbredning i 

Sverige. Dels vill vi även smalna av vår studie och fokusera på vad vi ser på som ett 

fenomen, för att få ett rättvisande resultat som går att jämföra de olika deltagarna 

emellan. I studien vi utfört har vi valt att intervjua yrkesverksamma personer inom IT- 
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och mediabranschen, som delar privata och affärsmässiga kontakter på Facebook och 

dessutom aktivt uppdaterar sitt personliga Facebook-flöde med sin iPhone. Dessa 

personer har ett stort värde för vår studie i sina kunskaper och erfarenheter, då de som 

tidigare nämnts är så kallade "early adopters", vilket innebär att de är tidiga användare 

av ny teknik på marknaden.  Vi är medvetna om vår intressegrupps specifika karaktär, 

och därmed också om att vårt resultat inte står för alla typer av användare. Vi tror dock 

att vi genom att förstå vad ”early adopters” värdesätter i mobila produkter och tjänster 

idag, kan vi även få en bild av framtida konsumenters användande.  

 

2 Tidigare forskning 
Nedan presenterar vi våra två stora huvudområden; socialt nätverkande och 

smartphones. Under respektive huvudområde presenteras våra avgränsade val; 

Facebook och iPhone. Därefter följer ett avsnitt som berör samhälleliga och sociala 

aspekter av mobilt beteende och pågående förändringar i samhället. 

 

2.1 Socialt nätverkande och Communities 

Så kallade sociala nätverk på Internet har vuxit sig till sådana proportioner att de idag 

har nått en global omfattning i användande, med stort fokus hos såväl företag som 

individer. Inte bara är orden "sociala media" och "socialt nätverkande" flitigt använda i 

tal om Internet och digitala möjligheter. Faktum är att den genomsnittlige Internet-

användaren använder flera olika sociala nätverkstjänster, till exempel MSN messenger, 

Facebook, Twitter, Youtube med flera (Reymann, Alves, Lugmayr 2008, s. 1). 

     Program som Skype och MSN messenger är verktyg för kommunikation i realtid, 

med funktioner som chat, röstsamtal och videosamtal. Sajterna Facebook och LinkedIn 

räknas till webbaserade sociala näteverksplattformar för kommunikation mellan 

individer, samt individer och företag, varav Facebook främst omfattar vänskaps-

nätverkande och LinkedIn fokuserar på affärs- och arbetsnätverkande (Reymann, Alves, 

Lugmayr 2008, s. 1). Användningsområden för sociala nätverkstjänster variererar både 

för målgrupp och personliga syften. Utmärkande för denna typ av tjänst är att det är 
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användarnas bidrag som skapar innehållet, därmed är dessa de som svarar för sajtens 

huvudsakliga aktivitet (Kim, Jeong, Lee 2009, s. 220). 

     De grundläggande funktionerna för en webbaserad plattform för socialt nätverkande 

är att den ger användaren en möjlighet att skapa sin egna personliga profil, så att andra 

kan ta del av andras egenpublicerade personliga information. Vilken typ av information 

som en användare kan dela med sig av varierar hos de olika plattformarna, samt deras 

inriktning. Det är ofta möjligt att modifiera hur och med vem man vill dela med sig av 

personlig information till (Kim, Jeong, Lee 2009, s. 218). 

     Gemensamt för samtliga sociala nätverk och givetvis en av de genomgående primära 

funktionerna, är möjligheten att upprätta kontakt och kommunicera med andra 

medlemmar, ibland även organisationer och företag. Vanligen finns det också 

integrerade sökfunktioner på sidan, där användare kan leta efter vänner och 

företag/organisationer. Många plattformar erbjuder en funktion som innebär att man 

"blir vän med" en andra part, vilket betyder att då man upprättar en kontakt och därefter 

kan nås i varandras kontaktlistor på communityt. Efter det att man blivit "vänner", så får 

man tillgång varandras användarprofiler samt en eller flera kommunikationsfunktioner, 

till exempel direktchat, gästboksinlägg eller en mailtjänst på sajten (Kim, Jeong, Lee 

2009, s. 219). 

     Flera sociala nätverkssajter erbjuder även möjligheten att delta utefter personligt 

intresse. Detta innebär att man kan skapa och vara aktiv i olika intressegrupper där det 

är möjligt att diskutera och dela information, vilket också gör det möjligt för individer 

att uttrycka sina personliga åsikter. Sådana funktioner öppnar upp för möjligheter att 

skapa nya kontakter och bilda nätverk utefter personliga gemensamma intressen (Kim, 

Jeong, Lee 2009, s. 220). Användare anpassar sig ofta efter oskrivna regler som gäller 

för den specifika jargongen, när de kommunicerar på sociala nätverkssajter. Inom olika 

grupper och deras språkliga riktklinjer skapar individer en övegripande förståelse för 

vilka beteenden som är önskvärda i just den kontexten (Tsai & Ghoshal 1998, s. 467).  

     Flera sociala nätverkstjänster erbjuder möjligheten att skriva en textrad att dela med 

andra, vilket inbjuder användaren till att uppdatera aktuell personlig information. 

Funktionen kan liknas vid så kallad "microblogging", som är en typisk tjänst som sajten 

Twitter.com tillhandahåller. Där kan användaren  uppdatera en textrad med max 140 

tecken, samt läsa och kommentera andras rader. Facebook har en liknande tjänst, i det 
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här fallet "statusrad", som inbjuder användaren till att uppdatera information om sig 

själv när han eller hon har loggat in, med den uppmanande frågan "Vad gör du just 

nu?". Genom att uppmuntra poster i betydligt mindre format, blir det mindre 

tidskrävande för användare att posta inlägg, vilket i sin tur ofta resulterar i flera inlägg 

per användare och dag (Finin, Java, Song & Tseng 2007, s.2). 

     Vad som motiverar användare till att uppdatera information om sig själva på 

exempelvis en social nätverkssajt som Facebook, har mycket att göra med gruppsociala 

faktorer på Internet. En studie visar att en nyregisterad användares motivation till 

användande av tjänsten, och uppdatering av eget innehåll förhåller sig till hur dennes 

"vänskapskrets" på sajten beter sig (Burke, Lento, Marlow 2009, s. 947).  

Tre grundläggande faktorer till användarens utvecklade uppdateringsvanor är : 
 

1. Lärande av sociala omständigheter 

Det primära innehållet på en en social nätverkssajt är innehållet i det den 

vänskapskretsen man valt att ha där publicerar. Vänskapskretsen kommer 

därmed att influera hur den nya användaren beter sig i publicerandet av sin egen 

information. Teorier om lärande av sociala omständigheter talar för att vi 

betraktar hur vår omvärld fungerar och beter sig och hur vi naturligt försöker 

anpassa oss genom att efterlikna detta. Därmed tenderar också sättet att uttrycka 

sig, vad vänskapskretsen publicerar och i vilken form också att efterliknas. 
 

2.  Återkoppling  

Återkoppling, eller så kallad feedback, från den nye användarens vänskapskrets 

är en viktig motivator till deltagande i nätverket. Detta förstärker och inbjuder 

användaren till att känna grupptillhörighet då denne ges möjligheten att delta 

och framför allt ta intitiativ till att dela information som bekräftas av 

omgivningen. Enligt Burke, Lento och Marlow (2009 s. 946) har responsen på 

en nykomlings första publicering en avgörande roll för dennes fortsatta beteende 

i ett socialt online nätverk och en högre grad av bekräftelse kommer därmed att 

öka dennes användaraktivitet. 
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3. Utbredning 

Inom många sociala online nätverkmiljöer, har det visat sig att vikten av att 

skapa sig och upprätthålla ett visst anseende och uppfattning hos sin 

vänskapskrets har ett stort personligt värde. Till exempel kan man påverka sitt 

anseende i professionella sammanhang, genom att dels bli uppmärksammad och 

visa sig konkurrenskraftig med den information man publicerar. Hur brett 

nätverk man har, det vill säga hur många "vänner" man exponerar sin 

publicering för, har ocskå betydelse för hur viktigt en användare anser att det är 

att upprätthålla en viss typ av anseende om sig själv. 

 

(Burke, Lento, Marlow 2009, s. 946-947) 
 

Det finns enligt studier  inget samband mellan personlighetsdrag och delning av 

personlig information på sociala online-nätverk (Schrammel, Köffel, & Tscheligi 2009, 

s. 173). Däremot tror man att det personliga intresset i att använda sig av sociala 

nätverkstjänster på Internet är en drivande faktor till vilken typ av information man 

väljer att dela med andra. Hur man väljer att presentera sig kan till exempel skilja sig 

avsevärt om man exempelvis deltar för att försöka finna någon att inleda en 

kärleksrelation med, eller om man vill göra sig synlig för framtida potentiella 

arbetsgivare. Många deltar i sociala communities med en professionell inriktning, och 

finns där för att söka information och få hjälp i arbetsrelaterade situationer. Att vara 

aktiv inom sociala nätverk och dela personlig information om sig själv kan vara 

betydande för sådana personer, bland annat på grund av att man har kontroll över sin 

egen visibilitet, vilket kan ha både ekonomiska och professionella fördelar (Butler, 

Sproull, Kiesler & Kraut, 2002, s.10). Att tematisera den information man delar med sig 

av, kan också bidra till att andra ser en som skicklig och auktoritär, och därför 

respektera en person. Den primära orsaken till att man delar information är också deras 

förväntning på respons, och att bli sedda som kunniga (Butler, Sproull, Kiesler & Kraut, 

2002, s.10). 
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2.2 Facebook 
Facebook är en globalt socialt nätverkssajt på Internet som ägs och utvecklas av 

företaget Facebook Ink. På Facebooks Internetsida kan de som väljer att ta del av den 

konstnadsfria tjänsten hålla kontakten med redan befintliga vänner, knyta nya kontakter, 

skicka meddelanden, uppdatera "statusrader" etc. Man kan även bilda olika 

intresseinriktade grupper och nätverk där man engagerar sig själv och andra, till 

exempel en grupp för en avgångsklass, en arbetsgrupp, fotbollsgrupp och liknande 

(Eremenko, Gajdecki, Heng 2009, s. 11).  

     Facebook var till en början ett experiment som en student vid namn Mark 

Zuckerberg påbörjade, vilket sedan växte till att engagera studenter på Harvard 

University i USA. Nätverket växte därefter, för att slutligen bli tillgängligt för alla, även 

utanför Harvard University. Idag har Facebook över 400 miljoner aktiva användare, och 

är därmed ett av världens största online communitys (www.facebook.com).  

     Under de senaste tio månaderna har Facebook ökat sitt användarantal med 54,7 % i 

Sverige, vilket idag innebär att 36,4 % av Sveriges befolkning har ett Facebook-konto, 

och att det därmed är det nationellt mest utbredda sociala nätverket på internet (Sundén 

2010). Statistik visar att en fjärdedel av Facebooks användare också använder Facebook 

via sina mobiltelefoner. Denna fjärdedel är också dubbelt så aktiva som resterande 

användare (www. facebook.com). 

En av de tjänster som Facebook erbjuder är att uppdatera en personlig rad, med 

maximalt 140 tecken, vilket också är den första tjänsten och som möter användaren när 

denna loggar in på communityt. Tjänsten kallas för microbloggning, vilket går att 

jämföra med websajten Twitters microbloggningstjänst, även om denna är mer 

fokuserad på just det ändamålet (Fox & Lenhart 2009, s.6). 

     De primära användartjänsterna/delarna på Facebook är den användarens så kallade 

”wall” (sv."vägg"), vilket är en funktion som finns på samtliga användares profilsidor, 

där vänner kan posta meddelanden, bilder, länkar och annat innehåll. En wall är synlig 

för en användares samtliga vänner om inget annat angetts i sekretessinställningar. 

