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1. Inledning 
Sedan 1:a februari 2018 har det blivit förbjudet att titta i telefonen samtidigt som 

man kör bil.  Det har fått mig att fundera på om människor har blivit så 1

sammanväxta med sina mobiltelefoner att de till och med har svårt att slita sin 

uppmärksamhet även fast det gäller sitt eget eller andras liv? Intresset för ämnet 

växte fram ännu mer när jag lyssnade på ett avsnitt från programmet Kropp och 

själ i P1 där de berättar om hur företag som facebook, google och twitter 

använder avancerade kunskaper om det mänskliga psyket för att utforma 

tjänsterna så att vi ska stanna kvar så länge som möjligt. Även om tjänsterna är 

gratis så menar kritikerna att vårt mobilanvändande har ett pris, vår 

uppmärksamhet. En av de mest högljudda kritikerna är Tristan Harris som 

tillhörde en högt uppsatt grupp tech-skapare. Han har hoppat av och varnar nu 

för de tjänster som han själv har varit med och skapat. Programmet delade även 

med sig av siffror och statistik från undersökningar som visar att fler ungdomar 

mår psykiskt dåligt sedan smartphonen lanserades och mobilt internet blev 

tillgängligt.  Detta har fått mig att fundera på vart tekniken är på väg och vad 2

människor egentligen ägnar sin uppmärksamhet till i mobiltelefonen? 

 

Avsnittet från programmet kropp och själ i P1 heter “kriget om din 

uppmärksamhet” och syftar då på kriget mellan alla de olika appar, tjänster och 

sociala medier som krigar om din uppmärksamhet. Men hur ser kriget om din 

uppmärksamhet ut mellan mobiltelefonen och andra människor eller mellan 

mobiltelefonen och fysiska aktiviteter eller kulturarrangemang? Är de fysiska 

aktiviteterna, såsom traditionella kulturella arrangemang, hotade eller 

utkonkurrerade av de din mobiltelefon erbjuder? Om nu livet levs i och genom 

telefonen, hur kommer då framtidens kulturkonsumtion att se ut?   
 

1 Polismyndigheten, 
https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/mobilanvandning-i-trafiken/ , 2018-05-27. 
2 Sveriges Radio P1, Kropp och själ, “Kriget om din uppmärksamhet”, 2018-02-06 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1016668?programid=1272. 
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Grundat på det ovannämnda har jag börjat fundera på hur dessa vanor kring 

mobiltelefoner påverkar kulturkonsumtionen. En framtida framgångsfaktor i 

kulturbranschen är kanske att få en förståelse för hur människor faktiskt 

konsumerar kultur genom mobiltelefonen. 

  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kulturkonsumtion genom 

mobiltelefonen hos målgruppen killar och tjejer mellan 18-22 år. 

 

För att besvara uppsatsens syfte har jag tagit hjälp av följande frågeställning: 

● Vilken kultur konsumeras genom mobiletelefonen? 

● Hur konsumeras kultur genom mobiltelefonen? 

● Vilken status har mobilkonsumerad kultur jämfört med traditionell 

konsumtion av kulturarrangemang?  

 

1.2 Teori 
Jag har i denna uppsats dels utgått ifrån en teori från boken Köprevolutionen - 

Hur den digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och 

marknadsföring skriven av Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl och Malin 

Sundström. Boken handlar mycket om hur dagens smartphones och surfplattor 

har förändrat människors konsumtionsvanor.  Även fast boken främst relaterar 3

till e-handel och marknadsföring går boken ändå att koppla till kulturkonsumtion. 

Denna teori presenteras mer ingående i kapitel sex. Jag har även hämtat olika 

synsätt på begreppet kultur, bland annat från sociologen Simon Lindgren. Via 

Lindgrens bok Populärkultur - teorier metoder och analyser har jag även tagit del 

av en definition och teori om begreppet kultur framställd av Stuart Hall, 

kulturteoretiker och sociolog.  Både Lindgrens och Halls teorier om kultur med 4

betoning på mening beskrivs i kapitel fyra. 

3 Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl & Malin Sundström, Köprevolutionen - Hur den 
digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring, (Stockholm, 
2015). 
4 Simon Lindgren, Populärkultur - Teorier, metoder och analyser (Malmö, 2009). 
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1.3 Metod 
Jag har valt att använda kvalitativ intervju som metod till denna uppsats. För att 

kunna ta reda på hur individer upplever en viss företeelse så är en kvalitativ 

intervjustudie lämplig. Individperspektivet gör det möjligt att åstadkomma ett 

erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat material, d.v.s. ett material som 

erbjuder goda möjligheter för tolkning och analys.  Intervjuer ger möjligheter att 5

gå på djupet, inte bara tematiskt, utan även genom att själva formen tillåter och 

inbjuder till det. Det går alltid att borra djupare genom att ställa följdfrågor och 

genom att uppmuntra till att berätta mer eller förklara tydligare.  Även fast 6

intervjuerna har gett chans till att nå människors tankar och funderingar, deras 

idéer, värderingar, normer, förhållningssätt, farhågor och förhoppningar, har det 

varit viktigt att komma ihåg att även det biografiska är kulturellt bestämt. Den 

som berättar om sitt liv har en mall för ögonen som reglerar vad den intervjuade 

förväntas berätta och vad som bör uteslutas. Det finns kollektiva normer för 

formerna för att formulera en berättelse.   7

 

Under ett fältarbete kan ny, mer eller mindre oväntad information dyka upp och 

tvinga fram en omformulering av kunskapsmålets syfte. Fältarbetsbaserad 

forskning har en trattstruktur, d.v.s. kunskapsmålets syfte kan inte helt 

bestämmas förrän man närmar sig trattens smalare del.  Jag har gjort 8

kvalitativa semistrukturerade intervjuer då min intention har varit att upptäcka 

olika företeelser och egenskaper hos enskilda individer. Genom att välja kvalitativ 

semistrukturerad intervju som insamlingsmetod ges forskaren en större chans att 

få spontan information om attityder och företeelser. Jag har utformat en 

semistrukturerad intervjuguide med några öppna frågor samt förslag på 

följdfrågor. Jag har vid intervjuernas utförande försökt hålla i bakhuvudet att 

intervjun är en tvåvägskommunikation, vilket kräver en skärpt och kritisk reflexiv 

5 Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 2014), 85. 
6 Ibid., 89. 
7 Ibid., 96. 
8 Ibid.,268.  
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uppmärksamhet på vad som sker i mötet mellan en intervjuare och informant 

och på hur detta återges i den slutliga texten.    9

 

När intervjupersonerna tillfrågades om att delta i undersökningen fick de också 

information om längden på intervjun, min önskan om att få ljudinspela samt 

deras rättigheter som informanter. Vid intervjun erbjöd jag anonymitetsskydd 

och de informerades om att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst får avbryta sin medverkan. Intervjupersonerna har själva fått välja plats för 

intervjun så att de har möjlighet att känna sig så bekväma som möjligt i 

situationen. Intervjupersonerna har själva valt att använda sina riktiga förnamn i 

uppsatsen. 

 

I denna uppsats har jag använt tematisk analysmetod för att bearbeta 

materialet. I första steget handlade det om att sortera intervjumaterialet i teman 

som jag ansåg vara centrala. På så sätt kunde jag få fram en första sorterad 

översikt av materialet. Den första grova sorteringen av centrala teman skapade 

en överblick över materialet, vilket gav en mängd olika reflektioner kring teman 

och språk, men också om individerna som personer och deras liv. Jag skrev 

därför ner allt jag fastnade för och hade lust att gå vidare med senare.    10

 

Utöver kvalitativa intervjuer har jag även använt mig av fokuserad observation 

med ett bestämt kunskapsmål: Vilken kunskap kan jag få genom att undersöka 

det materiella? För att kunna besvara uppsatsens syfte har jag undersökt och 

studerat smartphonen parallellt med utförandet av intervjuerna. “Ju närmare 

brukarna vi kommer desto större blir möjligheterna till insikter om hur det 

materiella används i konstruktionen av självbilder och verklighetsbilder och hur 

det materiella i sin tur formar vår tillvaro”.  “Ibland gör människan något med 11

tingen, och ibland gör tinget något med människan - ökar eller begränsar 

rörelsefriheten, öppnar upp eller sätter ramar för tänkandet”.  Under tiden jag 12

9 Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 2014), 87. 
10 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund, 2002), 140. 
11 Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 2014), 148. 
12 Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 2014), 148. 
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har skrivit denna uppsats har jag själv observerat mitt mobilanvändande genom 

en app som heter moment. Appen registrerar hur mycket jag använder mobilen 

och skickar dagliga rapporter. På detta vis har jag kunnat reflektera över mitt 

eget mobilanvändande och hur jag själv konsumerar kultur genom 

mobiltelefonen i förhållande till det det jag fått fram av de intervjuer jag gjort.  

 

1.4 Material 
Mitt främsta material är empirin jag samlat ihop genom de intervjuer jag gjort 

som jag sedan har transkriberat och analyserat. Med intervju som metod är det 

viktigt att vara självreflexiv. Det är viktigt att tänka på sin egen roll som forskare 

och hur man som intervjuare påverkar informanten och därmed indirekt 

materialet. Jag har själv en del egen erfarenhet om studiens ämne och har vid 

intervjutillfällen många gånger kunnat relatera till informanterna. Därför har jag 

varit medveten om att inte enbart informanterna bidrar med data, utan att jag 

som forskare själv kan förmedla data som kan påverka intervjun. Att ta hänsyn 

till detta är därför viktigt i analysen av datamaterialet.  

 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att undersöka mobiltelefonanvändandet- och betendet 

hos människor i syfte på att få en förståelse hur kulturkonsumtion kan se ut och 

vilken kultur som konsumeras genom mobiltelefonen. Jag har valt att inte 

fokusera på de debatterade ämnet om den psykiska ohälsa vad gäller 

användandet av sociala medier. Däremot kommer jag röra vid ämnet 

“mobilberoende” då jag ska försöka ta reda på vanor, beteende och vad 

människor använder mobiltelefonen till mest. Samt hur användandet av 

mobiltelefonen påverkar den sociala interaktionen. Insamlingen av empiri 

avgränsas till fyra kvalitativa intervjuer med urvalet tjejer och killar i åldrarna 

18-22 år från Norrbotten och Västerbotten.  
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1.6 Tidigare forskning 
Min uppsats rör vid två ämnen: Mobiltelefonvanor och kulturkonsumtion. När det 

gäller tidigare forskning om mobiltelefonvanor finns en mängd intressant 

material, såsom undersökningar, studier och vetenskapliga artiklar om hur 

mobilvanor påverkar människan och hur det har förändrats genom tiden. Det 

finns också en del uppsatser inom sociologi som handlar om internet, 

mobiltelefonanvändning och dess påverkan på det sociala samspelet. 

 

Hans Geser, professor i sociologi vid universitetet i Zürich, Schweiz, har i sin 

forskning fokuserat på den sociokulturella innebörd som datanätverk och digital 

kommunikation har. Han har utifrån detta utvecklat en sociologisk teori om 

mobiltelefonens påverkan. Bland annat menar Geser att i och med 

mobiltelefonens ökade användning har forskning visat att tillgänglighet tvingar 

oss människor, att ta på oss rollen som  ständigt rörliga bärare  av meddelanden.  13

Dessutom kan mobiltelefonen i sin kraft av mobilt, personligt 

kommunikationsmedie skapa små informella sociala nätverk, vilket i sin tur 

hämmar den sociala reproduktionen när det gäller att skapa nya bekantskaper. 

