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Abstract 

Studies of modern communication media such as Cell Phones and so called Instant 

Messengers are popular today. This study focused on these modern techniques, focused 

on parents as a target group and on what is important for them in everyday 

communication.   

By exploratory using three focus groups it became clear that the children, and the link to 

them was the absolute most important thing for the parents. It became clear that this link 

to a great extent today exists through the mobile phone.  

In a following study a Mobile Instant Messenger called My Friends was introduced. It 

was used by two families during two weeks to see how it would change the 

communication within the family. The focus was to see how problems with availability 

were handled, it turned out that: 

My friends had a more obvious way of indicating availability than the Cell Phone had. It 

was also consulted before making contact through other media.  

Emphasis was also put to find out what kind of communication the different media; 

phone call (Cell Phone), texting and Instant Messenger supports. It showed that three 

variables seemed to be important when choosing media: 

• the haste of the business 

• the goal of the business 

• the need for precision 

The bigger knowledge two people had of each other the more the latter was affected but 

the first two were unaffected.  
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Studier av moderna kommunikationsmedia som mobiltelefonen och så kallade Instant 

Messengers är populära idag. Denna studie fokuserade på dessa moderna tekniker, och 

koncentrerade sig på målgruppen föräldrar, och vad som är viktigt för dem i deras 

vardagskommunikation. 

Genom att först i explorativt syfte använda tre fokusgrupper framkom det att barnen, och 

länken till dem, var det absolut viktigaste för föräldrarna. Det framgår i studien att länken 

till barnen idag till stor del finns genom mobiltelefonen. 

I en andra studie introducerades en mobil Instant Messenger kallad My Friends. Denna 

användes av två familjer under två veckors tid för att se hur den rådande 

kommunikationen inom familjen förändrades. 

Här fokuserades det på hur problem med tillgänglighet löstes, och det visade sig att: 

My Friends hade ett tydligare sätt att visa tillgänglighet än mobiltelefonen, och den 

konsulterades ibland även när den faktiska kommunikationen skedde genom andra media  

Stor emfas lades också på att utröna vilken typ av kommunikation de olika medierna 

mobiltelefoni, SMS och Instant Messenger stödjer. Det visade sig att tre variabler verkar 

vara viktiga när val av kommunikationsmedia görs: 

• ärendets brådska 

• ärendets mål 

• behov av exakthet 

Ju större kännedom två personer hade om varandra desto mer påverkades den senare 

medan de två föregående förblev oförändrade.  
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Inledning 

Hur lyckas vi idag koordinera vår kommunikation med andra personer och hur använder 

vi mobiltelefonen som verktyg för detta? Vad används mobiltelefonen till? Vilken social 

påverkan har den? Detta har länge varit en personlig fundering för mig. Idag har 

mobiltelefonen tagit en oerhört stor plats i de flestas liv, på gott och ont tycker en del. De 

mest moderna modellerna idag är snarare multimediamaskiner och har inte särskilt 

mycket gemensamt med de äldre modellerna där telefonsamtalet var den enda funktionen. 

Jag tycker dock det mest intressanta är själva kommunicerandet och möjligheten att alltid 

vara tillgänglig. Hur påverkar detta oss? Även om alla är tillgängliga hela tiden så måste 

också väldigt många rimligen vara upptagna samtidigt. Hur löses detta problem? Jag hade 

uppenbarligen många frågor om kommunikation och mobiltelefoner. Därför tog jag 

kontakt med Sony Ericsson Mobile Communication för att kunna göra en studie 

tillsammans med dem med fokus på mobiltelefoni och kommunikation. De tyckte att mitt 

förslag var intressant och tillsammans började vi rikta in studien mot en lämplig 

målgrupp och ge studien ett mer tydligt fokus. 
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Sammanfattning 

Det traditionella telefonsamtalet ses som en länk till en plats och inte en person. Det 

absolut viktigaste för föräldrar är upprätthålla och bibehålla denna länk till sina barn och 

idag är denna länk synonym med mobiltelefonen. Denna länks bibehållande används idag 

istället för planering och bestämda tider. Mindre planering leder till en öppnare vardag 

där möten och platser allt mer koordineras i sista stund. 

Mobiltelefonen tillåter en ständig tillgänglighet, det är dock svårt att skapa sig en 

förståelse för andra personers tillgänglighet. Alltså måste tillgänglighet förhandlas och till 

detta används ofta flera olika media dynamiskt. Den mobila chat-applikationen My 

Friends använder olika tillgänglighetssymboler för att visa tillgänglighet utåt. En 

inloggad person antogs vara mer tillgänglig än en person som inte var inloggad, men 

tillgänglighetssymbolerna i sig gav ingen ytterligare förståelse för en persons 

tillgänglighet. 

Olika variabler påverkar vilket kommunikationsmedia som väljs. Tre framträdande 

variabler som styr detta val har kunnat identifieras. Dessa är:  

• ärendets brådska 

• ärendets mål 

• ärendets krav på exakthet 

Av dessa påverkas den senare av hur bra personlig kännedom de inblandade parterna har 

om varandra. Personlig kännedom förenklar även koordinering av handlingar och 

förhandling om tillgänglighet. 
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Forskningsbidrag 

Rapporten ger en större förståelse för kommunikationsdynamiken inom familjen. Den 

sprider mer ljus över hur familjemedlemmar vårdar och utvecklar relationer genom 

mobiltelefonen. Den lyfter fram beroendet av mobiltelefonen i familjen i dagens samhälle 

och dess stora sociala betydelse. Den påvisar hur tillgänglighet idag är något som oftast 

förhandlas fram. Valet av kommunikationsmedia blir en naturlig följd av detta och de 

variabler som bestämmer detta visas. Hur dessa variabler påverkas av personlig 

kännedom om varandra förs även fram.  
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Frågeställning 

Vid Sony Ericsson där magisteruppsatsen utfördes fanns det ett intresse av att skapa en 

större förståelse för hur föräldrar ställer sig till användandet av mobiltelefoner. Av vilka 

anledningar köper de dessa till sig själva och till sina barn? Vad använder de dem till? 

Hur använder de dem? Vad tycker de är viktigt vid användandet? Detta var exempel på 

frågor som företaget ville ha svar på. Det fanns dock ingen möjlighet att inom tidsrymden 

för en magisteruppsats att svara på alla dessa frågor. Det bestämdes att studien skulle 

starta med ett brett synsätt för att se vilka som var de mest intressanta delarna för att 

sedan smalna av och fokusera på ett par intressanta punkter. Genom en initial explorativ 

studie så utmynnade den slutgiltiga frågeställningen i de tre nedanstående frågorna.  

Hur ser föräldrar på tillgänglighet och hur förhandlas den i en familj? 

Hur används mobiltelefonen idag som en social artefakt inom familjen? 

Väljs kommunikationsmedia efter ärende och vad beror detta på isåfall? 
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1. Tidigare arbeten och avgränsningar 

Här lyfts tidigare forskning på olika typer av modern kommunikation fram som en 

introduktion till ämnet. 

Mobil kommunikation, emotionell kommunikation och andra typer av 

fjärrkommunikation har varit populära forskningsområden de senaste åren. Arbeten som 

har gjorts är allt från rena fältstudier och fallstudier till produktutvecklingsarbeten. Jag 

nämner här olika intressanta teoretiska områden och arbeten för att sedan beskriva den 

del som jag har valt att studera i mitt arbete. Jag har använt tidigare artiklar för att skapa 

mig en förståelse för området men även för att starta en kreativ process hos mig själv. De 

har även hjälpt mig att avgränsa arbetet. 

Inom fjärrkommunikation har Jouppi (2002) skapat en prototyp till en fjärrstyrd robot 

som ska skapa en sensorisk upplevelse av att båda parter befinner sig på samma plats 

vilket ska underlätta affärsinteraktioner. Tollmar och Persson (2002) har studerat vad 

man har för relation till olika möbler och prydnadsföremål i hemmet. De kom fram till att 

dessa saker ofta väcker minnen och frammanar känslor hos familjemedlemmar, och 

använde dessa iakttagelser för att skapa teknologiska installationer som främjade intimitet 

på avstånd.  

Karahalios och Danath (2004) har skapat en videoinstallation som även använder ljud och 

som är tänkt att förenkla vardagliga interaktioner och få människor att starta interaktioner 

där man i vanliga fall hade struntat i det. De gör detta genom att analysera vad det är som 

gör vissa platser mer attraktiva för människor att socialisera på än andra. Nagel et al 

(2004) har studerat människor i deras hem för att få en ökad förståelse av hur man går 

tillväga för att visa sig tillgänglig för interaktion i sin hemmiljö. 

Bardram och Hansen (2004) undersökte i en studie på ett sjukhus hur man kunde öka 

social awareness (ungefär kännedom, används hädanefter) mellan arbetskamrater genom 

användande av en mobiltelefon. De visade att det var viktigt att kunna dela med sig av sin 

nuvarande arbetskontext för att öka denna förståelse. De skapade tillsammans med Nokia 

även vad de kallar för AwarePhone vilket är en typ av Instant Messenger (hädanefter IM) 
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efter sin undersökning. En studie som Nardi et al (2000) utförde på IM visade att dessa är 

en viktig del av att upprätthålla social kännedom mellan kollegor och vänner. Den visade 

även att närvaro ofta förhandlas fram genom en förfrågan av typen ”Är du där?”. Man 

kan alltså inte alltid vara säker på att någon är på andra sidan skärmen trots att dennes 

nuvarande status visar detta. Bardram och Hansen (2004) menade vidare att om en IM-

enhet är mobil så ökar svårigheten att fastslå närvaro just för att man inte kan veta var 

personen ifråga befinner sig.  

Olausvirta et al (2005) har tillsammans med Nokia skapat vad de kallar för 

ContextContacts. Denna applikation tog hänsyn till det faktum att man ofta själv kan 

skapa sig en bra uppfattning om någon annans kontext, och därmed lämplighet att initiera 

kontakt ifall man får tillgång till olika fakta om personen. Deras förarbete visade också att 

det är ofta så att om man har en nära relation till personen ifråga så drar man bättre 

slutsatser om personens nuvarande önskan att bli kontaktad med mindre tillgänglig 

information. Danninger et al (2006) visade med sin studie att försökspersonerna hellre 

blir kontaktade under intellektuellt arbete och kommunicerande med andra än under 

förflyttning mellan olika platser, eller grundläggande behov som mat och sömn. Deras 

applikation MyConnector utnyttjade flera olika medier för att insamla information om 

försökspersonerna. Slutsatsen de kom fram till var att aktivitetens angelägenhet och dess 

syfte var de viktigaste parametrarna för att avgöra någons tillgänglighet, ett beslut om att 

störa någon eller ej görs baserat på denna slutsats. De anser också att svårigheten att 

kunna bestämma någon annans tillgänglighet beror på dess högst subjektiva natur. Med 

detta menar de att tillgänglighet är något som bestäms av varje person individuellt och 

därmed svårt att generalisera om. Den visar även att för personer med väldigt inrutade 

dagar gav lokalisering och tidpunkt en väldigt tydlig bild över deras nuvarande situation 

och därmed tillgänglighet. 

Brown och Randell (2004) menar att man bör beakta tre riktlinjer då man skapar en 

context sensitive (kontextkänslig) mobilapplikation.  

1. Tekniken ska inte ta över utan bör användas defensivt, det betyder här att man bör 

designa så att tekniken som beskriver kontextkänsligheten inte gör att felaktiga 
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beslut får allvarliga konsekvenser. Ett exempel på detta är att tekniken bidrar till 

att man missar viktiga samtal.  

2. Det bör skapas en struktur där mottagarna kan fylla i sin kontext.  

3. Initieraren bör själva få dra slutsatserna av den kontext som mottagaren befinner 

sig i, grundat på de ledtrådar som ges tillträde i motsats till att det tekniska 

systemet gör denna bedömning.  

Wiberg & Whittakers (2005) applikation the Negotiator skapades för att förenkla 

förhandlandet om ett tillfälle där det passar båda parter att prata. De menar att dagens 

mobiltelefoner endast tar hänsyn till initierarens situation eftersom han/hon inte kan 

skapa sig en bild av mottagarens situation. Här kan mottagaren genom the Negotiator vid 

en påringning ge initieraren tillräcklig återkoppling om när ett samtal dem emellan hellre 

skulle äga rum. The Negotiator tog även hänsyn till mobiliteten som skapar nya 

förutsättningar för tillgängligheten.  

1.1. Avgränsningar 

Studien fokuserar på föräldrar och kommunikation inom den närmaste familjen. Föräldrar 

är ofta en förbisedd målgrupp och därför var det extra intressant att fokusera på dem. 

Utgångspunkten är mobiltelefonen och kommunikation med hjälp av den. Båda parterna 

vid kommunikation och samspelet dem emellan studeras. Problem med att få en 

förståelse för motpartens möjlighet för samtal studeras, även hur detta löses med olika 

media studeras. En applikation som möjliggjorde att enklare kunna placera andra 

medlemmar i en kontext introduceras, och dess inverkan på kommunikationen inom 

familjen studeras. Vilka faktorer som bestämmer vilket media som väljs vid 

kommunikation iakttas också. 

1.2. Termer använda i arbetet 

De olika termerna som används i rapporten kommer första gången de används att 

förklaras och förstås av det sammanhang som de förekommer i. Flera engelska termer har 

också översatts och här har jag i mesta möjliga mån försökt hitta den bästa svenska 

ekvivalenten. För att vara konsekvent genom min rapport har jag valt att kalla den som 
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startar en kommunikation för initierare och den som är målet för kommunikation för 

mottagare. 
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2. Teori 

Här följer de teorier som är intressanta för rapporten. 

2.1. Grunden som kommunikation bygger på 

När människor kommunicerar samtidigt som de befinner sig på samma plats och 

obehindrat kan se varandra så kallas detta för face-to-facekommunikation. Benämningen 

kommer från det enkla faktum att vi i dessa situationer kan se varandras ansikten. Clark 

(1996) menar att människors kommunikation utgår från det vi har gemensamt, han 

benämner detta vår common ground. Språk är en oerhört viktig del av vår common 

ground men Clark menar att språket sker väldigt mycket i samband med det som han 

kallar icke-verbal kommunikation. Det är det sätt vi använder vår kropp när vi 

kommunicerar som bland annat ansiktsuttryck, kroppshållning, rörelser och blickens 

riktning.  

Clark (1996) definierar människors common ground enligt följande:  

Two people’s common ground is, in effect, the sum of their mutual, common, or joint 

knowledge, beliefs and suppositions.  