”Newsfeed” är en annan aktivitet/funktion, där innehåll från samtliga vänner visas i en 

lång lista, enligt tidsspann. I en newsfeed kan man läsa sina vänners senaste 

statusuppdateringar, förändringar i statusrelationer (såsom förhållandesituation etc.), 

kommande events och om någon fyller år den dagen. Efter en uttryckt önskan från 
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användare, kan man justera vilken information som ska visas, vilket enligt många var en 

efterlängtad funktion för att slippa se information de inte var intresserade av (Eremenko, 

Gajdecki, Heng 2009, s.12). En annan, och mycket populär applikation är ”Foton”, där 

användare kan ladda upp ett obegränsat antal bilder, och kommentera andras album. 

Man kan också ”tagga” andra användare, om de syns på en bild och finns i kontaktlistan 

(Eremenko, Gajdecki, Heng 2009, s.13).  

     Användare kan delta i och skapa upp till 200 grupper, som intresserar dem i olika 

syften. De kan också göra vissa inställningar för att justera i vilken omfattning deras 

information sprids till andra användare. Sajten är fri att använda, och finansieras till stor 

del av reklam i form av banners och liknande (Eremenko, Gajdecki, Heng 2009, s.10). 

 

2.3  Smartphones 

En "smartphone" är en sammanslagning och utveckling av vad som tidigare var två 

separata typer av tekniska mobila enheter. Den ena bekant för oss som mobiltelefon, 

den andra är bekant för många som handdator, eller så kallad PDA (Personal Digital 

Assistent). Kombinationen av dessa två är även vad som definierar en smartphone, 

enligt Oxford American Dictionary. Vad kombinationen innebär, är dels att enheten 

innehåller grundläggande mobiltelefonitjänster som sms och telefoni, som vilken annan 

mobiltelefon som helst. Men en smartphone har även ett eget operativsystem, vilket 

skapar möjligheter till att  exempelvis installera programvara i form av applikationer för 

olika ändamål.  En användare kan därmed installera fler program än de som följer med 

telefonen från fabrik. I många fall är dessa applikationer förenklade varianter av 

programvara som man vanligtvis kan stöta på på en vanlig dator (Juantao Yuan 2005).   

    Tredje generationes trådlösa bredband vi har idag, 3G, har utvecklats till att erbjuda 

en relativt stor bandbredd, vilket gör det möjligt att koppla upp en större mängd enheter 

som behöver tillgång till Internet.  Idag säljs de flesta smartphones med fast 3G-

uppkoppling mot Internet, där användaren betalar ett fast pris för obegränsad datatrafik, 

så kallad "flat rate".   I och med att de flesta smartphones idag även har inbyggd 

browser (webbvisare) innebär det att de till skillnad från mobiltelefoner (som tidigare 

var beroende av WAP-kodade sidor) kan visa vilka sidor som helst på Internet som 

bygger på HTML-kod, standardkoden för uppbyggnad av Internetsidor. Den skapar 

också många nya kommunikationsmöjligheter, exempelvis genom att kunna läsa, skicka 
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och ta emot e-mail på samma vis som en vanlig dator kan. Den ständiga uppkopplingen 

och tillgänligheten i kombination med möjligheten att köra mer eller mindre avancerade 

applikationer idag gör smartphonen till ett kraftfullt kommunikationsverkyg - då den är 

en personlig PC i fickan och även innefattar mobiltelefonens kommunikations-

funktioner (Juantao Yuan 2005).  

     Idag är inbyggd digitalkamera, samt ofta även möjligheten till rörlig bild- samt 

ljudupptagning och lagring av dessa, en typisk funktion i smartphones. Internet-

uppkopplingen till 3G-nätet bidrar även till att det blir lättare att dela foto och rörlig 

bild, som tidigare har varit för informationstungt innehåll för att enkelt kunna skicka 

med hjälp av en mobil enhet. Delningens möjligheter ökar också i sin tillgänglighet med 

en smartphone, då denna gör att användaren både kan dela och ta del av information, 

bland annat genom prenumerationsfunktioner som RSS och Podcasts (Juantao Yuan 

2005). 

     Något annat utmärkande för dagens smartphones är deras GPS-funktion (Global 

Positioning System), vilket är ett system som identifierar var någonstans på jordens yta 

man befinner sig. Denna teknik öppnar dörrarna för en rad funktioner och applikationer, 

så kallade "location-based services". Tekniken kan till exempel anpassas till 

personifierad kartläsning och geotagging, dvs dela information om sin exakta position, 

 exempelvis vid tagning av fotografier som man sedan delar med sig av. GPS som 

funktion i smartphones spås bli enormt betydande för framtidens utveckling 

smartphone-applikationer (Juantao Yuan 2005).  

     Townsend (2002, s. 67) behandlar det starka förhållande och personliga engagemang 

som individer utvecklar till sina mobiltelefoner. Dels skapar individerna starka band till 

mobiltelefoner redan i marknadsföringen av dem, som genom reklamannonser och de 

bilder av varumärket som tillverkaren sänder ut i sitt budskap till potentiella köpare och 

målgrupp. Dessa bilder och konceptualisering har inte bara en stor påverkan på 

individens köpbeteende, men även dennes påbörjan på utvecklandet av en personlig 

relation till sin mobiltelefon. Som personlig produkt tenderar den att bli något personligt 

som individer fäster sig vid, personifierar genom att byta ringsignal, byta utseende på 

genom att byta skal, smycke, etc. Tidigt i den mobila utvecklingen började man betrakta 

mobiltelefonen som en förlängd del av armen, då den alltid fanns med sin ägare och 

uppfyllde väldiga grundläggande men viktiga funktioner som på så vis skapade 
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emotionella band från ägarens sida. Kommunikationen till sina nära och kära blev viktig 

att bära med sig i höger hand,  tidigare var paraplyet den vanligaste artefakten att bära 

med sig (Townsend 2002, 68-69). Detta beteende kan dock tolkas som motsägelsefullt, 

enligt Townsend, då själva funktionen som vi i sig blir beroende av inte sitter i 

telefonen i sig, men i simkortet där alla samtal passerar samt nödvändig information 

sparas. Flyttar man simkortet till en annan telefon blir den tidigare telefonen i princip 

obrukbar och den nya får samma funktioner som den tidigare. Ändå har värdet visat sig 

vara så stort för personifiera och utsmycka sin mobiltelefon, något som tyder på att 

mobiltelefonen även har blivit en typ av personlig statusbärare (Townsend 2002, s. 68). 

 

2.4 iPhone – dagens populäraste smartphone 

Det hård- och mjukvaruutvecklande företaget Apple beskriver sin senaste smartphone-

modell,  iPhone 3GS ,  som tre enheter i en. Deras senaste mobila produkt är enligt dem 

själva en avancerad telefon, en widescreen iPod (Apple's egna mediaspelare) samt ett 

banbrytande Internet-kommunikationsverktyg. De anser sig själva ha utvecklat världens 

mest avancerade mobila operativsystem för och framhåller sin intelligenta touchscreen-

funktion på iPhonen som revolutionär (Apple, Why you'll love your iPhone, 2010).  

    Att Apples iPhone ligger i framkant när man talar om smartphones bekräftas av deras 

internationella försäljningsresultat. Första kvartalet i år såldes över 8.7 miljoner iPhones 

världen över, vilket innebär en ökning med ca 100 procentenheter från samma kvartal 

föregående år (Apple, 2010-01-25).  

    Hur många iPhone-användare som finns i Sverige är svårt att svara på då Apple inte 

offentliggjort svenska försäljningssiffror. Enligt en artikel i nättidskriften E24 tros 

siffran i Sverige ha överstigit en kvarts miljon sålda iPhones, vilket dock fortsätter att 

vara obekräftat av företaget. Däremot kan telekommunikationsföretaget Telia bekräfta 

att försäljningen av iPhone länge har toppat deras försäljningslista av mobiltelefoner i 

Sverige. Experter enligt artikeln anser också att utbredningen av iPhone i Sverige är stor 

och att den har kommit att bli nästintill en folkrörelse. Den revolutionerande iPhonen 

har med andra ord blivit en vanligt förekommande teknisk produkt hos svenska 

medelklassen I artikeln argumenterar David Larsson, konsult på IT Research, för 

anledningen till iPhonens enorma genomslag: 
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"Det har dels att göra med gränssnittet, att den så lätt kan styras 

med fingret. Dels beror det på den här "App store"-delen, att man 

hela tiden kan köpa nya applikationer. Mobilen man köper slutar 

aldrig att växa." 

 

(Zachrisson 2010)  

 

Att iPhonen är så framgångsrik produkt kan även förklaras med att Apple lyckats med 

att integrera tekniska funktioner på mobilen som kan integreras och är kompatibla med 

stationära datorer. Det har skapat en ökad användarvänlighet hos iPhone och har 

genererat en 6-10 gånger högre datatrafik än för andra mobiltelefoner. En halv miljard 

nerladdningar av iPhone Apps gjordes under första halvåret 2008, då det fanns 15000 

Applikationer tillgängliga för konsumenterna. Det som även skiljer Apples iPhone från 

andra smartphones på marknaden, samt bidrar till dess framgång, är 

användarvänligheten som inbjuder till sociala medier och interaktiva former att dela 

information på (Movin, S & Zandelin, N. 2009, s.84). 

 

2.5 Mobila livsstilar och nya beteenden 

Individer har innan den mobila revolutionen haft olika "lägen" beroende av olika 

situationer och sociala omgivningar (Gant, D & Kiesler, 2002, s. 122). Som individ har 

man olika "beteendelägen" beroende på om man är på ett jobbmöte, på en bar, hemma, 

på en restaurang etc. Varje plats och situation har sina normer som individer tolkar och 

rättar sig efter. Det kan även röra sig om en viss överenskommen händelse som gör att 

vi intar ett visst beteende, som t ex "lunch". En del platser har tydliga normer och 

beteendescheman, som t ex "kontoret", medan andra kan ha rörliga scheman, som en 

restaurang eller bil, mer beroende på situation och omgivning. Våra olika 

kontextberoende beteenden utvecklar vi mängder av. Sociala scheman omkring 

människor ger upphov till individuella modeller och hur vi individuellt beter oss i en 

specifik kontext som vi själva har skapat en modell för. Att dela liknande uppsättningar 

och värderingar i beteenden bidrar till vårt identitetsskapande och 

grupptillhörighetskänslor. Därmed bidrar den även till individens egen tillfredställelse 

kring omgivning och arbete (Gant, D & Kiesler, 2002, s. 122). Men som nämnt, leder 
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nya tekniska utvecklingar till stora sociala förändringar. När våra kommunikations-

verktyg inte längre är platsberoende suddas gränserna mellan dessa "lägen" som nämns 

ovan ut. Det blir vanligare att individer har en mobil enhet kopplad till sin person, vare 

sig han eller hon är på jobbet, hemma eller befinner sig i någon annan kontext. 

Människor tenderar idag att föra personliga samtal på arbetet och arbetsrelaterade 

samtal i hemmet, då de är tillgängliga för de båda oberoende av var de befinner sig och 

de dessutom delar kommunikationskanal, dvs mobiltelefon, att nå personen i fråga på. 

Specifika kontexter blir inte längre bundna till tid och rum, som när man vanligtvis hade 

en bordstelefon på sin arbetsplats och den då var fast bunden till en viss kontext, i det 

fallet arbetet. Idag bär vi med oss ett kommunikationsverktyg som överbrygger rum och 

tid, våra kontexter och våra vardagssituationer (Gant, D & Kiesler, S. 2002, s. 129). 