Geser lyfter fram ett exempel på en iakttagelse han gjort på ett café i Paris där 

han såg att ingen längre läser tidningarna som finns upphängda på väggen utan 

alla var upptagna med att interagera med sin mobiltelefoner. Han menar med 

detta att alla har sina egna socialisationsagenter i mobilen.   14

 

Om kulturkonsumtion finns en rad olika undersökningar, studier och forskningar. 

Olle Holmberg har skrivit boken Ungdom och media, om hur populärkulturens 

musik, bilder och texter spelar en allt större roll i unga människors liv. Holmberg 

menar att ungdomar använder filmer och TV-program som råmaterial när de 

formar sina föreställningar och sin identitet. Han diskuterar om vad som 

egentligen händer i mötet mellan åskådare och film och hur TV-tittare tar emot 

flödet av bilder från skärmen och hur mening skapas i mottagandet. Den 

13 Hans Geser, “Is the Cell Phone undermining the Social Order?”, 2006 
http://www.geser.net/intcom/t_hgeser28.pdf 2018-03-06. 
14 Ibid,. 2018-03-06. 
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innehåller också en diskussion om kulturella förändringar i det moderna 

samhället och hur dessa förändringar påverkar ungdomar.  15

 

1.7 Disposition 
Kapitel två består av ett historiskt bakgrundskapitel om mobiltelefonins 

utveckling och påverkan av den sociala interaktionen. Kapitel tre definierar vilket 

synsätt på begreppet kultur jag valt att fokusera på i denna uppsats. Kapitel fyra 

består av ett bakgrundskapitel om begreppet konsumtion och beskriver studiens 

synsätt på människor som konsumenter. Kapitel fem redovisar empirin från de 

intervjuer jag gjort. Kapitel sex består av en avslutande diskussion och kapitel sju 

består av en sammanfattning. Avslutningsvis finns en källförteckning av studien. 

 

 

2. Mobiltelefonen 

 

För att kunna undersöka hur och varför många människors mobilvanor ser ut 

som det gör idag, samt hur kulturkonsumtion kan se ut genom mobiltelefonen, 

har jag börjat med att skriva om hur mobiltelefonen och mobiltelefonisystem 

först och främst kom till. Därefter har jag även skrivit om hur utvecklingen har 

påverkat människor och kulturen genom tiden. 

 

 

2.1 Mobiltelefonins historia  
Det första mobiltelefonisystemet dök upp i sverige 1956 och kallades för MTA 

(mobiltelefonisystem version A). Det fanns då ungefär 125 abonnenter i Sverige. 

Apparatens tyngd, volym och strömbehov utgjorde att den måste monteras i en 

bil, därför kallades de även för “biltelefon”. Efter att en rad olika 

mobiltelefonisystem utvecklades efter varandra och antalet abonnenter i sverige 

15  Olle Holmberg, Ungdom och media, (Lund, 1994). 
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ökade, blev en digitalisering nästa steg i utvecklingen. GSM-standarden (Global 

System for Communications) togs fram av CEPT (Europeiska teleunionen) för att 

skapa ett europeiskt mobiltelefonsystem. GSM-systemet invigdes 1991 i Sverige 

och GSM-telefonerna blev vanligare än förväntat och nätet kom därmed att 

byggas tätare än det var planerat från början. GSM-telefonerna blev efter ett tag 

inte bara en telefon, den gav också ett stort utbud av andra möjligheter, som att 

kunna skicka textmeddelanden (SMS), tidtagning med stoppur, mp3-spelare, 

ljudupptagning, kamera, miniräknare, spelapparat och mottagning av e-post.   16

 

3G-systemet (tredje generationens mobilkommunikation) skapades för att 

drastiskt kunna öka överföringshastigheterna och för att kunna ge helt nya typer 

av tjänster till mobiltelefonanvändare. I slutet av 1998 tog Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd ett beslut, som innebar att alla medlemsländer till EU 

skulle möjliggöra ett införande av 3G-tjänster i respektive land senast den 1 

januari 2002. Det beslöts i Sverige att täckningen skulle omfatta 99.98% av 

landets befolkning. Hastigheten är cirka 40 gånger snabbare med 3G jämfört 

med GSM, det innebär att man förutom ljud och text även kan skicka och ta emot 

grafik, rörliga bilder och använda andra avancerade tjänster, exempelvis sådana 

som är baserade på användarens position. Det gjorde det också möjligt att 

medan man skickar filer även hålla ett telefonsamtal. Med 3G skedde en 

sammansmältning av mobiltelefoni och internet. Detta har gjort att 3G av många 

kallas mobilt bredband. 4G (fjärde generationens mobilkommunikation) kom i 

drift i slutet av 2009 och 2011 fanns tekniken på flera platser i världen. 4G är 

främst avsedd för ultrabredbandig internet–åtkomst.   17

 

2.2 Mobiltelefonens format genom tiden 
I och med en utveckling av mobiltelefonisystem har såklart utseendet av 

mobiltelefonerna ändrat form och storlek genom åren. Lars Magnus Ericsson, 

grundaren till företaget Ericsson, byggde tillsammans med sin fru Hilda in en 

16Jan Milld, “Mobiltelefoni”, http://www.janmilld.se/historia/6/mobiltelefon.html 2018-02-23. 
17 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefoni 2018-02-21. 
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mobiltelefon i bilen 1911. Den kopplade upp sig på vanliga telefonledningar med 

hjälp av fiskespön och fiskekrokar. Telefonen fungerade endast då bilen stod 

stilla. Detta var ett genombrott och en innovation som skulle komma att 

utvecklas.  Marty Cooper jobbade som ingenjör hos företaget Motorola och 18

kunde 1983 ringa världens första telefonsamtal med en handhållen mobiltelefon, 

sin egen uppfinning Motorola DynaTAC. Denna telefon var 23 cm lång, 13 cm djup 

och vägde drygt ett kilo. Uppladdningstiden för batteriet var ca 10 timmar och 

den maximala samtalstiden som gick att ha med ett fulladdat batteri var 35 min.  19

Därefter startade “tävlingen” bland alla företag i branschen om vem som kunde 

skapa den absolut minsta och tunnaste mobiltelefonen.   

 

I slutet av 1990-talet lanserades de första smartmobilerna och 1997 myntade 

Ericsson begreppet smartphone. Produktkategorin fick en mycket större 

spridning med företaget Apples lansering av Iphone 2007, och under 2010-talet 

har iphonen tillsammans med android-baserade enheter bidragit till att 

smartphonen etablerat sig som den vanligaste mobiltelefontypen i de flesta 

länder. En smartphone - alltså smartmobil på svenska - är en kombinerad 

mobiltelefon och handdator som kan användas som en personlig digital 

assistent. De allra tidigaste modellerna hade fysiska knappar men idag har i 

princip alla smartphones virtuellt tangentbord simulerat på en pekskärm. Baserat 

på den nästan knapplösa enhetens tryckkänsliga bildskärm har produkten även 

benämnts pekskärmsmobil, pekmobil, touchmobil och touchtelefon. Idag har de 

flesta smartphones inbyggda funktioner som digitalkamera, GPS-navigation, 

mediaspelare, trådlöst nätverk, bluetooth och mobilt bredband. Med sin ständiga 

tillgång till internet och stora utbud av specialiserade tillämpningsprogram, så 

kallade appar, har smartphonen både förändrat datorindustrin, 

konsumtionsvanor och utbudet av samhällstjänster.   20

 

18 “Mobiltelefonens utveckling - från stor till stor”, författare okänd, 
http://techrisk.se/mobiltelefonens-utveckling-fran-stor-till-stor/ 2018-02-21. 
19 “Utvecklingen av mobiltelefonen och dess historia”, författare okänd, 
https://www.mobil.se/advertorials/utvecklingen-av-mobiltelefonen-och-dess-historia 2018-02-21. 
20 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Smartmobil 2018-02-12. 
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2.3 Hur telefonin förändrade den sociala interaktionen 
Utvecklingen av både mobiltelefonisystem och mobiltelefonens möjligheter har 

haft en påtaglig påverkan på kulturen. Det har uppstått ett krav på och en 

förväntan om att alla ska vara ständigt tillgängliga. Geser menar att 

mobiltelefonen innebär att vi inte behöver planera våra möten i god tid längre 

utan de kan planeras och arrangeras om i sista sekund. Detta har skapat en ny 

informell social interaktion som är av mer ad hoc-karaktär vilket beror på 

kortsiktiga förändringar av omständigheter, möjligheter eller subjektiva behov 

och sinnelag. Detta innebär att vi blir avbrutna när som helst och av vem som 

helst för att vi prioriterar mobiltelefonen i de flesta sammanhang.  Till skillnad 21

från det tidiga 1870-talet då närvarons nödvändighet fortfarande gällde för varje 

samtals förverkligande, eftersom varje samtal krävde ett bestämt möte med en 

bestämd tid. I praktiken var möjligheterna till ett samtal med vänner och 

släktingar på annan ort en klassfråga.  En persons närvaro hade alltid inbegripit 22

en kroppslig närvaro före telefonen. Detta förändrade telefonen genom att 

åtskilja kroppen och samtalandet från varandra. Det blev med telefonen möjligt 

att överskrida kroppens begränsningar. På så vis bidrog telefonin till att omforma 

vanemässiga sätt att förnimma den sinnliga världen. Telefonen innebar nya 

möjlighetsvillkor för människors relationer och därmed förändrade den också 

innebörden av närvarons beskaffenhet och kännetecken. Telefonen var en 

teknologi som kunde göra den frånvarande närvarande. Att lära sig hantera 

detta som en självklarhet blev i sin tur samma som att vara kulturellt kompetent i 

moderniteten. I denna frigörelsen av människans närvaro från kroppens 

placering i rummet ligger enligt etnologins synvinkel telefonens viktigaste 

betydelse.    23

 

 

 

21 Maria Grundén & Anna Johansson, “En studie av mobiltelefonens påverkan på den sociala. 
interaktionen”, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:239538/ATTACHMENT04  
22 Jan Garnert, Hallå!, om telefonens första tid i Sverige, (Lund, 2005), 18. 
23 Ibid,. 134. 
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2.4 Antalet användare av mobiltelefon genom tiden 
Sverige låg i framkant när det gällde mobiltelefoni. När NMT (nordiskt 

mobiltelefoni) lanserades 1981 i Sverige skaffade 500 000 människor sig en 

mobiltelefon, vilket var betydligt fler än väntat. På 90-talet sjönk priserna på en 

mobiltelefon och så även storleken. Televerket trodde att GSM skulle ha 25 000 

abonnenter 1994, men det blev 423 000.   24

 

En årlig studie av svenska folkets internetvanor visar att 2015 hade 97 % av 

befolkningen en mobiltelefon och 77 % hade en smartphone. 76 % av 

befolkningen använde internet och 62 % gjorde det dagligen. I genomsnitt 

använde 76 % av befolkningen totalt 21 timmar i veckan på internet varav drygt 8 

timmar spenderas på mobilt internet.  2017 visar samma studie att 16-25 åringar 25

slår i taket med 100 % användning av smartphone, musik via internet, film på 

nätet och användning av chatt-tjänster. Studien visar också att så gott som alla 

svenskar har tillgång till internet i sitt hem, men antalet datorer har för länge 

sedan planat ut medan surfplattorna fortsätter att bli fler. 2017 fanns det i 

genomsnitt 1,2 surfplattor i svenska hushåll. I 62% av hushållen i Sverige fanns 

såväl dator som smartphone och surfplatta. Samma studie visar att barns 

användning av internet ökar. 79 % använder internet redan vid av två års ålder. 