Ju mer två personer har gemensamt desto större är deras common ground och ju mindre 

detaljer behövs för att de ska förstå varandra. När ny common ground skapas så är 

utgångspunkten den common ground som redan finns. Språk och samverkan startar med 

joint actions som tillsammans blir joint activities menar Clark vidare. Clark menar att vi 

aldrig utför något enskilt då vi interagerar med andra människor utan det är alltid en 

gemensam aktivitet, en joint activity. Denna kan vara mer eller mindre lingvistisk, som 

ett telefonsamtal mellan två personer eller en symfoniorkester framförandes Mozarts 

Trollflöjten. Människor måste hela tiden anpassa sig efter vad andra människor gör, till 

och med en sådan vardaglig och tillsynes enskild handling som att promenera måste 

utföras tillsammans med de andra personer som också är ute och promenerar. För att inte 

gå in i varandra eller bli påkörda av bilar måste alla dessa gemensamma aktiviteter 

koordineras. Här har Schelling (1960) gjort flera intressanta undersökningar där vanliga 
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människor tar beslut beroende vad de tror om andra. Schelling sammanfattar denna 

koordinering på följande sätt:  

What is necessary is to coordinate predictions, to read the same message in the common 

situation, to identify the one course of action that their expectations of each other can 

converge on. They must “mutually recognize” their expectations of each other” (s. 54 

1960) 

Ett samtal innebär sällan en perfekt kommunikation, utan deltagarna i samtalet försöker 

uppfylla vad Clark och Brennan (1991) kallar för the principle of least collaborative 

effort. Det innebär att vi försöker hålla samtalet flytande baserat på minsta möjliga 

ansträngning .  

2.2. Telefonens egenskaper 

Donald Norman (1993) bedömer telefonsystemet vara så kallad hard technology (hård 

teknik). Han menar med detta uttryck att man i hårda teknologiska system sätter de 

tekniska möjligheterna först och inte har ställt några krav på användbarhet eller 

flexibilitet. Vidare menar han att både hård och mjuk teknik har sina fördelar, men ur en 

individsynpunkt är den bästa tekniken mjuk, den är flexibel och skapad med användarnas 

behov som utgångspunkt. Telefonen menar han dock är hård då den borde vara mjuk.  

2.3. Att vara mobil 

Att vara mobil innebär möjligheten att vara i rörelse, att enkelt kunna röra sig över stora 

avstånd menar Schiller (2003). Att vara mobil och samtidigt ha tillgång till relativt stor 

processorkraft och hela tiden vara tillgänglig är något som har förändrat arbetssätt och 

sociala strukturer över hela världen. Mobiltelefonen är ett exempel på en artefakt (se 

nedan)  som var som helst kan leverera samma möjligheter. Detta möjliggörs av att 

mobiltelefonen både är mobil och trådlös. Mobiltelefonen har utvecklats som en 

förlängning av telefonen. De första mobiltelefonerna skiljde sig inte nämnvärt från en 

vanlig hemtelefon förutom på det uppenbara sättet. Numera är skillnaderna större och 

mobiltelefonens specifika egenskaper har förändrat våra telefonvanor, men också hur 

samtal går till. Det har skett stora förändringar sedan introduceringen av telefonen då 
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instruktioner för hur ett telefonsamtal skulle fungera kunde hittas i telefonkatalogen och 

alla uppmanades svara med ett ”Hallå” och sedan uppge sitt namn som det beskrivs i 

Immonen (2002). 

2.4. Förhandling av tillgänglighet i ett mobiltelefonsamtal 

Laurier (2001) påpekar att det i ett mobilsamtals inledning sker en sekvens med 

utbytande av information som syftar till att orientera sig själv i förhållande till motparten. 

Att ringa till en mobiltelefon skapar en ny förutsättning för vad som kommer att hända, 

arenan är mer oviss menar Laurier vidare. Detta beror i mångt och mycket på att 

mobiltelefonen är en länk direkt till en person, vilket klart skiljer sig från den stationära 

telefonen som var är kopplad till en plats menar Wellman (2001) refererad i Srivastava 

(2005). Laurier menar här vidare att mottagarens plats är starkt knuten till den kontext 

som initierare och mottagare tillsammans försöker skapa som grund för vidare 

kommunicerande. Weilenmann (2003) är inne på samma linje och menar att det är 

svårare att skapa en bild av mottagarens anträffbarhet när samtalet går till en mobiltelefon 

än till en fast telefon.  

It is found that the frequent question ”What are you doing?” sometimes worked as 

getting a location as part of the answer, which shows how location, activity and 

availability are strongly related. The participants thus got information about location, 

when this was considered relevant, through asking about activity. Location seemed 

specially relevant if it could give information about a future meeting. (s 1) 

Weilenmann hänvisar vidare till Green (2002) som menar att frågan “Where are you?” 

skapar en arena att göra båda individernas aktiviteter synliga för varandra. Arminen och 

Leinonen (2006) menar att svara med sitt namn numera är en sällsynthet som endast sker 

då vi erhåller ett samtal från okänt nummer. Informationen i form av initierarens namn på 

mottagarens skärm ger mottagaren en chans att skräddarsy sitt svar menar de vidare. 

Även ett okänt nummer ger en chans att göra detta, ifall ett samtal från en samhällsinstans 

till exempel är att vänta så tar mottagaren på sig den roll som här förväntas. Weilenmann 

(2002) menar att eftersom vi idag har stor möjlighet att skräddarsy våra mobiltelefoner 
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och ha olika ringsignaler tilldelade olika personer och grupper vilket ger ännu en 

särskiljning och möjlighet att ana vad samtalet gäller.  

Det finns också flera intressanta strategier som används för att testa mottagarens 

tillgänglighet för samtal. Weilenmann (2002) menar att detta sker som en inledande fråga 

eller med en frågande ton. Det blir här upptill mottagaren att på ett enkelt vis förklara sin 

nuvarande möjlighet till samtal. Weilenmann menar vidare att mottagaren även kan ge en 

direkt bild av sin kontext som en del av hälsningsstrukturen ifall detta har stor betydelse 

för samtalets fortsättning. Initieraren skapar sig även en bild av mottagarens kontext 

genom det bakgrundsljud som finns, båda parter jobbar alltså aktivt för att snabbt etablera 

kontext. Weilenmann säger vidare att även strukturen på samtalet grundar sig i det som 

Schegloff (1971) kallar ”who we know that we are” ifall samtalet är beroende av 

deltagarnas geografiska förhållande till varandra.  

It seems then that her formulation of place, that she is in school, is relevant for the work 

that they are mutually engaged in at school. (Weilenmann, 2002, s 22) 

Även Aoki och Woodruff (2004) påpekar att anträffbarhet är något som måste förhandlas 

fram gemensamt och är knutet till situation, tidpunkt och relation mellan deltagarna. De 

säger vidare att en applikation som ska stödja denna naturliga process bör tillåta ett 

smidigt flöde mellan deltagarnas mobiltelefoner.  

Trots möjligheten att numera kunna bli nådd i vilken situation som helst så finns det 

fortfarande en tydlighet för när ett samtal passar sig menar Weilenmann (2002). Detta 

låter även mottagaren påvisa genom att tidigt i samtalet antyda att lämpligheten kanske 

inte är den bästa. Initieraren är ofta väldigt receptiv inför mottagarens situation, och vid 

samtal då initieraren trott att mottagaren är upptagen så har detta tydligt lyst igenom i 

initierarens röst och agerande.  

2.5. Karaktär och affordance hos Instant Messengers 

Affordance hos en artefakt är dess faktiska och upplevda egenskaper enligt Norman 

(1988). Kort sagt det som bestämmer hur artefakten kan användas. En IM är en arena för 

att skicka enkla, korta och direkta meddelanden. För att visa på en kontrast mot till 
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exempel e-mail så är det här möjligt att visa sin tillgänglighet gentemot andra personer. 

Denna representeras oftast genom en ikon och i vissa fall en förklarande text som 

användaren själv fyller i. 

Nardi et al (2000) menar att interaktioner över IM karaktäriseras av två drag, flexibilitet 

och uttrycksfullhet. Vidare menar de att IMs ofta används för; snabba frågor och 

klargöranden; koordinering och planering; improviserade möten; samt till att hålla 

kontakt med bekanta och familj. IMs används även för att byta media, tumregeln som 

gäller är: är det lättare att sköta över telefon så sker ett byte menar Nardi et al vidare. 

Även då personer befinner sig i varandras direkta närhet används IMs för en förfrågan om 

andras tillgänglighet. 

IMs har ett antal fördelar gentemot telefonen enligt Nardi et al. Det är ledigare att 

använda med låga krav på korrekt stavning, och artighetsfraser som ofta används i 

telefonsamtal kan ignoreras utan att det verkar ohövligt. Denna informella 

kommunikationsform med korta snabba hänvisningar till pågående aktiviteter förenklar 

kontextförståelsen säger de. De menar att ett IM-meddelande representeras på 

mottagarens skärm med minimalt störande effekt på mottagarens arbete. Mottagaren har 

möjlighet att svara direkt, eller vänta till ett lämpligare tillfälle vilket ger mottagaren en 

större valmöjlighet att planera sitt arbete. Det är vanligt att skicka korta meddelanden till 

sin familj eller vänner under en arbetsdag som ett sätt att underhålla dessa relationer säger 

de.  

2.6. Förhandling av tillgänglighet i Instant Messengers 

Tillgänglighet i IMs bestäms ofta efter en konsultation av kontaktlistan, där det går att se 

vilken status samtliga kontakter har menar Nardi et al (ibid). Härefter skickas en 

förfrågan om tillgänglighet, eftersom status i sig inte kan garantera personens faktiska 

närvaro. Vid svar skrivs en form av kontrakt som innebär att båda parter kommer att vara 

aktiva i den kommande kommunikationen. 

Det faktum att IMs inte är påträngande men heller inte särskilt störande och att det inte 

finns något krav på att genast svara gör att pressen att svara blir låg menar Nardi et al 
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(ibid). Det är underförstått att ett svar inte behöver ges genast, utan att det kan vänta tills 

tillfälle finns. Detta gör det möjligt att förneka närvaro vilket ytterligare minskar pressen 

att svara, och tillsammans med de ovan nämnda skälen ger detta mottagaren en större 

möjlighet att påverka kommunikationen.   

2.7. Mobiltelefonens inverkan på vårt sociala beteende. 

Det har mer och mer växt fram en social kultur kring användandet av mobiltelefoner. 

Mobiltelefonen har förändrats från att ha varit en rent teknisk apparat till ett socialt objekt 

säger Srivastava (2005). Mobiltelefonen skapar en möjlighet att utöka och underhålla sitt 

sociala nätverk vilket förstärker individens identitet. Sedan 2002 så finns det fler 

mobiltelefoner än det finns stationära, vilket ger en fingervisning om att även våra 

kommunikationsvanor förändrats. Framförallt ungdomar skapar sig ett större socialt 

nätverk genom mobiltelefonanvändande menar Lorente (2002). Licoppe och Heurtin 

(2001) anser att ett av de främsta skälen till att införskaffa en mobiltelefon är att kunna 

vara tillgänglig för samtal, och mödrar använder telefonen som en artificiell navelsträng 

enligt Geser (2005).  

Ägandet av en mobiltelefon implicerar som ovan nämnts en förväntan på att hela tiden 

kunna bli nådd menar Licoppe och Heurtin (ibid). Det finns dock ett flertal strategier för 

att behandla inkommande samtal och en enkel strategi är att låta samtalet gå till 

röstbrevlåda. Detta kan fungera som en sorteringsprocess, men i och med denna strategi 

så läggs ansvaret över på den uppringde som nu måste höra av sig till den som har ringt. 

De menar också att det kan vara svårt att på grund på den ovan nämnda förväntan att hela 

tiden vara tillgänglig.  

Till och med blotta närvaron av en mobiltelefon kan påverka en situation menar Plant 

(2002). Mobiltelefonen i sig sänder en signal till de närvarande att det när som helst kan 

komma ett samtal vilket skapar en kognitiv påfrestning och stress. Barry & Perry (2000) 

menar att när vi inte svarar en ringande telefon så bryter vi mot den generella regel som 

gäller för ringande telefoner. Vi följer i vår vardag regler för att göra oss förstådda av 

andra människor, men vi kan alltid välja att inte följa regeln. Konsekvensen är då att 

andra personer får svårare att förstå vårt beteende. 
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2.7.1. Mikrokoordinering 

Mobiltelefonen ger även möjlighet till det som Ling och Yttri (2002) kallar för 

mikrokoordinering. Detta finns en möjlighet att väldigt sent ändra planer, att ändra en 

mötesplats, eller att ringa och berätta att det finns en risk för sen ankomst. Detta kan 

också i förlängningen leda till en förväntan eller ett krav på att meddela detta. 

Mobiltelefonen med sin direktlänk tillåter lägre grad av planering eftersom omplanering 

och förändringar nu kan meddelas enkelt och snabbt. Denna nya form av att leva sitt liv 

utefter mobiltelefonens egenskaper beskrivs mycket väl av Townsend (2000) citerad i 

Geser (2004). 

The most important change that occurs in observations of subjects who completely adapt 

to the new lifestyle opportunities of mobile phones, however, is that time becomes a 

commodity that is bought, sold, and traded over the phone. The old schedule of minutes, 

hours, days, and weeks becomes shattered into a constant stream of negotiations, 

reconfigurations, and rescheduling. One can be interrupted or interrupt friends and 

colleagues at any time. Individuals live in this phonespace they can never let it go, 

because it is their primary link to the temporally, spatially fragmented network of friends 

and colleagues they have constructed for themselves. 

2.7.2. Normala avbrott 

Nardi et al (2000) menar att avbrott idag är ett stort problem vid initiering av samtal. 