     Gunilla Bradley (2001, s. 21) utvecklar argumentet kring hur informations- och 

teknikkulturen påverkar våra liv. Även enligt Bradley flyter gränserna mellan vad som 

är ”hemma” och vad som är ”arbete”, i kontextuell och praktisk mening, då vi med hjälp 

av tekniken ”tar död på distanser” (Bradley 2001, s.20). Hon anser att vi i framtiden inte 

kommer att skilja lika mycket på var i dessa sfärer vi befinner oss, då mycket av 

aktiviteterna som normalt är kontextbundna kommer att förskjutas med vår mobila 

teknik. Istället för att som individ i vissa kontexter ingå i en professionell roll, kan det 

snarare liknas vid en livsroll, där vi är vad vi arbetar med. Mycket av det vi gör på 

arbetet kan vi göra hemma och en del av de aktiviteter vi utför hemma kan vi även 

utföra på arbetet. (Bradley 2001, s. 19). Bradley anser även att människor i framtiden 

kommer att ha en annan relation till vad som är ”hemma” och ”arbete”. Det idag räknas 

som en inidivids hemmasfär är och kommer att bli mer associerat till den 

kommunikationsfär som lätt förknippas med hemmasfären. Privata samtal, och även 

aktiviteter som normalt var sådan som ägde rum hemma kan även de ske över tid och 

rum idag, något som kommer att utvecklas mer i framtiden (Bradley, s.19) 

     Den milda ansträngning som krävs för att delta i sociala nätverk, inbjuder en 

användare till att delta i konversationer online och kallas ”lätta möjligheter” (Sproull, 

Conley & Moon 2005 s. 144). Ansträngningen till att bidra i en diskussion på Internet är 

relativt liten, samtidigt som tidpunkten för deltagandet i ett samtal på Internet kan vara 

flexibelt och därmed en stor ökning i tillgänglighet över tid. ”Meddelandet” i sig är den 

grundläggande gemensamma nämnaren i deltagande på Internet och därmed även 
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sociala online nätverk som Facebook, samt representerar en önskan användaren om att 

få vara delaktig i communityt. Men det är även en fråga om kontrollerbar delaktighet 

när individer deltar i konversationer över Internet. I ett vardagligt ansikte-mot-ansikte-

samtal har en individ inte samma möjlighet att dra sig ur en konversation, i förhållande 

till de koder och normer hon förväntas bete sig efter. Tillgängligheten över tid i en 

konversation över Internet ger en bättre kontroll hos användaren som kan ge sig in i det 

när han eller hon vill, men också utebli och lämna en konversation, utan att avslöja 

intentioner som hade uppdagats i ett vardagligt socialt sammanhang. (Sproull, Conley & 

Moon 2005 s. 144)  

     Personer som statusuppdaterar via mikrobloggcommunities kontinuerligt lever en 

mer mobil livsstil. De är i större utsträckning användare av trådlös teknik, såsom mobilt 

bredband, bärbara datorer, smartphones etc. (Fox & Lenhart 2009, s.6). I december 

2008 var 11% av amerikanska vuxna användare av någon form av mikrobloggtjänst 

(Fox & Lenhart 2009, s.3). 

     Dong-Hoo Lee beskriver utbredningen av en så kallad "Kodakkultur" som har 

utvecklats dels i och med att kameran som artefakt har optimerats i sin mobiliserade 

form. Dels ett utbrett användande av kameror i familjer och yttre kommersiell påverkan 

från kamera-varumärken, där "snapshots" (spontanfotografering) uppmuntras som ett 

beteende för den äventyrlige och lekfulle (Lee 2009, s. 236). Då digitaliseringen har 

förenklat processen både att fotografera, lagra och dela fotografier har det också blivit 

lättare för människor att bli mer aktiva spontanfotografer. Vårt förhållande till fotografi 

som traditionell dokumentation av det förflutna har därmed ändrats till ett mer lekfullt 

vardagsförhållande och människor tenderar att bära med sig kameror i situationer som 

tidigare aldrig blev fotograferade (Lee 2009, s. 237). Även delande av fotografier på 

Internet är enligt Lee idag en enkel handling i samband med digitaliseringen och har ett 

stort värde i sociala sammanhang. I de sociala sammanhangen finner man gemenskap i 

att dela fotografier, ta del av varandras ögonblick, igenkänning, diskussion och delade 

erfarenheter. Det är även ett sätt att presentera sig själv på ett bildligt sätt. Man kan med 

delning av fotografier berätta historier om sig själv och sina erfarenheter utan att 

nödvändigtvis skriva någon text (Lee 2009, s. 237). 
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2.6 Early adopters 

Till gruppen early adopters räknas det segment som är först med att använda nya 

produkter och tjänster på marknaden. Rogers (1995, s. 264) beskriver early adopters 

som den grupp av människor andra går till för att få råd och information, samt uppdatera 

sig på "det senaste". Denna grupp av användare är också den som i störst omfattning 

uttrycker sina åsikter om produkter och tjänster. Early adopters blir därmed ofta förebild 

för kommande användare (Rogers 1995, s. 264).  

 

3 Teori  

Nedan beskrivs vårt val och resonemang kring teoretisk analysmodell.  Först följer en 

presentation av närliggande teoretiska modeller och sedan en närmare presentation av 

den modell vi valt att använda i vår studie, samt motivering av vårt val.  

3.1 Utvärdering av lämpliga teorier  

I vårt val av teori att förhålla oss till i vår undersökning har vi sett över och gjort oss 

bekanta med ett flertal modeller och teorier som är vanligt förekommande i vår 

ämneskategori. Dessa teorier behandlar mänskliga beteenden och individuell anpassning 

till informationssystem.  

 

Technology Acceptance Model (TAM) 

Med modellen analyserar man variablerna för upplevd användbarhet och upplevd 

anpassning av produkten för att utföra en specifik uppgift. I vårt resonemang ansåg vi 

att TAM-teorin hade en för enkel inriktning, då den främst analyserade en användares 

upplevda nytta och tillfredsställelse i att använda ett specifik ny teknisk produkt eller 

informationssystem och inte involverade sociala aspekter i användande (Mathieson 

1991, s. 177). 

 

Theory of Planned Behavior (TPA) och Theory of Reasoned Action (TRA)  

Icek Ajzen är är upphovsman till båda de båda psykologogiska teorierna TPA och TRA 

som även påminner om varandra. De båda behandlar attityder gentemot beteenden i och 
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intentioner i beslutsfattanden. Med teorierna försöker man förstå förhållande till 

subjektiva normers påverkan för att utröna vad effekten får för resultat på intentionen 

och den slutliga handlingen (Mathieson 1991, s. 177). Modellerna fann vi intressanta i 

sig, men var för svåra att passa in i vårt syfte och den bredd vi resonerat kring i vår 

problemformulering.  

 

Theory of Consumption Values (TCV) 

Modellen vi slutligen valde är Theory of Consumption values. Modellen ansåg vi 

passade väl till att sortera våra kvalitativa intervjuresultat, för att därmed kunna läsa ut 

specifika värden som en användare upplever både i användande av tekniska produkter 

och tjänster (Sheth 1991, s. 159). Vår syn på tillvägagångssätt gick också i enlighet med 

tillvägagångssättet beskrivet enligt modellen, med fokusgrupper och en positiv syn på 

deltagardiskussioner och engagemang. Modellen är främst skapad som en analysmodell 

för att förstå en människas subjektiva värderingar bakom ett beslutsfattande i 

konsumtionssammanhang. Teorins anpassningsområde är bred och kan anpassas till 

många olika sammanhang inom konsumption, så som till produkter, tjänster och 

attityder. I artikeln där teorin först presenteras en studie i attityder och personliga värden 

hos en försöksgrupps motiv till att köpa cigaretter eller inte (Sheth 1991, s. 159) men 

har som nämnts vida tillämpningsområden. 

     Även om TAM är en av de mest inflytelserika beteendemodellerna, så ifrågasätter 

nyligen gjorda studier om den inte förbiser saker som IT-artefakter och designens 

betydelse. Vidare kan den komma att missa viktiga faktorer gällande 

informationsteknologi (Benbasat & Barki 2007). 

     Konsumtionsvärden är aktuella inom dagens konsumtionsforskning, och de berör 

både de tydliga och otydliga motivatorerna som ligger bakom användarens 

beslutsfattande (Bødker, Gimpel & Hedman 2009). 
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3.2 Theory of Consumption values 

Teorin fokuserar på värden i konsumption och hjälper oss att få en inblick i varför 

konsumenter väljer, köper och även använder en viss produkt eller tjänst, som de gör. 

Alltså hävdar Sheth att flera värden ligger bakom ett specifikt val som en konsument 

gör och värdenas påverkan varierar beroende på omständigheterna. 

     TCV grundar sig på fem värden som enligt teorin påverkar konsumentens 

beslutsfattande beteende. Dessa är: Funktionella värden, Sociala värden, emotionella 

värden, epistemiska värden samt situationsberoende värden. Alla värden kan ha 

påverkan i ett beteende, men beroende på kontext och produkt kan även vissa värden 

utebli. Värdena representeras därmed som självständiga värden och behöver inte 

balanseras upp av andra värden i modellen. 
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Funktionella värden  

Det funktionella värdet indikerar den upplevda praktiska nyttan i att använda en produkt 

i dess effektivitet och prestanda. Den upplevda och utmärkande funktionaliteten hos 

användaren är därmed ett viktigt subjektivt värde där man i tolkningen utgår från 

exempelvis praktiska och fysiska egenskaper. Denna typ av värde är något som man 

länge har sett som avgörande för en konsuments val och beteende, då den har en tyngd i 

sitt värde som pålitlighet och hållbarhet och underhållsfaktorer. 

 

Sociala värden 

Socialt värde för konsumenten innebär i detta sammanhang den upplevda känslan av 

tillhörighet till specifika sociala grupper som genom ägandet och användandet av en 

produkt medför för konsumenten. En produkt speglar sitt bidragande sociala värde i 

användarens associationer med positiva eller negativa attityder gentemot demografiska, 

socioekonomiska och kulturetniska grupper. Produkter med hög visibilitet inför 

omgivning och sociala grupper har ofta en stor betydelse för personliga sociala värden 

och den personliga framställningen. 

 

Emotionella värden 

Det emotionella värdet utgör en produkts förmåga att väcka känslor hos konsumenten, 

eller att få denne att känna ett visst affektionsvärde till produkten. En produkt får enligt 

modellen ett emotionellt värde då den kan åternknytas till specifika känslor som 

konsumenten utvecklar till upplevelsen av produkten i sig, eller användandet av den. 

Det emotionella värdet är ofta förknippat med upplevelsen av det estetiska i en produkt 

och användning, men nytta och effektivitet kan likaså skapa ett starkt emotionellt värde 

hos konsumenten, kopplat till exempelvis trygghet och pålitlighet. 

 

Epistemiska värden 

Det epistemiska värdet signifierar en produkts förmåga att väcka nyfikenhet och en 

känsla av nymodighet. En typisk konsumentsituation med högt epistemiskt värde är den 

stimulerade upprymdhet och upptäckarglädje en konsument får när han eller hon börjar 

använda en ny produkt och på så sätt skaffar sig ny kunskap. Helt nya upplevelser bidrar 

till en ökning i det epistemiska värdet och motsatsen sker när användaren helt enkelt blir 
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uttråkad av en tjänst eller produkt och därmed önskar att förnya sig, ser till bättre 

produkter och tjänster eller vad som är nytt på marknaden. 

 

Situationsberoende värden 

Situationsberoende värden är de konsumtionvärden som skapas i direkt anknytning till 

vilken specifik situation konsumenten befinner sig i samt de omständigheter som råder 

omkring henne. Situationsberoende värdet uppstår i olika kontexter, ofta med fysisk 

eller social påverkan som ökar det funktionella eller sociala värdet i upplevelsen av en 

produkt. 

 

(Sheth 1991, s.160 -163) 

 

3.3  Tillämpning av Theory of Consumption Values 

Upphovsmannen Jagdish Sheth anser själv att hans teori har ett brett 

tillämpningsområde inom konsumtionsbeteende, och teorin hade vid tidpunkten för 

publiceringen av artikeln "Why we buy and what we buy: A theory of consumption 

values" redan tillämpats i över 200 konsumentvalsituationer.  