De tittar framför allt på tv och video, men det är också populärt att spela spel 

och använd läroappar. Vid sex års ålder använder 98 % internet. 81 % av 2-3 

åringarna kommer oftast åt internet genom en surfplatta och genom en lånad 

mobiltelefon som andra plats. Det är först i 10–11-årsåldern, när så gott som alla 

barn har en egen mobil, som internet i telefonen går om surfplattan.  26

 

2.5 Relationen till mobiltelefonen - den viktigaste av alla?  
Det är tydligt att användandet av mobiltelefonen ser annorlund ut idag jämfört 

med 40 år sedan, vilket inte är så konstigt med tanke på de möjligheter 

24 Jan Milld, Mobiltelefoni, http://www.janmilld.se/historia/6/mobiltelefon.html 2018-02-26.  
25 Svenskarna och internet http://www.soi2015.se/sammanfattning/ 2018-02-26. 
26 Ibid,. 
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smartphones erbjuder idag. Faktum är att många har låtit en typ av beroende 

växa fram och relationen till mobilen tycks hos många vara den viktigaste 

relationen de har. Redan 2013 varnade experter i en artikel i svenska dagbladet 

om mobilberoende som en ny folksjukdom. Enligt Mobilberoendeexperten Aino 

Majava, som har jobbat mer än 15 år vid A-kliniken i Helsingfors är internet- och 

mobilberoende inte definierat som en diagnos, och menar att det är snarare ord 

som används i det allmänna språket. Samtidigt klassificerar många forskare 

tämligen riklig mobilanvändning som ett “psykisk beroende” som drabbar vissa 

mobilanvändare.  Mobiltelefonerna och deras appar är beroendeframkallande, 27

även om det alltså inte är en officiell medicinsk diagnos. Många appar är 

kommersiella produkter som är designade för att vi ska använda dem i hög 

utsträckning och i vissa fall, till och med så mycket som möjligt. Detta gynnar 

tillverkarna i form av mer intäkter. Det finns många olika slags appar som är 

extra beroendeframkallande i och med att de ofta skickar ut aviseringar, och ger 

upplevelser vi gärna vill ha. Många av de mest framgångsrika teknikföretagen 

använder sig av dessa insikter från beteendevetenskapen för att öka våra 

dopaminnivåer och får oss att återvända till mobilen gång på gång. Majava 

säger att “Särskilt beroendeframkallande är sociala medie-appar såsom 

Snapchat, Facebook, Instagram och Twitter. De har på många sätt förändrat den 

mänskliga kulturen och hur folk umgås”.  Facebooks gilla-knapp är ett exempel 28

på en funktion som får oss att regelbundet kontrollera våra mobiler och vårt 

flöde i sociala medier. Detta gör att det blir det svårare att koncentrera sig på 

annat. En monitoreringsapp som heter Moment redovisade 2017 att en typisk 

mobilanvändare använde sin mobil strax under tre timmar per dag och kollade 

den närmare 40 gånger under dagen.  29

 

Mobiltelefoner har blivit ett alltmer dominant inslag i vår tillvaro och 

genomslagskraften har ökat och med det följer vissa konsekvenser som 

27 Niklas Fagerström, Svenska Yle, “Mobiler är gjorda för att skapa ett beroende, vi använder dem 
mycket och det verka”, 
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/07/mobiler-ar-gjorda-for-att-skapa-beroende-vi-anvander
-dem-mycket-och-det-verkar 2018-02-27. 
28 Ibid,. 
29 Ibid,.  
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påverkar vårt sociala umgängesmönster. Amerikanska forskare har visat att 

smartphones minskat människors engagemang i samhället och i andra 

människor. De menar att när människor använder sina mobiltelefoner uppfyller 

de sina behov av en social anknytning och följden är att de inte längre känner 

behov att ta kontakt med andra människor. Forskare har tidigare redan 

konstaterat att mobiltelefoner och sociala medier till stor del fyller människors 

behov av att synas och få bekräftelse, men på ett lättfångat och kravlöst sätt. I 

och med detta föddes misstanken att den sociala mättnad som vi får via 

mobilerna gör att vi får svårare att engagera oss på ett djupare och mer 

krävande sätt i andra människor.   30

 

Smartphones öppnar en värld av möjligheter till sociala kontakter. Men i stället 

tycks twittrande, ständiga uppdateringar på Facebook och sms:ande förvandla 

oss till egoister som bryr oss mindre om andra. Effekten är inte kopplad till 

sociala medier i sig, de handlar om att mobiltelefonerna ger oss möjligheten att 

ständigt vara uppkopplade. Vår relation till mobilerna blir till slut viktigare än 

relationen till andra.  Det finns fler studier som pekat i denna riktning. Den 31

amerikanska tankesmedjan Pew rapporterade nyligen att var tredje ung vuxen 

använder sin mobiltelefon för att undvika att träffa andra. Det framgick inte 

exakt hur det går till, men spekulationen var genom att se upptagen ut i busskön 

eller i bardisken.    32

 

 

 

 

 

 

 
30 Henrik Ennart, Svenska dagbladet, “smart mobil vår tids snuttefilt”, 
https://www.svd.se/smart-mobil-var-tids-snuttefilt 2018-02-27. 
31 Ibid., 
32 Ibid,. 
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3. Kultur   

 

I detta kapitel kommer jag att definiera vilket synsätt på begreppet kultur jag valt 

att fokusera på i denna uppsats, för att slutligen kunna undersöka hur 

kulturkonsumtion kan se ut med hjälp av en mobiltelefon. 

 

 

 3.1 Begreppet kultur  

Ordet kultur har utnämnts till ett av de två eller tre mest komplicerade ord i det 

engelska språket av den brittiske kulturforskaren Raymond Williams i sin 

begreppshistoriska ordbok Keywords (1976/1983). Johan Fornäs, professor i 

medie- och kommunikationsvetenskap och redaktör för tidskriften Culture 

Unbound skriver att det moderna kulturbegreppet har utvecklats under flera 

steg. Det finns en lång förhistoria och under de senaste århundrade har 

begreppet erövrat sin aktuella bredd och komplexitet. Ordet kultur är hämtat 

från latinens cultura som stod för odling och jordbruk och har använts i flera 

europeiska språk sedan 1400-talet. Ganska snart fick begreppet en överförd 

betydelse förknippad med mänsklig bildning, men det var först i början av 

1800-talet som det mer allmänt kom att beteckna civilisationens andliga eller 

intellektuella aspekter. Under den senare halvan av 1800-talet började man 

identifiera kultur med ett folks gemensamma vanor och verk. Begreppet fick 

fram till mitten av 1900-talet allt fler betydelser som överlagrades varandra. Det 

är tydligt hur de olika betydelserna härleddes ur varandra, men resultatet blev en 

väldigt komplicerad helhet där olika grenar tycktes peka allt mer ifrån varandra. 

Samtidigt skapades olika vetenskapliga fält som ägnade sig åt var och en av 

dessa betydelsesfärer: pedagogik, sociologi, etnologi, antropologi, konst- och 

litteraturvetenskap. På inbördes olika sätt kom dessa vetenskapliga fält att 

undersöka var sina delar av vad kultur sammantaget kunde vara.  33

 

33 Johan Fornäs, Kultur, (Malmö, 2012), 9. 

 
15 



När Simon Lindgren i sin bok Populärkultur - teorier metoder och analyser 

försöker bena ut begreppet kultur, skriver han att kulturbegreppet fick en ny och 

mer komplex innebörd i början av 1800-talet och har skrivit fyra olika 

“huvudbetydelser”: 

 

1. “Ett allmänt mentalt tillstånd eller beteendemönster.”  i denna betydelse är 34

kultur något som går att besitta. Det handlar om “mänsklig fulländning”, 

dvs. att vara kultiverad, som Raymond Williams skriver,   

2. “Den allmänna nivån av intellektuell förfining i ett samhälle som helhet”. 

Här är kultur liktydigt med det som vi till vardags talar om som civilisation. 

I den här betydelsen kan ett visst samhälle med utgångspunkt vara mer 

“civiliserat” än ett annat. 

3. “Meningsbärande uttryck”. i denna bemärkelse är kultur liktydigt med 

konst, drama, teater, film, musik, litteratur och andra uttryck som är 

meningsbärande. Enligt denna definition är kultur alltså något som 

produceras och konsumeras.  

4. “Levd kultur”. Kultur enligt denna betydelse innebär ett helt sätt att leva  - 

materiellt, intellektuellt och andligt. I denna definition inkluderas alltså inte 

bara konsten (finkulturen), utan även andra aspekter som individuella 

människors erfarenheter och sätt att använda språket och ge sina 

upplevelser mening.    35

 

I fortsättningen fokuserar jag delvis på den tredje och den fjärde av ovanstående 

betydelser. I den fjärde betydelsen innebär det en uppvärdering av de aspekter 

av kulturen som är mer folklig och vardagsnära. I den tredje betydelsen handlar 

det om att de meningsbärande uttrycken också präglar materiella och 

intellektuella aspekter av vårt sätt att leva.  

 

34 alla citat på de fyra punkterna, Simon Lindgren, Populärkultur - Teorier, metoder och analyser, 
(Malmö, 2009), 28.  
35  Simon Lindgren, Populärkultur - Teorier, metoder och analyser, (Malmö, 2009), 28. 
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Ytterligare ett sätt som kulturbegreppet tillämpas i denna uppsats ligger i linje 

med hur Stuart Hall enligt Lindgren (1997a:2) definierar kultur med betoning på 

mening (“meaning”). Hall menar att kultur inte är så mycket en uppsättning saker 

som böcker och målningar eller tv-program och serier som det är en process. 

Huvudsakligen handlar kultur om skapandet och utbytet av betydelser, ett 

givande och tagande av mening mellan människor i ett samhälle eller i en grupp. 

Delvis kan föremål, människor, händelser laddas med mening genom de 

tolkningsramar som vi underordnar dem. Delvis tillskrivs saker mening genom 

hur vi använder dem, eller införlivar dem i vårt vardagsliv. Delvis ger vi också 

saker mening genom representation, de ord vi använder om dem, de historier vi 

berättar om dem, de värderingar vi kopplar till dem, de sätt på vilka vi 

klassificerar och begreppsliggör dem. På så sätt kan man säga att kultur har att 

göra med alla de praktiker som inte är genetiskt inprogrammerade i oss.  36

På detta vis är kulturen som en process där betydelser produceras och utbyts - 

en process där mening skapas och vidare är kultur liktydigt med allt i det sociala 

livet som inte är biologiskt betingat. Hall enligt Lindgren menar att mening 

skapas på en rad olika ställen, för att sedan cirkulera genom olika praktiker. 

Detta gestaltar vad Hall kallar för det kulturella kretsloppet - ett system som helt 

genomsyras av mening. “Mening är vad som ger oss känsla av vilka vi är och var 

vi hör hemma, dvs. känslan av identitet”.  Vidare produceras och utbyts mening i 37

varje social interaktionssituation. Meningar organiserar och reglerar också våra 

betenden genom att de anger det sociala livets regler, normer och konventioner. 

Slutligen skapas mening i olika mass-medier och när vi uttrycker oss själva 

genom - eller när vi använder, tillägnar oss eller konsumerar- kulturprodukter. 