Wiberg & Whittaker (2005) refererar till Whittaker et al (1994) som säger att så många 

som 60% av alla samtal som rings på jobbet svarar mottagaren inte på. Samma studie 

säger även att 90% av alla korta konversationer är oplanerade, och innebär därmed ett 

avbrott i den rådande aktiviteten för den ena parten. En stor del av dagen består av denna 

typ av korta, ofta på en ingivelse initierade konversationer vilket leder till väldigt många 

avbrott. Dessa avbrott innebär en stor kognitiv påfrestning. Det är inte bara avbrottet i sig 

som ökar den kognitiva påfrestningen, utan båda måste samtidigt minnas den egna 

pågående aktiviteten. En stor del av dagen går därför åt att minnas den aktivitet som blev 

avbruten och lyckas återuppta den. Wiberg (2005) benämner denna ökade kognitiva 

påfrestning för interaction overload. 
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Barry och Perry (2000) menar att designerna av mobiltelefonerna inte har förstått de 

situationer som mobiltelefonen skapar, och att detta beror på att testningen ofta sker i 

labbmiljöer istället för i en naturliga miljö. Det är idag svårt att ha sin mobiltelefon 

avstängd, då själva ägandet innebär ett implicit krav på att man ska kunna bli nådd när 

och var som helst menar Licoppe och Heurtin (2001), Geser (2004) menar vidare att 

mobiltelefonen skapar en större stress än en fast telefon. Geser säger att dess mobilitet 

gör att man oftare blir störd då man är inblandad i interaktion med andra personer, vilket 

skapar en konfliktsituation mellan impulsen att svara och att upprätthålla pågående 

aktivitet. Signalen i sig skapar också en naturlig impuls att svara då den är förknippad 

med en känsla av förväntan och något av behov påkallat menar Plant (2000). 

Anledningen till de många onödiga avbrotten, menar Wiberg & Whittaker (2005), kan 

vara det faktum att det vid i stort sett alla kommunikationssätt (förutom face-to-

facekommunikation) saknas möjlighet att ta in information om mottagarens situation.  

2.7.3. Caller ID 

Sedan uppkomsten av Caller ID (identifiering av inkommande samtal) har flera 

intressanta strategier utvecklats för att hantera dessa samtal. Barry och Perry (2000) 

menar att det nu finns en helt annan möjlighet för mottagaren att göra ett medvetet val. 

Bakgrunden till teknologin var att ge en förklaring till vem som hade ringt vid missade 

samtal, men det finns nu flera nya sätt att använda funktionen. Barry och Perry menar att 

tack vare Caller ID i kombination med röstbrevlådans möjligheter, så kan man helt enkelt 

välja att inte svara på grund av att den information som initieraren vill framföra kommer 

att antingen lämnas i röstbrevlådan, eller så finns alltid möjligheten att ringa tillbaka 

senare. Den kommer alltså fortfarande att finnas tillgänglig. 

2.7.4. Situationens påverkan på val av media 

Det finns hos mobiltelefonen idag en stor spännvidd av olika kommunikationsmöjligheter.  

Till viss del så styr vår situation vilket media vi väljer att kontakta andra genom. Enligt 

Srivastava (2005) skickar ungdomar i Japan väldigt ofta ett SMS med en förfrågan om 

mottagaren vill prata med dem. Hon säger även att föräldrar ofta använder SMS för att bli 

försäkrade om barnens säkerhet. SMS används här också som en avstämmare när det 



 

 

 

22

gäller att koordinera hämtning och möten under. Andra situationer där SMS föredras vid 

kommunicerande är under möten, under lektioner, samt sent i sängen innan man somnar. 

Det finns även möjligheten att använda SMS för att slippa tala med någon, för att inte 

behöva placera sig själv i en obekväm situation. Fox (2001) i Geser (2004) menar att 

många tycker att SMS är ett bra sätt att hålla kontakt med släkt och vänner då de inte har 

tid, ork eller råd att använda sig av ett faktiskt telefonsamtal. Han menar att genom att 

använda mediet SMS så slipper man obekväma delar av samtal, som till exempel pinsam 

tystnad.  

Det finns också möjligheten att upprätthålla förhållanden när ett samtal inte är lämpligt. 

Här menar Geser (2004) att många personer med långdistansförhållanden väljer andra 

kommunikationsformer, som e-post eller SMS, på grund av det fördelaktiga priset. Med 

anledning av ungdomars val att ofta strategiskt undvika obekväma situationer, så anser 

Srivastava (2005) att detta kan påverka deras sätt att hantera face-to-face-situationer.  

Det finns idag ett par olika strategier som mobiltelefonanvändare kan signalera om sin 

tillgänglighet menar Bautsch et al (2001) i Geser (2004), dessa är:  

1) Att välja när mobiltelefonen är påslagen.  

2) Att använda sin röstvolym på olika sätt  

3) Genom att vara selektiv i sitt val av vem som har tillgång till ens nummer 

4) Genom att ”trycka bort” inkommande samtal vilket genererar en upptagetton i 

initierarens telefon 

Att stänga av telefonen är ingen hållbar strategi i längden eftersom inga samtal då kan nå 

fram och även kritiska samtal missas, menar Wiberg & Whittaker (2005). Som mottagare 

finns det vid ett telefonsamtal heller ingen möjlighet att förstå anledningen till samtalet, 

vilket gör det svårt att veta hur viktigt samtalet, är menar bland annat Milewski & Smith 

(2000) i Wiberg & Whittaker (ibid).  
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Med anledning av svårigheterna att kunna avgöra vilket som är det bästa sättet att 

kontakta någon på och mottagarens trubbiga strategier att kunna påverka detta, menar 

Goldensohn (s 16, 2000) i Geser (2004) att ett nytänkande måste ske: 

Phones should be designed to give the caller subtle feedback on one’s accessibility, not 

unlike how an office door left wide open, ajar or shut tight sends a clear message!  

2.8. Kognition utanför kroppen 

Hutchins (1991, 1995) menade att kognition inte är något som endast pågår i våra hjärnor 

utan även tar sig externa representationer, och att vi i våra sociala strukturer har mycket 

av vår kognition fördelad på olika personer i en grupp. Han menade vidare att kunskap 

inte är något som endast finns inom oss, utan den medieras genom de olika verktyg som 

vi använder oss av. Externa verktyg hjälper oss att förstå vår omvärld och skapa interna 

representationer menar han också. Vidare påstår han att kulturen är något som pågår såväl 

inom som utom oss. I det här arbetet ligger fokus på mobiltelefoner och på hur de 

används för representationer och sociala strukturer i en grupp, i detta fall en familj. 

2.8.1. Mediering 

Vi använder varje dag olika mentala eller fysiska artefakter för att förenkla vår tillvaro 

säger Säljö (2000). Det kan vara en jägares kikarsikte som möjliggör hans på avstånd så 

utpräglade jaktmönster, eller en sjuårings första kontakt med multiplikationstabellen. 

Ordet mediering kommer från det tyska ordet Vermittlung (förmedla). Termen antyder att 

vi inte står i direkt, otolkad kontakt med verkligheten, utan sätts i kontakt med den genom 

de artefakter vi använder. Detta innebär att dessa artefakter, och hur de fungerar, påverkar 

hur vi uppfattar verkligheten. Mobiltelefonen är i allra högsta grad en kraftfull 

medierande artefakt. 



 

 

 

24

3. Metod 

Människor har ofta en dålig inblick i sina handlingar i vardagssituationer menar Iacucci et 

al (2002). Iacucci et al hänvisar här till Schieffelin (1997) som säger att det är lättare att 

uttrycka sig om något som är kopplat till en specifik situation. I denna rapport ligger 

därför fokus på att belysa vardagssituationer genom kraftfulla gestaltningar och 

målgruppens handlingar däri. 

3.1. Kvalitativa metoder 

Valet av teknik föll på en kvalitativ till fördel mot en kvantitativ. Detta har mycket att 

göra med att bland det första som bestämdes var att använda den typ av fokusgrupp som 

bygger på dramatiska scener. Denna teknik valdes för att det var en intressant teknik som 

antogs kunna ge bra resultat, och som passade studiens syfte. Enligt Ritchie & Lewis 

(2003) är kvalitativa metoder ofta synonyma med studier som syftar till att studera 

händelser i deras naturliga miljö. Den är ofta valet av metod när undersökningen söker 

utröna hur människor ställer sig till sina handlingar och beslut menar de vidare. Eftersom 

första delen av studien på många sätt var en undersökning av just detta, var valet av 

kvalitativa metoder här enkelt. Anledningen till att kvalitativ metod även användes i 

andra delen av studien föll sig även det naturligt. Här handlade det om att genomföra en 

fältstudie där en mobil applikation skulle användas inom familjen. Just fältstudier är en 

av de mest typiska områden där kvalitativa metoder används menar Ritchie & Lewis (ibid) 

och därför ansågs det lämpligt att använda en sådan även här.  

3.2. Två olika tekniker för datainsamling 

Anledningen till valet av två metoder utgjordes av att det var svårt att hitta en metod som 

täckte in hela studiens omfång. En fokusgrupp, eller i det här fallet en variant av en 

fokusgrupp ger en stor mängd kvalitativa data som kan tolkas. Fokusgrupperna användes 

för att förstå vilka de viktigaste faktorerna för föräldrar är när de använder sina 

mobiltelefoner. På grund av det explorativa arbetssättet var det vid detta stadium ännu 

inte bestämt vilket område som skulle vara huvudfokus för studien. Resultaten härifrån 

gav mig en förståelse för föräldrars mål och strategier i sin kommunikation i vardagen. 

Här framkom det med all tydlighet barnen är centrum av en förälders universum. Detta 
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kunde jag då fokusera på i den andra delen av studien som var en fältstudie. Här infördes 

en ny typ av kommunikationsmedia i två familjer under två veckors tid. När fältstudien 

skulle genomföras söktes därför lämpliga familjer där fältstudien kunde utföras.  

När de två metodernas resultat sedan analyserades gav detta flera fördelar, det går att se 

en koppling mellan vad testpersonerna trodde, tyckte och ansåg sig göra och hur det nya 

kommunikationsmediet användes i relation till de redan existerande. Det ger en möjlighet 

till att betrakta kommunikation från olika synvinklar. Nielsen et al (2004) menar att 

fältmetoder ger ett oslagbart resultat jämfört med testning i laboratoriemiljö då det 

handlar om användbarhetstestning av mobila system. Användningen av det mobila 

systemet beror mycket på miljön systemet används i, och den kognitiva belastningen i 

form av de resurser som behövs för att sköta systemet vilka ökar väsentligt. Eftersom 

denna studie fokuserar på kommunikation i en familjekontext så var det av största vikt att 

en del av studien kunde göras i just detta sammanhang.  

3.2.1. Triangulering 

 När två studier används för att kombinera varandra kallas det för triangulering, se till 

exempel Patton (1980). Detta har att göra med att välja lämplig metod för de olika 

delarna i studien för att stärka resultatets gångbarhet ifall kopplingar blir synliga i 

resultaten. Här används först fokusgrupperna och sedan fältstudien. De två metoderna 

hade olika mål och användes kronologiskt efter varandra i studien. De överlappade dock 

vid de tillfällen där de studerade samma fenomen men genom olika media.  

3.3. Focus troupes  

Fokusgrupper används generellt för att skapa sig en förståelse för vad presumtiva 

användare anser om nya produkter. Att skapa en gemensam kontext är relativt enkelt då 

produkten är känd för deltagarna menar Salvador och Howells (1998). Produkten har en 

känd form och syfte, deltagarna har ofta själva använt den och vet hur den fungerar. De 

har en även en bestämd uppfattning om dess för- och nackdelar.  

En av de främsta anledningarna till att använda Focus Troupes är att det är ett kraftfullt 

hjälpmedel till att skapa en gemensam kontext menar Sato och Salvador (1999). 
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Inspirationen till Focus Troupes har tagits från science fiction-filmer säger Sato och 

Salvador. I de artificiella universa som skapas i filmer finns ofta kraftfulla artefakter som 

inte har någon motsvarighet i den vanliga världen, dessa artefakter accepteras av publiken 

just för att kontexten gör deras funktion fullt förståelig, trots att detaljer om deras 

funktion ofta saknas. Denna observation har lett till ett experimenterande med 

teatertekniker i fokusgrupper.  

Istället för att göra en produktpresentation används dramaturgi, till exempel i form av 

skådespeleri, för att visa ett möjligt användningsområde för produkten. Dramatiken 

skapar en kontrast till deltagarnas egna liv, vilket har visat sig göra utvärderingen enklare. 

Upplägget är detsamma som för en fokusgrupp, det hela startar dock med en 

introducerande scen som förklarar upplägget och skapar den gemensamma kontexten.  

Att använda en skådespelare på plats jämfört med att använda en videoinspelning har 

flera fördelar menar Sato och Salvador (ibid).  

1. En skådespelares direkta uppenbarelse ger en förhöjd uppmärksamhet hos 

deltagarna, och en duktig skådespelare kan till och med trollbinda publiken. 

2. Hela synfältet upptas av skådespelarens uppträdande och tar därmed all 

uppmärksamhet. 

3.4. Vanliga problem i fokusgrupper och hur dessa kan 
motverkas 

Enligt Litosseliti (2003) är det vanligt att fokusgruppsdeltagare är blyga, censurerar sitt 

språk för att de är osäkra på vilken nivå det ska hållas, undanhåller information för att 

slippa förlora ansiktet,  och beter sig på olika sätt onaturligt. Detta är ett vanligt sätt att 

framställa sig själv menar Litosseliti vidare, men det förstärks ytterligare i en 

gruppsituation. För att motverka detta hölls inledande en cirka 30 minuter lång 

introduktion som den anlitade skådespelaren ledde. Enligt Forsyth (1999) blir 

medlemmar mer engagerade i en grupp ju mer ansträngning de lägger ner i den, vilket här 

relaterar till deltagarnas ansträngningar i övningarna. Introduktionen bestod i ett flertal 

skådespelarövningar som i sin uppbyggnad var tänkta att vara lättförståeliga och roliga. 
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De var strukturerade på ett enkelt sätt med få regler där deltagarna tilläts göra fel utan att 

behöva skämmas. Härefter gjordes en smidig övergång till en diskussion som inleddes 

med en riktad fråga mot någon av deltagarna. I samband med övergången slogs även 

inspelningsutrustningen på. Utrustningen bestod av en mikrofon och en videokamera.  

3.4.1. Skådespelaren 

Jag anlitade en skådespelare genom att kontakta Månteatern i Lund. Han var professionell 

skådespelare sedan många år, och hade många års erfarenhet av att leda grupper i den typ 

av uppvärmningsövningar som nämns i förra stycket. Han hade haft olika kurser i 

avslappning, och olika former av gestaltningsworkshops med amatörer över hela Skåne. 

Intresset för att använda dramatik och skådespel kom från intressanta metodartiklar som 

lästs innan projektets början. När kontakten med teatern var så bra, och skådespelarens 

kvalifikationer väl mötte de krav som fanns, så föll det sig naturligt att göra detta val av 

metod.  