     Undersökningssituationerna rörde då alltifrån attityder och ställningstaganden 

gentemot exempelvis kokain, matkuponger till att närvara vid ett idrottsevenemang, 

men även specifika valsituatoner för val av varumärken och produkter. Den stora 

bredden av tillämpningsmöjligheter kommer då naturligt att variera beroende på vad 

man undersöker och resultaten blir specifika för varje typ av undersökning. Sättet att 

ställa frågor kommer också att variera beroende på en specifik konsumentvalssituation i 

den valda undersökningen. Frågorna bör dock vara formulerade till att passa just den 

målgrupp man fokuserar på och man bör även ha en bra förståelse för vilken bakgrund 

deltagarna har för att kunna formulera frågor och analysera svaren på dem. Intervjuer 

för att undersöka TCV hos en specifik grupp med hjälp av intervjuer som metod utförs 

fördelaktigen i fokusgrupp som intervjumiljö (Sheth 1991, s.163). Intervjumaterialet bör 

också transkriberas för att kunna optimera analys och struktuerering av intervjusvaren 

och de intervjusamtal som framkallar mycket diskussioner, samtyckande samt 

entusiasm, bör definitivt ses som värdefullt analysmaterial. Resultat sorteras sedan i de 
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olika värdena som framkommit under intervjuerna. Utmärkande resultat är specifikt 

intressant för analys för att förstå dimensionen av värden för den specifika målgruppen 

(Sheth 1991, s.164). 
 

4 Metod 

Här beskrivs våra val av undersökningsmetoder, samt tillvägagångssätt och 

genomförande.  

 

4.1 Val av forskningsstrategi 

Vi har valt att utforma kvalitativa intervjuer som vi genomför i en samtalsliknande 

form, där vi bägge deltar tillsammans med två intervjupersoner per tillfälle. 

Undersökningen genomförs således i form av fokusgruppsintervjuer, vid två tillfällen. 

Detta väljer vi då fokusgruppsdiskussioner kan vara givande för undersökningar där 

man är intresserad av mänskliga handlingar, och motiv bakom dessa (Wibeck 2000, 

s.40). Vi tror att intervjupersonerna kommer att inspirera varandra till att lämna mer 

uttömmande svar, samt att intervjusituationen förhoppningsvis kommer att ta en mer 

samtalsliknande och avslappnad karaktär . Intervjupersonerna är dessutom experter på 

sitt eget område som en intervjuare inte kan kartlägga nog för att vara tillräckligt 

förberedd i en intervju, men sällskapet av en annan likasinnad kan driva samtalet till en 

högre nivå än vad en ensam intervjuledare hade kunnat. Detta har vi stöd för i Wibeck, 

som menar att gruppdynamiska aspekter och en bredare skala av idéer ofta är positiva 

egenskaper som följer med denna form, samt att den mellanmänskliga dynamik som 

ofta frambringas vilket inte sällan leder fram till intervjuuttalanden (Wibeck 2000, s.39-

40). Vi ser gärna en situation där intervjupersonerna är aktiva i att ställa frågor och bidra 

till vidare diskussioner mellan varandra. En sådan situation är värdefull då 

undersökningen gäller ett komplext fenomen där moderatorn inte alltid vet vilka frågor 

han eller hon skall ställa (Wibeck 2000, s.41). 

     Vi kombinerar detta med en kvalitativ observation av samtliga intervjupersoners 

personliga flöden på Facebook, för att få ett tillförlitligt forskningsresultat. Anledningen 

till att vi väljer att både observera och intervjua är således för att få en djupare förståelse 



Publish on-the-go 
 

 20  

för varje enskild intervjupersons aktivitet, och för att ta vara på information som 

eventuellt inte kommer fram under intervjusamtalen. Detta komplement fungerar enligt 

Wibeck 2000, mycket bra eftersom miljön som observeras, i vårt fall Facebook, är 

aktuell för studien (Wibeck 2000, s.58). 

 

4.2 Utformning av kvalitativ intervju och observation 

Vi använder oss av ostrukturerade fokusgruppsintervjuer som primär 

undersökningsmetod, men kombinerar denna med ett fåtal riktade frågor för att 

garantera svar på några punkter. Detta är ett lämpligt tillvägagångssätt för vår 

undersökning, då ostruktureade fokusgruppsintervjuer passar bra där diskussionen är 

viktig (Wibeck 2000, s.42). De kvalitativa observationerna sker på individuell nivå, då 

vi studerar varje deltagares material var för sig.  

 

Rekrytering  

I vårt val av deltagare har vi valt ut fyra personer för att delta två och två i kvalitativa 

intervjusessioner. Grunden till urvalet är att de alla nyttjar iPhone dagligen, ät aktiva på 

Facebook samt arbetar inom IT- och mediabranschen, därmer tillhör de rätt kategori av 

deltagartyp för vår studie. Deltagarnas yrken varierar från grafiker, 

webbprogramerare/konsult och programutvecklare för webb- och mobila applikationer. 

Deltagarna har även ett aktivt intresse i att ta del av ny aktuell teknik och passar därmed 

in under kategorein "early-adopters", det vill säga användare som i ett tidigare stadium 

än majoriteten tar sig an ny teknik på marknaden.  

     Rekryteringen har gjorts på vad Wibeck beskriver som "kontaktpersoner", dvs. 

personer som i sin tur rekommenderat andra intervjupersoner.  De fyra deltagarna i 

studien har alla relationer till varandra som kollegor på ett större IT-företag på 90-talet 

och är därmed bekanta med varandra sedan över tio år tillbaka. Redan existerande 

grupper är positivt menar Wibeck, då ingen är rädd för att falla in i en diskussion och 

rekryteringen underlättar betydligt (Wibeck 2000, s.52). 

 

Planering av fokusgruppsintervju 

Vi har utgått efter Wibeck (2000) och hennes riktlinjer för hur man utför en 

fokusgruppsintervju. Nedan syns de steg vi gått igenom i denna process. 
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Dokumentation av fokusgruppssessionen 

Vi har använt oss av digital ljudinspelning som teknik för att spara 

fokusgruppsintervjun. 

 

Diskussionsledning  

Vi har som moderatorer under fokusgrupptillfällena försökt att hålla oss utanför 

diskussionen i så stor omfattning som detta varit möjligt för att uppmuntra till mer fritt 

reflekterande och diskussion mellan deltagarna.  Vi har endast ingripit där vi ansett att 

det behövts, vilket har skett i situationer där någon av deltagarna hörts mer än den 

andre, eller om ämnet glidit iväg för långt. Detta i enlighet med de rekommendationer 

som Wibeck ger (Wibeck 2000, s. 71). Till vår hjälp har vi tagit fram en frågeguide (se 

bilaga A), som vi har utformat med stöd av våra litteraturstudier. Vi har formulerat 

frågor som vi anser kan ge oss kvalitativa beskrivande svar som berör deltagarnas 

subjektiva upplevelser och värderingar. Vi har i utformningen strävat efter att beröra 

olika värden som behandlas i vår teorimodell. Guiden har dock enbart agerat som stöd i 

våra diskussioner med deltagarna, då vi strävade efter en diskuterande och berättande 

situation, snarare än en typisk intervjusituation. 

 

Planering av kvalitativ observation 

Samma personer studeras genom en kvalitativ observation. Vi planerar att undersöka 

intervjupersonernas personliga flöden på Facebook, därmed vad de postar och även hur 

de delar information med sin smartphone. Observationen blir därmed ett kvalitativt 

undersökningsstöd som underbygger resultatet av intervjuerna med våra deltagare, då vi 

är medvetna om att vad som sägs under en intervju är en subjektiv återgivning av 

verkligheten. Samtliga deltagare säger sig vara aktiva användare av Facebook. 

Observationen är av formen öppen observation (Holme & Solvang 1996, s. 111), då 

deltagarna är medvetna om och har accepterat att vi kommer att studera vad de postar på 

Facebook. Däremot är de inte varse om när den observationen påbörjas eller hur länge 

den pågår. Vi anser att åtta dagar bör vara en tillräckligt lång observationsperiod, även 

för att överbrygga den variation i uppdateringsfrekvens som skiljer deltagarna åt.  

Observationsperioden är även disponerad till att ligga några dagar före och även efter 

intervjutillfället, då vi är medvetna om att beteende före och efter intervjutillfällena kan 
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variera med påverkan av intervjutillfället. Deltagarnas vetskap om att vi studerar deras 

publicerande är vi medvetna om har en viss påverkan på gruppens beteende i någon mån 

(Holme & Solvang 1996, s. 115).  

 

4.3 Genomförandebeskrivning 

Fokusgruppsintervju 

Vi utförde våra kvalitativa fokusgruppsintervjuer i enlighet med det vi planerat. Vi 

mötte upp våra intervjupersoner på deras respektive kontor, och höll ett samtal kring de 

valda ämnena i omkring 90 minuter. Vi drog stor nytta av den erfarenhet vi bar med oss 

till intervjusituation två från den första, då vi var mer medvetna om vilka ämnen som 

bidrog till fylligare diskussioner. De bägge intervjutillfällena skiljde sig något åt i 

riktning, där den första var mer inriktad på teknik och den andra mot tjänster. Vi förhöll 

oss till vår plan i den mån det var möjligt, för att lyckas få svar på de områden vi undrat 

över. Det fungerade över lag mycket bra att blanda intervjuformen 

strukturerad/ostrukturerad fokusgruppsintervju. Observationerna gick även de bra, och 

gav viss information om intervjupersonernas sätt att bete sig inne på Facebook. Det gav 

oss också en tydlig bild av hur deras användande ser ut, och i vilken omfattning de 

publicerar innehåll.  

Kvalitativ observation 

Vi genomförde kvalitativa observationer där vi under en veckas tid observerade 

samtliga intervjupersoners personliga flöden på Facebook. Vi såg endast till de poster 

dom de gjort med sina iPhones, och antecknade vilken typ av information de delade 

med sig av (om det var yrkesrelaterat innehåll, privat/personligt, samt vilken "attityd" de 

höll). Detta resultat ställde vi sedan mot TCV samt forskningsresultatet av våra 

kvalitativa intervjuer för att se hur dessa stämde överens och om det fanns några 

skillnader. Detta gjordes genom att vi analyserade de enskilda posterna och deras 

innehåll med TCV:s fem värden i åtanke och försökte urskilja dessa i resultatet. De 

poster som innehöll information om en ny produkt eller tjänst med en formell 

beskrivning (ibland på engelska) sorterades således till gruppen "sociala värden", dit 

denna typ av användande hör.  
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Vid observationerna fann vi främst en bekräftelse på vad på det beteende de beskrev 

under intervjuerna. Vi kunde dock urskilja vissa skillnader vad gäller attityden i det man 

postade. Graden av humoristiska inslag hos några av intervjupersonerna var högre än 

väntat (utifrån det som framkommit i fokusgruppsintervjuerna), vilket också färgar 

typen av information de delar. Detta kunde vi senare koppla till mer personliga 

experiment och därmed gruppen "epistemiska värden".  

 

Analys 

De inspelade ljudmaterialet fårn fokusgruppintervjuerna valde vi att transkribera, för att 

sedan sortera ut de olika värden vi kunde finna i deltagarnas uttalanden, allt enligt TCV-

modellen. Transkriberingen underlättade arbetet med att strukturera materielat och gav 

oss en god överblick över innehållet. Transkriberingen gjordes på ordagrann nivå, för att 

få ett så exakt resultat som möjligt och även för att få med nyanserna i deltagarnas sätt 

att uttrycka sig.  Vid observationerna förde vi anteckningar över deltagarnas publicerade 

innehåll och feedback. Dessa anteckningar har fungerat som stöd i arbetet med 

analysen, samt varit ett kompletterande inslag i vår studie. 

