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1. Inledning 
 
Inom forskningen är det tämligen vanligt att det förs diskussioner kring hur nya digitala 
medier har gett människor nya perspektiv och möjligheter till att förhålla sig till media oavsett 
tid och rum.1 Enligt min mening är mobiltelefonen nutidens främsta exemplifiering av dessa 
möjligheter, och just mobiliteten lyfts ofta fram som dess främsta fördel. Spatiala och 
temporala begränsningar har inneburit att medieanvändningen tidigare varit bundna till 
särskilda platser, vanligen också till olika tidpunkter på dygnet. Mobiltelefonen har under 
tämligen kort tid fått en global spridning bland världens medborgare som ett personligt 
kommunikationsmedium. Dess grundfunktion var att kunna ringa röstsamtal, men 
möjligheterna har sedan breddats genom SMS och även videosamtal, MMS, e-post, chatt och 
IP-telefoni. Mobiltelefonen har fått sitt namn från att det är en telefon man kan bära med sig. 
Den är i högsta grad mobil, men ändelsen –telefon kan enligt min mening ses som en 
benämning som i allt större grad tappar i betydelse. Digitaliseringen och teknikutvecklingen 
har möjliggjort av en uppsjö olika funktioner i mobiltelefonen. Okada definierar ett 
multimedium utifrån dess kapacitet att hantera olika kommunikationsformer så som text, ljud, 
bilder och video.2 Mobiltelefonen har enligt min mening förvandlats till ett multimedium som 
hanterar dessa kommunikationsformer, men också data-, spel-, filhanteringstjänster o.s.v.   
 
Mobiltelefonen är ett intressant forskningsobjekt av flera olika skäl. Samhällsrelevansen är 
stor med tanke på dess breda spridning och användning bland samhällets invånare. 
Forskningsmässigt utgör mobiltelefonen som studieobjekt en ny teknologi, vilket studeras 
inom flera olika discipliner. Genom att mobiltelefonen har förändrats från att vara ett 
personligt kommunikationsverktyg till ett multimedium så utökas möjligheterna i människors 
användning av mobiltelefonen, liksom de olika forskningsmässiga angreppssätten. Det saknas 
dock en svenskspråkig orientering i forskningsläget kring mobiltelefoner som behandlar både 
dess roll som telefon och som multimedium. Mobiltelefoner är en central medieteknik i det 
svenska samhället och som blivit allt intressantare att studera inte minst med tanke på 
betydelsen för andra medier eftersom medieutvecklingens förändringar är ett av 
forskningsintressena. Inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid institutionen för 
journalistik och masskommunikation studeras bl.a. hur introduktionen av nya medieformer 
såsom gratistidningar3 och nättidningar4 på olika sätt påverkar den svenska dagspressen.  
 
Denna översikt ämnar ge en introduktion till den mångfacetterade forskning som bedrivs med 
mobiltelefoner som studieobjekt. Det är ett snabbt växande forskningsfält, med studier inom 
flera olika discipliner. Genom översikten ges en introduktion till denna forskning utifrån ett 
användarperspektiv. Forskningen om mobiltelefoni är omfattande och en forskningsöversikt 
måste av naturliga skäl begränsas Arbetsrapporten fokuserar forskning om mobiltelefonen 
utifrån dess spridning, adoption och användning. Anledningen är att dessa tre områden utgör 
utgångspunkter i tre etablerade forskningstraditioner kring ny medieteknologi, nämligen 
diffusionsteori, adoptionsteori och domesticeringsteori. De tre traditionerna fokuserar enligt 
min mening olika aspekter av en innovations möte med människan. Inom 
diffusionstraditionen fokuseras ett makroperspektiv och hur innovationen sprids i samhället. 
Inom adoptionstraditionen koncentrerar sig forskningen till ett mikroperspektiv och varför 
människor väljer att anamma olika innovationer. Inom domesticeringstraditionen intresserar 
man sig istället för hur mobiltelefonen införlivas och används i vardagslivet. I 
                                                 
1 Giddens (1990), Thompson (1995), Tuomi, (2005), Gotved (2006), Castells (2000), Pedersen & Methlie (2004) 
2 Okada (2005:47) 
3 Wadbring (2003) 
4 Bergström (2005) 



 3

forskningsöversikten kommer också en del annan litteratur att behandlas som kan hänföras till 
teorier om konsumentbeteende och uses & gratificationstraditionen. Dessa teorier behandlar 
också hur människor anammar och använder medietekniker, och kommer därför också att 
diskuteras inom dessa avsnitt. Däremot har jag valt att ge mindre utrymme åt forskning som 
saknar empirisk grund. Det är inte sällan fallet med social-konstruktivistisk forskning som 
sker inom STS-fältet och dess internationella forskningsnätverk.5 En del av denna forskning 
berörs emellertid, eftersom den har beröringspunkter med domesticeringstraditionen.  
 
Underlaget för arbetsrapporten utgörs primärt av tidskriftsartiklar, konferenspapers och 
antologier av internationell karaktär. Det förklaras av att det primärt är i dessa kanaler 
forskningen om mobiltelefoni har publicerats. Metoderna inom de olika 
forskningstraditionerna är givetvis varierande med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. 
I generella drag bedömer jag att det görs studier utifrån båda dessa metodologiska ansatser 
inom samtliga forskningstraditioner, men att de kvantitativa studierna är mer vanligt 
förekommande inom diffusionsteori och adoptionsteori. Inom domesticeringsteori är det mer 
vanligt med kvalitativa studier, alternativt teoretiska analyser och litteraturstudier. Som en 
utgångspunkt för läsningen av denna rapport har jag gjort en sammanfattande bedömning av 
forskningsläget. Forskningen om mobiltelefonen som personligt kommunikationsmedium 
intar av naturliga skäl en dominant roll eftersom mobiltelefonens funktion som multimedium 
är ny. Detta innebär inte att forskning om mobiltelefonen som multimedium saknas, men att 
den framförallt utförs inom andra forskningstraditioner.6 Inom de tre traditioner som jag 
redovisar görs studier av forskare med hemvist inom samhällsvetenskap och humaniora. Det 
rör sig om discipliner som exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, 
etnologi, sociologi m.m. Denna tradition är särskilt tydlig inom domesticeringstraditionen, 
medan det inom spridnings- och adoptionsstudierna görs studier främst bland ekonomer.  
 
Ett annat sätt att bedöma den aktuella mobiltelefoniforskningen är att se till om denna 
fokuserar mobiltelefonens roll som kommunikationsmedium eller multimedium. I en sådan 
bedömning framgår en tämligen markant skillnad i disciplinstillhörighet; forskarna som 
intresserar sig för mobiltelefonen som kommunikationsmedium från ett användarperspektiv är 
företrädelsevis samhällsvetare- och humanister. Bland dem som forskar om användningen av 
mobiltelefonen som multimedium märks en större uppblandning med ekonomer. Denna 
iakttagelse blir särskilt tydlig om man inte avser endast användarforskning, utan också den 
teknologiska, ekonomiska och politiska påverkan på utvecklingen av mobiltelefonimarknaden 
för internet- och datatjänster. Där ser vi också en förskjutning mot allt mer branschdriven 
forskning, där olika telekomoperatörer och mobiltelefontillverkare är involverade i 
forskningen. En del forskning om mobiltelefonen har tydlig empirisk grund, annan forskning 
är diskussioner och teoretiserande kring olika fenomen i avsaknad av empiri. En tendens är att 
forskningen om mobiltelefonins utveckling från andra perspektiv än användaren, så som det 
strukturella, teknologiska, juridiska eller ekonomiska, trots det diskuterar användarens 
förväntade beteende. I denna forskningsöversikt har nästan all forskning om användarna 
emellertid en empirisk grund. Rapport är ett nedslag i ett forskningsfält som i likhet med 
mobiltelefonibranschen kan liknas vid ett rörligt mål då det sker en snabb utveckling. Därför 
bör det understrykas att jag inte gör anspråk på att lämna en fullständig beskrivning av detta 
forskningsfält. 