 

 

3.2 Kulturalisering av samhället 
Kultur är ständigt närvarande i samhällsdebatt och teori, men på olika sätt och 

varierande intensitet. Under det senaste halvseklet har många tyckt sig urskilja 

36 Simon Lindgren, Populärkultur - Teorier, metoder och analyser (Malmö, 2009), 28. 
37 Ibid.,29. 
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en allt starkare närvaro av sådana begrepp på allt bredare områden, vilket kan 

tolkas som att det pågår en process av kulturalisering. Samtidigt som konstnärer 

och kulturarbetare känner sig allt mer marginaliserade och hårt trängda i dagens 

samhälle, så tillmäts kulturella faktorer ha en växande betydelse i regional 

planering. Frågor om kulturell identitet och gemenskap har blivit centrala för 

samhällets utveckling, inte minst i vår tids etniska krig och konflikter. “virtuella 

världar i nätverkssamhällets sammankopplade digitala cyberrymder låter 

människors interaktioner ta symbolisk gestalt i artificiella rum, och kulturpolitiken 

tenderar att föra in allt fler verksamheter i kultursektorns domäner - från 

upplevelseturism till varudesign”.   Det handlar om politikens estetisering och 38

postmaterialistiska värden, där det också ofta antas att kulturaspekter successivt 

ökar i samhällelig betydelse.   39

 

Föreställningar om en pågående kulturalisering samspelar med andra processer 

och begrepp som modernisering, sekularisering, urbanisering, medialisering och 

estetisering. Ekonomiskt sett tycks kulturens andel av produktionen, 

arbetskraften, exporten eller utbildningssektorn förbli relativt begränsade. Bara 

ett par procent av bruttonationalprodukten i Sverige klassificeras i kulturtermer. 

Samtidigt verkar människor faktiskt använda allt större andel av sin tid till 

kulturella aktiviteter och lägga större vikt vid dem. Fornäs påstår att 

genomsnittssvensken konsumerar medier sex timmar om dygnet och ägnar 

under hela sitt liv tre gånger mer tid åt mediekonsumtion än åt arbete, vilket han 

vidare menar helt klart kan tolkas som en kulturalisering.  Beroende på hur det 40

räknas kan allt mellan fem och sextio procent av totalkonsumtionen räknas som 

kulturorienterad. På grund av förvirrande sätt att klassificera kulturell produktion 

och konsumtion, försvåras mätningarna. De kulturella kretsloppets viktiga delar 

äger också rum utanför den regelrätta marknaden och registreras därför inte i 

officiell statistik.  

 

38 Johan Fornäs, Kultur, (Malmö, 2012), 10. 
39 Ibid., 10. 
40 Ibid., 11. 
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3.3 Populärkultur 
Med ovanstående perspektiv på begreppet kultur lägger jag nu till ordet populär 

- populärkultur. Den kultur som analyseras i denna uppsats är just populärkultur. 

Simon Lindgren skriver i Populärkultur - teorier, metoder och analyser att överallt 

omkring oss finns populärkulturen, och den är något som alla kan relatera till och 

genomsyrar onekligen vår vardag. Musiken som strömmar ut ur radion, texten på 

baksidan av flingpaketet, reklambilderna på bussplatsen, sms, 

snabbmatslunchen, aftonbladet.se, Nintendo Wii, Vecko-revyn, fotbolls-EM och 

viktväktarna. Som regel brukar populärkultur stå för kulturprodukter inom 

områden som film, tv, radio, mode, litteratur och musik, och huvudsakligen 

konsumeras dessa av flertalet människor i samhället. Medier som Internet, tv och 

reklam präglar det sociala livet alltmer, och det är genom dessa som vi tillägnar 

oss, tolkar och bearbetar avgörande delar av vår kunskap om oss själva och 

omvärlden. Populärkulturen uttrycker såväl som bidrar i formandet av det stora 

flertalet människors känslor, attityder, tankar, drömmar och livsstilar. För att 

definiera populärkultur finns ett kvantitetskriterium, populärkultur är kultur som 

många uppskattar och alltid i någon bemärkelse kommersiellt. Ett till sätt att 

ringa in populärkulturen är att betrakta den som en kultur som inte fyller kraven 

för att vara finkultur. Därmed införs också ett kvalitetskriterium: populärkulturen 

blir den undermåliga andra klassens kultur som konsumeras av dem som inte 

har förmågan att uppskatta eller förstå den upphöjda finkulturen.  Ännu ett 41

synsätt att definiera populärkulturen är att betrakta den som masskultur, en 

massproducerad kultur anpassad för masskonsumtion.  Slutligen kan 42

populärkultur betraktas som den kultur som görs “av folket - för folket”.   

 

Det råder dock olika åsikter om att populärkultur kan betraktas som den kultur 

som inte fyller kraven för att vara finkultur. Svenska dagbladet skriver i en artikel 

från 2006 att det som förr stolt kallades för populärkultur och nästan uteslutande 

granskades i särskilda magasin för unga vuxna, är idag inte bara föremål för 

41 Simon Lindgren, Populärkultur - Teorier, metoder och analyser (Malmö, 2009), 34. 
42 Ibid.,39. 
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dygnet-runt-masskonsumtion, utan för de flesta kulturjournalisters och 

samhällsdebattörers stränga uppmärksamhet. Överallt behandlas populärkultur 

som all annan sorts helt vanlig kultur sanktionerad av såväl kulturredaktioner 

som kulturpolitiker. Kulturrådet delar årligen ut pengar till indieskivor och 

popturnéer. Konstskolor undervisar i graffiti. “Kulturredaktionerna inom public 

service har intagits av de där som en gång skärskådade Homer Simpson  i sina 43

magasin”.    44

 

4. Konsumtion 

 

För att kunna undersöka hur kulturkonsumtion kan se ut genom mobiltelefonen 

har jag i detta kapitel först och främst definierat begreppet konsumtion och 

beskrivit studiens synsätt på människor som konsumenter. Vidare har jag även 

skrivit om kulturens ekonomisering i och med upplevelseindustrins framväxt. 

Slutligen har jag också skrivit om kulturkonsumtionens digitala förändring. 

 

 

4.1 Begreppet konsumtion 
Ordet konsumera härstammar från latinens consumere och började användas 

på 1300-talet och betydde då förbruka, förtära. Inte förens 1500-talet dök ordet 

konsument upp. Enligt nationalencyklopedin betyder konsumtion “slutlig 

användning (förbrukning) av varor och tjänster”.  Jakob Östberg och Lars 45

Kaijser påstår i boken Konsumtion att idag talar vi om att människor tänker på 

sig själva och andra allt oftare som konsumenter och alltmer sällan som 

arbetare, medborgare, förälder eller lärare. Men precis som man är medborgare 

även fast man är förälder så är man fortfarande allt det där andra, även fast 

rollen som konsument tar allt större plats. Men att vara konsument är inte bara 

43 En huvudkaraktär från en populär tecknad amerikansk tv-serie som heter The Simpsons. 
44 Svenska dagbladet, “Populärkulturen har blivit fin”, författare okänd, 
https://www.svd.se/popularkulturen-har-blivit-fin, 2018-04-19. 
45 Nationalencyklopedien, https://www.ne.se/sök/?q=konsumtion&t=uppslagsverk&s= 2018-03-17. 
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en roll. Östberg och Kaijser menar att de konsumtionsobjekt som vi omger oss 

med har blivit en del av vår självuppfattning och en del av det som ibland kallas 

det utvidgande jaget. När människor talar om vem de är, relaterar de hela tiden 

till vad de har. På detta vis har konsumtion, i form av konsumtionsobjekt och 

konsumtionsaktiviteter, kommit att bli ytterst centralt för oss människor.   46

 

Ett resonemang som förs av John Fiske, professor i kommunikation, pekar på att 

den senmoderna människan skapar sin identitet genom konsumtion, vilket blir en 

kreativ handling. I denna tappning hamnar kulturell ekonomi i konsumtionens 

centrum där en vara utgör en diskursiv struktur som kan användas för 

meningsskapande för individen. I kulturell ekonomi cirkulerar innebörder där en 

varas mening produceras och reproduceras i en ständig process.    47

 

I dagens samhälle ser det ut så att det människor konsumerar kommunicerar 

med omvärlden vilka grupper de vill associeras med. Det kommunicerar även det 

avstånd de tar från andra grupper genom att konsumera på ett visst sätt. Det 

kan till och med kompenseras genom konsumtion för eventuella 

tillkortakommanden i andra hänseenden. Konsumtion har nästan blivit som ett 

språk där en stor del av de människor vi möter vet vad en märkesväska, eller en 

gammal miljökasse vill säga.   48

 

4.2 Kulturens ekonomisering 
Nutidens debatt om kulturens ekonomisering och ekonomins kulturalisering har 

blåst nytt liv i gamla debatter om masskultur och kulturindustri. Kulturlivet tycks 

bli allt mer marknadsberoende genom design, reklam och sponsring, samtidigt 

som företagsvärlden ägnar ökande uppmärksamhet åt estetiska faktorer i såväl 

management som produktutveckling. Företagsekonomerna B. Joseph Pine II och 

James H. Gilmore pekade ut upplevelseproduktion som ekonomins nya fokus, 

46 Jacob Östberg, Lars Kaijser, Konsumtion, (Malmö, 2010), 11. 
47 Lars Aronsson, “Vad är kulturell ekonomi”, i Kulturell ekonomi, red. Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö 
& Susanne Johansson, (Malmö, 2013), 20. 
48 Jacob Östberg, Lars Kaijser, Konsumtion, (Malmö, 2010), 7. 
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liksom många andra gjorde på 1990-talet och 2000-talets första årtionde. Då 

talades det om en ny postmaterialistisk upplevelseekonomi där turism, medier, 

markandsföring, mode, design, sport och andra kreativa industrier skapat en 

växande stomme av kulturella gränsgångare i hybrida branscher som kan tolkas 

i termer av kulturalisering, liksom en pågående expansion av kulturens område in 

i marknaden och den materiella produktionen.  Några av förutsättningarna i 49

dagens samhälle för den alltmer ökande integrationen mellan kultur och 

ekonomi är marknadssystemets inneboende logik om kapitalackumulation, 

mervärdesutveckling samt masskonsumtionens framväxt.   50

 

Det eftersträvas alltmer för ekonomiska aktiviteter att aktivt skapa mervärden. 

Att “bygga in” kultur i produkter och tjänster är medvetna försök. Att producera 

kultur i ekonomin handlar om att skapa ett kulturellt sammanhang - en kulturell 

värld med “images”, erfarenheter och aktiviteter kring en produkt eller tjänst i alla 

dess led. Upplevelseproduktionen är ett exempel på att medvetet bygga in kultur 

i ekonomin. I dagens samhälle är konsumtionsinriktade upplevelser och 

“produktion av drömmar” centrala. De flesta tjänster och produkter kan 

paketeras i någon form av upplevelseutformning. Mängden av kommersiella 

upplevelser har ökat drastiskt där exempel på upplevelseområden är: 

underhållningsbranschen, shopping och restauranger i synnerhet i dess exklusiva 

former, informationsteknologins virtuella interaktiva värld, turismindustrin 

attraktioner och aktiviteter. Det är viktigt inom upplevelseindustrin med markörer 

i form av varumärken, marknadsföring av livsstilar, att göra 

varan/tjänsten/upplevelsen sällsynt eller exklusiv, att skapa en engagerande 

“historia eller “drömmar” samt att nå uppmärksamhet genom informationsbruset.   