 

5 Resultatanalys 

Vi har valt att göra en tolkande analys av vårt undersökningsmaterial, för att identifiera 

deltagarnas upplevda värden i att vara socialt nätverkande med med en smartphone som 

verktyg. För att kunna göra en konkret analys och skapa en bild och förståelse av de 

värden vi finner, har vi även valt att i första delen av analysen dela upp dessa till att 

först behandla "iPhone", som blir avgräninsningen för smartphone som produkt i 

studien. Andra indelningen är "Facebook", det sociala mediet vi valt för vår studie. I 

slutet av analysen sammanför vi de båda analysdelarna i en resultatanalys. Därefter 

utför vi en analys av de gemensamma värderingar vi funnit i undersökningsmaterialet, 

med förhoppning om att skapa diskussion. Vidare är vi medvetna om att detta är en 

komplex analysvariant, som inte är tänkt att vara summerande utan istället beskrivande, 

för att öka förståelsen för de fenomen som beskrivs (Wibeck 2000, s.98), vilket också är 

vårt syfte och mål med arbetet. 

 



Publish on-the-go 
 

 24  

iPhone 
Funktionella värden 

I diskussioner kring det funktionella, beskrev de deltagande det upplevda värden av den 

konkreta användningen och funktionellt tillfredsställande i en iPhones funktioner.  De 

resonerade flertalet gånger kring de praktiska funktionerna i en iPhone under 

sessionerna och hade flera meningar om att det funktionella som upplevde hade högt 

värde är vad som utgörs av innehållet i en iPhone. De uttryckte sig ta hårdvaran för 

given, och det som var värdefullt var med andra ord de tjänster och applikationer som 

iPhonen laddades med. Funktioner som kalender och telefonbok användes enligt våra 

intervjupersoner synkroniserat mellan apples plattformar, och möjligheten att 

synkronisera information sades vara en utav de motiverande faktorerna till 

införskaffandet av iPhone. Man ansåg också att Apple generellt sett tillverkar produkter 

med en genomgående hög kvalitet, om än något begränsat produktutbud. Nämnda 

nackdelar med samma företag var att de i relativt liten omfattning uppmuntrar till 

användarproducerat innehåll, något som enligt våra intervjupersoner var ett stort minus. 

De fortsatte vidare att berätta om hur Apple inte tillåter vilka program som helst, och att 

de tar betalt för sin egen utvecklingsmiljö. Samma person menade att det också 

tillkommer kostnader för tjänster som säljs via deras webshop; "appstore", och att det 

också måste säljas via denna shop, vilket intervjupersonerna ansåg som problematiskt. 

Samma person valde av dessa anledningar att "jailbreaka" sin iPhone, vilket kortfattat 

innebär att man kommer runt de låsta inställningar som skyddar innehållet på iPhonen, 

och därmed "låser upp" för användaren att styra över en större del av applikationer och 

tjänster.  

     Tillgängligheten var något som värderades högt som funktionell egenskap och vad 

man värderade högt som tillgängligt på Internet var Twitter, Rss-flöden, e-mail och 

spotify. En anledning till det här beteendet förstod vi berodde på att iPhone som 

plattform erbjöd snabb kommunikation, och möjligheter att kolla upp eller som de sade; 

screena feeds och dylikt, genom applikationer. Exempel på vanligen använda tjänster 

som nämndes var kalender och email.  

     Ett annat funktionellt värde som var överhängande hos intervjupersonerna var värdet 

i att använda produkten för att få förståelse för den och därmed kunna anpassa den 

förståelsen till sitt arbete, till exempel att förstå användarvänligheten, disposition, 
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upplevt användarvärde och möjligheter för att kunna utveckla nya applikationer. Det 

fanns ett funktionellt värde i att förstå hur produkten fungerar rent tekniskt och 

funktionellt, även för att kunna förklara detta för en eventuell kund som ofta är 

intresserad av den  mobila marknaden och dess möjligheter, eller som en utav 

intervjupersonerna uttryckte det; 

 

"..om jag kan mobilen så kan jag också sälja den."  

    

Sociala värden 

Sociala värden att använda en iPhone, innebär de värden av grupptillhörighet och social 

status som deltagarna resonerade kring. Sociala värden i att använda en iPhone idag, var 

enligt intervjupersonerna inte lika tydliga längre, i förhållande till hur det var för några 

år sedan. Man ansåg att det idag är betecknat som mainstream att inneha en iPhone, och 

att användningen har blivit överdriven. En av intervjupersonerna uttryckte till exempel 

en negativ inställning till att barn nyttjade iPhones, eftersom han ansåg att det 

fortfarande handlar om dyra tekniska produkter som inte lämpar sig för barn. 

     De uttryckte även att de ser sig själva som en smalare grupp, där användandet 

fokuseras mer kring tjänster som kan användas via iPhone, i kontrast till personer som 

använder iPhone enbart för syns skull och för att det är en produkt som Apple står 

bakom. De förklarade detta med att statusen inte längre ligger i själva innehavet, utan i 

hur användningen ser ut, och menade vidare att detta sällan sågs till en början efter det 

att produkten släppts på marknaden.  

     En av intervjupersonerna var nybliven ägare av en ny Apple-produkt; iPad, som han 

också hade med sig vid intervjutillfället. Vid den här tidpunkten var produkten inte 

lanserad i Sverige och han beskrev att han fick positiva och häpna reaktioner av 

omgivningen när han exempelvis använde produkten på ett kafé, då de flesta i Sverige 

tidigare inte fått se produkten mer än i media. Att vara tidig användare av ny teknik och 

nya tjänster, var enligt intervjupersonerna mycket tillfredsställande, och de identifierar 

sig helst med så kallade ”early adopters”. I fallet med iPaden fick intervjupersonen även 

nyfikna kommentarer av sin kollega, som även han menade att han skulle ha reagerat 

överraskat om han bevittnat att någon visade sig ha en iPad på ett kafé han själv befann 

sig på. ”Teknologi har blivit vår tids BMW, sade en av intervjupersonerna, och fortsatte 
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med att vidare förklara att det är eftersträvansvärt för folk i hans bransch att ha tillgång 

till information och ny teknik. Det kan röra sig om betaversioner av nya digitala 

tjänster, eller information som är ny och därmed eftertraktad. Detta framgick även i våra 

observationer, där flera utav intervjupersonerna postade information om nya tjänster i 

sina feeds. 

     Intervjupersonerna var eniga om att mycket av den sociala statusen är fokuserad 

kring att vara först med ett användande, dvs. först med att upptäcka, och först att 

publicera och därmed distribuera att man har upptäckt och därmed har kunskap. Då 

dessa själva är mycket passionerade i sitt yrke, och nyfikenheten inför ny teknik sade de 

sig ha naturligt, för att kunna bilda sig egna uppfattningar samt gynna sina egna kreativa 

förmågor.  

     Det sociala värdet i att vara först med en viss typ av kunskapsinhämtning, även kring 

nya produkter på marknaden och vetskapen av hur man hanterar dessa, hade enligt 

intervjupersonerna även en stor betydelse för den egna representationen gentemot 

arbetskontakter. Detta sades bero på att man behöver en viss auktoritär framtoning, som 

visar på att man har kunskap och förståelse för hur IT-marknaden ser ut och var den är 

på väg för att lyckas väl affärsmässiga sammanhang. Under observationen såg vi tydliga 

tecken på detta, där vissa inlägg håller en mer formell framtoning än andra. En av 

deltagarna publicerande till exempel flertalet artiklar som berörde teknik och vetenskap 

under observationsperioden. 

   

Emotionella värden 

De värden som kan kopplas ihop med att väcka känslor hos våra deltagare och den 

graden av affektion de kan känna till en produkt, är det som vi relaterar till som 

emotionella värden. Då intervjupersonerna som tidigare nämnts utgav sig för att vara 

väldigt passionerade till sitt yrke, menade de att de bryr sig mycket om tillverkare och 

företags inställningar till ny teknik och nya tjänster. Som nämnt i stycket om 

funktionella värden, var en av våra intervjupersoner mycket medveten om 

begränsningar hos Apples produkter, och kände starkt för att tjänster borde vara open 

source. Han fortsatte vidare med att poängtera att han var medveten om att de flesta 

människor inte ägnar någon tid till att bry sig om det här i dagsläget, men att han tror att 

detta kommer bli viktigare för oss i framtiden, i en form av demokratisk och gemensam 
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form. Intervjupersonerna var generellt sett eniga om att det är värdefullt för människor 

att kunna hantera tekniska prylar, och de därför tror att vi längre fram kommer att kunna 

göra mycket mer med våra mobila plattformar. 

      Att ha allting tillgängligt över tid och rum skapar en trygghet i att man alltid kan ta 

del av aktuell information och därmed inte avsakna tillgången till en dator med 

internetuppkoppling, enligt deltagarna. De menade att det finns en trygghet i att kunna 

förflytta sig och ändå vara tillgänglig, samt att det bidrar till en frihet som gör det lättare 

att planera sin vardag och hinna spendera den tid man vill med familj och vänner, 

samtidigt som man jobbar. Detta menade de gör att de kan arbeta mer effektivt, och 

poängterade vidare att de skulle ha svårt att förhålla sig till kontorstider, eftersom de 

ständigt arbetar då det alltid pågår kreativa processer i huvudet. Citat från en utav 

intervjupersonerna;  

  

”Jag skulle nog vara rätt rökt av att komma nio och gå hem fem, 

hjärnan snurrar ju hela tiden liksom. Om man lär sig behärska 

alla de här verktygen,  Evernote eller vad det nu är, så har man 

en leg-up. Man är alltså före helt enkelt, jag märker det hela 

tiden.”  

   

Affektionsvärden i att äga en iPhone tycks enligt intervjupersonernas framställning 

främst ha anknytning till de tjänster och funktioner som finns att tillgå i telefonen. Som 

i citatet ovan, där anteckningsprogrammet Evernote nämns som ett av de verktyg som 

kan bistå som organisationsreda i en aktiv livsstil, då idéer och information inte alltid 

uppkommer i väntade situatuationer och därmed underlätar och tillåter en sådan 

flexibilitet då sådan typ av programvara alltid finns tillgänglig. Då många av 

applikationerna i en iPhone är självvalda och specifikt  nerladdade av användaren och 

för dennes personliga behov, skapas därmed en stark personlig anknytning till 

mobiltelefonen som ett funktionellt skräddarsytt redskap. Produkten som enhet i sig är 

däremot utbytbar. Affektionsvärdet ligger främst i de funktionaliteter  som användaren 

själv skapat med den, dvs. i de applikationer, eller ”Apps” som denne laddat ner för 

personliga användning. Fotografier, musik och jobb etc som inte enkelt går att återskapa 
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har också ett högt affektionsvärde, varpå intervjupersonerna poängterade hur värdefullt 

det är att göra backup på all sådan information.  

     Övriga reflektioner kring emotionella värden hos iPhone som produkt, beskrevs vara 

att den är ett verktyg för underhållning ofta i situationer där man vill undvika tillfällig 

tristess. Den uppges i många fall vara en slags funktion för att fylla ut en allmän 

rastlöshet hos människor en obehagsskänsla i de korta tomrum där vi får vänta på något. 

Vidare menade våra intervjupersoner att vi i allt större utsträckning vill ha omedelbar 

tillfredsställelse och nya intryck, och att iPhonen i nuläget tillgodoser oss med material 

för dessa syften. Enligt observationen sker detta relativt ofta och av bilderna är till synes 

tagna utan några större förberedelser. Detta bekräftas också av intervjupersonerna, som 

menar att det är värdefullt att kunna ta ett snabbt fotografi och lägga ut det direkt. 