                                                 
5 http://www.sts.utexas.edu/DoCoMo/CellPhone.pdf 
6 Min bedömning är det sker mycket forskning om mobiltelefonen som multimedium utifrån marknadens 
struktur, men också teknologiska, juridiska, ekonomiska och innehållsmässiga perspektiv. Detta är ett tämligen 
självklart resultat med tanke på att mobiltelefonens produktcykel går från forskning om dess utveckling och 
produktion, och först därefter till spridning, adoption och användning. 
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2. Mobiltelefonen; från kommunikationsmedium till multimedium 
 
Mobiltelefonen som medieteknik har snabbt spridits i samhällen runt om i världen. Här ges en 
kort beskrivning av dess utveckling ur ett historiskt perspektiv. År 1898 skickades det första 
telegrammet. Redan året därpå kunde meddelanden skickas mellan England och Frankrike. 
Dessa händelser var de första stegen mot trådlös kommunikation. De nordiska länderna, inte 
minst Sverige har bidragit med betydelsefulla insatser; 1950 genomfördes det första 
mobiltelefonsamtalet med prototyp-utrustning från Ericsson och dåvarande Televerket. 1986 
utvecklades den första generationens mobiltelefoni genom NMT-900 systemet. I början av 
1990-talet inleddes den digitaliserade medieåldern. År 1992 fick andra generationens 
mobiltelefoni, GSM,7 sitt kommersiella genombrott bland de flesta stora aktörer i Europa. 
1995 påbörjades arbetet med utvecklingen av UMTS,8 den tredje generationens 
mobiltelefonisystem, även kallat 3G. Därefter har man sökt utveckla kommande generationers 
mobiltelefoni. Mobiltelefonibranschen kan karaktäriseras under ständig utveckling. 
 
I en vidare diskussion av innovationer och teknologier kan dessa delas in i två kategorier; de 
banbrytande och de vidareutvecklade. De banbrytande teknologierna är till karaktären sådana 
som introducerar någonting helt nytt. De vidareutvecklade teknologierna är istället sådana 
som liknar andra teknologier, men också tillför nya funktioner. En viktig skillnad är att de 
banbrytande teknologierna vanligen kräver att människor förändrar sitt beteende, att de lär sig 
något nytt. Därför är dess teknologier mer känsliga, det krävs mer för att de skall nå hög 
spridning än de vidareutvecklade teknologierna.9 Mobiltelefonen kan enligt min mening 
betraktas som en vidareutveckling av telefonen. När digitalisering och konvergens nu 
förvandlar mobiltelefonen till ett multimedium sker nya vidareutvecklingar, men de bygger på 
teknologier som redan är bekanta; kameran, mp3-spelaren, internet m.m. Tillsammans bildar 
de emellertid något nytt, något annat. Mobiltelefonen började förvandlas från ett 
kommunikationsmedium till ett multimedium i samband med att utvecklingen mot den tredje 
generationen påbörjades. På en teoretisk nivå kan man betrakta mobiltelefonen som två olika 
studieobjekt; som kommunikationsmedium och multimedium.  
 
Spridningen av mobiltelefonen som kommunikationsmedium och som multimedium handlar 
om spridningen av en innovation i samhället.10 Mobiltelefoner skapas i laboratorier, tillverkas 
i fabriker, marknadsförs och säljs sedan till konsumenter. Det är flera olika led, och 
forskningen om mobiltelefonen som studieobjekt berör dem alla. I denna användarinriktade 
forskningsöversikt fokuseras spridningen, anamningen och användningen av mobiltelefonen. 
En vanlig utgångspunkt vid studier av innovationers spridning är emellertid att man inte 
endast ser till användarna men också till den komplexa process som omfattar en påverkan från 
politiska, ekonomiska, teknologiska och sociala faktorer,11 och kanske även kulturella och 
organisationsstrukturella faktorer. 12 Detta breda synsätt förekommer även bland forskare som 
studerar mobiltelefoniutvecklingen.13 Somliga forskare betonar att någon särskild faktor är 
avgörande för utvecklingen. Exempelvis att teknologer vanligen betonar att den teknologiska 

                                                 
7 GSM betyder Global System for Mobile Communication 
8 UMTS betyder Universal Mobile Telecommunications System 

9 Moore (1999)  
10 Rogers (2003) 
11 Kotler et al (2001) Picard (2005) Ball-Rokeach & DeFleur (1989), Gregory (2000) Wadbring & Weibull 
(2000) Skouby (2006) Melody (2006) 
12 Gergils (2005)  
13 Pedersen & Methlie (2004) Melody (2006) 
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utvecklingen är viktigast, 14 andra betonar att politisk reglering är av störst betydelse, 15 och 
ekonomer framhäver affärsmodeller, tjänster och utbud.16 Därutöver finns det forskare som 
argumenterar för att den sociala faktorn och därmed de potentiella användarna är den 
viktigaste faktorn. Såväl representanter från industrin som akademin argumenterar att tjänster 
för mobiltelefonen som multimedium måste bestämmas av människors behov, preferenser, 
attityder och intentioner.17 Det är just den sociala faktorn som är i fokus i denna rapport, och 
inledningsvis skall de vanligaste teoretiska ansatserna diskuteras. 
 

3. Teoretiska utgångspunkter i forskning om  
mobiltelefoni från ett användarperspektiv 

 
I forskningen om hur innovationer så som informations- och kommunikationsteknologi 
sprids, anammas och används av människor i samhället brukar tre forskningstraditioner 
dominera; diffusions-, adoptions- och domesticeringstraditionen. Dessa forskningstraditioner 
tillämpas även ofta i forskningen om mobiltelefoni, och utgör de tre vanligaste 
utgångspunkterna enligt Pederson och Ling.18 Därutöver finns också mobiltelefoniforskning 
som anknyter till teorier om konsumentbeteende och till uses & gratifications traditionen. 
Dessa har haft anknytning till perspektiven inom framförallt adoption och domesticering, och 
har därför placerats in i dessa avsnitt. Här avser jag ge en allmän teoretisk orientering till de 
olika perspektiven. Denna orientering utgör grunden för den mer specifika 
mobiltelefoniforskningen som sen diskuteras.  
 
Diffusionsforskare fokuserar kring innovationen, samhället som socialt system och dess 
kommunikationskanaler. Diffusionsteori handlar om hur olika innovationer, som exempelvis 
mobiltelefoner, sprider sig i samhället. Diffusionsprocessen handlar om hur en innovation 
kommuniceras genom särskilda kanaler över tid till medlemmar av ett socialt system. Även 
om diffusionsteorin används inom många discipliner har den också kritiserats. En vanlig kritik 
handlar om pro-innovations partiskhet, vilket handlar om att vanligen endast studerar lyckade 
innovationer, men att inte alla innovationer kommer så långt i spridning som diffusionskurvan 
visar.19 Rogers själv ägnar ett helt kapitel kring att diskutera olika kritiska invändningar till 
diffusionsteorin.20 Diffusionsforskare söker ofta förklaringar och analyserar utifrån ett makro-
perspektiv, liksom utifrån innovationens karaktärsdrag. En central tanke är att olika 
samhällsgrupper tillägnar sig innovationer olika fort. Rogers gör en indelning av allmänheten 
i fem gruppkategorier som kan liknas vid s.k. idealtyper, dessa grupper är olika stora i 
omfattning. De fem kategorierna är innovatörer, tidiga accepterare, tidig majoritet, sen 
majoritet samt eftersläntrare.21 Innovatörerna är först med att anamma ny medieteknologi och 
är ofta äventyrslystna risktagare med internationella kontakter och en välutvecklad förmåga 
att hantera avancerad teknologi.22 För internet kan innovatörerna sägas vara de akademiker, 
tjänstemän inom armén och entreprenörer som tillsammans på olika sätt bidrog till att skapa 

                                                 
14 Ismail (2006) Harmo et al (2006) 
15 Lundborg & Ruhle (2006) PTS (2006a) Han-joo et.al (2004)   
16 Feijoo et al (2006) Bohlin et al (2004) Staton (2001) Funk (2005) 
17 Gergils (2005) Estenfield (2006) McChesney (2001) Kotler et al (2001) Wong and Hiew (2005) Nysveen, 
Pedersen & Thorbjornsson (2005) Pedersen & Methlie (2004) Kirk Sorensen et al (2006) 
18 Pederson & Ling (2002) 
19 Lennstrand  (2001) Lievrouw (2006) 
20 Rogers (2003) 
21 Rogers (2003) 
22 Rogers (2003) 
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en grundläggande teknik och ett gränssnitt för vidare spridning.23 De tidiga accepterarna av 
internet var i Sverige ungdomar samt yngre medelålders med god utbildning och ekonomi.24 
Ett vanligt förekommande, men dessvärre felaktigt antagande, är att de tidiga accepterarna 
överlag är unga. Rogers understryker att ålderns relation till tidiga accepterare beror helt på 
innovationens karaktär.25 I flera länder var det inte de unga som var först med att anamma 
mobiltelefoni. Istället var det välbärgare affärsmän som marknadsföringen riktade sig mot, 
och som var först med att anamma denna innovation.  
 