  

 

 

 

49 Johan Fornäs, Kultur, (Malmö, 2012), 26. 
50 Lars Aronsson, “Vad är kulturell ekonomi”, i Kulturell ekonomi, red. Lars Aronsson, Jonas 
Bjälesjö & Susanne Johansson, (Malmö, 2013), 19. 
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4.3 Kulturkonsumtionens digitala förändring 
Det går att hitta många artiklar, undersökningar, studier och bloggar på internet 

som skriver, spekulerar och rapporterar om de förändrade konsumtionsvanorna 

från åren efter att smartphonen fick sitt riktiga genombrott under 2010. Detta 

skrevs i en artikel på telenors hemsida 2011. 

 

- Smartphones och surfplattan håller på att revolutionera hur vi 

konsumerar kultur. Beteendet vad gäller musik är redan här, nästa våg 

kommer att bli böcker och film där användandet kommer att öka snabbt 

det närmaste året. Vi är inne i kulturmobilens era, säger Georgi Ganev, 

affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.  51

 

I ett inlägg från 2012 på en blogg som bland annat handlar om digitalisering 

spekuleras det om hur den digitaliserade (kultur)konsumtionen även skapat ett 

hårdvaruskifte. Anton Johansson som skriver i bloggen menar att när 

människors beteendemönster förändras från att lyssna på musik från exempelvis 

en CD-skiva till streaming blir det även ett skifte för den tekniska infrastrukturen 

bakom. Han menar att fasta och portabla CD-spelare, högtalarsystem och 

förstärkare ersätts av en smartphone med ett par hörlurar. Vidare skriver han att 

när den större delen av vår konsumtion sker via mobiltelefonen, ökar behovet av 

hörlurar och ett mobilabonnemang. Hörlurar och uppkoppling blir således den 

nya digitala kulturens infrastruktur.   52

 

En annan blogg rapporterar om en undersökning som gjordes 2012 i Danmark. 

Undersökningen har kartlagt hur danskarnas kulturella vanor, mediekonsumtion 

och fritidsaktiviteter ser ut.  Danmarks kulturminister Uffe Elbæk uttalade sig i ett 53

pressmeddelande från kulturdepartementet såhär:  

51 Mobilkulturkonsumtion ökar kraftigt, Författare okänd, 
http://press.telenor.se/pressreleases/mobil-kulturkonsumtion-oekar-kraftigt-647822 2018-02-20. 
52 Anton Johannson, Fyra nyanser, “När vår kulturkonsumtion blir digital..”, 
https://fyranyanser.se/2012/01/23/nar-var-kulturkonsumtion-blir-digital-skapas-aven-ett-hardva
ruskifte-som-paverkar-ehandeln/ 2018-02-28. 
53 Peter Alsbjer, “Dansk kulturvaneundersökning..” 
https://peterals.wordpress.com/2012/11/06/dansk-kulturvaneundersokning-digitaliseringen-okar-
kulturkonsumtionen/ 2018-02-28. 
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Undersökningen visar att digitaliseringen körs i högsta växel och att våra 

medievanor förändras snabbt så att vi kan avnjuta kultur i fler olika 

sammanhang och på flera olika sätt. Utvecklingen av nya, digitala medier 

har sedan 2004 i grunden förändrat  hur vi konsumerar – och levererar – 

kultur. Även konstformerna har öppnat sig och lyssnar mer till 

användarnas krav på ökad kvalitet, tillgänglighet och delaktighet.   54

 

Ett annat inlägg från 2012 från samma blogg rapporterar att Statens Kulturråd 

har släppt en undersökning om kulturutbudet för barn och unga – Barn och 

ungas kultur. Sedan senaste rapporten från slutet av 1990-talet ligger den största 

förändringen inom medieområdet där barn och unga numera både konsumerar 

och skapar egen kultur med hjälp av datorer och mobiltelefoner. Kulturrådet 

konstaterar att barn och unga använder, utvecklar och skapar i olika medier och 

tekniker idag och att gränserna mellan kultur, medier och olika livsstilar är 

flytande. Datorn och mobilen är barnens ständiga följeslagare och de skapar 

musik, film, berättelser och dikter. Kulturrådets rapport från 2010 visar också att 

barn och unga också  är stora utövare och konsumenter av mer traditionella 

kulturformer.  

 

4.4 Den traditionella kulturkonsumtionen 
Trots dessa ovanstående fakta, undersökningar och framtidsspaningar av den 

förändrade och digitaliserade kulturkonsumtionen visar en kulturvanerapport 

från 2017 utförd av Myndigheten av kulturanalys att människor såklart 

fortfarande ägnar sig åt “traditionell kultur” och att den traditionella 

kulturkonsumtionen inte har påverkats märkbart trots den ökade digitala 

konsumtionen. Kulturvaneundersökningen har dock visat på att vilka och hur 

många som tar del av det som kallas för “traditionell kultur", så som dans och 

opera, i högsta grad påverkas av faktorer som utbildning och social härkomst. 

Detta trots att den statliga kulturpolitiken i mer än 40 år haft som uttalat mål att 

54 Peter Alsbjer, “Dansk kulturvaneundersökning..” 
https://peterals.wordpress.com/2012/11/06/dansk-kulturvaneundersokning-digitaliseringen-okar-
kulturkonsumtionen/ 2018-02-28. 
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alla ska kunna delta i kulturlivet oavsett sådant som boendeort, kön, ålder och 

utbildning.   55

De tre mest populära kulturaktiviteterna bland svenskar mellan 16 och 85 är att 

lyssna på musik, se på film och läsa bok. De mindre populära kulturaktiviteterna 

är bland annat dans och opera. Myndigheten för kulturanalys tycker det är värt 

att notera att stabiliteten är påfallande när det gäller eget kulturutövande såsom 

att teckna och måla, spela musikinstrument eller sjunga och att skriva dagbok 

och poesi. Även biobesöken ser inte ut att minska trots alla andra möjligheter det 

finns att se film. Detsamma kan sägas om konserter. De menar att 

förändringarna fram till 2014 är små och det är svårt att peka på några trender.   56

Myndigheten för kulturanalys påstår att ofta rör sig kulturvanor mer om 

prioriteringar än om att ”ha tid”, det vill säga att hur viktig en viss aktivitet är för 

individen spelar stor roll. Individens sociala sammanhang spelar självfallet också 

en roll.  57

 

5. Intervjuer 

 

I detta kapitel har jag sammanställt empirin från de intervjuer jag gjort. 

 

 

Utifrån de intervjuer jag gjort så gavs många liknande svar. Alla informanter fick 

t.ex. sin första mobiltelefon i årskurs fyra eller fem. De gav också liknande 

beskrivningar om hur de då använde mobiltelefonen och vilka behov som den då 

fyllde. De flesta sa att Mobiltelefonen främst användes för att kunna ringa deras 

föräldrar. Men en av informanterna berättade att hen smsade en hel del 

kompisar och en annan brukade spela något spel.  

 

55 Matilda Källén, Svenskarnas kulturvanor kartlagda, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6724950 2018-02-28. 
56 Myndigheten för kulturanalys rapport, 
http://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2016/01/Kulturvanor.pdf 2018-02-28. 
57 Ibid., 2018-02-28. 
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Alla informanter har idag användare och konton på instagram, Snapchat och 

facebook. De är dessa tre appar inom sociala medier som alla informanterna 

sammanslaget använder mest. Tre av fyra informanter använder apparna 

dagligen. Dock uppfattade jag hos alla informanter ett svalare intresse för 

facebook jämfört med de andra apparna, trots att alla hade facebook-konton. 

Åtminstone tre av de fyra informanterna spenderar enligt egna beskrivningar en 

stor del av tiden på telefonen på instagram. Därför bad jag dem berätta mer om 

sina instagramkonton.  

 

Ida berättar om sitt instagramkonto: 

Alltså jag följer typ kompisar, och typ kompisars kompisar och sådana 

som man halvkänner typ. Sedan så följer jag typ klädinspiration, mode, 

dom som är typ kända, som t.ex. Zara Larsson och liknande. Även typ 

mat och träningskonton har jag också börjat följa. Allt möjligt.  58

 
Det varierar lite hur mycket Ida själv lägger ut bilder på instagram, men ungefär 

två gånger i veckan. Hon säger att hon mest lägger ut bilder från sin vardag, t.ex 

när hon fikar tillsammans med kompisar eller har på sig en outfit som känns bra. 

Ida tror att hon lägger upp bilder på instagram för att hon vill synas men också 

för att få “gillningar” och kommentarer. Hon kan nästan känna en saknad av att 

få gillningar och kommentarer om hon inte har lagt upp en bild på länge. Detta 

erkänner Ida med “glimten i ögat” och en självmedvetenhet.  

 
 

Astrid berättar om sitt instagramkonto: 

Jag följer mest kompisar och folk man inte känner jättebra, men 

bekanta. Förut följde jag väldigt mycket skämtsidor, roliga, humorsidor, 

typ “ninegag”. Jag följde skitmånga sånna. Men på senaste tiden har jag 

bara tröttnat så jag slutade att följa alla. Jag har även följt någon 

kändis, men nu gör jag inte det, bara någon tävlingsryttare.   59

 

58 Intervju Ida, 2018-03-27. 
59 Intervju Astrid, 2018-03-05. 
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Astrid berättar att hon ytterst sällan själv lägger upp en bild på instagram, men 

tänker att hon ska bli bättre på det. När hon väl lägger upp en bild så är det 

oftast en bild på henne själv, en hästbild eftersom Astrid rider och spenderar 

mycket tid i stallet, eller en bild på henne och en kompis. Astrid berättar att hon 

älskar att ta och redigera bilder och att det på något sätt känns som att det är 

onödigt att lägga ner all tid på bilderna om hon ändå inte lägger upp dem.  
 

 
Filippa om sitt instagramkonto: 

Jag följer främst vänner och familj, men även ytligt bekanta. jag följer 

dessa för att få ta del av deras vardag och vad de gör. Jag följer även 

några kändisar och inspirationssidor som t.ex inredning och mode för 

att få inspiration.  60

 

Filippa säger att hon själv inte lägger upp bilder på instagram så 

regelbundet, det blir snarare i perioder. En vecka kan hon lägga upp 

fyra bilder, men det kan också dröja två månader till hon lägger upp 

nästa bild, och då kan hon lägga upp två bilder på raken. När hon 

lägger upp bilder på instagram kan det t.ex vara på kompisar, mat, 

natur/miljöer, pojkvännen och hans hund och ibland på sig själv. För 

Filippa har foto alltid varit ett intresse, så hon tycker det är roligt med 

hela processen att ta bilden, redigera den och lägga upp den. Det blir 

för henne ett personligt litet fotoalbum. Men sen varför det hamnar på 

instagram istället för ett fotoalbum i bokhyllan hemma menar Filippa 

är för att få dela med sig till vänner och att likes boostar henne lite.  

 
Erik om sitt instagramkonto: 

Jag har ett instagramkonto, men jag kollar den typ aldrig. Jag följer min 

sambo och FMTK (försvarsmaktens träningsklubb). Jag har heller aldrig 

själv lagt upp någonting.  61

 
 

60 Intervju Filippa 2018-03-12. 
61 Intervju Erik 2018-04-05. 
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Under intervjun bad jag informanterna att beskriva en helt vanlig dag och när, 

hur och till vad de använde sin mobiltelefon. Även här gavs väldigt liknande 

beskrivningar om hur mobiltelefonen används under dagen. Det är tre av fyra 

informanter som använder mobiltelefonen till väckarklocka, men däremot kollar 

alla informanter mobiltelefonen direkt när det vaknat och klivit upp i fall någon 

skrivit på sociala medier, smsat eller mailat. Hos tre av informanterna fanns 

väldigt liknande morgonrutiner. 