3.5. De i studien genomförda fokusgrupperna 

I de tre fokusgrupper som genomförts i studien syns inspirationen från metodiken som 

används i focus troupes i de scener som skapades för att gestalta olika kommunikativa 

situationer där en mobiltelefon ingår. Olika testpersoner användes vid de tre tillfällena 

och de valdes ut genom att konsultera en databas med frivilliga tespersoner som jag fick 

tillgång till på företaget. Möjliga deltagare kontaktades via telefon och e-mail. De inbjöds 

till den byggnad som jag hade att tillgå, där det bokats ett konferensrum för ändamålet. 

Lejonparten av möblemanget hade flyttats så att en stor golvyta kunde utnyttjas till de 

inledande övningarna. I ett hörn stod ett bord med stolar och uppställd 

inspelningsutrustning.  

Scenerna (detaljerad information nedan) valdes utifrån i litteraturen funna problem, 

antingen med avseende på kommunikation med en mobiltelefon, eller situationer som 

uppstår i och med mobiltelefonens påverkan på vår vardag. Dessa situationer skapades till 

scener i samspel med den anlitade skådespelaren. Här togs hänsyn till skådespelarens 

professionella åsikter om gestaltning och scenernas uppbyggnad. Scenerna följdes av 

strukturerande samtal om scenernas innehåll. Diskussionen handlade om just 
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kommunikation med mobiltelefoner, men i vissa fall handlade diskussionen även hur 

deltagarna relaterade till den stationära telefonen, och vilka skillnader som finns dem 

emellan. Inte bara samtal med hjälp av mobiltelefoner diskuterades, utan även SMS-

användning. Följdfrågor ställdes ofta, och om en deltagare tog upp ett ämne som den 

tyckte var intressant så riktades samtalet ditåt. Vissa ramar för diskussionen fanns 

givetvis, här gjordes en balansgång mellan vad deltagarna tyckte var intressant, samt vad 

som kunde tänkas vara intressant för studien.  

3.5.1. Analys av materialet från fokusgrupperna 

Fokusgrupperna spelades in med hjälp av en videokamera och en extern mikrofon. 

Videoinspelningen användes för att skapa en djupare förståelse för det deltagarna 

uttryckte, helt i enlighet med Clarks teorier om icke-verbal kommunikation. (se ovan.) 

Efter de två första fokusgrupperna transkriberades dessa och analyserades. Här 

grupperades stycken som tycktes hänga ihop, dessa beskrevs med ett uttryck som så 

tydligt som möjligt beskrev fenomenet. Mer och mer växte en struktur fram där det 

utkristalliserades vad som egentligen hade avhandlats. De allra största grupperna lyftes 

fram och en andra analysomgång tog sin början, de grupperna där det inte fanns särskilt 

många stycken placerades åt sidan, exempel på sådana var hur kommunikation till etik 

och mobiltelefoni hörde ihop. Härefter söktes efter skillnader i de större grupperna, 

videoinspelningarna konsulterades en andra gång för att med denna tydliga representation 

tydligare förstå detaljerna i det som sagts. Då skillnader upptäcktes splittrades gruppen i 

två grupper. Här upptäcktes det också att intressanta områden hade luckor, vilket 

förhoppningsvis kunde täckas in i den tredje fokusgruppen.  

Detta arbetssätt användes för att få en förståelse för det ditintill insamlade materialets 

omfattning, innehåll och brister. Här skapades en förståelse för föräldrarnas viktigaste 

mål med sin kommunikation, och arbetet fokuserade in tydligare i den riktningen. För att 

komma åt det område där mer information behövdes skapades en helt ny scen. Även 

frågorna och diskussionen riktades in mer på att kasta ljus över de nya frågor som 

behövde besvaras. Härefter följde den tredje fokusgruppen som var mer riktad och även 

innehöll en ny scen på bekostnad av en annan. 
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3.5.2. Scenarierna 

Det tre scenerna som användes i fokusgrupperna skapades utefter problem eller särskilda 

intressanta effekter som är resultatet av mobiltelefonanvändning, och de baseras på min 

frågeställning. Skådespelaren gestaltade scenerna där han var initierare av samtal eller 

mottagare. Det första scenariot skapades för att belysa något det faktum att enligt Wiberg 

(2005) så når 60 % av alla telefonsamtal som rings under en dag når mottagaren. Här ville 

jag skapa en diskussion om denna svårighet. Ofta tvingas initieraren till omvägar och 

även att ta till andra media i sitt sökande efter mottagaren. Jag ville komma åt nyckeln till 

vad som är så problematiskt. I denna scen försöker skådespelaren få tag i en person som 

är ansvarig för viktiga detaljer rörande ett gemensamt arbete. Det uppstår problem och 

han blir istället tvungen att på olika sätt lösa problemet genom att ringa andra inblandade 

personer. 

Den andra scenen skapades för att belysa mobilitetens påverkan och möjligheten att få tag 

på någon i vilken situation som helst. Det viktiga var att belysa att ifall en person har 

mobiltelefonen påslagen, så är den personen mottaglig för samtal från vem som helst. Det 

var intressant att ställa detta på sin spets då motparten svarar i en väldigt märklig situation. 

Inspirationen till scenariot hämtades från Weilenmann (2003). Det gick till så att 

skådespelaren ringde ett samtal till dottern i scenen. Under scenens gång uppdagas det att 

hon står i ett provrum och byter om. Hon menar att hon inte kan prata just då, vilket han 

har svårt att förstå eftersom han är stressad och ärendet är viktigt. Deltagarna skulle 

förhoppningsvis förstå komplexiteten med tillgänglighet men också dotterns ambivalens 

till att svara på samtalet. 

Den tredje scenen skapades för att få en förståelse för vad som är viktigt att veta om 

någon annans kontext då står i begrepp att kontakta den personen. Det handlar om att få 

en förståelse till den andra personens tillgänglighet och möjlighet att kunna kommunicera 

vid en given tidpunkt. Det intressanta här är att se vilken typ av personlig information 

testdeltagarna anser sig vara bekväma att dela med sig av till andra i detta avseende. Här 

använde jag några av de parametrar som används i Oulasvirta et al (2005). Dessa är bland 

annat platsen som mottagaren befinner sig på, hur länge han har varit där, och vilket 

humör han är på.  
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Den sista scenen byttes ut mot en ny scen i den sista fokusgruppen. Den ansågs ha fyllt 

sitt syfte, men i och med att det var ett mer riktat fokus i sista fokusgruppen så valde jag i 

samråd med skådespelaren att utveckla en ny scen. Detta område var inget som 

deltagarna tyckte var intressant, och det var inget område som kändes relevant efter de 

två första fokusgrupperna. Ämnet hade uttömts på intressanta resultat bedömdes det. 

Denna nya scen som utvecklades skapades utifrån intressanta fynd i de två första 

fokusgrupperna. Dessa skapade en nyfikenhet att tränga djupare in på detta område. De 

intressanta fynd som var tänkta att belysas var hur valet av media går till, vilka variabler 

som är viktiga och vad detta beror på. Det var även intressant att se om det vi vet om 

varandra spelar roll i detta avseende. 

Upplägget för den nya scenen var en man som hade glömt bort vilken restaurang han 

skulle möta sin familj på, scenen utspelade sig ungefär en halvtimma innan de skulle 

träffas. Han ringde i tur och ordning till sin fru, sin dotter och sin son. Han fick inte tag i 

någon av dem, och han lämnade i vissa fall ett telesvar och i vissa fall skickade han ett 

SMS med sitt ärende. Han var upprörd över att han inte fick tag i någon familjemedlem 

och visade en tveksamhet över vilket som var det bästa sättet att nå familjemedlemmarna.   

3.6. Fältstudien 

Här presenteras först miljön för fältstudien där en ny typ av kommunikationsmedium 

användes. Därefter följer genomförandet av studien. 

3.6.1. Testmiljö för fältstudien 

Den testmiljö som användes för den andra studien använde är en mobil Instant 

Messenger-applikation (IM) som är utvecklad av Sony Ericsson Mobile Communication, 

My Friends. Den fungerar som en chat-miljö för inbjudna personer. Kontakter som kan 

läggas till genom en sökning efter deras användarnamn, eller deras telefonnummer. Dessa 

kontakter återfinns sedan i en lista på den första fliken i applikationen som har fyra flikar 

totalt, fliken benämns Kontakter. Kontakter med status tillgänglig ligger överst, nedanför 

dessa ligger kontakter med statusen upptagen och längst ner placeras de kontakter som är 

osynliga eller offline. 
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Under den andra fliken finns Chattgrupper, detta är grupper som vem som helst kan 

skapa. Sedan bjuds andra personer in, dessa måste i sin tur tacka ja innan det går att 

skicka meddelanden till dem. Under flik tre återfinns Konversationer, detta är en samling 

av de konversationer som är pågående eller sparade. Under den fjärde och sista fliken 

hittas Min status, Här kan man lägga in en bild på sig själv, skriva ett par rader om sig 

själv samt bestämma vilken tillgänglighet man har, ange och vilket humör man är på. 

     

I Min status kan status om en person visas på tre olika sätt. Det finns en beskrivningdel 

om personen som heter Om mig, detta är en text som användaren själv kan fylla i. 

Tillgänglighet och Humör har fixerade värden som användaren får välja från en 

punktlista. Det finns som synes många fler alternativ för Humör än för Tillgänglighet. En 

person som har valt alternativet Osynlig syns inte bland andras kontakter. 
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3.6.2. Genomförande av fältstudien  

Jag loggade två familjers användning av applikationen My Friends under två veckors tid. 

Familjerna valdes ut från den databas som jag fick tillgång till hos företaget. I denna 

databas sparas personer som själva har anmält sitt intresse av att vara såkallade testpiloter 

men även personer som vid förfrågan har givit sitt medgivande till att finnas med på 

denna kontaktlista. I databasen samlas all möjlig information, från vilka test de har 

deltagit i tidigare till vilka olika mobiltelefonmodeller de har ägt. Testpersonerna som 

passade målgruppen kontaktades med en förfrågan och efter positivt besked så träffades 

vi för introduktion. Familjerna bestod av fyra personer vardera. Både familjerna hade en 

son och en dotter, i familj 1 så var sonen 15 och dottern 12. I familj 2 var dottern 18 och 

sonen 14. Föräldrarna i familj 2 var skilda och barnen både ibland hos pappan och ibland 

hos mamman. Dottern i familj 1 hade ännu inte någon mobiltelefon, därför uteslöts hon 

från testet då det var viktigt att införa applikationen i deras naturliga 

kommunikationsmiljö. Applikationen kan bara användas på nya modeller av Sony 

Ericsson-telefoner. Därför fick alla deltagare låna nya telefoner.  

Familjerna använde applikationen i ungefär två veckor, under dessa två veckor 

arrangerades tre träffar. En gång för introduktion, en gång för uppföljning och den tredje 

gången för avslutning. Träffarna förlades i familjerna hem, att jag valde att ha träffarna 

hemma hos dem var för att göra det så enkelt som möjligt för familjerna samt att de 

befinner sig i en miljö där de känner sig säkra. Vid varje träff så spelades samtalen 

tillsammans med anteckningar. Samtal om deras kommunikation under veckan fördes och 

deras dagböcker (se nedan för exempel på dagboksanteckning) användes som ett 

diskussionsunderlag. Vid det första tillfället aktiverades det konto som varje testperson 

behövde för att kunna använda applikationen. Härefter fick de själva upptäcka 

applikationen genom att navigera i och använda den. Problem som här upptäcktes lyftes 

då fram och dessa kunde behandlas på plats. Testpersonernas användande loggades under 

hela användningsperioden genom att de själva sparade sina egna konversationer. 

Konversationerna sparades som textfiler på mobiltelefonen, och fördes vid nästa träff 

över från deras mobiltelefoner till en bärbar dator med hjälp av trådlös dataöverföring. 

Textfilerna användes för analys genom noggrann genomläsning, intressanta stycken som 
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även verkade relevanta för frågeställningen skrevs ut, för att vid nästa träff diskuteras 

tillsammans med familjen. Proceduren med överföringen gicks igenom med 

testpersonerna för att säkerställa att de kunde klara av det för egen maskin. 

Testpersonerna ombads även att skriva dagbok där de ombads anteckna plats, situation 

och syfte med varje konversation. Mamman i familj ett brukade anteckna vad hon gjorde 

på jobbet innan hon använde applikationen och vad hon skulle göra efteråt. Hon brukade 

också anteckna sitt humör och hur arbetsdagen förflöt. Här följer ett typiskt exempel. 

14.41 Svarar F från jobbet. Jag har precis haft dagens sista kund och vi stänger om en 

kvart    

I denna metod var det intressant att se hur deltagarna valde att ta kontakt med varandra. 

Det var av intresse att se huruvida applikationen i sig skapade en ökad total 

kommunikation inom familjen och hur den påverkade kommunikationsdynamiken. Stort 

fokus lades också på vilken typ av kommunikation som applikationen användes till. 

Härefter studerades båda familjernas loggar och då jag stötte på partier som tog upp 

samma ämnen som fokusgrupperna så lyftes dessa fram för att diskuteras med den 

gällande familjen vid nästkommande möte. Ett stort fokus lades också på att undersöka 

vilka situationer de hade skickat olika meddelanden. Fler detaljer om detta kom ofta fram 

vid dessa möten där den större kontexten meddelandena skickades i kunde beskrivas 

bättre i den mån deltagarna mindes den.  

3.7. Metoddiskussion 

3.7.1. Verifiering av scenarierna 

De scener som användes vid scenarierna skapades innan frågeställningen för rapporten 

var helt klar. Detta har att göra med det explorativa arbetssätt som har använts. De 

speglar därför inte de slutgiltiga frågeställningarna. Det kan ses som olämpligt att 

använda så pass tydliga scenarier med väldigt specifika mål då målet med 

fokusgrupperna var mer öppet. De var specifika av främst en anledning, och det var för 

att förenkla för skådespelaren då scenerna måste vara väl avgränsade för att bli tydliga. 

De kunde inte bara handla om kommunikation i allmänhet då de skulle tappa i 
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representationsstyrka. Mycket av diskussionen styrdes genom ett medvetet val av 

deltagarna, då detta var ett bra sätt att förstå vilka delar av kommunikation som de själva 

tyckte var viktiga.  

3.7.2. Validitet 

Studiens validitet innebär huruvida den mäter det som den avser att mäta. Metodernas 

utformning borgar för att resultaten stämmer överens med familjers verkliga 

kommunikation. Fokusgruppernas introducerande övningar som gjorde att vissa problem 

som blyghet och självcensur kunde motarbetas skapade en bra bas för diskussion. Det 

gjorde det enklare för deltagarna att vara sig själva och säga vad de faktiskt tyckte. Det 

nämndes av testdeltagarna att detta var ett bra sätt att snabbt lära känna varandra.  