Även om makro-perspektivet dominerar inom diffusionsteorin görs också analyser utifrån ett 
mikro-perspektiv. Det har visat sig att innovatörer och tidiga accepterare har en relativt kort 
beslutsprocess kring nya innovationer; de blir tidigare medvetna om att en innovation finns, 
men framförallt så kan de snabbare bestämma sig för att anamma. De tidiga accepterarna 
präglas av att ha en tämligen positiv attityd till att ta till sig nya idéer och innovationer.26 I 
diffusionsteorin diskuteras av Rogers hur individer genomgår en mental beslutsprocess om 
fem steg när de ställs inför nya innovationer. Individen blir i första skedet varse att 
innovationen existerar, denne formar sedan en attityd och tar efter det ett beslut om 
innovationen är intressant för individen eller inte. Om innovationen är intressant anammas 
den av individen, och i sista fasen söker individen bekräftelse för att denne gjort ett bra beslut.  
 
Forskare inom adoptionstraditionen knyter an till diffusionsteorins mikroperspektiv; vilket är 
dess största fokus. Inom adoptionstraditionen söker man förklara individers beteende genom 
olika teorier om beslutsprocesser och människor som sociala individer. Enligt Pedersen och 
Ling27 studeras anamning av mobiltelefoni framförallt med anknytning till tre olika 
grundmodeller. Dessa tre modeller har använts mycket inom forskning kring studier av hur 
människor tar till sig teknologi. Den första modellen heter ”Theory of reasoned action” (TRA) 
och kan liknas vid en teori om människors rationella handlande. Denna teori utvecklades av 
Fishbein & Azjen,28 och från den har sedan Azjen utvecklat en teori om planerat handlande 
(TPB).29 TPB-modellen handlar om fyra generella koncept; beteendemässiga attityder, 
subjektiva normer, intentioner till användning, samt den faktiska användningen. En tredje 
vanlig modell för att förklara människors anammande av ny teknologi är ”Technology 
Acceptance Model” (TAM).30 I denna modell fokuserar man särskilt kring attityder och hur 
människors intentioner för att använda en särskild innovation eller service kan studeras. Fem 
koncept studeras; den upplevda användarvänligheten, upplevda användbarheten, attityder att 
till att använda, intentioner till att använda, samt den faktiska användningen. Modellen kan 
användas för att studera anammande av teknologier bland såväl individer som organisationer. 
TAM kan enligt Pedersen betraktas som ett specialfall av TRA, eftersom TAM är särskilt 
fokuserad till anammande av teknologier.31 Adoptionstraditionen knyter an till ekonomifältets 
forskning om konsumentbeteende,32 men också uses & gratificationstraditionen,33 vilken är 
vanlig inom medie- och kommunikationsforskningen. I samtliga traditioner är det vanligt att 

                                                 
23 Hartley (2002) 
24 Bergström (2005) 
25 Rogers (2003:288) 
26 Rogers (2003) 
27 Pederson & Ling (2002)  
28 Fishbein & Azjen (1975) 
29 Azjen (1985)  
30 Davids (1989)  
31 Pedersen (2001) 
32 Kotler et al (2001), Hoyer & MacInnis (2003) 
33Blumler & Katz (1974) McQuail (1987) Weibull (1983) Lull (1990) Bergström, Wadbring & Weibull (2005) 
Moores (1993) 
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söker förstå människors val av medier. Inom uses & gratificationsforskningen studeras bl.a. 
hur och varför människor använder olika medier, och inom konsumentbeteende studeras 
människors beslutsprocesser och användning av produkter och tjänster i allmänhet. 
Människors val av medier påverkas av individuella, strukturella och samhälleliga faktorer. 
Inte sällan präglas mediekonsumtionen av vanor,34 men det betonas att individen gör aktiva 
val. Den enskilda valsituationen spelar in såtillvida att människor väljer den tjänst eller 
produkt som är enklast och bekvämast för tillfället, vilket påverkas av exempelvis tid, olika 
alternativ, resurser, om det sker påverkan från andra människor m.m. Man bör ta hänsyn till 
mediekonsumentens livssituation och behov, motiv för medieanvändning, men också hurdana 
de är som människor.35  
  
Inom den tredje forskningstraditionen om domesticering studeras framförallt hur teknologier 
införlivas i vardagslivet. Domesticeringstradition har sina rötter i brittisk medieforskning. 
Fokus är på hur människor faktiskt använder medieteknologi, vilket inte alltid är på det sätt 
som denna var tänkt att användas. En utgångspunkt är att samtidigt som teknologin förändras 
snabbt är det annorlunda med människornas behov och vanor. Domesticeringsperspektivet 
domineras av beskrivande sociologiska studier som karaktäriserar användningen utifrån 
sociodemografiska faktorer och man studerar såväl individer som grupper i samhället.36 
Samtidigt intresserar man sig också för konsekvenserna i samhället av att människor 
införlivar teknologier i vardagslivet.37 Domesticerings-traditionen  kan relateras till uses & 
gratifications traditionen kring vilken roll och funktion mobiltelefonen får i vardagen. 
Människor skapar medvetet eller undermedvetet relationer till olika medier beroende på dess 
funktioner och för- och nackdelar. Inom uses & gratifications traditionen har man exempelvis 
studerat olika mediers funktioner för människor; om de är informations- eller 
förströelseorienterade, och om de upplevs vara en bas eller ett komplement. För nyheter utgör 
exempelvis morgontidningen vanligen ett basmedium, och internet ett komplement,38 även 
om dessa mönster är föränderliga.39 På ett liknande sätt kan det studeras vilken funktion 
mobiltelefonen får i vardagslivet, och vilka behållningar människor får genom att använda 
den. 
 
De tre traditionerna skiljer sig åt i fråga om makro- eller mikroperspektivet. Vidare kan sägas 
att diffusions- och domesticeringsstudierna vanligen är beskrivande. I diffusionsstudierna 
kategoriseras människor utifrån huruvida de anammat olika medietekniker. Sedan görs 
analyser av dessa människor utifrån exempelvis sociodemografiska faktorer. 
Förklaringsdimension utnyttjas främst till att förklara anammande utifrån innovationens och 
kommunikationskanalernas karaktär. Exempelvis att det vid anammande av mobiltelefoni 
sker en påverkan från faktorer som exempelvis osäkerhet, initiala och löpande kostnader, 
relativ fördel, kompatibilitet och komplexitet.40 Forskare inom adoptionstraditionen är mer 
inriktade på förklaringar av människors beteende utifrån ett individperspektiv. Inom 
domesticeringstraditionen är man istället mer intresserad av hur människor använder 
mobiltelefonen, och vilka konsekvenser denna användning får, för såväl individer som 
grupper.41 I det följande ämnar jag diskutera forskningen kring hur mobiltelefonin har 
spridits, anammats, och domesticerats mer ingående. 
                                                 
34 Lull (1990) Christiansen & Bergström (1998), Westlund (2004) 
35 Bokelund (1995) Bergström, Wadbring & Weibull (2005) Moores (1993) 
36 Pedersen (2001) Ling (1997) Townsend (2000)  
37 Silverstone & Hirsch (1992) Silverstone & Haddon (1996) 
38 Weibull & Kratz (1995), Bergström 2005, Bergström, Wadbring & Weibull (2005) 
39 Westlund (2007a) 
40 Rogers (2003) Pedersen & Methlie (2004) Katz & Sugiyama (2006) 
41 Pederson & Ling (2002) 
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4. Mobiltelefonins spridning 
 
När mobiltelefonerna först började spridas bland svenskarna under åttiotalet så var det en 
medieteknik som användes framförallt bland högutbildade affärsmän, men också inom vissa 
servicenäringar som exempelvis åkerier. Mobiltelefoner var stora, svarta klumpar som man 
helt enkelt använda för att kunna ringa samtal var man än befann sig. Funktionerna skiljde sig 
inte särskilt, och designmässigt var de alla tämligen lika varandra. En stor fördel för 
mobiltelefonens spridning var att man kan ringa till fasta telefoner, inte bara mobiltelefoner. 
Dess enkelhet och likhet med vanliga telefoner var en viktig fördel.42 I detta avsnitt tas fasta 
på att diskutera den mobiltelefoniforskning som fokuserar mobiltelefonens spridning på 
makronivå. Sådana diffusionsstudier är vanligen av beskrivande karaktär och den 
metodologiska ansatsen är vanligen kvantitativ i form av enkäter. I analysen av användare 
kategoriseras dessa vanligen utifrån sin benägenhet att anamma innovationen, men också 
utifrån sociodemografiska faktorer. Det bedrivs en hel del diffusionsforskning inom industrin 
i syfte att skapa en överblick över konsumenternas beteenden. Rapporten fokuserar primärt 
vetenskapliga undersökningar, varav somliga emellertid utförs i samarbete med industrin. I 
detta avsnitt har forskningen om mobiltelefonens spridning delats upp utifrån dess roll som 
kommunikationsmedium och som multimedium. I rapporten redovisas ett urval av 
forskningen om mobiltelefonens spridning. Det finns väldigt många studier som behandlar 
spridning av mobiltelefoni som dock inte tas upp här.43 
 