 

Det börjar med att jag vaknar av alarm på min telefon, sen så kollar jag 

instagram och sociala medier. Efter det brukar jag kliva upp, gå på toa, 

typ börja sminka mig och sen så börjar jag antingen lyssna på musik 

medans jag gör mig i ordning, eller så brukar jag ofta lyssna på 

podcast.  /Ida 62

 

Först vaknar jag av mobilen, jag kan ibland snooza lite. Sedan lämnar 

jag mobilen på mitt rum då jag kliver upp, äter frukost och fixar mig och 

så. Har jag lite tid över innan jag ska till skolan kan man typ använda 

snapchat eller kanske kolla instagram.  /Astrid 63

 

Jag vaknar av att klockan ringer på mobilen. Beroende på hur mycket 

tid jag har så ligger jag kvar och kollar instagram. Sedan brukar jag 

spela musik eller lyssna på någon pod medans jag sminkar mig. Så jag 

använder telefonen nästan hela tiden när jag är hemma.  /Filippa 64

 

På morgonen kollar jag av den om jag fått något, men jag använder 

den inte som alarm. Ibland kollar jag vädret. kollar klockan och så. 

Ibland kollar jag saker på internet medans jag äter frukost, men inte så 

ofta. Jag lyssnar alltid på ljudbok eller podcast när jag cyklar till jobbet.

 /Erik 65

 

62 Intervju Ida, 2018-03-27. 
63 Intervju Astrid, 2018-03-12. 
64 Intervju Filippa, 2018-03-12. 
65 Intervju Erik, 2018-04-05. 
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Två av informanterna går fortfarande i skolan och gav dess uttalanden om tiden 

de spenderar i skolan: 

 

..Gud det här känns jättehemskt, men man kollar säkert på telefonen 10 

gånger under en lektion, sen så gör man det typ hela tiden tills man 

kommer hem. Hemma så kollar jag i den mer medans man typ kollar på 

tv.  / Ida 66

 

När jag väl kommer till skolan blir det mellan lektionerna mest, men är 

det en skittråkig lektion så kan man hålla på med mobilen också, och då 

är det instagram, snapchat, facebook och VCO. Det är nog ändå mest 

hemma jag använder den, då kan jag använda den hur länge som helst. 

Om jag har tid, om jag inte har mycket plugg och sånt.  / Astrid 67

 

De andra två informanter som jobbar svarade såhär när de beskrev 

användningen av mobiltelefonen på arbetstid: 

 

På jobbet ligger den i skåpet, då har jag den inte på mig. Fast när jag 

har lunch kollar jag i den nästan en timma, då kollar jag facebook och 

instagram. Ibland behöver jag ringa några olika samtal för att stämma 

av saker. Sedan när jag kommer hem från jobbet så lagar jag oftast 

mat, men efter det sitter jag nästan hela kvällen med telefonen. Då 

kollar jag en del på youtube, mest vloggar t.ex Bianca Ingrosso, Therese 

Lindgren och Linn Ahlborg.  / Filippa 68

 

På jobbet kan jag vid kortare tillfällen använda den till någon spelapp 

som wordfeud och schack, jag kan spela spel med någon kompis som 

pågår under flera dagar. Eller så kollar saker på internet. Efter jobbet 

tränar jag oftast och då använder jag inte mobilen. På kvällen kanske 

jag spelar något spel, eller så kollar jag saker på internet. Ibland läser 

jag nyheter på mobilen. Men oftast så googlar jag på saker, eller så 

lyssnar jag på ljudböcker eller podcast.  / Erik 69

66 Intervju Ida, 2018-03-27. 
67 Intervju Astrid, 2018-03-12. 
68 Intervju Filippa, 2018-03-12. 
69 Intervju Erik, 2018-04-05. 
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Bara en av informanterna sa att hen brukar handla och beställa varor via 

mobilen. De andra uttryckte att de handlar väldigt sällan via 

mobiltelefonen. Dock påstod alla informanter att de googlar och “kollar 

upp” varor på nätet via mobiltelefonen, men köper det oftast i fysisk butik.  

Alla informanter hade en tvekande och osäker ton när dom svarade på 

frågan om vad det tycker att kultur är, Men jag fick väldigt liknande svar 

utav alla.  

 

Ida: När Ida hör ordet kultur tänkte hon först på museum, dans, och 

musik. När jag  frågade vilken typ av kultur hon mest tar del av svarade 

hon: “om musik räknas, så skulle jag säga musik, i princip hela tiden, när 

jag pluggar, tränar, gör typ ingenting”. Vidare beskriver Ida att hon får se 

en del dansföreställningar, konserter och konstutställningar gjorda av de 

estetiska linjerna på sin gymnasieskola. Hon tycker också att det är roligt 

att gå på museer och går periodvis rätt så ofta på bio. Hon gillar inte att 

gå på konserter så mycket eftersom det kan känns trångt och obehagligt. 

Och senaste festivalen hon gick på var brännbollsyran 2017. Ida sa att hon 

använde mobiltelefonen då för att ta mycket bilder och videos som hon 

kan lägga upp för att visa att hon var på brännbollsyran.   70

 

Astrid: När jag frågar vad Astrid tänker på när hon hör ordet kultur säger 

hon att det första ordet som dyker upp är konst. När hon själv ska 

beskriva vilken typ av kultur hon främst tar del av så är det konserter och 

festivaler, samt en del dans- och musikföreställningar som arrangeras på 

hennes skola.   71

 

Filippa: När Filippa hör ordet kultur så tänker hon på “skapa, att man får 

tänka fritt, att vara kreativ” . Och när hon får höra ordet 72

70 Intervju Ida, 2018-03-27. 
71 Intervju Astrid, 2018-03-12. 
72 Citat från intervju med Filippa 2018-03-12. 
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kulturkonsumtion tänker hon direkt på museer, men också att gå på en 

utställning, en konsert eller en föreställning. När jag ställer frågan vilken 

typ av kultur hon brukar ta del av svarar hon att det är nog oftast bio, 

men känner sig osäker på om det räknas som kultur, men annars går hon 

ibland på festivaler.  73

 

Erik: Erik svarade att han tänker på “Teater och musikal, mer det här 

klassiska, typ konst”  när han hör ordet kultur. Han berättar att han 74

tränar japansk kampsport, och att han där får stöta på en viss kultur om 

hur man ska bete sig och värderingar som kommer ifrån Japan. Annan 

kultur som Erik säger att han brukar ta del av är att ibland lyssna på 

komiker, gå på spex och bio.   75

 

Vidare frågade jag om informanterna tycker att deras mobiltelefoner 

innehåller kultur och på vilket sätt de konsumerar kultur genom deras 

mobiltelefon. Jag fick delvis liknande svar, men också lite varierande svar 

utifrån olika perspektiv. 

 

Ja, självklart finns det, det är mycket som är kopplat till kultur. man kan 

ju t.ex lägga ut och dela med sig av tillfällen och platser där man har 

varit på kultur. Tex mode är väl kultur, kläder och bilder. Många av mina 

kompisar som går på bild (estetisk gymnasielinje) lägger upp bilder på 

sina alster. Så jag skulle ändå säga att mycket är kopplat till kultur. Och 

musik finns ju!.  /Ida 76

 

Det blir antingen genom spotify och itunes, reklam på youtube där jag 

får reda på saker som tex, biofilmer. Sedan typ konst, det är ju väldigt 

mycket fina och inspirerande bilder på VCO, det är ju som ett galleri där 

man lägger upp fina bilder. Det är stor och tydlig skillnad på instagram 

och VCO. På VCO har man ett galleri,  där redigerar du bilder, men det 

73 Intervju Filippa 2018-03-12. 
74 Citat från intervju med Erik, 2018-04-05. 
75 Intervju Erik, 2018-04-05. 
76 Intervju Ida 2018-03-27. 
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går inte att likea eller kommentera dom. Man följer bara varandra. Det 

går mest ut på att redigera bilder snyggt, till skillnad från instagram där 

man kan lägga upp en bild som bara är svart/vit också är det bara för 

likes och kommentarer.  /Astrid 77

 

Jag tänker att jag får ta del av kultur genom kompisar som t.ex. lägger 

ut bilder på instagram från en utställning eller något kulturellt 

arrangemang.  /Filippa 78

 

Inte så mycket klassisk kultur. Men jag kollar ju på film och tv-serier via 

mobilen. Och youtubeklipp. Läser Nyheter. Men inte kultur som jag 

tänker på när jag hör ordet kultur.  /Erik 79

 

Såhär lyder svaren på frågan: vad är det bästa och sämsta med din 

mobiltelefon: 

 

Om man inte har något att göra kan man alltid kolla instagram, det är 

alltid någon som lagt upp något. Om man har tråkigt, eller bara är less, 

så kan man alltid gå in där för det finns alltid något nytt. Men jag har 

också väldigt svårt att släppa mobiltelefonen om jag är med kompisar. 

Att hela tiden vilja kolla på nya inlägg på instagram istället för att prata. 

Man pratar ju inte längre, man sitter alltid och kollar på sin telefon, så 

det är ju både positivt och negativt skulle jag säga. /Ida   80

 

Det sämsta är att det blir lätt att man spenderar för mycket tid på den. 

Man vill ju vara social. När jag är med kompisar så försöker jag inte 

hålla på med den, men det kan lätt bli så.. Har jag jobbat en hel lördag 

så har jag ju missat en massa på mobilen. Det känns osocialt att kolla i 

mobilen om jag är med någon, men samtidigt vill man ju inte missa 

något som händer. Mobilen har grepp om en på ett negativt sätt. Den är 

77 Intervju Astrid 2018-03-12. 
78 Intervju Filippa, 2018-03-12. 
79 Intervju Erik, 2018-04-05. 
80 Intervju Ida, 2018-03-27. 
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beroendeframkallande. Det positiva är att man kan kontakta personer, 

och det går snabbt. Man kan lära känna nya personer”. /Astrid   81

 

Det bästa med mobiltelefonen är att kunna få tag i folk. Att kunna hålla 

kontakten med kompisar som bor runt om i världen. det är även kul att 

man kan dela, ta del av och inspirera och inspireras av andra genom 

t.ex. sociala medier. Det finns alltid någon typ av underhållning som t.ex. 

musik att fördriva tiden med. Men det kan också vara det sämsta, alltså 

att det går att sitta och titta i mobilen i stället för att prata med någon. / 

Filippa  82

 

Den blir ju som en hub, en centralstation. som man kan ta in mail och 

annan information. Och det bästa är väl att jag kan styra mycket av 

sånt från mobilen, som att t.ex. titta på netflix på tv via mobilen. Det 

sämsta.. jag upplever ibland att man kollar för mycket på mobilen. Att 

den stör och vilseleder ens uppmärksamhet och koncentration. På 

jobbet kan jag märka att jag blir stört av den, och funderar på mobilen 

när jag inte ska eller behöver göra det, t.ex. om någon har skrivit. ibland 

tar jag upp och kollar på mobilen utan någon anledning, vet inte varför 

jag gjorde det?. Det är en vana. Men det sämsta är väl mest att man 

omedvetet blir stört av den. / Erik  83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 Intervju Astrid, 2018-03-12. 
82 Intervju filippa 2018-03-12. 
83 Intervju Erik 2018-04-05. 