Fältstudien gav familjerna möjlighet att i lugn och ro använda applikationen. De loggades 

vilket alltid kan leda till någon form av censurering, dock har det flera gånger använts 

uttryck som tyder på att någon medveten censur inte skett. När det kommer till 

användandet av applikationen så var detta gratis. Detta kan ha ökat trafiken, framförallt 

vid de tillfällen då applikationen använts relationsunderhållande (se resultat). 

Användningen må ha ökat men sättet den använts på har troligtvis inte påverkats, den har 

i så fall bara använts mer på detta sätt. En styrka är att de teorier som finns stämmer med 

de resultat som påträffats. Detta borgar för en korrekt användning av metoderna. Detta 

gäller dock bara fokusgrupperna eftersom det inte finns några teorier för användande av 

My Friends. Användande av såkallad trianguleringen stärker också validiteten då samma 

resultat påträffats i de båda studierna. Det är just dessa delar som konkretiseras senare i 

resultat- och analysfaserna.  

3.7.3. Reliabilitet 

Reliabilitet innebär ett mått på om en likadan studie skulle generera samma resultat. Hög 

reliabilitet betyder att så är fallet med låg dito betyder det motsatta. Reliabilitet är alltid 

ett problem när det kommer till kvalitativa metoder eftersom någon faktisk mätning inte 

används. Det blir mer en subjektiv tolkning av data. Det är till exempel oerhört svårt för 

någon annan att genomföra studien på exakt samma sätt som den föregående. Metoderna 

finns nedskrivna men eftersom testledaren har bemött deltagarna på ett visst sätt och ställt 
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frågorna på ett visst sätt så färgas hela studien av dessa faktorer. Ett problem med 

reliabiliteten i den första delen av studien är de av skådespelaren framförda scenerna. 

Dessa såg inte exakt likadana ut från fokusgrupp till fokusgrupp. Det är också oerhört 

svårt för honom att återskapa scenerna eftersom dessa hölls förhållandevis öppna i sitt 

innehåll. De var inte manusstyrda utan snarare konceptstyrda. Det viktiga var vad 

problemet eller poängen var och inte detaljerna i historien. Problemet med reliabiliteten i 

denna studie är med andra ord svårigheten att upprepa den första delen av studien så 

exakt som möjligt. Reliabiliteten liksom validiteten ovan förstärks då två olika studier har 

gjorts och t.ex. gällande fenomenet mikrokoordinering så förekommer detta både i 

fokustrupperna och i fältstudien. Detta gäller även flertalet andra resultat som 

säkerhetslänken till barnen och hur ärendet styr vilket medie kommunikation sker genom.  



 

 

 

36

Resultat 

Här presenteras och förklaras de resultat som har framkommit i de båda studierna. 

Resultaten visas i form av de loggar från fältstudien som familjernas kommunikation 

utgjorde och vad de senare nämnde i diskussionerna om dem. Även de delar av 

transkriberingen som var resultatet från fokusgrupperna visas här.  

Det har vid de tillfällen det krävts ändrats i loggarna, förändringarna har gjorts för att 

förenkla förståelsen och läsbarheten. Dessa ändringar kan bero på felstavningar eller på 

grund av felaktig användning av stavningshjälpmedlet T9. Ett exempel på detta är när en 

person vill skriva Svara men inte har märkt att T9 föreslår Svåra. När så är fallet har detta 

ändrats till Svara i renskrivningen.  

Resultaten är uppdelade kronologiskt, först kommer resultaten från fokusgrupperna och 

därefter följer fältstudiens resultat.  

3.8. Strategier för att visa tillgänglighet gentemot andra 

De skillnader som finns när tillgänglighet signaleras i de olika medierna kommer här att 

presenteras. Vid hänvisning till mobiltelefonen så gäller detta både telefonsamtal och 

SMS om inget annat anges. 

3.8.1. Mobiltelefon 

Vid ett telefonsamtal kan man anta att det är en enkel process att skapa en arena för 

kommunikation, men det visar sig vara nog så svårt vid många tillfällen. Detta kan antas 

bero på att de signaler som kan lämnas angående tillgängligheten ofta är trubbiga och 

svårtolkade. Det röstmeddelande som lämnas ifall mottagarens telefon är avstängd ändras 

i stort sett aldrig av mottagaren vilket inte ger någon förklaring till den nuvarande 

situationen. När telefonen är avstängd så är detta ofta en signal att personen ifråga vill 

vara ifred och slippa bli störd enligt teorin (avsnitt 2.7.4). Det är dock svårt att tolka detta 

vilket exemplifieras i det nedan visade utdraget.  

B: om ingen svarar så kan man bli orolig  
K: klickar dom bort blir man förbannad  
B: då blir man förbannad eller de här svaret man har inte kopplat på de 
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B menar i den sista meningen att han blir upprörd om det inte finns något mobilsvar så att 

han kan tala in ett meddelande med sitt ärende. Strategin att ”klicka bort” ett samtal ger 

endast tillräckligt mycket information till initieraren om deras tidigare etablerade 

common ground omfattar denna situation. När common ground inte finns så handlar 

initieraren ofta på ett sätt som skapar stress och frustration för båda parter genom att t.ex. 

ringa flera gånger i rad trots att mottagarens situation inte förändrats.  

M: Menar att då ringer de igen 
M: Men då ringer de igen 
B: Jävla idioter  
K: Ja just de ja man trycker bort dom . ja sitter man på möte å skulle ha 
glömt stänga av . så ä de snabbt borttryck 
B: Mm . å så ringer dom igen ja fattar inte varför de . dummare folk 

B säger här att de strategier som han använder sig av för att meddela sig till de personer 

som försöker kontakta honom ofta misstolkas.     

B: när man blir borttryckt så kan man oftast acceptera de för att då har man . 
man förstår att de händer nånting att de händer nånting viktigt va . å man 
kan inte förvänta sig att folk ska svara hela tiden men däremot att mötas av 
ett mobilsvar att när man vet att en person rimligtvis inte är upptagen då blir 
man oftast förbannad  . i synnerhet i synnerhet irriterande ä . mänskor som 
lanserar sig som mobiltelefonanvändare . och å delar ut sitt nummer till 
höger å vänster å allti har mobilen men den ligger i handväskan eller var de 
ä nånstans och antingen hör dom inte den eller så ä den inte påslagen … de ä 
ä välditt irriterande . då förväntar man sig nästan att  

Här är det tydligt att hur en person framställer sig själv tolkas och ökar common ground 

mellan de inblandade. Det handlar om att vi beter oss på ett sätt som signalerar vilken typ 

av mobiltelefonanvändare vi är. Är en person slarvig och ofta glömmer sin mobiltelefon, 

och visar detta för sin omgivning skapas en förståelse för hur denna person förhåller sig 

till sin mobiltelefon och kommunikation genom den.  

B: man signalerar omedvetet på vilket sätt man använder sin mobiltelefon. 
Problem uppstår oftast när det gäller personer man inte känner. Då finns det 
ingen referensram och man måste på något sätt förstora denna.  
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3.8.2. My Friends 

Hos de testpersoner som sällan eller aldrig använder SMS som en kommunikationsform 

är det tydligt att My Friends är något som används då tiden tillåter. De har inte haft en 

ständig uppsikt över mobilen och därmed applikationen. Det har visat sig att den explicita 

statusvisningen har skapat ett krav från de andra användarna på att visad tillgänglighet 

kräver faktisk tillgänglighet. Alltså, visar man tillgängligheten tillgänglig så ska ett 

skickat meddelande besvaras inom en kort tidsram. Detta illustreras av det utbyte som 

följer nedan. Det blir här extra tydligt att J förstår detta eftersom hon ber om ursäkt. Ännu 

tydligare blir det om den som initierar kontakten sedan inte svarar. 

H: Hallå 
H: Hej min flicka 
Skickat  25-aug -2007 16:40 
 
J: Förlåt! 
J: Hur mår du? 
Skickat  25-aug -2007 17:39 

I utdraget nedan har H ett ansvar att svara på J:s svar, han är dock upptagen med att köra 

bil, men tar ändå på sig ansvaret för att inte kunna svara.  

H: Jag kan åka först kl 16.00 på onsdag, vill du  
själv åka tidigare kan du ju ta  sommarkortet /Pappa 
J: Åker du bil? 
J: Svara 
Skickat  11-aug -2007 16:48 
 
H: Ursäkta 
Jag åker bil 
Skickat  11-aug -2007 17:32 

Föräldrarna visade ofta upp sin tillgänglighet med att antingen vara inloggade eller inte. 

De var då tillgängliga för chat när de var inloggade medan de inte var tillgängliga då de 

var utloggade. Denna distinktion gjorde inte barnen, som istället använde sig av 

statussymboler och den beskrivande texten för att visa sin tillgänglighet. Föräldrarna 

krävde då att barnen skulle vara kontaktbara ifall de var inloggade, vilket rimmar illa med 

applikationens faktiska uppbyggnad.  
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3.9. Förhandling av tillgänglighet  

Här presenteras resultat som visar hur tillgängligheten har förhandlats i de olika medierna.  

3.9.1. Mobiltelefon 

Tillgänglighet är något som ofta förhandlas fram, det är sällan testpersonerna upplever att 

de vid första försök till kontakt får tag på mottagaren. Det krävs ibland flera samtal fram 

och tillbaka, eller förfrågan genom antingen e-mail eller SMS, för att få till stånd ett 

samtal. 

När initieraren misslyckas med att nå mottagaren händer det ofta att media byts och här 

har SMS har visat sig ha flera användningsområden utöver det uppenbara. I teoriavsnittet 

(avsnitt 2.7.4) nämns detta som ett vanligt tillvägagångssätt hos japanska ungdomar, där 

den första kontakten genom SMS görs som en förfrågan eller en önskan om vidare 

kommunikation. Härefter kan kommunikation i ett annat media följa eller ett möte ske. 

Denna procedur sker även vid de tillfällen då den andra personen finns i deras närhet som 

utdraget nedan visar. 

J: Ja alltså ja messar till min chef liksom hej . är du ledig kan ja komma opp 
nu 2s de ä ju smidigt 
M: Då sitter ni igentligen på samma 
J: Nä vi sitter inte på samma ställe . vi sitter nog med femhundra meter 
imellan eller nånting  
M: Använder man SMS på jobbet även om man ä på samma arbetsplats 
J: Mm händer 
L: Beror på hur långt ifrån man sitter varandra . inte inne ja . eh skulle inte 
SMS:a kolleger som några korridorer bort 
S: Kan maila istället  
L: Ja ja mailar 2s jag mailar men ä de något där ja vill ha en diskussion så 
går ja bort istället 
M: Mm 
J: Å så har ja kolleger som är ute å gå med brukare å så får dom inte ha 
telefonen med sig för att svara i . dom får ha den med  
L: För säkerhet 
J: Precis . men de får inte gå å tala i telefon när de är ute med brukare vid 
sidan 
L: Näe de förstår man 
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SMS används även som en annan sorts förfrågan som utnyttjar mediets egenskaper. Ett 

telefonsamtal avslöjar mycket om den andra personens situation, det kan handla om 

bakgrundsljud eller tonen i mottagarens röst. Ett SMS ger däremot mottagaren större 

chans till att tänja på sanningen och kunna dra sig ur obekväma situationer genom att 

skylla på en yttre omständighet. Just att slippa direktkontakten ger också tid att tänka och 

planera sitt svar. Nedan följer ett intressant utdrag som exemplifierar detta.  

J: Men syrran gör ju ofta så hon messar först å sså skriver hon då att . ja eh= 
har inge å göra ä du hemma . a å så kan vi komma . ska hon å drösen mä 
ungar komma då . ä man då inte riktigt på humör så näe ja ä på jobbet 
O: *skratt* 
J: Å så messar ja tibaka nä ja ä på jobbet 
M: Ä de lite lättare å SMS:a det  
J: Ja det ä de hade de ringt hem till den vanliga telefonen  
L: Hade vart uppenbart   
J: Nej då hade ja fått säga näe ja ä på väg ner till jobbet en sväng så ja ä inte 
hemma nu på ett par timmar 
L: Men då vet hon då å ger dig en utväg här 
J: Mm precis 
L: Hon gör de kanske för å va snäll 
J: Ja ja tro de 

Det finns här en medvetenhet om vad mediet SMS tillåter från båda håll. Så J:s syster ger 

här J en utväg för att hon ska slippa förlora ansiktet. De använder båda artefaktens stödda 

mediering (avsnitt 2.8.1). På liknande sätt används även telefonsamtal och IM genom 

hela studien.  

Även då mottagaren svarar vid ett samtal förhandlas tillgängligheten, vilket även nämns i 

teoriavsnitten (avsnitt 2.4 och 2.7.4). Det handlar om en förfrågan eller en upplysning om 

mottagarens situation vilket beror på deras gemensamma förhållande.  

P: J ja ä lite inne på det att man ä man vill man va o icke anträffbar just nu 
så faktist får man ju själv aktivt se till att man . naturligtvis . vid eventuell 
uppringning att någon får reda på detta utan att ja ska naturligtvis svara å 
berätta att näe ja kan inte ring svar prata nu ring tibaka   
K: Mm 
K: Fö de kan ju de kan ju också va svårt just de här å nä ja har inte tid å 
prata nu för de ä ju . å oftast även om man sär att . ja tycker de kan hända 
rätt ofta att nån ringer å så säger dom har du tid i en . två sekunder ja= 
knappt säger ja för ja ska iväg nånstans . men de ä . de va bara de här å så 
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drar dom de liksom ändå . ja jo å så ä man lite sådär stressad å 2s å varför 
sa ja de egentligen för nu tappa ja tråden *skratt* 

3.9.2. My Friends 

Allt eftersom familjemedlemmarna använde applikationen så skapades en större 

förståelse för att en uppvisad tillgänglighet inte alltid innebär faktisk tillgänglighet. Det 

kan vara så att användarna glömmer ändra status då deras situation kräver det. Personer 

med stor common ground (avsnitt 2.1) har då ofta ett sätta att kunna tolka in mer i en 

tillgänglighetssymbol än bara den text eller ikon som den representeras som. Detta leder 

till unika sätt att kunna ta kontakt med varandra. Utdraget nedan visar tydligt detta, J 

frågar C om hon är tillgänglig trots att hennes tillgänglighetssymbol visar att hon är 

online. Online i detta fall innebär att ägaren till telefonen inte har överblick över 

applikationen i just nu, J misstänker att de inte har koll på de implicita regler (avsnitt 2.4, 

2.6 och 2.7.4)  och ställer därför en förfrågan om faktisk tillgänglighet.  