4.1. Mobiltelefonen som kommunikationsmedium 
 
Det är av naturliga skäl svårt att statistiskt bedöma om den globala spridningen av 
mobiltelefoni. Tillgängliga forskningsresultaten om mobiltelefonins spridning är vanligen 
begränsade till nationella gränser. Statistik och bedömningar av den globala spridningen 
återfinns hos olika aktörer i telekombranschen och bland internationella 
marknadsundersökningsinstitut, vanligen är denna information inte tillgänglig. Emellertid 
används dessa resultat som underlag i vetenskapliga sammanhang.44 Ett institut bedömde att 
det fanns 2.2 miljarder mobiltelefonanvändare i världen år 2005, vilket motsvarar omkring en 
tredjedel av världens befolkning. 45 Enligt ett annat institut uppskattades det finnas omkring 
2.6 miljarder abonnenter i september 2006, och att det till slutet av 2007 kommer att passera 
tre miljarder.46 Samtidigt bedömer ett tredje institut att det kommer att finnas 3.2 miljarder 
abonnenter år 2011.47 Om man gör en övergripande bedömning av denna information kan 
man dra slutsatsen att inom något år har omkring hälften av världens människor en 
mobiltelefon.  
 
Den vetenskapliga forskningen om spridningen av mobiltelefonen som 
kommunikationsmedium behandlar vanligen diffusionsprocessen utifrån ett nationellt 
perspektiv. I många utvecklingsländer är spridningen av mobiltelefonen relativt låg. I dessa 
länder är vanligen spridningen olika bland olika grupper i samhället; det är en klassfråga. 
Bland de industrialiserade länderna uppträder intressanta mönster. I Ryssland är 
mobiltelefoner tämligen dyra och främst ett fenomen för medel- och överklassen, i synnerhet 

                                                 
42 Robinson & Robinson (2006) 
43 En sökning i Google Scholar på ” diffusion of mobile phones” gav 8470 sökträffar den 12 februari 2007. 
44 Skouby (2006) Melody (2006) Sangwan & Pau (2005) 
45 www.wcisdata.com 
46 https://www.wirelessintelligence.com 
47 http://mic.iii.org.tw 
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bland män.48 I länder som uppnått en bred spridning utjämnas skillnaderna mellan olika 
grupper. I studier från Finland betonas att mobiltelefoner blivit en naturlig del av människors 
liv och kultur. Dess spridning är bred i alla samhällsgrupper, inte längre bara bland ungdomar 
och män.49 Studier från Israel visar att de på bred front har anammat mobiltelefonin snabbt,50 
likaså i Danmark.51 Flera japanska forskare diskuterar att mobiltelefonen har en bred 
spridning i Japan, vilket har påverkats av särskilda sociala och kulturella kontexter. Det har 
skett en förskjutning från användning bland affärsmän, till ungdomar, och vidare till 
befolkningen i stort. I övergången från affärsanvändare till en bredare spridning blev 
mobiltelefonen alltmer ett personligt medium som ger utrymme för olika funktioner. 
Spridningen av mobiltelefoni accelererade först efter 1992 då kostnaderna innan dess var 
alltför höga. 52 I Sverige finns fler abonnemang än användare,53 men trots det finns det 
grupper i det svenska samhället som inte har en mobiltelefon, framförallt de äldre. Bland 
somliga grupper, som tonåringar och yngre vuxna, har alla en egen mobiltelefon.54  
Tonåringar och unga vuxna har ofta en positiv inställning till att anamma ny medieteknik så 
som mobiltelefoni. Bland anledningarna till att inte anamma är privatekonomiska skäl. En 
norsk studie visar att ett annat argument som angivits är att man av ideologiska skäl är mot 
ägande och användning av mobiltelefoni.55  
 
En del mobiltelefoniforskning behandlar hur den faktiska användningen kan karaktäriseras. 
Det kan vara kvantitativa studier som intresserar sig för frekvens och typ av användning bland 
olika grupper av personer. Exempelvis har Bolin gjort en jämförelse av svenskarnas 
mobiltelefonianvändning visar att svenska män använder sina mobiltelefoner för att prata 
oftare än vad kvinnor gör, vilka i sin tur är mer frekventa när det gäller att skicka SMS. 
Tonåringar och unga vuxna är mer frekventa användare av mobiltelefonen än andra 
åldersgrupper i samhället, bland dessa har i princip samtliga en egen mobiltelefon.56 
Därutöver finns undersökningar som görs av organisationer som Post & Telestyrelsen, i vilka 
användning av olika mobiltelefonitjänster sätts i relation till såväl den svenska som övriga 
nordiska marknaden. Exempelvis konstateras att SMS-användandet är lägre i Sverige än 
övriga nordiska länder p.g.a. att priset är högre. SMS betraktas dock som en populär tjänst i 
förhållande till MMS; svenskarna skickar SMS trettio gånger så ofta som MMS.57 Ett 
perspektiv kan handla om att analysera ökningen av en tjänst som SMS över tid; t.ex. att 
svenskarna skickade 22 procent mer SMS under 2006 än 2005. Det görs också jämförelser 
med andra länder. Svenskarna skickar färre SMS än övriga länder i norden. Finländarna 
skickar SMS dubbelt så ofta, norrmännen fyra gånger så ofta och danskarna sex gånger så 
ofta.58 Det sker en ökning i användningen av såväl MMS, SMS och röstsamtal bland 
svenskarna och de förklaringar som framförs handlar om att prissättningen är lägre. 
Emellertid spelar givetvis även flera andra faktorer in, och prisets roll är av olika betydelse i 
olika grupper. I Japan kan abonnenterna endast skicka SMS till människor som är abonnenter 
hos samma telekomoperatör. SMS-användningen är förhållandevis liten jämfört med andra 
länder p.g.a. detta. Däremot är det möjligt att skicka e-post till vem man vill med hjälp av 

                                                 
48 Vershinskaya (2002) 
49 Puro (2002)  
50 Schejter & Cohen (2002)  
51 Constantiou et al (2005) 
52 Matsuda (2005a), Okada (2005), Kohiyama (2005) 
53 PTS (2006b) 
54 Bolin (2005) 
55 Ling & Helmersson (2000) 
56 Bolin (2005, 2006) 
57 Öst (2005) 
58 PTS (2006b) 
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mobiltelefonen. Japanerna har valt e-post före SMS. Detta förklarar varför japaner skickar 
flest e-postmeddelanden från mobiltelefonen jämfört med övriga länder.59 
 
Skandinavien och de asiatiska länder tycks ligga i framkanten när man betraktar spridningen 
av mobiltelefoni ur ett globalt perspektiv, men det är å andra sidan så att övriga länder 
knappar in eftersom marknaden i dessa länder har mognat. Robbins & Turner argumenterar 
att den teknologiska och kulturella utvecklingen av mobiltelefonen drivs fram av asiatiska och 
skandinaviska länder, inte av USA. Därför sker det enligt deras mening en omvänd 
kulturimperialism.60 En sammanfattande slutsats är att diffusionsforskare vanligen studerar 
användningen av mobiltelefoni tämligen väl avgränsat. Man fokuserar kring spridningen av 
en enskild funktion och en enskild nation. 
 