 
33 



6. Avslutande diskussion 

 

Utifrån de intervjuer jag gjort och de olika forskningar och studier jag tagit del av 

från internet och av att över huvudtaget existera i det samhälle vi lever i idag, så 

kan jag konstatera att mobiltelefoner har blivit ett alltmer dominant inslag i vår 

tillvaro. Jag undrar vilka framtidsspaningar och förhoppningar det fanns om 

mobiltelefonens möjligheter när Lars Magnus Ericsson, grundaren till företaget 

Ericsson för första gången monterade in en mobiltelefon i bilen 1911. Eller när 

Marty Cooper från företaget Motorola kunde ringa världens första telefonsamtal 

med en handhållen mobiltelefon, Motorola DynaTAC 1983. Med tanke på den 

utveckling som har skett fram tills idag så är det spännande att undra vart 

utvecklingen tar oss härnäst, och vilka konsekvenser det kan ge. 

Framtidsforskaren Amy Webb påstår att mobiltelefonen kommer att vara död 

om tio år och menar att Istället för smartphones kommer vi använda oss av olika 

så kallade wearables. Webb säger: ”Det kommer att vara glasögon och linser, 

ringar och armband, kombinerat med andra typer av apparater. Vi kommer att 

använda synen och rösten i stället för att ständigt fingra på en telefon – och det 

kommer att upplevas som en helt naturlig utveckling”.  Webb menar vidare att 84

detta kommer att upplevas som en liten förändring i ljuset av de dramatiska 

förändringar som kommer skaka om samhället och syftar då på att AI  kommer 85

accelerera redan år 2018 och driva på utvecklingen så att den går ännu fortare.  86

Nu när mobiltillverkarna storsatsar på AI handlar det inte om att kasta mängder 

av beräkningskraft på ett problem för att komma i mål lite snabbare än en 

människa, utan om att hitta mönster i data som gör det möjligt att söka 

effektivare, kategorisera och förstå innehåll som bilder, tal och musik eller att 

förutse vad som ska hända härnäst. Apples VD Tim Cook har sagt att fördelarna 

med AI spänner över alla produktkategorier. Cook gav några exempel och sa att 

Apple arbetar för att AI ska kunna hjälpa dig minnas var du parkerade bilen, 

84 Va, “Mobilen är död om 10 år”, författare okänd, 
https://www.va.se/nyheter/2017/10/30/forskaren-mobilen-ar-dod-om-10-ar/ 2018-04-25. 
85 Artificiell Intelligens. 
86 ibid,. 
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förbättra mobiltelefonens batteritid och ge dig rekommendationer om musik du 

kommer att gilla.  Webb säger: ”Det är en rad avgörande teknologier som nu är 87

på väg att smälta samman och få nya användningsområden. Algoritmerna och 

AI påverkar oss alla: vi är på väg in i ett landskap som vi inte riktigt kommer att 

känna igen. Hur vi hanterar det kommer att få kraftfulla konsekvenser för hela 

mänskligheten”.  88

 

Utvecklingen av mobiltelefonen är fascinerade och har fram till idag förändrat 

världen på många sätt. Mobiltelefonens dominanta inslag i vår tillvaro får t.ex. 

vissa konsekvenser som påverkar vårt sociala umgängesmönster.  Till skillnad 

från det tidiga 1870-talet då telefonen gjorde de möjligt för en frånvarande 

människa (visserligen fysisk) till att bli en närvarande, ser jag idag att 

mobiltelefonen gör en närvarande människa till frånvarande. Som informanterna 

har påstått så finns det alltid någon form av underhållning i mobiltelefonen som 

ett alternativ att kunna välja bort nuet och de sammanhang de är i för tillfället. 

Amerikanska forskare menar enligt en artikel i Svenska dagbladet att när 

människor använder sina mobiltelefoner uppfyller de sina behov av en social 

anknytning och följden är att de inte längre känner behov att ta kontakt med 

andra människor. Forskare har tidigare redan konstaterat att mobiltelefoner och 

sociala medier till stor del fyller människors behov av att synas och få 

bekräftelse, men på ett lättfångat och kravlöst sätt. I och med detta föddes 

misstanken av en social mättnad.  

 

Halls synsätt på kultur enligt Lindgren, som jag valt att fokusera på i denna 

uppsats, betyder att kultur huvudsakligen handlar om skapandet och utbytet av 

betydelser, ett givande och tagande av mening mellan människor i ett samhälle 

eller i en grupp. Hall menar att mening skapas på en rad olika ställen för att 

sedan cirkuleras genom flera olika praktiker, t.ex genom populärkultur och via 

87 Tomas Nilsson, Det här är AI, artificiell intelligens och maskininlärning, 
https://www.mobil.se/nyheter/reportage/reportage-det-h-r-r-ai-artificiell-intelligens-och-maskini
nl-rning, 2018-04-30. 
88 Va, “Mobilen är död om 10 år”, författare okänd, 
https://www.va.se/nyheter/2017/10/30/forskaren-mobilen-ar-dod-om-10-ar/ 2018-04-25. 

 
35 

https://www.mobil.se/nyheter/reportage/reportage-det-h-r-r-ai-artificiell-intelligens-och-maskininl-rning
https://www.mobil.se/nyheter/reportage/reportage-det-h-r-r-ai-artificiell-intelligens-och-maskininl-rning
https://www.va.se/nyheter/2017/10/30/forskaren-mobilen-ar-dod-om-10-ar/


mobiltelefonerna. Detta illustrerar vad Hall kallar för det kulturella kretsloppet - 

ett system som helt genomsyras av mening. Mening är vad som ger oss en 

känsla av var vi hör hemma och vilka vi är, dvs. känslan av identitet.  89

 

Tidigare skapade vi mening i grupp. Det har ersatts med att vara social med och 

genom mobiltelefonen. På så sätt har meningsskapandet flyttat in i 

mobiltelefonen. I och med detta och den sociala mättnad som kan uppstå av 

sociala medier i mobiltelefonen kan vi tappa en förankring och uppfattning om 

vad som händer “bakom skärmen”, alltså i omvärlden. Som jag skrivit i kapitel 2 

menar amerikanska forskare enligt en artikel i Svenska dagbladet att 

smartphones har minskat människors engagemang i samhället och i andra 

människor. Alla lever i sin egen bubbla med sin mobiltelefon som fyller så många 

sociala behov. Det kan nästan skapas en illusion av att de inte är ensamma när 

de egentligen är fysiskt ensamma, eller att de känner Zara Larsson för att de får 

följa hennes vardagliga liv genom instagram. David karlsson, doktorand i 

religionsdidaktik vid Högskolan i Gävle och Göteborgs universitet säger att 

“Populärkulturen är en inspirationskälla för många ungdomar – för vissa så till 

den grad att de använder den för att konstruera en egen föreställningsvärld”.  90

 

Utifrån Lindgren beskrivning av populärkultur kan Snapchat, instagram, facebook 

och youtube ses som något populärkulturellt. En av hans definitioner lyder: “av 

folket, för folket”.  Sociologen Herbert Gans enligt Lindgren menar också att 91

populärkulturens innehåll - om än indirekt - formas av publiken. Han menar att 

de kommersiella kulturproducenterna är engagerade i en gissningslek som går 

ut på att räkna ut vad kulturkonsumenterna vill ha.  Jag tänker mig att dessa 92

kulturproducenter kan vara kreatörer, konstnärer, bloggare/vloggare, 

influencers, apputvecklare etc. Idag kan i princip vem som helst som äger en 

smartphone skapa och producera film, ljud, musik, bilder och text för att dela 

89 Simon Lindgren, Populärkultur - Teorier, metoder och analyser (Malmö, 2009), 29. 
90 Maria Lannvik Duregård, Tidningen alfa,  “Unga söker svaren i populärkulturen, 
https://tidningenalfa.se/unga-soker-svaren-i-popularkulturen/ 18-04-2018. 
91 Simon Lindgren, Populärkultur - Teorier, metoder och analyser (Malmö, 2009), 43. 
92 Ibid., 43. 
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med sig till resten av världen att konsumera via social medier. Här finns helt klart 

ett spännande fält för kulturentreprenörer att producera kulturellt innehåll och 

upplevelser. Möjligheterna att publicera och sprida är oändliga. Trots det är det 

fortfarande svårt att nå fram till betalande konsumenter och köpare.  När det är 93

enklare för alla att publicera blir konkurrensen hårdare och det krävs en särskild 

kompetens och insats att kommunicera och nå ut på sociala medier. 

 

När möjligheterna att producera och dela med sig av kulturellt relevant innehåll 

blivit betydligt större och alla kan bli sin egen mediekanal, blir förmågan att 

träffa rätt, inte bara i tajming och placering av annonser, så mycket viktigare. 

Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl och Malin Sundström, författare till boken 

Köprevolutionen är övertygade om att teknik och digitala koncept inte har ett 

egenvärde. Det är svårt att lyckas med tekniska koncept utan behov eller 

relevans hos såväl enskild som grupp. Det är därför viktigt att känna sina kunder, 

förstå behov och sätta ord på det de själva inte kan sätta ord på och på så sätt 

identifiera och definiera deras outtalade behov. För att lyckas driva kultur framåt 

eller få sitt varumärke ikoniskt är det just tajmingen av en berättelse som sätter 

fingret på outtalade tabun i samhället och ger konsumenten något att känna 

igen sig i. Varumärken som blir ikoniska lyckas dessutom sätta fingret på den 

springande punkten om och om igen. Då vår kultur är i ständig utveckling 

utvecklas ständigt punkterna, och symbolerna som kommunicerar våra 

identiteter varierar med den.   94

 

I praktiken kan all sorts kultur konsumeras direkt från hemsidor i form av 

entrébiljetter, böcker eller konstverk, strömmad musik och film, o.s.v. Om inte 

annat så går det att ta reda på all nödvändig information som behövs för att 

hitta och uppleva det konstnärliga uttryck som konsumenten efterfrågar. De 

vanligaste och mest populära “kanalerna” för kulturkonsumtion genom 

93 Författare Pratik Vithlani, Konstnärspolitiska utredninegn,  
http://konstnarspolitiskautredningen.se/wp-content/uploads/2017/07/digitaliseringens-konsekve
nser-fr-konstrligt-yrkesutvande_tryck.pdf 01-05-2018. 
94 Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl & Malin Sundström, Köprevolutionen - Hur den 
digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring, (Stockholm, 
2015), 158. 
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mobiltelefonen utifrån min undersökning är podcasts, instagram och youtube. 

Genom dessa kanaler kan allt möjligt produceras, delas och konsumeras, av 

folket, för folket. Genom att följa olika instagrammare, vloggare och poddare kan 

vi konsumera olika livsstilar, träningstips, inredning, kläder och mode, musik, 

konst, fotografier, åsikter, humor, teater, etc. Resonemanget som förs av Fiske 

pekar på att den senmoderna människan skapar sin identitet genom konsumtion, 

vilket blir en kreativ handling. Holmberg menar att ungdomar använder 

populärkulturens musik, bilder och texter, filmer och TV-program som råmaterial 

när de formar sina föreställningar och sin identitet.  I dagens samhälle ser det ut 95

så att det människor konsumerar kommunicerar med omvärlden vilka grupper 

de vill associeras med. Idag säger det mycket om vem du är som person när du 

berättar vilka tv-serier du tittar på på netflix, vilka vloggare du följer, vilka 

podcasts du lyssnar på och vilka instagramkonton du följer. På samma sätt 

säger det vem du är som person genom att berätta vad du tar avstånd från, 

vilka du inte följer, vad du inte tittar eller lyssnar på. Alltså de du inte konsumerar.  