J: Är du där? 
J: Hoho 
C: Ja 
J: Haha jag och selma med! 

3.10. Mobiltelefonen som social artefakt 

Här kommer de sätt som mobiltelefonen och My Friends används för att påverka och 

underhålla sociala strukturer inom familjen att redovisas. 

3.10.1. Relationsunderhållande 

Mobiltelefonen används idag mångt och mycket till att underhålla sociala relationer och 

är för vissa den kanske viktigaste sociala artefakten av alla. Här presenteras hur de olika 

medierna skiljer sig åt i denna process.  

3.10.1.1. Mobiltelefon 

Som nämns i teorin så är mobiltelefonen idag en mycket viktig social artefakt. I 

fokusgrupperna gick jag inte in på detta särskilt djupt, dock fick jag bekräftelse av 

teorierna som en sidovinst då diskussionen ibland gled in på ämnet, eller då en del 

familjeorienterande personer tog upp det självmant. Det nämndes att mobiltelefonen 
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användes av föräldrarna för att se vad barnen hade för sig. Partners ringde varandra för att 

säga hej under arbetsdagen. Som en följd av den mikrokoordinering som nämns i 

teoriavsnittet (avsnitt 2.7.1) så ökade antalet kontakter inom familjen också, vilket i sin 

tur verkade vårdande på relationerna.  

3.10.1.2. My Friends 

Även detta medie användes även för att upprätthålla relationer. Det användes under 

testperioden för att ta kontakt med familjemedlemmar och utbyta små meddelanden. 

Meddelandena hade inget värde i sig mer än den kontakt de fick med varandra. Här 

användes My Friends ofta som ett enkelt sätt att ta kontakt och känna närhet något som i 

teoriavsnittet är en egenskap som tillskrivs SMS (avsnitt 2.5). Nedan följer ett par utdrag 

som är exempel på denna typ av relationsupprätthållande.  

J: Puss puss 
J: Det är tur att tuggumi finns 
C: Visst är det ta ett foto på dig i din vita egna skjorta puss 
Skickat  09-aug -2007 09:57 

I de här små korta kontakterna små följdes ibland gamla samtalsämnen och händelser upp. 

Här ovan hade J haft bråttom till jobbet men dövat hungern med tuggummi. 

C: Ho ho i stugan är det någon där?  
J: Hejhej 
C: Va då upptagen?  
C: Sitter och studerar programmet för festivalen puss:*  
C: Ho ho  
C: Ok puss Vi hörs senare :) 
Skickat  17-aug -2007 18:56 

Anledningen till att C skrev ”Va då upptagen?” är att J visade sin tillgänglighet som 

upptagen. 

H: Hur är läget? 
J: Bra tack, hur är det själv? 
H: Bra, är i Malmö  
J: Fett, har du kul? 
H: Ser på Fläsk kvartetten  
J: Va? Ja det låter ju jätte bra!:) 
J: Är du där själv? 
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H: Just Nu en duktig sångerska  
H: Vad gör du? 
H: Ses är med 
J: Är du där själv? 
H: Per 
J: Jaha, jag är hemma: 
J: Ha det så kul 
J: Puss 
H: Kram du Är bäst 
H: Borta bra men hemma bäst? 
Skickat  24-aug -2007 23:33 
 
 
F: Har du det bra idag? 
Skickat  09-aug -2007 10:23 
 
S: Jag har lite ont i huvudet. Hur är det själv? 
F: Jo, det är bara bra. 
Skickat  09-aug -2007 12:26 

Att My Friends har använts på detta sätt har tydligt nämnts i de uppföljande intervjuerna, 

exempel på detta ses nedan.  

C: Lite med de här nonsenspratet hallå hallå . såna SMS har ja inte 
skickat … ho ho *skratt* men de har ju ökat de har de ju  

Det är ofta föräldrarna som tar denna typ av kontakt. I en av testfamiljerna var föräldrarna 

skilda, vilket ledde till att det kunde gå ett par veckor där den ena föräldern hade väldigt 

lite kontakt med barnen. Genom My Friends kunde en kortare kontakt då enkelt tas, och 

dessa små kontakter kan fungera som en ersättning för att träffas eller som en förlängning 

av den vanliga kontakten som sker inom en familj. Det nämns även att My Friends 

utformning, där kontakterna visar på olika grad av tillgänglighet, i sig kan vara 

kontaktskapande. En förälder nämner att när han ser sin sons namns och ser att han är 

tillgänglig så känner han att sonen ”är där” och med hans egna ord ”till hands”. 

3.10.2. Säkerhetslänk mellan barn och förälder 

Här presenteras de sätt som länken till barnen bibehålls och hur detta sker på olika sätt i 

de olika medierna. 
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3.10.2.1. Mobiltelefon 

Mobiltelefonen är för testpersonerna idag framförallt en länk till barnen. Detta är den 

vanligaste anledningen till att barnen får egna mobiltelefoner. Denna länk leder till en 

möjlighet att kunna nå barnen i alla situationer, vilket har lett till att barnen nu kan ges 

mer frihet ifall de har mobiltelefonen med sig. Det som avhandlas i de samtal som går till 

barnen är framförallt av logistisk natur. Vem som ska hämtas, var något ska ske och vid 

vilken tidpunkt middag serveras är exempel på vanliga ärenden som avhandlas. Det finns 

även en tydlig ömsesidighet i denna länk där båda sidor känner en säkerhet genom dess 

upprätthållande. Ansvaret på länkens upprätthållande är framförallt förälderns, detta 

gäller speciellt om barnen är yngre eller om de är ovana mobiltelefonanvändare. Ifall 

föräldrarna skickar ett SMS som barnen inte svarar på inom rimlig tid så ringer 

föräldrarna för att försäkra sig om barnens säkerhet.   

P: som sagt det är ju så att ju äldre de blir desto rörligare blir de så att säga  
K: mm  
P: så det är ju den ömsesidiga tryggheten att kunna nå varandra om de skulle 
va nånting 
K: mm . ja de ä ju inte så mycke hålla koll sådära . nästan att man slipper 
hålla koll 
P: nej 
K: man kan nå varandra man måste inte veta precis var folk befinner sig och 
att man skriver små lappar å sånt till mig 

Med enklare möjlighet till kontakt ökar även friheten, det blir lättare att släppa iväg 

barnen eftersom de är som i Queens gamla hit; ”only a phone call away”. 

Den direktlänk som mobiltelefonen innebär ger större möjligheter till nya sätt att 

strukturera sin dag. Det är tydligt att testpersonerna har tagit detta till sig. Detta visar sig 

tydligt i deras planering och hur de beter sig. Här nedan följer ett intressant utdrag där en 

förälder genom att utnyttja den moderna tekniken kan förbättra sin effektivitet.  

J: fast de ä välditt bra när barnen ä iväg mä sina kompisar å de ä å handlar 
på center syd eller nova eller nått sånt . då kan barnen då skicka en liten bild 
mamma dom skorna ä dom ok . de ä väl bra allså . allså sparar en hel dag på 
det att handla kläder åt sin dotter . de ä perfekt  
S: ja mm 
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Här ovan ser vi ett kreativt sätt att utnyttja länken för att skapa egen tid för både förälder 

och barn. 

3.10.2.2. My Friends  

Det nämns inte som att My Friends användes för att bibehålla en länk till barnen. De 

använde den dock som informationskälla vid vissa tillfällen. Detta har att göra med 

föräldrarnas användning av applikationen och hur de visade sin tillgänglighet som nämns 

ovan. När föräldrarna väl var inloggade så kollade de i många fall inte ens efter i många 

fall om barnen var online eller ej. De skickade meddelanden ändå, vilket visar att de inte 

hade en korrekt förståelse för applikationens funktionalitet och poängen med att använda 

sig av statussymboler. Som informationskälla var den dock bara nyttig då barnen relativt 

nyligen ändrat status eller i den beskrivande texten nämnde något som kunde användas 

för en adekvat tolkning av deras förehavanden.  

3.10.3. Mikrokoordinering 

Fenomenet mikrokoordinering (avsnitt 2.7.1) har idag mångt och mycket tagit över efter 

vanlig planering och här ser vi hur mikrokoordinering sker i de olika medierna. Den 

direkthet som är kopplad hit gör telefonsamtalet mer lämpat för detta än My Friends.  

3.10.3.1. Mobiltelefon 

Det framgår tydligt att mobiltelefonen idag har blivit en väldigt naturlig del av vardagen. 

Hos testpersonerna visar det sig tydligt att de numera planerar sina dagar utefter det som 

benämns mikrokoordinering i teoriavsnittet. Det finns inte längre en anledning till att 

sköta planering av vem som ska handla, och vad eller vem som ska hämta vem och när, 

eftersom detta kan avhandlas löpande under dagen.  

L: De ä logistik som avhandlas via telefonsamtalen idag 1s som sker antingen 
via e-mail eller eh via mobiltelefon eller om de inte ä fem fyra fem dar i 
veckan de blir så  
O: Hej älskling nu skulle ja gärna vilja prata om min ontologiska säkerhet i 
det här förhållandet . har du tid  
Alla: *skratt* 
J: Ah inte just nu de ä möte men 
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L: Ah de ä mest praktiska organisatoriska detaljer runt familjen liksom . vem 
handlar mat vem handlar eh . som man borde kunna avhandla egentligen vid 
köksbordet på morgonen men de finns inte tid inte tid ti de 

Ett annat tecken på detta är att deltagarna nämner att de knappt kommer ihåg hur de 

gjorde innan det fanns mobiltelefoner. Då planerades det i förtid, bestämda tider fanns, 

och maten var klar vid ett bestämt klockslag.  

L: Mm . allså ja tie år sen så hade ju den situationen inte uppstått 
S: Näe 
L: Å då hade man planerat de innan kanske 
J: Ja kommer ihåg telefonkiosken *skratt* 
L: Precis 
S: Men barn börja få mycket större frihet när de har telefoner så ä de inte eh 
bestämma tid men de ä inte å bestämma plats på förhand heller förutsatt att 
man allti kan nå dom 
O: Man kan inte gå hemifrån fö ja ska få en viktig samtal idag å ja vet inte 
när 
S, L: Näe  
J: Ja jo men de ä lite så osså om man inte beroende men man om man gå till 
affären . å så komme man in där å så ba kom ja på att shit ha ja det hemma å 
ja ringer hem å ingen svarar … allså blir totalfrustrerad 
L: Men man kommer i många såna situationer som ä i-landsproblem liksom 
att de eh . att man kunde tänkt ett steg längre före men man behöver inte göra 
de liksom för att man har telefonen man har eh 
J: Ja behöver nog kolla kylen innan ja sticker ut å handlar typ så 
L: Ja mm 
J: Å ä de ingen därhemma som svarar eller om man då pratar me sambon så 
säger han de vet ente ja ja står ute i garaget … härligt 
L: *skratt* 
M: Då ä de inte ditt fel längre? 
J: Nehehe *skratt* 
L: Han ä karl som alla andra 

Utdragen ovan ger tydliga exempel på dessa nya vanor men också på bräckligheten i att 

ha för stor förtröstan på dem. När mottagaren inte har möjlighet att svara så står 

initieraren handfallen, eftersom det nya systemet i så stor utsträckning är beroende av 

konstant nåbarhet. Stycket ovan och följande utdrag visar hur detta system blir större och 

mer omfattande om det är barn inblandade. Det är också mycket tydligt att det finns en 

medvetenhet om hur mycket vanor och strukturer har förändrats från att användandet av 

mobiltelefoner blev norm. 
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L: Jaa försöker bestämma så mycket som möjligt vid frukostbordet men 
ringer de nästan alltid telefonsamtal dagligen 
M: Med mobiltelefon? 
L: A= mobil fast telefon . de är mycke mer kommunikation som måste 
avhandlas när man har barn . innan så kunde du acceptera då att min gick 
till jobbet var å en för sig å sen träffades vi hemma på kvällen å de va helt ok . 
nu ä de oftast . å har du kommit ihåg fotbollspåsen där å va de nån som 
tänkte på de å ja hörde att han skulle följa med de här barnet hem istället så 
de ä mycke såna här saker runt barnen som avhandlas 

3.10.3.2. My Friends 

Även My Friends används för att koordinera handlingar, här nedan följer ett exempel då 

far och son skulle träffa varandra på Malmöfestivalen. H åker tåg från Malmö till Lund 

och ska där möta upp E. De har inte bestämt en plats som de ska träffas på utan detta 

bestäms kontinuerligt. De försöker ringa in en bra mötesplats som tar hänsyn till tiden 

och till deras plats i relation till varandra. Precis som teorin talar om att i ett samtal 

försöka lokalisera varandras positioner för att lättare kunna relatera till varandra görs 

liknande försök här, fast i ett annat media. Det är inte föredragna mediet misstänker jag, 

utan de tvingas till att använda My Friends på grund av de rådande yttre 

omständigheterna.  

H: E är du där  
E: Va är numret till dig 
H: Jag är i Malmö Kl 20 gå till GA torg 
E: Ja ring när du är i malmö 
H: Ok 
Skickat  21-aug -2007 19:38 
 
E: Var är du nu 
H: Stationen om 1 min 
Skickat  21-aug -2007 19:57 
 
E: Jag är vid hm 
H: Gå mot polkagrisståndet och 5  m till 
Skickat  21-aug -2007 20:14 

3.11. Kommunikationskultur 

Här under visas ett utdrag där en förälder berättar om hur familjens common ground nu 

innefattar smileys, dessa används oftast bara för att signalera ett visst humör eller ge en 
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twist åt en särskild situation men i just denna familj så har det blivit en standardsignal för 

att allt är ok men att personen som skickar den inte har tid att tala. Det finns flera 

exempel på hur andra en speciell kultur av kommunikation växer fram mellan personer 

som har en nära relation. Det är barn som alltid ringer sina föräldrar när de kommer hem 

från skolan. Föräldrar som ringer hem när de lämnar arbetet för dagen. Det är inte bara 

innehållet i meddelandet som är typiskt utan även variabler som tidpunkt för 

kommunikation och val av media. Även turtagning och tid mellan meddelanden spelar 

roll. 