4.2. Mobiltelefonen som multimedium 
 
Mobiltelefonen har börjat bli en ersättare till vanliga hemtelefoner i ett globalt perspektiv. Det 
hävdas också att den på vissa fronter även ersätter vanligt Internet.61 Det finns prognoser och 
förhoppningar om att människor i utvecklingsländer kommer att skaffa sina första 
internetvanor via mobiltelefonen, inte via datorn.62 Underlaget för bedömningen av den 
globala spridningen av mobiltelefonen som multimedium är osäker. Den baseras på 
information från telekom-aktörer och internationella marknadsundersökningsinstitut. I 
forskningen diskuteras varför 3G-standarden generellt haft en långsam spridning, ser olika ut 
mellan olika geografiska regioner, och skiljer sig mellan olika teknologistandarder. Den 
forskning som bedrivs om spridningen av mobiltelefonen som multimedium är till stor del 
fokuserad kring användaren som konsument, och hur denne ska lockas till användning. I 
Europa lyfts Sverige, Italien och Storbritannien fram som länder där utvecklingen av 3G har 
kommit längst. Det diskuteras att denna ökning skett framförallt sedan operatörer lanserat 
tilltalande abonnemang, ofta till paketpris med rabatt på högpresterande mobiltelefoner.63 
Somliga nationer har en särskilt bred spridning av mobiltelefonen som multimedium. Japan 
och Syd-Korea brukar nämnas, men också de nordiska länderna. Matsuda konstaterar att 
spridningen av internet i mobiltelefonen vid en internationell jämförelse var högst i Japan de 
inledande åren av 2000-talet. Under 2002 hade fyra utav fem japaner ett abonnemang på 
internet till sina mobiltelefoner. Den snabba spridningen har gynnats av att mobilt internet64 
har marknadsförts till allmänheten, inte endast affärsanvändare. För många japaner har deras 
första erfarenhet av internet varit genom mobiltelefonen, inte med datorn.65 
 
Det finns relativt mycket forskning om hur olika sociodemografiska grupper anammat 
mobiltelefonen. Exempelvis visar en studie att de tidiga accepterarna av mobilt internet i 
Taiwan som yngre ensamstående män i åldern 21-40 år.66 I en studie som görs i samarbete 
mellan Helsingfors Tekniska Universitet, Nokia och olika telekomoperatörer i fem europeiska 
länder samt USA, konstateras att användningen av mobiltelefonen som multimedium uttryckt 
genom användning av mobilt internet, ännu är tämligen begränsad. Ett program har registrerat 
omkring tvåtusen mobiltelefonkonsumenters beteende med deras mobiltelefoner under flera 

                                                 
59 Kohiyama (2005) 
60 Robbins & Turner (2002)  
61 De Souza e Silva (2006) 
62 Mobilefrontiers (2006) 
63 www.umts-forum.org 
64 Särskilt operatören DoCoMo’s internettjänst I-mode har marknadsförts till allmänheten 
65 Matsuda (2005a) 
66 Hun et al (2003)  
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månaders tid. Bland de slutsatser som kan dras är att de som använder mobilt internet 
vanligen är unga vuxna och män. En annan slutsats är att innehavet av en 3G-telefon fungerar 
som en drivkraft till en mer omfattande användning av mobilt internet. Det är dock en 
minoritet av användarna som genererar den mesta datatrafiken.67 På liknande sätt har det 
tidigare konstaterats att tillgång till bredband uppvisar ett positivt samband med ökad 
användning av internet.68 En studie från 2005 visar att sju procent av svenskarna använde 
nyheter i mobiltelefonen minst någon gång per månad. Användningen är högst bland 
människor i åldern 15-49 år, bland högutbildade, storstadsmänniskor och bland 
internetanvändare.  Dessa personer är inte bara i högre utsträckning användare 
överhuvudtaget, men också mer frekventa i sin användning.69 En uppföljande undersökning år 
2006 visar liknande resultat i adoption bland olika grupper. Dock har det skett en ökning till 
elva procent som använder nyheter i mobiltelefonen minst någon gång per månad.70 I en 
undersökning av nyutexaminerade akademiker i Göteborg under 2006 fastslås att det är en 
mycket heterogen grupp. Bland dessa högutbildade är det framförallt teknologer som 
använder mobiltelefonen för internet och nyheter, följt av ekonomer, jurister och naturvetare. 
Akademiker från vård, pedagogik och samhällsvetenskap använder dessa tjänster i betydligt 
mindre utsträckning. Det framgår också tydligt att män anammat dessa tjänster till större grad 
än kvinnor. Tolv procent av männen tar del av nyheter i mobiltelefonen minst någon gång per 
vecka, men endast en procent av kvinnorna.71 
 
I andra studier har man studerat spridningen av 3G. Under 2006 utgjordes andelen utgående 
samtal i det svenska mobiltelefonnätet till tio procent av samtal i 3G-nätet.72 Det framförs 
inga förklaringar till denna spridning. Det förefaller dock rimligt att det sker en ökning av 3G-
spridning i takt med att utbudet till konsumenterna förändras, fler tillgängliga 3G-
mobiltelefoner till allt fördelaktigare priser. Det påverkas givetvis också av konsumenternas 
bedömning av kvalitén i 3G-nätet och det utbud av tjänster som tillhandahålls. Det finns också 
andra beskrivande studier kring spridningen och användningen av mobiltelefonen som 
multimedium. Dessa handlar exempelvis om frekvensen i användningen av olika 
innehållstjänster; som nedladdning av innehåll och användande av e-post eller nyheter.73 Det 
kan också vara analyser av förändring i omfattningen av användning av datatjänster i 
mobiltelefonen över tid.74 Förklaringar till dessa förändringar måste enligt min mening sökas i 
förståelsen av förändringarna av såväl mediernas utbud som individernas sociala situation. 
 
En reflektion kring resultaten från forskningen om mobiltelefonins spridning som 
multimedium är att den empiriska tyngden är tämligen svag. Forskningen utgår ofta från 
andra perspektiv än användarna. Dess fokus är istället teknologiska och ekonomiska 
möjligheter samt politiska beslut. Denna forskning tar ofta avstamp i en idé om att 
mobiltelefonen som multimedium har en stor potential, men att man ännu inte lyckats med att 
framgångsrikt få potentiella användare att anamma den. Det förs diskussioner om spridningen 
av mobiltelefonen som multimedium, och varför diffusionsprocessen anses gå långsamt.75 Det 
finns många osäkerhetsmoment i detta sammanhang. 3G och mobilt internet kanske inte 
                                                 
67 Versakalo (2006)  
68 Bergström (2005) 
69 Westlund (2006a) 
70 Westlund (2007c) 
71 Ohlsson (2007) 
72 PTS (2006b) 
73 PTS (2005c, 2005d) Bolin (2005, 2006) Westlund (2006a, 2006b, 2007a, 2007b) Matsuda (2005b) 
74 PTS (2006b) 
75 Wilson (2006), Melody (2006) Funk (2005) Lehr & McKnight (2005) Bohlin et al (2004) Frattasi et al (2005) 
Foggin (2005) Goandal (2006) 
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kommer att anammas och användas på det sätt företagen avsett. Det kan också uppstå 
skillnader i anammande i förhållande till de prognoser som ges av såväl industrin som 
forskare. Flera av de studier som för diskussioner kring utvecklingen utifrån ett 
diffusionsperspektiv saknar alltså empirisk tyngd. Dessa bör därför enligt min mening inte ses 
som renodlade analyser av mobiltelefonens faktiska spridning. I en del fall formar tillgänglig 
branschstatistik, d.v.s. sekundärkällor, en utgångspunkt för texter av mer diskuterande 
karaktär. I dessa studier är den teoretiska utgångspunkten är diffusionsteori, där man vilar mot 
sekundärkällor, och sedan för en diskussion. Min bedömning är att diffusionsforskningen är 
tämligen allierad med industrin och deras intresse för tillämpad forskning. Man fokuserar 
övergripande mönster och trender. Forskningen pekar mot att det framförallt somliga grupper 
av individer som anammat mobiltelefonen som multimedium. Det är unga vuxna män som 
vanligen har en tämligen hög inkomst och utbildning. I forskningen förs samtidigt en 
diskussion om att diffusionsprocessen går långsammare än förväntat. Det diskuteras att det 
främst beror på kvalitén i de tjänster som erbjuds, inte att det inte skulle finnas någon 
efterfrågan alls.  
 