 

Andrew Keen, brittisk-amerikansk entreprenör och författare, skriver om 

instagram i sin bok Internet är inte svaret: att  “Appen är byggd för att få dig att 

sukta efter grannens liv”, och menar också att internet har stöpt om hela vår 

kultur, ekonomi och samhälle.  Min uppfattning blir således att på instagram 96

konsumerar vi varandras liv och skapar på så sätt genom konsumtion och 

representation vår egen identitet. Representation blir då ett annat centralt 

begrepp i denna analys. Hall menar att representation är ett begrepp som står 

för den meningsproduktion som sker genom språk, diskurser och bilder. Vidare 

hävdar Hall att representation är det som sammankopplar mening med språk 

och kultur.   97

 

Under tiden jag har skrivit denna uppsats har jag reflekterat kring mina egna 

mobilvanor, vad jag konsumerar och ägnar mest tid åt i mobiltelefonen. Med 

95 Olle Holmberg, Ungdom och media, (Lund, 1994). 
96 Andrew Keen, Internet är inte svaret, sv. övers. (Stockholm 2015). 
97 Simon Lindgren, populärkultur - Teorier, metoder och analyser, (Malmö 2009), s 57. 
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hjälp av appen Moment kan jag konstatera att jag använder mobiltelefonen mer 

än vad jag tror. Jag har mest reflekterat kring vad jag konsumerar via mina 

social medier och främst instagram och hur det påverkar mig. Precis som 

Holmberg påstår känner jag att genom den meningsproduktion som sker på 

instagram skapar jag mina föreställningar och min identitet. Allt jag konsumerar 

och all info jag tar in påverkar mig, på både positiva och negativa sätt. Min 

starkaste insikt vad gäller det jag konsumerar via sociala medier är att jag tycker 

det är viktigt att inte tappa en sorts “själv-förankring”. Min uppfattning är att 

genom instagram finns en risk att bli påverkad av andras åsikter och livsstilar så 

pass mycket att människor glömmer bort vad de själva egentligen tycker, vill ha 

eller hur de vill leva sina liv.  

 

6.1 Digitaliseringen 
Författarna till boken Köprevolutionen (2015) påstår att digitaliseringen av 

samhället är en av vår tids största förändringar. Alla aktörer och allt vi gör 

påverkas av övergången mot det uppkopplade samhället. Tekniken omger oss 

på allt fler sätt och omformar branscher, utmanar affärslogiker och förändrar 

sätten människor organiserar sig på. Detta har bland annat visat sig genom flera 

av de nya affärsmodeller som digitaliseringen medfört som tagit bort stora 

kostnadsposter. Några exempel på aktörer som kommit in genom digitala 

gränssnitt är Facebook ett av världens mest framgångsrika medieföretag utan 

att producera något eget innehåll. Airbnb är världens största uthyrare av hus och 

rum men äger inga fastigheter. Uber är världens största taxibolag men äger inga 

bilar. Författarna menar att dessa nya affärsmodeller och digitala gränssnitt är 

direkta resultat av digitaliseringen och sammankopplar nya sektorer av ledig 

kapacitet med varandra. och återigen, populärkultur för folket, av folket. Det som 

är gemensamt för dem är att det använder sig av konsumentens ökade vilja att 

interagera med företag och varandra genom digitala gränssnitt.  98

 

98 Ibid., 14. 
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6.2 Kvällsgoogling - början på köpprocessen 
Författarna till boken Köprevolutionen (2015) menar att det blivit allt mer 

vanligare att sitta med sin laptop, med sin smartphone eller surfplatta i knät 

framför tv:n. De vågar påstå att det människor numera gör i tv-soffan är till stor 

del shopping eller shoppingrelaterade aktiviteter. Kvällsgoogling, som 

konsumenterna kallar det, består av att surfa på företagens hemsidor, jämföra 

priser, läsa reviews (recensioner och kundutlåtanden) och se videos på youtube 

hur varorna används, gärna samtidigt som de twittrar, har tv:n på i bakgrunden 

och/eller kollar in bekanta via social medier. Att sitta med flera skärmar 

samtidigt, så kallad multiscreening, är nu snarare regel än undantag. Författarna 

menar att den förändringen kan tyckas verka ointressant och utnött, men i just 

denna situation avslöjas något vitalt om hur den klassiska köpresan förändras 

när digitaliseringen av människors liv sveper igenom handels gränssnitt.  I och 99

med detta har en stor del av konsumentens källor till inspiration, och därmed 

början av själva köpprocessen, förflyttats från traditionella massmedier såsom 

tv:n till människors personliga skärmar.  

 

6.3 Slutligen 
Min största utmaning under tiden jag skrivit denna uppsats har varit att hålla en 

neutral ställning vad gäller mina och andra människors mobilvanor. Min tanke i 

början av skrivandet var att hålla en accepterande inställning till hur världen ser 

ut idag, dvs hur människor lever sitt liv genom mobiltelefonen och undersöka hur 

en vald grupp människor konsumerar kultur genom mobiltelefonen. Jag ville inte 

att uppsatsen skulle andas en analog nostalgi eller en negativ inställning till hur 

dagens alla skärmar påverkar oss människor och vår sociala interaktion. 

Eftersom jag kommer att ta en examen i kulturanalys och som kulturentreprenör 

tänkte jag helt enkelt att en framgångsfaktor är att förstå sig på hur 

kulturkonsumtion görs och skapas genom mobiltelefonen. Men det har visat sig 

99 Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl & Malin Sundström, Köprevolutionen - Hur den 
digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring, (Stockholm, 
2015), 13. 
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svårt att inte påverkas av all negativ kritik mot mobiltelefonens effekt som gör 

oss människor frånvarande, mindre sociala och av sociala medier till och med 

deprimerade. Trots de finns det otroliga möjligheter i den digitaliserade värld vi 

lever i. Jag tror på en positiv inställning till vårt digitaliserade samhälle, för vare 

sig folk vill eller inte så kommer tekniken och digitaliseringen att fortsätta 

utvecklas. Jag tänker att alla har en eget ansvar att ta till sig tekniken på det sätt 

som passar dem och ta den plats i det digitaliserade kulturella kretsloppet som 

känns bra för var och en.  

 

Avslutningsvis vill jag framföra att studiens syfte har visat sig omfatta mycket 

mer än vad jag i början av undersökningen trodde. Jag har i denna undersökning 

endast grävt på ytan vad som finns att undersöka gällande kulturkonsumtion 

genom mobiltelefonen och den kultur som florerar i kulturkonsumtionens nya 

kanaler. 
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7. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka kulturkonsumtion genom 

mobiltelefonen hos en målgrupp bestående av killar och tjejer mellan 18-22 år. 

För att undersöka detta använde jag mig av följande frågeställningar: Vilken 

kultur konsumeras genom mobiletelefonen? Hur konsumeras kultur genom 

mobiltelefonen? Vilken status har mobilkonsumerad kultur jämfört med 

traditionell konsumtion av kulturarrangemang? Som metod har jag använt mig 

av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har fungerat som den primära källan i 

studiens analys. Studien har inneburit en definiering av begreppet kultur för att 

reda ut vilken typ av kultur som analyserats i denna studie. Jag har utgått ifrån 

Simon Lindgrens definitionsbeskrivning av populärkultur, samt ett perspektiv på 

kultur av Stuart Hall enligt Lindgren. Halls perspektiv innebär att se på kultur som 

något meningsskapande. Vidare har jag använt mig av en teori om hur dagens 

smartphones och surfplattor har förändrat människors konsumtionsvanor från 

boken Köprevolutionen skriven av Pernilla Jonsson, Patrik Stoopendahl och Malin 

Sundström.  

 

Studien har avgränsats till att inte undersöka det debatterade ämnet psykisk 

ohälsa p.g.a social medier. Intervjuerna har gjorts för att ta reda på mobilvanor 

och hur, på vilket sätt och vilken typ av kultur som kan konsumeras genom 

mobiltelefonen. Jag valde även att fokusera på en specifik målgrupp i åldern 18 

till 22 år i norrbotten och västerbotten.  

 

Studien innehåller tre bakgrundskapitel. Ett historiskt kapitel om hur 

mobiltelefonen uppfanns, utvecklats och påverkat människors sociala interaktion 

och kultur. Ett bakgrundskapitel som definierar vilket synsätt denna studie har på 

kultur. Det tredje bakgrundskapitlet definierar begreppet konsumtion och 

beskriver studiens synsätt på människor som konsumenter.   

 

Jag har kommit fram till att det vanligaste tjänsterna och kanalerna för 

kulturkonsumtion genom mobilen är instagram, snapchat, youtube och podcasts. 
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Dessa tjänster och kanaler är populärkulturella på så sätt att de nyttjas av en 

stor mängd folk och att innehållet skapas av folket för folket. Den kultur som 

florerar i dessa tjänster och kanaler i mobiltelefonen handlar om skapandet och 

utbytet av betydelser, ett givande och tagande av mening mellan människor i ett 

samhälle eller i en grupp. Hall menar att mening skapas på en rad olika ställen 

för att sedan cirkuleras genom flera olika praktiker, t.ex genom populärkultur. 

Detta illustrerar vad Hall kallar för det kulturella kretsloppet - ett system som helt 

genomsyras av mening. Mening är vad som ger oss en känsla av var vi hör 

hemma och vilka vi är, dvs. känslan av identitet. Vad människor konsumerar 

genom dessa kanaler och tjänster kommunicerar med omvärlden vilka grupper 

de vill associeras med. Den senmoderna människan skapar sin identitet genom 

konsumtion, vilket blir en kreativ handling.  

 

Mobiltelefonens dominanta inslag i vår tillvaro idag bidrar till vissa konsekvenser 

som påverkar vårt sociala umgängesmönster. Amerikanska forskare menar att 

när människor använder sina mobiltelefoner uppfyller de sina behov av en social 

anknytning och följden är att de inte längre känner behov att ta kontakt med 

andra människor. Forskare har tidigare redan konstaterat att mobiltelefoner och 

sociala medier till stor del fyller människors behov av att synas och få 

bekräftelse, men på ett lättfångat och kravlöst sätt. I och med detta föddes 

misstanken av en sociala mättnad. Tidigare skapade vi mening i grupp. Det har 

ersatts med att vara social med och genom mobiltelefonen. På så sätt har 

meningsskapandet flyttat in i mobiltelefonen. 

 

Trots en del negativa sidor som påverkar människors sociala interaktion p.g.a 

mobiltelefonens dominanta inslag i vår vardag finns här chans att som 

kulturentreprenör att producera kulturellt innehåll. Idag kan i princip vem som 

helst som äger en smartphone skapa och producera film, ljud, musik, bilder och 

text för att dela med sig till resten av världen att konsumera via social medier. 

Möjligheterna att publicera och sprida är oändliga. Trots det är det fortfarande 

svårt att nå fram till betalande konsumenter och köpare. Då det är enklare för 
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alla att publicera, blir konkurrensen hårdare och det krävs en särskild kompetens 

och insats att kommunicera och nå ut på sociala medier. 

 

Den digitala kulturkonsumtionen har inte påverkat den traditionella 

kulturkonsumtionen särskilt märkbart. Dock växer den digitala konsumtionen, 

vilket på olika vis påverkar både marknadens aktörer, branschorganisationer och 

konsumenternas beteenden.  
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