 

Epistemiska värden 

Värden som nyanserar nyhetens behag samt tillfredsställelsen av lära sig nyttja en ny 

produkt är det vi referar till som epistemiska värden hos våra deltagare, som uttryckte 

ett stort behov av att vara uppdaterade på ny teknik och information. Detta berodde 

delvis på mer funktionella värden i form av kunskap som kan nyttjas i 

affärssammanhang, samt nyfikenhet och genuint intresse för att prova nya saker. 

Exempel på detta när vi talar om Google, och open source, då en av intervjupersonerna 

menade att han kan tänka sig att skaffa en androidtelefon enbart för att testa någonting 

nytt.  

   

Situationsberoende värden 

Tillfälliga givna situationer inbjuder vad vi har förstått mer eller mindre till användning 

av diverse applikationer på sin iPhone. Genom iPhonen använde flera av våra deltagare 

tjänsterna Foursquare och Gowalla; applikationer som är beroende av information om 

var du befinner dig och delar information om detta för andra på sociala nätverk när man 

aktivt väljer att publicera den. Observationen bekräftar detta, då den visar att dessa 

applikationer används frekvent hos några av intervjupersonerna. Genom att använda 

Foursquare kan du "ge credd" åt olika företag som en av intervjupersonerna sade, det 

vill säga uppmärksamma ett företag i positiv bemärkelse inför andra personliga 

bekantskaper. Som exempel kunde en av användarna publicera information om att han 
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befann sig på en viss restaurang som han brukade besöka, för att ge dem gott omdöme 

och samtidigt sprida information om vad han själv gjorde för stunden och vilken typ av 

ställen han besökte. Som en av intervjupersonerna sade; 

  

”Jag tror att många av de här apparna och tjänsterna fyller en 

funktion för oss när vi är rastlösa, för med alla de här sociala 

medierna så blir det som ett slags dampsamhälle, där vi vill ha 

omedelbar tillfredställelse hela tiden. Det märks t.ex. när folk som 

håller på med Gowalla och säger att de står på perrongen, för att 

sen åka in och blir major of Gullmarsplan.” 

 

iPhone som produkt inbjuder till att publicera material som är knutet till stunden, till 

exempel fotografier och videoklipp. Våra intervjupersoner menade att det finns ett 

motiverande värde i att fånga något i stunden och posta direkt på exempelvis Facebook 

och därigenom "få ut det", även om motivet inte behöver vara väldigt estetiskt, men 

kanske mer i ett underhållnings- och beskrivande form. En av deltagarna uttryckte sig 

med frasen; 

 

"The best camera is the one that you have with you." 

 

 Kvalitén är alltså enligt intervjupersonerna inte nödvändigtvis premierat innehåll när 

det är fotograferat med kameran på en iPhone, värdet sitter i att man har den med sig 

den överallt och man därmed kan fånga och dela med sig av alla situationer man 

befinner sig i och vill dela med sig av. 

   

Facebook  
Funktionella värden  

Intervjupersonerna visade sig använda Facebook för en rad olika syften, däribland rent 

praktiskta och funktionella syften. Det fanns de mer konkreta funktionaliteterna;  som 

att lagra kontaktinformation på ett smidigt och lättillgängligt sätt, och samtliga menade 

att majoriteten av deras kontakter går att hitta via Facebook; ”Finns de inte i telefonen, 

så finns de på Facebook”.   
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Samtliga intervjupersoner postade enligt dem själva ganska lite egenproducerat innehåll 

på sina sidor, och säger sig använda dem mer för att screena, dvs. hålla sig uppdaterade 

på vad som händer inom deras olika kretsar på Facebook. De sade sig också främst 

använda snabba funktioner, såsom kommentarer, likes etc.   

     Facebook har också fått nya betydelser för våra intervjupersoner på senare år, och 

används idag flitigt som en form av nyhetsaggregator. Facebook kan enligt 

intervjupersonerna användas som en form av reader, eftersom man kan få komprimerad 

information från olika företag, vilket blir tidseffektivt då man slipper besöka enskilda 

sajter.  

     Det framgår tydligt av intervjun att våra intervjupersoner ser sig själva som delar av 

ett övre skikt inom den digitala världen. Vid ett tillfälle talar de om en indelning av 

olika typer av Facebookanvändare; de mindre intresserade och därmed aktiva icke-

användare, de som postar väldigt mycket personlig information, om t.ex. sin familj, med 

bilder på barnen, och statusuppdateringar som talar om de mest vardagliga saker som att 

laga mat och dyl, och till sist de "som är lite över", som de uttrycker det, dit de räknar 

sig själva. De menar att denna grupp ser mer analytiskt på Facebok, och hämtar 

information om olika segment i samhället. Deltagarna sade de sig emellanåt använda 

information från deras kontakter, som en form av empirisk studie, för att få en ökad 

förståelse för beteenden och trender. En av intervjupersonerna menade att han använder 

Facebook på detta sätt, och beskrev sig själv som en betraktare. Särskilt hade han lagt 

märke till hur Facebook som plattform för kommunikation håller på att ändra vårt sätt 

att interagera, bete oss, och kommunicera med varandra. Han menade vidare att det blir 

alltmer ytliga och mindre gedigna vänskaper, och ger exempel på vilken typ av respons 

man idag får tillbaka på det man skriver. Han målade som exempel fram en fiktiv 

situation, med någon vars man har dött, och menade att folk kommenterar sina vänliga 

hälsningar, ibland i så enkel form som en smiley. ”Har man då gjort sitt?”, undrade 

han frågande, ”För tio år sedan hade man ju ringt den personen”.   

   

Sociala värden  

Det funktionella värdet i att publicera sig på Facebook tycktes enligt våra 

intervjupersoner vara av en mer privat karaktär, med främsta syfte att bygga upp och 

lyfta fram det personliga varumärket, som vissa uttryckte det. Detta flyter även ihop 
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med deltagaranas upplevelse av det sociala värdet i användningen av Facebook, då det 

även handlar om att visa en bild utåt av vem man är och var man tillhör i sociala 

sammanhang. Det handlar inte nödvändigtvis bara om att skapa sig ett affärsinriktat 

varumärke, det är snarare helheten i det personliga varumärket man talar om. Allt man 

postar och exponerar på Facebook talar för vad man är för person, vad som engagerar en 

etc. Den största motivatoren till att publicera någonting var den respons som man 

eventuelllt fick tillbaka av andra användare. Samtliga intervjupersoner var också 

intresserade av att följa upp den här responsen, och eftersökte t.ex. funktioner som visar 

antalet personer som klickat på länkar man publicerat i sin egen statusrad. 

      Facebooks används, som en av intervjupersonerna valde att kalla det; ”i skrytsyfte”, 

vilket innebär att man delar information om sig själv som visar på vad man är sysselsatt 

med för stunden. I vår observation blev detta beteende mycket tydligt, då en stor del av 

det publicerade materialet var nyheter/information och produkter och tjänster. Denna 

information formar man sedan utefter den image man försöker att upprätthålla, och detta 

innebär att valet av publik blir viktigt. 

      Sociala värdena handlar som sagt om att få respons på det man publicerar, och för 

att lyckas med detta väljer några av våra intervjupersoner att publicera inlägg med 

humoristiska inslag, eftersom de oftast ger mest tillbaka.  

     Två av våra intervjupersoner berättade att de är mycket selektiva när det kommer till 

kontakter på Facebook, och delar därför in sina sådana i olika kategorier som; bekanta, 

kollegor, före detta kollegor och kompisar. Kontrollen möjliggör för dessa att begränsa 

insynen i deras privata sfärer, och underlättar för dem att vara restriktiva i 

yrkessammanhang. En av dessa uttryckte sig såhär; 

 

"Jobbar man på bilmeck eller ica, då kanske det inte är så 

intressant vem jag är, men om jag vill bli nästa blondinbella 

eller som i mitt fall; hitta någon person som vill ge mig massa 

pengar för ett jobb, så kanske det e bra om de vet att jag är en 

seriös person, och inte vad jag käkade till frukost igår."  

   

Samtidigt som man då väljer att förhålla sig på ett visst sätt på Facebook, så tycker man 

inte att det är rätt forum för affärdiskussioner. Istället ansåg samtliga intervjupersoner 
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att Facebooks tonalitet går att jämställa med en sk. ”Fikarumsstämning”, där människor 

pratar för pratandets skull. En av intervjupersonerna sade såhär; 

  

”Det finns en sorts förförisk fikarumsstämning på Facebook, som 

gör att folk börjar uttala sig, och liksom ”bananprata” i skrivet 

format. Det kan jag tycka är synd för upplevelsen; värdet av det 

skrivna ordet” 

  

Vidare förklarade samma person att denna typ av beteendet och sätt att uttrycka sig är 

vida accepterat på Facebook, och att mentaliteten formats därefter. Han valde att 

uttrycka det såhär; 

 

”När folk postar mycket personlig information, och bilder på sina 

barn sänks garden för vad som är socialt accepterat och inte, vilket 

gör att det blir intimt och ofta orelevant”.  

   

Emotionella värden  

Emotionella värden, det vill säga vilka känslor av användandet av ger, i att dela 

information på Facebook var främst att hålla sig uppdaterad på vad vänner och bekanta 

har för sig, och samtidigt delta och bidra genom att berätta om sig själv. Samtidigt ville 

man ha kontroll över vem som läser vad av det man publicerar, om än något mer 

märkbart hos några av intervjupersonerna. En av dessa menade att; 

  

”Om jag lägger till en applikation, som publicerar någonting på min 

wall så är det bara mina bekanta som får se den informationen, och 

inte de som jag lagt till under ”jobbkategorin”. Jag är noga med att 

lägga alla kontakter som hör till mitt yrkesliv i den kateogorin, för 

då vet jag att här skall jag vara restriktiv, typ.” 

 

Intervjupersonerna menade att de delade med sig av det som de anser är underhållande 

och finner ett emotionellt värde i att få respons på det, om responsen kommer från rätt 

personer. De var också generellt sett olika restriktiva med information. En av 
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intervjupersonerna uttryckte till exempel att han inte vill visa fotografier på sina barn 

för vem som helst och underhåller, det vill säga rensar ut, sin kontaktlista på Facebook 

med jämna mellanrum utifrån vilka kontakter som för tillfället känns relevanta. 

Samtliga använde också flitigt Facebooks sekretessinställningar för att korrigera vilken 

information de tar till sig. De har till exempel dolt ett antal kontakters feeds, för att 

slippa ta del av information som de inte finner intressant. Vidden av hur många som 

dolts varierar mellan 20 % och 80 %. Det visade dig även innefatta privata goda vänner, 

som enligt intervjupersonerna helt enkelt inte är intressanta på Facebook. Samtliga var 

med andra ord överens om att det är påfrestande att få information som de klarar sig 

utan.  

  

Epistemiska värden 

Intervjupersonerna beskrev att de som early adopters av Facebook blev medlemmar för 

att se vad det var för något, när de först hörde talas om det. På den tiden florerade en del 

diskussioner kring Facebook som ett nytt ”Internetfenomen” och att det fanns ett högt 

värde i att vara bland de första som nyttjade tjänsten och först veta vad det var för något, 

därmed ett högt epistemiskt värde. Därefter, när fler och fler vanliga, ”Svenne banan” 

som de uttryckte det, registrerade konton, så försvann nyfikenheten relativt snabbt. 

Därmed avtog även det epistemiska värdet då de bekantat sig med tjänsten och likaså 

andra som inte räknas i kategorin "early adopters" gjort detsamma.  

 

Situationsberoende värden 

Vi har i resultatet ej funnit exempel på konkreta situationsberoende värden i 

användningen av Facebook som nätverksplattform i sig. Däremot kan applikationer som 

används genom iPhone användas tillsammans med Facebook, men värdet i att använda 

en sådan är knutet till den specifika platsen och de funktioner som applikationen enskilt 

erbjuder. 