5. Adoption av mobiltelefoni. 
 
Det har diskuterats att forskare inom adoptionstraditionen fokuserar kring att förklara 
beteenden på en individnivå. Detta görs vanligen utifrån tre olika traditionella utgångspunkter, 
TRA, TPB och TAM. 76 Adoptionsstudier har använts som utgångspunkt för studier av 
anammande av mobiltelefonen som kommunikationsmedium77 men framförallt 
multimedium.78 Samtidigt kan det ges förklaringar till adoptionsbeteende också i forskning 
som inte anknyter till de traditionella utgångspunkterna. Matsuda söker förklara den snabba 
spridningen av mobiltelefoni bland japaner. Hon argumenterar att männen ofta uppgav att de 
skaffade en mobiltelefon för att deras arbete uppmanade dem till det. Kvinnor å andra sidan 
kände sig uppmanade av sin familj att skaffa.79 Adoption bland barn och ungdomar har tagit 
fart sedan införandet av kontantkort i Japan år 1999. Barnen har önskat ett privat medium, och 
föräldrarna har önskat mer kontroll. Föräldrar känner ett behov av att kunna kommunicera 
med sina barn och veta vad de gör. De japanska barnen tillbringar mycket tid utanför hemmet; 
i skolan på dagen och kurser och aktiviteter på kvällstid. Detta har frammanat införskaffandet 
av mobiltelefoni till dem. 80 
 
Bland de studier som gjorts inom adoptionstraditionen kan nämnas att Pedersen tillämpat en 
bearbetad modell av TPB, teorin om planerat beteende. Han säger sig förklara 49 procent av 
de tidiga accepterarnas intentioner att använda mobiltelefonen som multimedium genom olika 
tjänster.81 Constantiou har tagit sin utgångspunkt i TAM, och sedan i kombination med andra 
teorier studerat användningen av avancerade mobila data servicetjänster (AMDS). Hon 
identifierar fyra grupper av mobiltelefonanvändare; 1) talkers, 2) writers, 3) photographers 
och 4) surfers. Dessa har segmenterats utifrån hur de använder sin mobiltelefon. ”Talkers” är 
de som endast använder röstsamtalsfunktionen, sedan grupperas de utifrån hur de anammat 
också andra tjänster. ”Surfers” är människor som använder såväl kamera, SMS, MMS och 
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77 Kwon & Chidambaram (2001) 
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mobilt internet. Denna grupp består främst av teknikintresserade med medelhög inkomst. De 
har flera års erfarenhet av att använda mobiltelefon, och byter upp sig ofta.82  
 
I en annan adoptionsstudie argumenterar Pedersen & Methlie att det måste utvecklas 
innehållstjänster som är särskilt utformade för mobiltelefoner. Det bör finnas behov av dessa 
tjänster, vilket handlar om att de ska upplevas som användbara, funktionella och 
lätthanterliga. De anser att det måste finnas en balans i komplexitet och användarvänlighet, 
liksom en bredd i innehåll och funktioner som erbjuds.83 I en annan undersökning 
argumenterar Nysveen, Pedersen & Thorbjornsson att det finns fyra övergripande faktorer 
som påverkar människors intentioner att använda mobila tjänster; motiv, attityder, normativ 
påverkan, och känsla av kontroll.84 Pagani har tillämpat en reviderad TAM-modell i en studie 
av adoption av 3G-tjänster i sex olika länder. Hennes slutsats är att det finns fyra avgörande 
kriterier för huruvida människor använder dessa tjänster. Det viktigaste kriteriet är upplevd 
användbarhet, följt av användarvänlighet, pris och överföringshastighet.85 Även i 
marknadsundersökningar studeras självklart intentioner och behov; studier från Danmark 
pekar mot ett stort behov av flexibilitet i livet och mobilt internet upplevs bidra till detta.86 Ett 
mobilt internet värderas i konsumenternas ögon efter deras erfarenheter av det datorbaserade 
internet, och möjligheten att välja mellan dessa två medier. Constantiou betonar att människor 
har begränsat med tid per dygn, och att många har tillgång till vanligt internet under stora 
delar av dygnet.87 Flera forskare söker förklara den breda spridningen i användning av mobilt 
internet i Japan. Matsuda betonar kulturella skillnader i människors behov. Hon diskuterar att 
mobiltelefoner passar japanerna, som är vana vid små bilar, små lägenheter o.s.v. Att 
mobiltelefonen och dess skärm är liten upplevs inte som något större problem. I andra kulturer 
är behoven i generell mening annorlunda.88 Barry & Yu argumenterar att mobilt internet i 
Japan är framgångsrikt eftersom det inte endast är internet överfört till mobiltelefonen. Istället 
är det anpassat till japanernas behov av kommunikation och frihet.89 Det argumenteras också 
att för att förstå adoptionen av mobiltelefoni i olika grupper måste man söka förklaringar på 
såväl samhälls- som individnivå.90 
 
Människor kan ha olika kunskap om mobilt internet och dess möjligheter; somliga känner till 
det, andra gör det inte. Bland dem som känner till att det finns ett mobilt internet finns det 
personer som använder det, men även dem som inte gör det. Det kan finnas flera anledningar 
till varför man anammat eller avstått, exempelvis behov, kunskap eller ekonomiska 
möjligheter. I flera studier diskuteras hur externa faktorer som kopplas till vad man kan likna 
teknologi och medieutbudet påverkar människors benägenhet att anamma mobiltelefoni. 
Sådana faktorer är innehållsutbud, dataöverföringshastighet, behov, mobiltelefoners prestanda 
och prismodeller m.m. En vanligt förekommande uppfattning är också att utvecklingen av 
innehållstjänster går trögt,91 och att intresset bland konsumenterna är svalt. Somliga forskare 
argumenterar att externa faktorer har en stor påverkan på huruvida människor väljer att 
anamma mobila tjänster. Exempelvis diskuteras att mobilt internet till stor del kommer att 
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drivas av tjänster och utbud som konsumenter uppskattar.92 Det argumenteras att utifrån ett 
användarperspektiv så är användarvänligheten och innehållutbudet begränsat, vilket bromsar 
intresset.93 Påverkan sker också genom formerna som mobilt internet erbjuds, hur enkelt det 
är att besöka olika sajter och prissättningen för dessa.94 Även möjligheten för användare att 
vara medskapare av innehåll kan påverka utvecklingen.95 I Japan har telekomoperatörer låtit 
icke-användare av mobiltelefoni och internet vara med i utvecklingsarbetet av mobilt internet. 
Man har strävat efter att sprida dessa tjänster till den breda allmänheten.96 
 
Forskningen visar att benägenheten att anamma mobiltelefonen som multimedium kan 
relateras till människors grundläggande attityder om vad en mobiltelefon är och kan vara. 
Somliga ser mobiltelefonen endast som ett interpersonellt kommunikationsmedium eftersom 
det är vad den traditionellt sett har varit. Andra ser istället mobiltelefonen som det 
multimedium den har blivit. Okazari diskuterar att man i Japan betraktar mobiltelefonen som 
en enhet som man kan surfa på internet med. I många andra länder betraktas emellertid datorn 
vara det enda redskapet för att nå internet. 97 Forskning om den svenska kontexten visar att det 
finns olika dimensioner i människors attityd till mobiltelefonen. Somliga betraktar den endast 
som ett personligt kommunikationsmedium. Man vill också låta den förbli så eftersom man 
vill känna en distans från vad man kallar mediebrus. Det argumenteras att det är ett intrång i 
den personliga sfären att få SMS-reklam eller liknande, och även att det upplevs som stressigt 
att ha internet i mobiltelefonen. Andra ser mobiltelefonen som ett multimedium, och är 
positivt inställda till att börja använda den på ett sådant sätt.98 
 
Studier indikerar att för yngre människor är det vanligt att föräldrarna förser dem med 
medietekniken. Emellertid är det andra jämnåriga som påverkar dem i sitt beslut om vad de 
skall köpa; märke, modell, funktioner o.s.v.99 Vid köp av medieteknik spelar vanligen 
personlig påverkan en viktig roll, genom att människor konsulterar varandra inför köp av nya 
produkter.100 Med Internets utveckling kan man se att sådan information också utbytes på 
Internet. På forum kan konsumenterna utvärdera sina köp, och dela med sig av sina 
erfarenheter till presumtiva köpare. Människor val av medier och teknologier bestäms av flera 
olika faktorer såsom behov och motiv. Teknologi kan vara spännande och prestigefyllt. 
Somliga införskaffar en viss teknologi p.g.a. sitt intresse för teknologin i sig.101 Intresset för 
olika innehållstjänster i mobiltelefonen påverkas av såväl den generella attityden till att 
anamma ny medieteknik, som intresset/behovet för det särskilda innehållet. Det görs studier 
av intresset för specifikt innehåll inom adoptionstraditionen. Exempelvis visar resultaten från 
en studie att somliga människor uttrycker ett intresse för tjänster där innehållet knyts till 
användarens geografiska position. Det handlar om att få information eller reklam som är 
anpassad till den plats en person befinner sig vid.102  
 