J: Men . om ja skulle vilja prata med min son . å han inte vill prata med mig . 
då skickar han ett SMS med en smileys till mig  
O: Ok 
M: Hur fungerar de? 
J: Ja han skickar iväg en smileys då han SMS:ar . så får ja en smileys så jaha 
S: Han svarar inte då 
J: Han svarar med en smileys 
L: Då vet du att de är bra 
J: Ja precis 
M: Vad innehåller den här smileysen då? 
J: Ja den innehåller en vanlig smileys som ler mot mig *skratt* 
S: De låter ju rätt bra 
J: Så vet ja att det ä ok men han har inte tid 
M: Har han liksom skickat 1s en lessen smileys nån gång 
J: Aldrig . näe de har han faktist aldri gjort 
M: De liksom har de skillt sig åt . är de alltid samma 
J: De ä alltid ja nästan alltid samma . nästan alltid . nån gång har han 
skickat nån med horn *skratt* 
L: Han hitta en ny figur längre ner 
J: Ja precis 
M: Men då vet ni liksom . du förstår va han menar 
J: Mm 

Vid mötessituationer anses det viktigt att fokusera på de personer som är delaktiga, och 

visa respekt för dem genom att antingen stänga av telefonen eller stänga av ljudet. Alla 

testpersoner har varit överens om att det är accepterat att ha sin mobiltelefon påslagen om 

man väntar ett viktigt samtal. Förutsättningen för detta är dock att detta meddelas innan 

mötet börjar. Får denna person i så fall ett inkommande samtal så ska samtalet snabbt 

besvaras, så att signalen ej stör men sedan måste personen avlägsna sig för att inte störa 

mötet ytterligare. Det anses mycket ofint att ta ett samtal mitt i ett annat möte. En vanlig 



 

 

 

49

strategi som används då mobiltelefonen är påslagen under ett möte och det inte är det 

viktiga samtal som förväntades, är att trycka på Svara ej vilket ger en upptagetton i 

initierarens lur. Denna ton förväntas initieraren kunna tolka som ”Ursäkta, jag är 

upptagen men jag ringer upp dig när jag har möjlighet.” Detta misslyckas initieraren dock 

oftast göra om deras common ground inte är tillräckligt utbredd. Vid dessa tillfällen så 

ringer initieraren återkommande tills ett annat besked ges eller så ringer initieraren senare 

då mottagaren borde vara tillgänglig. Ett exempel på detta ses i utdraget nedan.  

J: Förväntar ni er då att de ska ringa tibaks eller ska ni ringa dom igen? 
K: De beror nog på vem man ringer tro ja 2s ringer ja min man så väntar ja 
mig att han ringer tibaka när han ä klar fö då tro ja han sitter å pratar mä 
nån annan sådär 
M: Mm 
K: Å då ringer han mig när han ä färdig mä dä . men ja kanske att ja 
förväntar mig att folk ringer tibaka 2s ringer ju mest folk som ja känner 
liksom 
J: Mm 
K: Skulle ja ringt till en affär å de inte svarat hade ja inte förväntat mig att de 
skulle ringa tillbak till mi 

I avsnittet ovan ser vi svårigheten att ha en väl fungerande common ground för de olika 

kommunikationsformerna.  

3.12. Media efter ärende 

Alla media används inte på samma sätt och här presenteras de olika sätt som 

mobiltelefonen med sina olika kommunikationsmöjligheter, och My Friends används och 

vilka ärenden som avhandlas genom de olika medierna.  

3.12.1. Mobiltelefonens specifika egenskaper 

Mobiltelefonens design idag tillåter nya strategier vid samtalshantering i relation till den 

stationära telefonen. Det sker en sållning av de samtal som kommer in, vilket görs möjligt 

av CallerID som nämns ovan i teoriavsnittet. Här görs det idag ett tydligare urval av 

inkommande samtal. Befinner sig den uppringde i en situation som omöjliggör att svara, 

en situation där signalen inte hörs, eller att den uppringde helt enkelt önskar att inte svara 

så kan de vid ett mer lägligt tillfälle ringa tillbaka. Ett exempel på detta ses nedan. 
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M: Nu behöver man inte alltid . är det något annat som ä angeläget så … nu 
så har man dessutom presentatörer så då kan man ringa tibaka  
P: Man måste ju gallra ibland ju 
M: Ja . dessutom de 

Det uttrycktes en förväntan idag på att alla idag äger en mobiltelefon och därmed ska vara 

möjliga att nå vilket även nämns i teoriavsnittet ovan (avsnitt 2.7.2). Avviker en person 

från denna norm så leder detta till att de personer som tidigare enkelt kunde nå personen 

måste använda nya strategier vilket kan vara frustrerande för personens närstående. 

S: Min man ble av mä sin mobiltelefon å han ä välditt non techie person pe 
person så han skaffade ingen nu . han tycker inte om teknik å han tycker han 
kan knappt SMS:a … så han struntade i de å tyckte bara de va skönt . få va 
ifred på jobbet så men vi va ju välditt irriterade i familjen på honom 1s 
eftersom de va så opraktist man bara förutsätter att man ska kunna få tag på 
på honom . men han höll ut i flera månader men . men han sjönk nog i status 
på jobbet har ja en känsla av också för folk . började ringa till mig för att 
komma åt honom  
L: Nej 
S: Så han kände väl att … pyste runt omkring honom  
J: Men de tycker ja också ä lite jobbit ment . men ska de ha tag i min sambo 
så ringer de till mig . de tycker ja ä jättejobbit  
S: För de ä min . min privata så 
J: Ja precis . hej ä Mats där . nej  
S: Nej 
J: Skulle han va dä . typ eller 

Utdraget ovan visar också att mobiltelefonen är väldigt starkt knuten till ägaren, något 

som stämmer väl överens med teorin (avsnitt 3.4). Mobiltelefonen är privat och därmed 

är det oerhört märkligt med inkommande samtal som är riktade till någon annan vilket 

även detta tydligt framgår av samma teoriavsnitt. Mobiltelefonsamtalet används då en 

direktlänk till personen ifråga behövs, därför visas en irritation mot personer som har 

mobiltelefon men som aldrig svarar. Detta är väldigt specifikt för mobiltelefonsamtalet. 

3.12.2. My Friends specifika egenskaper 

Något som nämns flera gånger och som tas upp i teoriavsnittet avsnitt (2.2.2) är att ju fler 

kontaktytor en person har, fler dagliga avbrott och störningar leder detta till. Av denna 

anledning har testpersonerna ofta mobiltelefonen avstängd, undanlagd eller på något sätt 

bortprioriterad just för att förhindra dessa störningar. Detta innebär i förlängningen att 
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inte heller My Friends kan utnyttjas på det sätt som den är tänkt att användas under dessa 

perioder. Det nämndes också att det var stressande att höra ljudsignaler när ett 

mobilsamtal fördes. Då var det lätt att tappa koncentrationen på samtalet och istället 

fundera på vad ljudet kan innebära. Detta kändes nonchalant mot den person som var på 

andra sidan luren vilket stämmer överens med teorin (avsnitt 2.7.2).  

Applikationens utformning gör att den ofta utnyttjas då en lucka av tid ska fyllas, detta 

kan vara i väntan på att ett möte ska börja, på bussen eller i väntan på en kompis. Det är 

också vid dessa tillfällen som applikationen har visat sig användas. Även tillfällen då 

användarna egentligen inte har varit disponibla, som under ett tråkigt möte, har det hänt 

att de har sett efter vilka som är tillgängliga i kontaktlistan eller att de uppdaterat sin egen 

profil.  

Det har visat sig att applikationen även kan fungera som ett substitut till ett mobilsamtal 

då den omgivande miljön inte tillåter ett sådant. Under den högljudda Malmöfestivalen så 

bestämde far och son möte med hjälp av applikationen, deras kommunikation följer 

nedan. De har sedan tidigare bestämt att de ska träffas i Malmö, men de väljer My 

Friends eftersom det tydligen passar ändamålet bättre än ett talat samtal. Här frångås den 

gamla förståelsen att man kanske inte alltid är tillgänglig i My Friends trots att 

tillgänglighetssymbolen indikerar detta. Detta beror på en implicit överenskommelse 

mellan de inblandade att övervaka MF. Det är så att säga denna applikation som ”gäller” i 

nuläget. 

H: E är du där  
E: Va är numret till dig 
H: Jag är i Malmö Kl 20 gå till GA torg 
E: Ja ring när du är i malmö 
H: Ok 
Skickat  21-aug -2007 19:38 
 
E: Var ärdu nu 
H: Stationen om 1 min 
Skickat  21-aug -2007 19:57 
 
E: Ja är vid hm 
H: Gå mot polkagrisståndet och 5  m till 
Skickat  21-aug -2007 20:14 
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Det visade sig också vara intressant att använda denna typ av kommunikation då 

kommunikanterna ville dölja något för omgivningen. De sitter på en sportbar och tittar på 

en allsvensk fotbollsmatch mellan AIK och Örebro SK (ÖSK), runt omkring sitter AIK-

fans. Här följer deras kommunikation, H är pappan och E den 14-årige sonen. 

H: 0-3 
H: BAJSKORV 
H: Bajs 
E: Aik=bajskorvar 
H: Ja 
E: Dumma 08-or som sitter bakom dig 
H: En BAJSKORV som hjärna 
E: Hörde du att de sa att (ösk är jävligt dåliga)  
H: Ja Vad ska vi göra? 
Skickat  19-aug -2007 18:29 

My Friends passar uppenbarligen bra när man vill dölja något från omgivningen eller när 

miljön inte tillåter ett samtal, som till exempel på ett tåg.  

Användandet av chattgrupper i My Friends utnyttjades då en person enkelt ville skicka ett 

och samma meddelande till en större grupp. Det var även nyttigt då något skulle 

bestämmas som påverkade ett större antal personer. Applikationens utformning gjorde det 

dock svårt att hålla reda på vem som skriver till vem och den ständiga presentationen av 

nya meddelanden skapade en stressituation för ovana användare. Detta visar att en av 

chattgruppens tänkta användningsområden inte stöds av dess utformning och funktion. 

Även den vanliga chatten där två personer skriver till varandra uppfattar testpersonerna 

ibland som jobbig eller stressande. Barnen i familjerna som är mer vana vid denna typ av 

kommunikation i form av Instant Messengers på datorer skriver ofta flera meddelanden i 

rad. När föräldrarna då fokuserar på det först skickade meddelandet och sedan förväntar 

sig ett svar på repliken missar de oftast delar av kommunikationen vilket leder till 

missförstånd, stress och ibland dålig stämning.  

3.12.2.1. Kognitiv avlastning 

Den typen av frågor som ställs genom mediet är framförallt sådana där kommunikationen 

inte försämras om det svaras med temporal förskjutning. Här har My Friends fungerat 

som ett externt minne där det är enkelt att ställa en fråga just för att slippa komma ihåg 
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den. Detta är ett tydligt utnyttjande av My Friends medierande egenskaper som nämns i 

teorin (avsnitt 2.8.1). När svaret väl kommer är det enkelt att se kopplingen eftersom hela 

konversationen sparas. En av testpersonerna menar att det är enkelt att skriva ner en tanke 

som plötsligt dyker upp eller att skriva en kort hälsning.  

S: Du har nog inte lämnat lunchpengar denna vecka, eller? 
Skickat  08-aug -2007 12:32 
 
S: Har vi scanner hemma? 
Skickat  08-aug -2007 12:51 
 
F: Det gör jag på fredagar. Ja, vi har scanner hemma. 
Skickat  08-aug -2007 14:45 

Det nämndes även att testpersonerna ibland såg att en person inte var tillgänglig just nu 

men valde att skicka ändå. De visste att meddelandet skulle nå den andra personen så fort 

den loggade in vilket skulle resultera i att meddelandet omedelbart skulle presenteras för 

den.  

Vid ett tillfälle skickade en förälder ett SMS till sin son där han bad honom logga in på 

My Friends. Han hänvisade till något som han hade skrivit till honom där och använde 

alltså SMS för att tala om något för sonen istället för att skriva det han ville ha sagt i det 

SMS som skickades. Just att konversationerna sparas i My Friends utnyttjas på flera olika 

sätt. Vid olika tillfällen då de har glömt bort en mötesplats eller en tidpunkt så kan de 

använda denna funktion. 

De två frågor som S ställer är inte på något sätt akuta. Detta förtydligas genom hennes 

sätt att ställa en fråga till innan hon fått ett svar på den andra, hon skickar heller ingen 

påminnelse till F eller hör av sig till honom genom något annat media. Det är en av 

anledningarna till att hon väljer att ställa frågorna genom detta media. Hon utnyttjar My 

Friends egenskaper som tillåter denna typ av kognitiva avlastning.  

Tillgänglighetssymbolen visade sig ge MF en fördel gentemot SMS, ifall personen man 

avsedde skicka till var online så kände sig initieraren mer säker på att meddelandet skulle 

läsas. Eftersom SMS inte stödjer denna funktion så kan man vid skickande av SMS inte 

få en liknande upplysning. Det går inte att veta att mottagaren är tillgänglig endast genom 
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att tolka tillgänglighetssymbolen, men det faktum att den finns skapar möjligheten till 

tolkning och därmed ofta aktiviteten. 
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4. Analys 

Här kommer en analys av de resultat som redovisades ovan. Det sker i samma 

kronologiska ordning som resultaten presenterades. 

4.1. Strategier för att visa tillgänglighet  

Som det nämns i resultatavsnitten (4.1.1, 4.1.2 och 4.5.1) så visas tillgänglighet gentemot 

andra upp på ett flertal olika sätt. När My Friends introducerades till familjerna så fick de 

ännu ett verktyg för att kunna visa sin tillgänglighet. Föräldrarna missförstod själva 

huvudpoängen med att använda tillgänglighetssymboler, medan barnen var vana vid 

formatet från andra Instant Messengers och sålunda fort tog till sig detta sätt att visa 

tillgänglighet. Tillgänglighet är uppenbarligen något som blir väldigt mycket enklare att 

visa då en stor common ground existerar. Många människor har en fingertoppskänsla när 

det gäller att läsa av andras tillgänglighet, det blir dock uppenbart att teorierna (avsnitt 

2.7.4) inte räcker till i detta fall då förvirringen inte gäller tillgängligheten i sig utan de 

implicita regler som finns om de olika medierna.  