  

Resultatsammanfattning  

Värden enligt TCV-modellen har enligt våra intervjupersoner sin tyngdpunkt i tjänster 

och kommunikativa möjligheter som skapas med ny mobil teknik. Tjänsterna som man 

själv väljer i iPhonen har ett högt personligt funktionellt värde, och plattformar för 
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socialt nätverkande som t.ex. Facebook är populära inslag i deras smartphones. 

Grundläggande funktionella värden är enligt resultatet inte associerade med materiella 

egenskaper hos den tekniska produkten, däremot med möjligheterna dessa medför för 

bland annat närverkande. Att kunna knyta nya kontakter, och bibehålla nuvarande 

vänskapsrelationer via iPhone i kombination med tjänsten Facebook, var ett annat 

grundläggande funktionellt värde. För just vår unika intressegrupp, och med tanke på 

deras yrkeskategorier, är strävan efter att vara före gemene man med att anamma ny 

teknik. Ett uttalat mål hos deltagarna är att få en förståelse för produkters och tjänsters 

tekniska funktioner och framtida potential. Man beskriver att man tar fotografier för att 

man har möjligheten, och därefter publicerar det på Facebook för att man kan det, just 

då. Det är en typ av berättande som blir möjligt och som fungerar värdeskapande i 

sociala sammanhang, både i yrkesrollen och som privatperson i just det ögonblicket då 

man delar med sig av den personliga informationen. 

 

6 Diskussion 

I diskussionen nedan, resonerar vi kring det resultat vi fått ut ur våra intervjuanalyser 

och observationer, som främst rör mediet Facebook och produkten iPhone. 

Diskussionen berör dessa två som tjänst- och produktspecifika, men framförallt 

fenomenet sociala medier och smartphones i kombination hos användare. Vi resonerar 

kring de grundläggande upplevda värdena i användandet av denna typ av tjänster och 

produkter, vare sig de är varumärkesspecifika eller inte. TCV har fungerat bra i denna 

studie och visat på vilka värden som påverkar användningen i större grad. I vårt fall har 

det handlat mycket om social status, samt personlig framtoning och lite mindre om 

situationsberoende värden. Användandet handlar om en medvetenhet vad gäller det 

personliga varumärket och graden av tillgänglighet till andra.  

 

Funktionella värden 

Något tydligt intressant som har framkommit under intervjuerna är hur man ser på 

funktionella värden i användandet av en smartphone. I grunden, visar det sig att det inte 

är iPhonen som produkt som besitter det största funktionella värdet, i förhållande till 

värdet i de tjänster som den kan förmedla. Just iPhonen som teknisk produkt, refereras 
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till som en mycket användarvänlig med höga värden i sin funktionalitet som 

smartphone, men den är inte personifierbar på samma sätt som i Townsends  (2002, s. 

67) resonemang. Townsend anser också att beteendet kring att värdera produkten i sig är 

motsägelsefull, då det vi värderar högst i funktionalitet inte sitter i produkten i sig. Det 

resonemanget visar sig även gå i enlighet med vår studie, där tjänsterna är det man 

värderar framför produkten i sig. Går produkten sönder, resonerar ju intervjupersonerna 

att det bara är att inhandla en ny. Tjänsterna och det skapade innehållet är det som är av 

störst värde, produkten i sig är förnybar och det är därmed innehållet som är 

personifierat. Värdet ligger med andra ord i de användbara tjänster, applikationer (för 

iPhone så kallade "Apps"), som man som användare själv kan ladda ner och därmed 

själv skräddarsy sin smartphones funktioner till passande personliga ändamål. Här 

skapas en personlig anknytning till det material som man väljer att använda i sin 

smartphone. Detta resultat bekräftas av Juantao (2005), som menar att smartphonen är 

en klart funktionell produkt, då den kan betraktas som både dator och mobiltelefon, "En 

telefon med bemefits", som en av våra intervjupersoner uttryckte det. Townsend (2002), 

beskriver också det personliga affektionsvärdet till mobiltelefonen, och resonerar kring 

huruvida det handlar om en personlig anknytning till produkten i sig, eller funktionerna 

som kommer med den. Vi kan i detta fall tydligt se att det är just innehållet som är 

värdefullt, vilket till viss del kan förklaras genom det faktum att Townsend är inriktad 

mot mer traditionellt mobiltelefoni. 

     Hårdvaran tar man för given, även om man anser att just iPhonen som smartphone 

uppfyller en hög tillfredsställelse i användarvänlighet, som även varumärket "Apple" 

utlovar. Detta anser vi intressant då det borde innebära att man även har en stor tillit till 

tekniken i sig, då den inte är den primära funktionen i sig, men pålitlig som förmedlare 

av funktioner. Tilliten verkar även ha en grund i den trygghet backuptjänster och 

synkroniserande tjänster förmedlar. Om någon information går till spillo, finns den ofta 

säkrad på ännu en plats. 

     Något annat som är av stor vikt just för våra unika intervjupersoner, i den mening att 

flera av dem själva utvecklar tjänster för iPhone, är värdet i att förstå produkten, dess 

potential och hur den kan komma att användas i framtiden. Just att vara "early adopters" 

av nya produkter och snabbt få en inblick i funktionalitet och skapa sig en bild av hur 

den kan komma att användas är av stor vikt rent karriärsmässigt för intervjupersonerna, 
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samtidigt som det ter sig vara ett genuint intresse som driver deras passion och 

nyfikenhet kring ny teknik.   

     Facebook som socialt nätverk, har som nämnts mängder av användningsområden 

beroende av vad en användare har för syfte med sin delaktighet där. För våra 

intervjupersoner som är yrkesverksamma inom IT är det naturligt för flertalet av dem att 

ens arbete på något sätt är integrerat i användandet.  Facebook ter sig då främst vara en 

kanal för byggande av sitt personliga varumärke, gentemot vänskapskrets men även 

arbetskontakter. Sociala nätverk online förmedlar en hel del "lätta möjligheter" (Sproull, 

Conley & Moon, 2005 s. 144)  i publicering och deltagande som kanal i flera 

avseenden, då publicerandet lätt nås av andra. Ibland även i en kontrollerbar form där 

man sorterar kontakter och publicerar endast för vissa beroende på ändamål. Intressant i 

Facebook-användandet hos våra intervjupersoner, är hur de också använder sig av 

funktionella tjänster såsom exempelvis kontaktboken som telefonbok. Men även 

Newsfeeden på Facebook använde man ibland istället för de mer ändamålsspecifika 

tjänsterna RSS och Twitter, helt enkelt för att man ville minimera sitt flöde till vad 

större sajter själva valt att publicera på Facebook.  

 

Sociala värden 

Intervjupersonerna är aktiva på Facebook, liksom många av deras arbetskamrater och 

bekanta. Man delar till exempel intressen som film, och har därför startat en grupp som 

gör filmquizz dagligen, vilket uppmuntrar andra inom gruppen att fortsätta posta 

intressant material. En utav intervjupersonerna som tematiserade sitt innehåll fick 

mycket feedback av andra på sina poster, vilket framgick under observationen.  

Att välja en specifik typ av information att skapa innehåll kring, verkar således generera 

fylligare diskussioner mellan de personer som kommenterar. Detta beteende ligger i 

linje med de tankar som Kim, Jeong och Lee har på social aktivitet, där de menar att 

användarnas bidrag på sajten föder fortsatt engagemang (Kim, Jeong, Lee, s.220). Inom 

ovan nämna exempel med filmquizz som aktivitet, syntes tendenser till att hög grad av 

aktivitet hos en av våra intervjupersoner, stimulerade till högre grad av respons. Det gav 

också upphov till vidare diskussioner.  

     Att delta i diskussioner på Facebook, med möjlighet att lämna kortfattade 

kommentarer och så kallade ”likes”, blir det lätt att följa med på vad som händer runt 
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om i ens omgivning. I vår resultatanalys kom vi fram till att våra intervjupersoner 

främst använder Facebook för att screena, och hålla sig uppdaterade. Detta kan med 

fördel ske på sociala nätverk, där interaktionen med andra människor sker mer 

obehindrat. Tecken på detta ser vi hos Sproull, Conley & Moon, som menar att just 

tillgängligheten och tidsoberoendet ger större möjligheter till kontroll över sin egen 

interaktion, och möjliggör även för personen att själv välja hur aktiv hon eller han vill 

vara (Sproull, L, Conley, C & Moon, J Y, 2005 s. 144) . 

      Vi har sett tydliga tendenser på att den primära motivationen till att dela information 

om sig själv på Facebook, är den förväntade responsen från andra användare. Feedback 

är tydligen avgörande för engagemanget, enligt vår resultatanalys, och detta styrker 

Butler, Sproull & Kraut 2002, som menar att feedback fungerar förstärkande för 

användarens känsla av grupptillhörighet, och uppmuntrar till fortsatt aktivitet för att 

upprätthålla samma känsla till omgivningen. Burke, Lento & Marlov 2009, antyder att 

det första publiceringstillfället kan vara avgörande för den fortsatta aktiviteten, vilket 

stämmer väl in på våra intervjupersoner, då de till en början var mer aktiva som 

användare, när de fortfarande befann sig i en fas av nyfikenhet och intresse för att förstå 

mer om tjänsten. Det är också lätt att koppla tillbaka till Kim, Jeong och Lee, och att 

engagemang föder engagemang. 

     En utav våra intervjupersoner benämner lite lustigt mentaliteten på Facebook som 

”en sorts förförisk fikarumsstämning”, vilket vi anser särskilt intressant med tanke på 

att han och hans kollegor använder Facebook i både privat och professionellt syfte. 

Samma person som står för citatet, menar att det finns en oskriven typ av jargong, dvs. 

stil på språket, som är väldigt fri och öppen. Detta tror han har stor påverkan på 

innehållet, och har uttryckt en viss besvikelse över att kvaliteten på informationen håller 

en relativt låg nivå. Möjligtvis är det därför han väljer att utnyttja Facebook för privata 

intressen, men med ett tydligt tematiskt innehåll. Han deltar frekvent i diskussioner som 

rör film, grafisk design och serier, och har enligt våra observationer endast kontakt med 

ett fåtal likasinnade. Att göra just på detta vis är enligt Butler, Sproull, Kiesler & Kraut 

(2002) en väg att gå för att skapa sig en auktoritär uppfattning, vilket kan vara 

fördelaktigt för potentiella framtida arbetsgivare, eller andra professionella 

sammanhang (Butler, Sproull, Kiesler & Kraut, 2002, s.10). Det kan med andra ord bli 
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ett sätt att "gå runt" den något informella stämningen, och fortfarande utstråla 

kompetens och engagemang. 

     Att utveckla det personliga varumärket, och visualisera sig själv på önskvärt sätt, är 

en annan primär ambition med mobil aktivitet på Facebook. Flertalet av våra 

intervjupersoner har sagt sig använda tjänsten i rent ”skrytsyfte”, dvs. för att dela 

information som de tror kan vara fördelaktig för dem i framtiden. När man arbetar för 

att skapa en image som skall symbolisera det man vill, är det enligt våra 

intervjupersoner viktigt att vara selektiv, både på information och människorna som ser 

den. Därmed blir det också viktigt att kontrollera sina kontakter. Då den information 

man väljer att posta säger något om vem man är som person, väljer några av våra 

intervjupersoner att strukturera sina kontakter i olika listor, för att förhindra att en viss 

typ av information når ”fel” grupp av människor. I grupper som hör till yrkeskategorin, 

beskriver flera av intervjupersonerna att de vill visa på kunskap, för att få en auktoritär 

framtoning, och på så vis lyckas bättre i professionella sammanhang. Därav blir 

delandet och spridningen av eget personligt material ett mål i sig, eftersom man hela 

tiden arbetar för att utveckla sitt personliga varumärke och synas Burke, Lentow & 

Marlow (2009), skriver om hur bredden av kontakter inom ett nätverk har betydelse för 

hur viktigt användare tycker att det är att upprätthålla en särskild bild av sig själva. I 

vårt fall har vi sett en viss spridning mellan våra intervjupersoner, där somliga valt att 

selektera bort kontakter som man inte känner någon direkt anknytning till, eller som 

man helt enkelt inte anser ha något utbyte av. Andra blir vän med i stort sett vem som 

helst, och detta för att det är en del av deras tilltänkta image; att vara social och 

nätverkande.  