Vid val av mobiltelefon sker ett samspel mellan mobiltelefonens attribut och individers 
behov, intressen, motiv och ekonomi. I forskningen om mobiltelefoner framhävs ofta dess 
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positiva egenskaper i form av mobilitet och flexibilitet. Som kommunikationsmedium kan 
människor nå varandra genom att ringa, skicka SMS o.s.v. oavsett var de är. Det innebär att 
vardagen kan struktureras på andra sätt än när man inte hade en mobiltelefon. Spridningen av 
mobiltelefonen som multimedium öppnar även möjligheter till att hantera olika aktiviteter. 
Mobiltelefoner anses förändra tempot och effektiviteten i livet. Människor kan dessutom vara 
mer flexibla i sin kommunikation med omvärlden. Exempelvis att man kan kontakta varandra 
och ändra planerade tider och platser för sammankomster.103 Inom uses & gratifications 
forskningstraditionen har man studerat vilka olika belöningar eller sorters tillfredställelse som 
människor får från olika medier. Exempelvis kan medier ge människor information, 
underhållning, förströelse, kunskap, men också ge en social kontext, sällskap, eller hjälpa en 
person att forma en identitet.104 Användningen av mobiltelefoner ger människor olika 
behållningar; forskningen visar att mobiltelefoner kan associeras till lycka, bekvämlighet och 
njutning.105 Pedersen & Methlie diskuterar att flera studier visar att mobiltelefonen uppfattas 
som ett personligt, tillgängligt och funktionellt medium. Människor uttrycker också att de kan 
få underhållning och avslappning.106 Forskningen intresserar sig för människors behov av och 
motiv för att anamma mobiltelefoni. I dagsläget intresserar sig forskarna framförallt för 
adoptionen av multimediala tjänster, såväl intentioner, attityder och beteende. En central fråga 
inom adoptionsforskningen handlar om varför man vill eller inte vill anamma. I det 
kommande avsnittet diskuteras istället ett annat forskningsperspektiv som fokuserar hur 
mobiltelefonen har införlivats i vardagslivet. 

 
6. Mobiltelefonens roll som del av vardagslivet 

 
Domesticeringstraditionens studier syftar till att belysa hur mobiltelefonen används i 
vardagslivet.107 Ett vanligt argument är att domesticeringsprocessen är pragmatisk och går 
mellan social och teknologisk determinism och fokuserar på hur individer själva skapar 
mening i de situationer de befinner sig i.108 I detta avsnitt diskuteras forskning med 
mobiltelefonen som studieobjekt utifrån ett brett perspektiv. I fokus är mobiltelefonens roll i 
människors liv, vilket analyseras bl.a. utifrån kön och ålder. Inom mobiltelefoniforskningen 
har det studerats hur användningen skiljer sig åt mellan olika grupper i fråga om kön och 
ålder.109 I dessa studier har man intresserat sig för hur mobiltelefonen anammats och används 
för olika sorters tjänster, och att det visat sig finnas skillnader mellan män och kvinnor.110 
Lemish och Cohen har studerat hur män och kvinnor använder mobiltelefonen i Israel. De 
konstaterar att män tillskriver mobiltelefonen en roll som en aktiv teknologi medan kvinnor 
domesticerat den med grund i deras behov av att kunna nås; män vill kunna nå andra, kvinnor 
vill kunna vara nåbara.111 En bred samling forskare har i en antologi redovisat studier av hur 
ungdomar använder mobiltelefonen i flera olika länder. Bland slutsatserna är att ungdomarna 
bör ses som en heterogen grupp. Mobiltelefonen används på flera olika sätt. De flesta 
använder den som en ett verktyg för att skapa och upprätthålla kontakt med andra ungdomar. 
Mobiltelefonen är ett personligt medium som utgör en central del av ungdomars vardagsliv.112 
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Ungdomar tenderar att skaffa sig särskild kompetens att använda mobiltelefonens 
funktioner.113 Det har även gjorts en rad olika studier av tonåringars användning av 
mobiltelefonen i norden. Vilka funktioner man använder och vilken roll mobiltelefonen har i 
sociala sammanhang i vidare bemärkelse.114 En slutsats är att tonåringar är en heterogen 
grupp med skillnader mellan olika åldrar och kön.115 Wilska konstaterar att användningen av 
mobiltelefoner bland yngre är relaterat till deras allmänna konsumtionsmönster och 
livsstilar.116  
 
Domesticeringsforskningen inriktas bl.a. på hur mobiltelefonen används i relation till 
vardagslivet, liksom konsekvenserna av denna användning. Mobiltelefonen är ett 
lättillgängligt medium för att lösa vardagliga situationer. Det finns studier kring hur 
mobiltelefonen används av hemmafruar,117 men också särskilda yrkesgrupper i samhället så 
som servicetekniker.118 Inom domesticeringstraditionen har det framförallt forskats kring 
mobiltelefonen som kommunikationsmedium. Bland de studier som gjorts om mobiltelefonen 
som multimedium utgör en japansk antologi på engelska ett centralt verk. Antologin 
behandlar mobiltelefonen som såväl kommunikationsmedium som multimedium. Med det 
avser jag att man studerar dels hur mobiltelefonen används för röstsamtal och SMS, dels 
användningen av datatjänster och liknande.119 Mobiltelefonen används framförallt för att 
upprätthålla och förbättra de relationer man skapat med människor, snarare än att etablera helt 
nya kontakter. Studier från Japan visar att de e-post meddelanden som skickas med 
mobiltelefon vanligen sänds till människor man känner väl. E-post som skickas via datorn 
däremot används till ett större kontaktnät. En förklaringsfaktor är att mobiltelefonen används 
mer i arbetet.120 Användning av e-post i mobiltelefonen är mer utbrett bland kvinnor än män i 
Japan. Det förklaras utifrån att mobiltelefonen inte upplevs som komplicerad, och att 
kvinnorna är mer sociala.121 Miyata et al gör en jämförelse av hur japaner använder internet i 
datorn och mobiltelefonen. Bland yngre är kvinnor de mesta användarna, bland äldre råder 
den motsatta situationen. E-post i mobiltelefonen används främst för kontakter med nära 
bekanta. E-post via datorn används för kontakter med människor i vidare mening.122 Det har 
även gjorts studier som fokuserar kring användning av olika funktioner såsom MMS och 
mobiltelefonkamera i Italien,123 och mobiltelefonkamera i Japan.124 
 
Inom forskningen om mobiltelefoni tycks det råda en konsensus om bilden av mobiltelefonen 
som ett medium som frigör sina användare från begränsningar i tid och rum. Levinson 
argumenterar att mobiltelefonen av flera olika skäl har förändrat människors relation till 
världen. Det eftersom den digitala världen smälter samman med den fysiska genom att 
mobiltelefonen möjliggör olika former av kommunikation och massmedia vart än individen 
befinner sig.125 Fujimoto skriver att mobiltelefonen frigör sociala och geografiska 
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dimensioner, men också möjligheten att göra flera saker samtidigt i vardagslivet.126 Genom 
mobiltelefonen kan människor kommunicera utan att vara bundna till en särskild plats, som 
hemmet eller kontoret. Liknande utveckling har skett med exempelvis radio, CD och TV. 
Också de Souza e Silva diskuterar hur mobiltelefonen förändrar människans perspektiv på 
rumsliga begränsningar, eftersom denne nu kan vara ständigt uppkopplad mot den digitala 
miljön. Mobiltelefonen förändrar våra sociala sammanhang och de platser vi besöker, såväl 
fysiska som digitala. Hon argumenterar att mobiltelefoner inte skall analyseras som telefoner, 
men snarare som mikrodatorer. Det eftersom dessa enligt hennes mening idag mer liknar små 
datorer som man också kan ringa med.127 Mobiltelefonen frigör alltså människan från många 
begränsningar. Samtidigt medför den att människor blir mer bundna av just mobiltelefonen i 
sina vardagsliv.128 Ito menar att forskningen om mobiltelefoni medfört ett fördjupat fokus på 
den fysiska användarmiljön. Mobiltelefonen kan användas på olika sätt i olika kontexter.129  
 
Gergen betonar att mobiltelefonen har en enorm kapacitet som kommunikationsmedium, och 
att denna kapacitet fortsätter att öka genom att den integrerar internet.130 Mobiltelefonen är i 
grunden en kommunikationsteknologi, men den omvandlas till ett kulturellt fenomen och en 
personlig pryl bland dess användare. Det hävdas att mobiltelefonen konstrueras socialt inom 
olika kulturer, att den som teknologiskt medium omformuleras till en kulturell artefakt bland 
människor i olika kulturer.131 En del forskare diskuterar att mobiltelefonen kan ses som en 
kulturell teknologi. De menar att mobiltelefoniteknologin påverkar kulturen, men också att 
kulturella värderingar påverkar mobiltelefoniutvecklingen.132 Somliga forskare argumenterar 
att mobiltelefonen virtuellt koloniserar allt fler kontexter i vardagslivet. Exempelvis upplever 
japanska ungdomar att det vore mycket svårt att klara sig utan mobiltelefon i sina 
vardagsliv.133 Mobiltelefonen hjälper människor att skapa och underhålla sina personliga 
nätverk, somliga skulle ha svårt att klara sig utan den.134 
 