4.2. Förhandling om tillgänglighet  

Just samverkan mellan de olika medier som finns tillgängliga blir intressant i det fall då 

det uppenbara valet för kommunikation inte fungerar, se resultatavsnitten för mer 

information (4.2.1 och 4.2.2). I vissa fall inleds kommunikationen, som ovan framgåtts i 

ett media för att avslutas i ett annat. I mer delikata situationer där personlig prestige står 

på spel så ger mer indirekta medier två fördelar för båda parter. Den indirekta kontakten 

ger en möjlighet att kunna bända på sanningen, samt att ha en möjlighet att tänka över sitt 

svar. Även i My Friends krävdes en förhandling av tillgängligheten eftersom 

tillgänglighetssymbolerna i sig inte gav tillräcklig information om den andra partens 

faktiska situation. Den tillgänglighetskontroll som görs i början av ett telefonsamtal 

måste också göras i My Friends. Den måste dock göras tydligare eftersom det här finns 

mindre information att tillgå. Vid telefonsamtalet finns bakgrundsljud och personens röst 

som enligt teoriavsnittet (2.4 och 2.7.4) ger stor information om båda parters nuvarande 

situation, liknande information i My Friends måste representeras genom symboler och 

text.  
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4.3. Mobiltelefonen som social artefakt 

Här utreds hur mobiltelefonen användes som social artefakt och dynamiken mellan den 

vanliga användningen och användningen av My Friends. 

4.3.1. Relationsunderhållande 

Föräldrarna kände att mediet My Friends kunde ge dem en möjlighet att komma närmare 

sina barn, se resultat (avsnitt 4.3.1.2). Det var ett sätt att kommunicera som barnen var 

mer vana vid, då de ofta använder sig av andra chat-applikationer. Eftersom barnen 

gillade att använda applikationen och föräldrarna ville ha en bra relation till sina barn så 

blev det naturligt för föräldrarna att ofta välja detta media vid kontakt. Kommunikationen 

blev mer på barnens villkor, något som barnen uppskattade. Som S säger i resultaten 

(avsnitt 4.2.1) så känner de att det sällan avhandlades något av större vikt vid 

användandet, utan det var framförallt ett enkelt och ej påfluget sätt att hålla kontakten 

med sina barn. Att ringa någon utan att ha ett ärende ger ofta en lite för påträngande 

effekt, men My Friends visar sig vara ett bra alternativ. Barnen ges tillåtelse att svara när 

de själva vill, men är det akut så finns det alltid möjligheten att ringa, se resultat (avsnitt 

4.3.1.1).  

4.3.2. Säkerhetslänk mellan barn och förälder 

Den ökade friheten som barnen erhåller då de har mobiltelefoner beror på möjligheten att 

alltid kunna nå dem, se resultat (avsnitt 4.3.3.1 och 4.3.3.2). Dock finns det en 

bräcklighet i denna uppbyggda strategi som ofta förbises. Allt eftersom barnen blir äldre 

och därmed rör sig över större ytor så blir behovet hos föräldrarna större att ha en uppsikt 

över barnen, och detta är en vanlig anledning till att en mobiltelefon införskaffas till 

barnen. Länken kan endast upprätthållas så länge telefonerna fungerar och är påslagna. 

När så inte är fallet faller strategin platt, och testpersonerna har uttryckt en känsla av 

maktlöshet vid dessa tillfällen. Här blir det tydligt vilken tilltro som sätts till teknologin i 

mobiltelefoner idag. 

Det verkar som att My Friends har tagit över den länkfunktion som SMS nämns ha i 

teorin (avsnitt 2.7.4). När My Friends används så finns länken där fortfarande, 
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tillgänglighetsikonerna skapade även en känsla av närhet och i vissa fall kunde dessa 

användas som en bekräftelse på att barnen var trygga. Det behövdes inte alltid ett 

telefonsamtal eftersom tillgänglighetssymbolen i sig räckte till för att förvissa sig om 

barnens trygghet. Det är dock viktigt att barnen visar med sitt beteende att de uppdaterar 

My Friends och att visar en förhållandevis korrekt status. Har familjen bestämt att barnen 

ska vara inloggade ifall de inte är hemma så måste de också vara det, annars faller länken.  

4.3.3. Mikrokoordinering 

Testdeltagarna nämner att tiden inte räcker till som skäl för att det idag sker mindre 

planering, men detta är troligtvis missriktat eftersom det uppenbarligen gick alldeles 

utmärkt att planera innan mobiltelefoner fanns, se resultat (avsnitt 4.3.3.1). Det faktum att 

de inte riktigt vet hur det gick till då visar hur oerhört inkorporerad mobiltelefonen har 

blivit i våra liv. I My Friends sker också mikrokoordinering, men eftersom 

mikrokoordinering är väldigt starkt knutet till nuet, gör den tidsförskjutning som ofta sker 

mellan fråga och svar i applikationen den undermålig i detta avseende. Den 

mikrokoordinering som sker i My Friends är i detta avseende egentligen inte 

mikrokoordinering utan snarare en ersättning för telefonsamtalet då detta inte lämpar sig 

på grund av den miljö parterna befinner sig enligt resultaten (avsnitt 4.3.3.2 och 4.5.2). 

4.3.4. Kommunikationskultur 

Inom familjen växer det ofta fram en telefonkultur där det används interna fraser, ord och 

kommunikationssätt. Dessa kommunikationssätt går oftast igen i användandet av 

mobiltelefonen, och utnyttjar den nya tekniken och dess möjligheter.  I familjer, 

kompisgäng och arbetsgrupper är det mycket enklare att utöka common ground till 

kommunikation med mobiltelefonen då vanor, arbetstider, familjesituation och så vidare 

ofta är kända. Dessa grupper löser ofta kommunikationsproblem relativt enkelt, problem 

med kommunikation uppstår framförallt i grupper där common ground är liten från 

början. Ett problem som dock kvarstår är svårigheten att skapa en common ground för 

hur olika kommunikationsmedier ska användas enligt resultaten (avsnitt 4.5.2).  
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4.3.5. Common ground – hur den utökas i de olika medierna 

Som nämnt ovan i resultaten (avsnitt 4.2.1 och 4.2.2) så är telefonsamtalet ett mer 

informationsrikt sätt att kommunicera än genom My Friends. Detta gör det till ett media 

där det blir enklare att utöka common ground. I My Friends lärde sig föräldrarna efter ett 

litet tag hur tillgänglighetssymbolerna användes, och att de inte alltid stämde överens 

med den faktiska tillgängligheten. Att enkelt skapa en förståelse för andra personers 

tillgänglighet är en av de viktigaste bitarna för att kunna initiera kommunikation 

framgångsrikt. Faktum är att detta är något som My Friends stödjer bättre än ett vanligt 

telefonsamtal.  

4.4. Medie efter ärende 

De olika medierna My Friends, SMS och telefonsamtal används till olika ärenden. Det 

beror på att de stödjer olika sätt att kommunicera, detta har lyfts fram genom hela 

resultatdelen. Telefonsamtalet sker då ett svar fort måste fås och många strategier är 

uppbyggda utefter detta, till exempel mikrokoordinering och länken till barnen. Mindre 

brådskande ärenden gör sig bra genom andra mindre direkta media. Dessa media ger 

större möjlighet till egen tolkning vilket är en anledning till att då ett ärende har stor 

detaljrikedom så är telefonsamtalet ett bättre val. De mindre direkta medierna ger en 

möjlighet för mottagaren att få en större chans kunna påverka kommunikationen. Det är 

ett mindre påträngande sätt att påkalla mottagarens uppmärksamhet. My Friends 

användes flera gånger på detta sätt, SMS och e-mail har tidigare använts flitigt för detta 

ändamål. My Friends sätt att automatiskt spara allt i en konversation gjorde det enklare 

att följa med i ett längre meningsutbyte än till exempel SMS.  

Det finns tre variabler som verkar spela roll för val av media. Detta är mål, tid och 

detaljnivå. Vad är det initieraren vill prata om, hur brådskande är det och hur exakt 

kommunikationen måste vara. När initieraren har valt media så svarar mottagaren i 

samma media. Det är endast då det finns ett särskilt skäl som det inte händer. Det är då 

mottagaren anser att det kräver en större exakthet eller är brådskande. Ett mindre direkt 

media stödjer också en mindre påträngande kommunikation. Detta nämns i teoriavsnittet 
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(avsnitt 3.7.4) då tonåringar väljer SMS framför ett direkt samtal eftersom de känner sig 

illa till mods med den direkta kontakten. 

Ju större common ground är, desto enklare att välja rätt media. Det sätter även mindre 

krav på exakthet vilket gör att ett mindre exakt media kan väljas. Samma kommunikation 

kan alltså skötas smidigare och bättre på ett mindre påträngande vis ifall common ground 

är stor. Dock försvåras ofta kommunikationen på grund av att reglerna för de olika 

kommunikationsmedierna är oklara. I slutändan handlar det dock ofta om ett personligt 

val, dock finns det alltid en medvetenhet om vilket media som är att föredra.  
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5. Diskussion 

Exemplet ovan där sonen skickar en smiley till sin mamma för att visa att allt är ett bra 

(avsnitt 5.4) exempel på hur common ground utnyttjas för att smidigt lösa en komplicerad 

situation. Här blir det uppenbart hur mediet SMS används och vilken typ av 

kommunikation den stödjer. Ett genomgående tema i analysdelen har varit common 

ground och hur den underlättar kommunikation. Kommunikationen går till på olika sätt 

och det finns en intressant dynamik i användningen av de olika medierna, konstanten 

tycks dock vara att common ground är lika med bättre kommunikation. I metoddelen 

nämns att det faktum att användningen av My Friends var gratis kan ha ökat 

användningen. Denna faktor har troligtvis påskyndat utökandet av common ground då 

användningen av applikationen ökade. Gratis användning gav familjerna en möjlighet att 

fullt ut använda mediet, och ger ett bättre och mer ärligt resultat av just mediets faktiska 

för och nackdelar än om kostnaden funnits där hela tiden. Det gav dem möjlighet att 

använda mediet ifall de önskade, och på det sätt de önskade, utan att fundera på några 

konsekvenser i form av kostnad. 

Ett ärendes exakthet och brådska är i större utsträckning något som bestäms av båda 

parter i en kommunikation än dess mål. Initierarens mål är av subjektiv art och är kan mer 

eller mindre vara höljd i dunkel för mottagaren utan att kommunikationen blir lidande. 

Ärendets exakthet och brådska kan dock ofta formuleras om i en rådande kommunikation, 

och kan även leda till ett byte av media. Det är viktigt att dessa delas av mottagare och 

initierare och ibland kan detta vara ett krav för att kommunikationen ska flyta smidigt.   

SMS och My Friends liknar varandra på en rad punkter, de tre slående skillnader som 

visats är My Friends möjlighet att enklare visa tillgänglighet gentemot andra, dess 

möjlighet att fungera som länk och dess sätt att stödja närhet. Dock missförstods ofta 

tillgängligheten, förmodligen på grund av det faktum att det fanns för få 

tillgänglighetssymboler. En symbol som ”Do not disturb” hade varit tydligare och 

troligtvis lättare att tolka för alla inblandade. Det hade gjort det enklare att skapa en 

common ground för reglerna för olika kommunikationsmedias användande. 
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SMS är dock fortfarande ett mycket effektivt kommunikationsmedia, och dess betydelse 

och funktion ska inte förringas. Det är oslagbart då ett enkelt meddelande som inte kräver 

ett snabbt svar ska skickas. My Friends måste användaren logga in i och därmed visa sig 

tillgänglig trots att detta kanske inte är fallet. SMS är i allra högsta grad ett modernt 

kommunikationsmedia som kommer att leva kvar.  

Just tillgänglighet som nämns här ovan, och de beståndsdelar som det bryts ner i, kommer 

att det att komma krav på att kunna visa allt mer exakt. Idag gäller ofta en binär strategi 

för målgruppen, det är antingen eller. Tillgänglighetssymboler står dock sällan enskilt för 

hur vår tillgänglighet bedöms. För att undvika att andra stör oss med 

tillgänglighetsförfrågningar på vår egen tid, måste vår tillgänglighet bli enklare och mer 

exakt att visa. Detta bör dock göras med respekt för mottagarens privatliv och vad denne 

är beredd att dela med sig av. Dagens strategi med mikrokoordinering försvårar detta och 

ökar än mer kraven på exakt tillgänglighet.  
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6. Slutsats 

Hur ser föräldrar på tillgänglighet och hur förhandlas den i en familj? 

Föräldrar har idag ofta sin länk till barnen genom mobiltelefonen. Genom direktlänken 

finns en säkerhet och en trygghet. Länken måste upprätthållas genom en ständig 

tillgänglighet. Detta innebär en ständig tillgänglighet gentemot alla. Då denna 

tillgänglighet inte alltid speglar den situation en person befinner sig i måste tillgänglighet 

förhandlas. En större common ground mellan två personer gör det enklare att sköta denna 

förhandling.  

Instant Messengern My Friends visade sig vara ett mindre påträngande media men trots 

olika tillgänglighetssymboler måste tillgänglighet förhandlas även här. Detta kan bero på 

för få eller otydliga tillgänglighetssymboler. Dock var tillgänglighetssymbolerna till hjälp 

då tillgänglighet skulle förhandlas. 

Hur används mobiltelefonen idag som en social artefakt inom familjen? 

 My Friends användes ofta för att vårda relationen förälder-barn. Föräldrarna uttryckte att 

de kände en närhet till barnen då de använde applikationen. Just säkerhetslänken mellan 

barnen och föräldrarna finns genom mobiltelefonen. Detta är en av de viktigaste 

anledningarna till att barnen får en mobiltelefon. My Friends fungerade också som en 

länk, men föräldrarna behövde inte alltid ta kontakt med barnen för att känna tryggheten.  

Inom familjer med stor common ground skapas kommunikationskulturer, dessa gör 

kommunikationen mellan medlemmarna blir väldigt elegant. Dock måste reglerna för de 

olika kommunikationsmedierna bli tydligare om de ska kunna utnyttjas så elegant, och 

det är här det ofta blir problem i kommunikationen då föräldrarna har svårare att förstå 

dessa regler än barnen.  

Väljs kommunikationsmedia efter ärende och vad beror detta på isåfall? 

När kommunikation ska ske så bestäms val av media av kontexten, men det tycks finnas 

framförallt tre variabler. Dessa är: ärendets mål, brådska och krav på exakthet. Common 

ground har en påverkan på den senare medan de två förstnämnda förblir opåverkade. 
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Framtida forskning 

Det finns en dynamisk användning i den kontinuerliga kommunikation som sker inom en 

familj. Skiftandet mellan olika media sker ibland medvetet och ibland omedvetet. 

Ärendets krav på exakthet, mål och brådska är de identifierade styrande variablerna. Mål 

i denna mening är en väldigt bred variabel och kan säkerligen delas upp i ett flertal 

mindre och tydligare. Detta ser jag gärna att andra studerar närmare. De två andra 

variablerna ter sig bättre definierade.  
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