     Personerna ser sig själva som early adopters, och märker positiv respons på att bli 

betraktade som något ”nördiga”, som de själva säger. Att vara tidig med ny teknik 

signalerar kompetens, och de är ständigt på jakt efter invites till beta versioner av nya 

digitala tjänster. Som i fallet med iPaden på caféet, då den upplevda responsen var 

tillfredsställande, karaktäriseras deras arbete med att vara uppdaterad av både 

yrkesmässiga fördelar och personlig nyfikenhet. Denna jakt på tillgänglighet som inte är 

för vem som helst, är det som ofta driver dem framåt, samt de fördelar i form av social 

status som följer med när man sprider information vidare.  
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Emotionella värden 

Vi ser tydliga tendenser på att smartphones funktionalitet förändrar hur våra 

intervjupersoner distribuerar sin tid, både i arbetssituationer och på sin fritid. En av 

intervjupersonerna uttrycker att han absolut inte längre skulle vilja arbeta vanlig 

kontorstid, då han har ett kreativt yrke och att det medför att han jobbar mer eller 

mindre hela tiden. Till exempel upplever han ett värde i att vara tillgänglig i situationer 

som när han lämnar sina barn på dagis. Bradley har belyst just hur tekniken påverkar 

våra liv, och skriver om en form av förflyttning av gränser. Hon menar att ”hemma” och 

”arbete” som definitioner inte längre har samma stadga, och att vi med hjälp av tekniken 

”tar död” på distanser (Bradley 2001, s.20). Detta tänk karaktäriserar i stort sett samtliga 

intervjupersoners inställning till denna form av mobil livsstil, där tillgängligheten är 

extremt värdefull. Följaktligen kan vi alltså se att det finns emotionella motivatorer till 

att använda smartphones för att nätverka, eftersom de underlättar för våra 

intervjupersoner i deras vardag. 

     Övriga reflektioner kring emotionella värden hos iPhone som produkt, beskrevs vara 

att den är ett verktyg för underhållning. Ett slags funktion för att fylla ut en allmän 

rastlöshet hos människor.  

 

Epistemiska värden 

Det som lockade våra intervjupersonerma i att bli medlemmar på Facebook så tidigt 

som de blev, var upplevelsen och kontakten med någonting nytt. En av dem beskrev till 

exempel Facebook i ett tidigt skede för "ett internetfenomen", och menade vidare att 

han just av den anledningen valde att utforska tjänsten. Så snart vanliga "Svenne-banan" 

började ansluta sig, försvann också lusten att fortsätta lära sig mer om både företaget 

och sidan. Sheth skriver om just detta, att då en användare blir uttråkad av en tjänst så 

önskar han eller hon förnya sig (Sheth 1991, s.160- 163), vilket vidare understryker 

vikten av att vara uppdaterad på ny teknik och nya produkter på marknaden. Våra 

intervjupersoner vill gärna beskriva sig själva som early adopters, och detta tar sig 

uttryck genom deras passionerade inställning till deras yrkesval, men de vill också vara 

unika på den punkten. När många andra börjar använda samma tjänst och det blir en del 

av var mans vardag, är man inte early-adopter längre och det epistemiska värdet 

bleknar. De uttryckte själva som nämnt ett genuint intresse för det senaste inom sin 
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bransch, att ständigt hålla sig uppdaterad och vara först användare av produkter och 

tjänster och därmed ligga steget före alla andra.  

 

Situationsberoende värden 

Att vara mobil i sitt publicerande blir givetvis kopplat till situationer och värden i att 

publicera "här och nu". Lee (2009, s.237) beskriver sättet att publicera bilder tagna med 

exempelvis en mobilkamera som en social berättande form, där man på ett lekfullt, 

enkelt och bildberättande sätt kan dela med sig av situationer man är med om. På så vis 

kan man dela med sig och berätta om sig själv för andra, vilket självfallet är av stor vikt 

inom sociala nätverk och bilden man skapar av sig själv där. Även GPS-applikationer 

som Gowalla och Foursquare som intervjupersonerna nämner kan vi koppla till liknande 

värden. De är också ett berättande om sig själv, då de ställen man besöker också blir en 

del av ens visade personlighet på Internet. Intevjupersonerna kunde exempelvis 

publicera när de kom till jobbet tidigt, för att ge en bild av sig själv som flitig för 

arbetskontakter. Värdet i att dela med sig av något underhållande som man fotograferat 

var också stort och ett underhållningsvärde fanns i snapshot-beteendet i sig. Något man 

ansåg var roligt, kreativt och underhållande ville man gärna publicera, vilket vi också 

härleder till att visa lättsamma och kreativa sidor hos sig själv. 

 

7 Slutsatser 

Vår studie visar att vi går mer från att värdera högteknologiska produkter i sig, till att 

värdera tjänster dessa kan förmedla och som vi själv kan välja att anpassa till våra egna 

behov. Därmed är det inte på samma sätt produkten som vi identifierar oss med, som det 

tidigare har varit när det kommer till hur vi tidigare har värderat mobiltelefoner som 

personlig tillhörighet. Funktionaliteten i steget mellan mobiltelefon och smartphones 

har ökat enormt, därmed också vårt sätt att interagera med dem och värdera dem och de 

får tydligt en ny roll i vårt samhälle. Tekniken blir mer och mer något som vi tar för 

givet och förväntar oss finnas där som förmedlare av tjänster och ger oss därmed en 

känsla av trygghet. Då kan vi vara tillgängliga, kommunicera, aktivt bli uppdaterade på 

tidsberoende information, och därmed ge oss känslan av att vara effektiva över både 
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privatlivs- och arbetskontexter. Det ger oss en känsla av att vi är kontextobundna och 

kan röra oss över och kontrollera flera sfärer då vi är tillgängliga i dem alla samtidigt.  

Vi har genom vår studie av deltagarna även kommit fram till att den sociala 

mediaplattformen Facebook främst används dels för att ta del av komprimerad 

information från sajter, samt för att publicera personlig information om sig själv i syfte 

att förmedla en önskad bild av sig själv som person och varumärke, både hos 

bekantskaper och arbetskontakter. Vi har också sett hur våra intervjupersoner tycker att 

en smartphone (specifikt iPhone hos våra deltagare) är ett bra verktyg för att använda 

sociala medier på på detta sätt, eftersom man som användare då har tillgång till allt 

innehåll hela tiden. Man är medveten om vilka signaler man sänder ut, och formar 

därför budskap som ligger i linje med det personliga varumärke man aktivt jobbar på. 

Den förväntade responsen motiverar publicerandet; engagemang föder således 

engagemang. Man är samtidigt medveten om den rådande mentaliteten på Facebook, 

och använder det därför som ett slags mellanskikt mellan fritid och yrkesliv, vilket 

också formar stilen på det innehåll som man publicerar. Vi har sett ett stort värde i att 

kunna konceptualisera sig själv i en kombination av både professionell- och privat 

person, då dessa ofta flyter ihop hos individer i den deltagartyp vi studerat. Somliga 

väljer att tematisera sina poster, medan andra väljer att hålla en humoristisk framtoning, 

mycket beroende av hur man väljer att presentera sitt personliga koncept. Värdet i att 

kunna publicera situationsberoende, i kontexter där man är i rörelse, hör till att kunna 

vara aktivt berättande och delande inom nätverket på ett enkelt sätt. Fotografier är idag 

enkla att publicera och kräver ingen text i sitt berättande, därmed underlättar både 

publicering och berättande ännu mer med mobil teknik och det finns även 

situationsberoende värden just i snapshot-fotograferingen, då berättandet har ett större 

värde än krav på estetik, som vi tidigare varit intresserade av i traditionella 

fotograferingssammanhang. 
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A Frågeguide    
 
Sociala Nätverk 
När skaffade du Facebook och hur kom det sig att du registrerade dig? 
 
 På vilket sätt har ditt användande av Facebook förändrats sedan dess? 
 
Hur har dina syften av användandet förändrats, om de har det? 
 
 Hur använder du Facebook, om man ser till vilka kontakter du har där? 
(Som arbetskontakter, vänner.) 
 
Hur påverkar att ni både har affärsmässiga och privata kontakter vad ni väljer att dela 
information om? 
 
Vilken roll har din mobila Facebookanvändning i yrkessammanhang? 
 
Beskriv din syn på vikten av att skilja på hur du framstår hos vänner kontra 
arbetskamrater på Facebook? 
 
Hur tror du att din Facebookanvändning påverkar folks syn på dig? 
(Arbetsrelaterat, privat?) 
 
Hur använder ni kontakter på facebook i arbetssammanhang? Har de gjort någon nytta 
för er? Vad för typ av kontakter har ni på facebook som har med arbete att göra? 
 
Generellt, utan att se till facebook, hur ser ni att ni balanserar 
arbete/privatliv/fritidsintressen i förhållande till mer traditionella yrken?  
 
Om det finns, vad finns det då för generella uppfattningar kring hur man ska vara i er 
bransch? Hur ser man på någon som inte har facebook t e x? Vad är viktigt att sända ut 
för signaler? Till vilka? Hur gör man det? 
  
Mobil publicering 
Vilken typ av information publicerar du mobilt på Facebook? 
 
Får du mycket respons på det du publicerar, och hur viktigt är det för dig? 
 
Hur förändrades ert facebookanvändande när ni började använda mobilen till att 
publicera?   
 
Vad är viktigt för dig att kunna publicera mobilt, varför är det viktigt?  
 
Är det viktigt för ditt nätverk, vilken nytta gör det? Nöje? 
 
Vilka tillfällen publicerar ni något via mobilen? Beskriv värdet i att uppdatera 
information på plats. Är det viktigt att det är färskvara? 
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Hur resonerar ni kring spontanitetspublicering när man är mobil? Om man är mer 
spontan när man publicerar, hur påverkar det innehållet? Vad finns det för risker kring 
detta? 
 
Är man mer delaktig om man har facebook i mobilen? Kontinuerlig online-känsla, har 
ni det tycker ni och kan ni beskriva det för oss? Vad finns det för fördelar kontra 
nackdelar i det?  
 
Smartphones 
Vad finns det som förstärker uppvelsen i en iPhone? Funktion/varumärke/tillhörighet 
 
Vilka har iPhone i era kretsar? är det ”varenda unge”, eller är det en viss krets? Är det 
viktigt? Vad tänker du när du ser ett barn som knappar på en iPhone? 
 
Vilka positiva kontra negativa värderingar kan du se i din omgivning i  att  ha en 
iPhone? 
 
Om vi reflekterar lite kring trygghet, uppfyller den några sådana kriterier? Hur känner 
du dig utan din iPhone, vad är det du saknar?  Kan ni koppla det till specifika 
jobbsituationer? Sociala situationer? 
 
 Berätta om din relation till din iPhone, det vardagliga användandet. Vad händer om den 
går sönder och du måste klara dig utan en period? 
  
Hur resonerade du själv när du köpte din? Var ni ”först”? Varför är det viktigt? 
Resonera kring värdet av att behärska teknik tidigare än andra. 
 
Att behärska teknik, vad innebär det för er? 
  
Hur ser ni på den nya iPhonen, Hur snart kommer ni att skaffa den när den lanseras?  
 
Tänker ni på upplevelsen att ha en ny produkt, eller att den har något specifikt som ni 
känner att ni saknar nu? 
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