Mobiltelefonen var till en början en medieteknik som var begränsad till ett fåtal människor i 
samhället. När den senare fick en spridning var det ofta bara en familjemedlem som skaffade 
en mobiltelefon. Det har skett en förändring, en förändring som man kan notera kring också 
andra medier. TV:n var till en början ett medium som endast fanns i vissa hem, och grannar 
och släkt kom dit och fick titta. TV:n blev sedan ett hushållsmedium, och har sedan övergått 
till att i allt större grad bli ett personligt medium; det blir allt vanligare att olika 
familjemedlemmar har varsin egen TV. De Souza e Silva diskuterar en liknande utveckling 
för datorer. Ursprungligen fanns få datorer, och många olika människor använde en och 
samma dator, men datorn har sedan blivit en ”personal computer”. Nu förändras relationen 
mellan människa och dator ytterligare genom att datorns roll i blir mer tillbakadragen. 
Människan har fått tillgång till flera datorer; hem-PC, bärbar, arbetsdator, handdator, 
mobiltelefon o.s.v. De Souza e Silva argumenterar att datorn blivit allestädes närvarande i 
människors vardagliga liv, att den har förvandlats från att vara ett teknologiskt verktyg till att 
vara en personlig enhet som är en del av människors identitet. 135 Den fasta telefonen är 
knuten till en särskild plats, vilket kan vara ett hushåll. Mobiltelefonen däremot är idag knuten 
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till en individ. Det blir nästan rentav märkligt när det är flera personer som delar på en 
mobiltelefon, för en individ kan vilja veta vem det är som ska svara. Den bredare tillgången 
till olika medietekniker i dagens samhälle möjliggör en alltmer individuell 
medieanvändning.136  
 
Inom uses & gratifications traditionen diskuteras att medier kan fylla olika funktioner, och 
dessa kan vara antingen instrumentella eller expressiva. De instrumentella handlar om vilka 
praktiska funktioner ett medium kan ge. Det skall nu diskuteras att mobiltelefonens 
instrumentella roll i vardagen bl.a. kan yttra sig i hur man använder den för att koordinera 
aktiviteter med andra bekanta. Mobiltelefonen har också expressiva funktioner, bl.a. som en 
statusmarkör. Att skicka ett SMS kan handla om att praktiskt kommunicera med varandra, 
men studier visar också att somliga användare betraktar det som att skänka en gåva när de 
skickar SMS till sina bekanta.137 Vid SMS-användning har skandinaviska studier visat att 
mobiltelefonen och SMS-meddelanden ses som ett socialt objekt bland ungdomar. Dessa visar 
upp och diskuterar meddelanden med varandra.138 På så vis får SMS också en dubbel social 
funktion. 
 
6.1. Instrumentell funktion: mobiltelefonen som socialt och koordinerande 
kommunikationsmedium 
 
Med tanke på den spridning mobiltelefonen har fått som kommunikationsmedium kan det 
konstateras att den utgör en vanlig medieteknologi för många människor. Studier indikerar att 
människor tämligen snabbt införlivar mobiltelefonen i sina vardagliga rutiner.139 I flera 
studier diskuteras den dagliga kommunikationen mellan individer med hjälp av 
mobiltelefoner. Man diskuterar bl.a. hur mobiltelefonen används i olika sociala grupper och 
hur människor förhåller sig till att integrera denna kommunikationsteknologi i sina dagliga 
sociala liv.140 Sådana studier kan inrikta sig på särskilda funktioner. Exempelvis finns ett 
flertal studier av hur människor använder SMS i olika länder. En slutsats är att det framförallt 
ungdomar och i synnerhet tjejer som använder SMS. Det förklaras av att ungdomar har 
intensiva och rörliga liv med många sociala kontakter. I ungdomskulturen är socialt umgänge 
och en egen identitet viktigt. Att skicka SMS uppfattas som billigt och praktiskt. Genom 
särskilda symboler kan ungdomarna uttrycka sig på ett personligt sätt. Att skicka SMS 
uppfattas av somliga som en gåva; att man visar omtanke. SMS-meddelanden visas upp i 
ungdomsgruppen och får därför en dubbel social innebörd. För somliga är SMS ett sätt att 
slippa konversera per telefon.141 SMS har blivit ett användbart kommunikationsverktyg för 
döva.142 Mobiltelefonen kan även användas för videotelefoni bland döva.  Dong Kim 
argumenterar att användningen av mobiltelefoner förändrat människors sociala interaktion.143 
På liknande sätt diskuterar Aakhus och Katz att mobiltelefoner har förändrat människors 
sociala liv och kommunikationsformer, och att forskningen måste undersöka dess roll som 
kommunikationsteknologi i vardagslivet.144 Fansworth & Austin argumenterar att 
mobiltelefonen i likhet med introduktionen av andra nya teknologier i samhället förändrar 
kulturella traditioner. Exempelvis hur människor håller kontakt med varandra. De är av 
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uppfattningen att mobiltelefonen håller på att bli en integrerad del av vardagen för människor 
runt om i världen.145  
 
Människors vardagliga rutiner i användning av mobiltelefonen kan utspela sig i olika sorters 
kontexter. Forskningen om mobiltelefoni diskuterar bl.a. hur mobiltelefonen och dess 
användning kan relateras till olika sammanhang som en resa, det privata, arbetet, det 
offentliga, fritiden m.m.146 Människor rör sig genom olika kontexter och situationer i 
vardagen där de antar olika roller och har olika behov att tillfredställa. Somliga studier av 
mobiltelefonens roll i vardagsstrukturen behandlar hur mobiltelefonen blivit ett centralt 
verktyg för att koordinera deras vardag.147 Ling visar mobiltelefonens framträdande roll i 
olika pars dagliga liv. Hur mobiltelefonen är ett verktyg för att strukturera dagliga rutiner, 
familjelivet och konversationer.148 Det diskuteras också “midcourse adjustment,” vilket 
handlar om att människor med hjälp av mobiltelefonen kan göra tillfälliga överenskommelser 
om var de skall mötas för exempelvis ett restaurangbesök, och att det går att justera dessa 
efter hand.149 I en annan studie diskuteras att för somliga människor handlar det om att olika 
forskare diskuterar s.k. mikro-koordination, vilket handlar om en instrumentell användning av 
mobiltelefonen för kommunikation och koordination i vardagen.150 Det handlar om 
möjligheten att göra överenskommelser som ständigt kan förändras efter omständigheterna, 
utifrån att man kan ringa och ändra. Rheingold skriver att detta har medfört att ungdomen i 
flera länder har skaffat sig en mer avslappnad hållning till att passa mötestider.151 En del 
individer skaffar mobiltelefoner eftersom de känner att det vore bra om andra ständigt kan nå 
dem.152 Det kan vara mindre socialt accepterat att inte ha sin mobiltelefon med sig än att vara 
sen till ett möte. Studier från Israel visar att mobiltelefonen används ofta och överallt, men 
man ringer endast till ett begränsat antal människor. Den är med andra ord ett 
kommunikationsverktyg för att hålla samman kontakten framförallt med nära bekanta.153 
Studier från Japan ger liknande resultat.154 Plant diskuterar hur människor använder 
mobiltelefonen för att kommunicera med familj och bekanta. I somliga samhällen har dess 
möjligheter förändrat förutsättningarna för den sociala kommunikationen. I muslimska länder 
känner många föräldrar att de tappat kontrollen över sina barns kontakter med det motsatta 
könet.155 Ling diskuterar att människor kan använda bilen som en sorts telefonkiosk, där de 
gör om tidigare outnyttjad tid till en värdefull tid för konversation med bekanta genom 
mobiltelefonen.156 En sammanfattande slutsats är att inom domesticeringstraditionen betraktas 
mobiltelefonen som en integrerad del människors vardag. Mobiltelefonen används på olika 
sätt i denna vardag. Exempelvis för som hjälpmedel för att strukturera dagliga rutiner och 
familjelivet, men också för att hålla kontakt med bekanta.  
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6.2. Expressiv funktion; mobiltelefonen för identitet och status 
 
I forskningen diskuteras att mobiltelefonen uttrycker något om dess ägares identitet och 
status. Under början av nittiotalet rådde en allmänt negativ attityd till mobiltelefoner i Japan. 
Exponering av en mobiltelefon gav signaler om att man var väldigt rik, upptagen och viktig. 
Med en bredare spridning har också förhållningssättet till mobiltelefonen förändrats.157 Om en 
person idag rentav inte äger en mobiltelefon kan det uppfattas som en markering av 
individualitet.158 Mobiltelefonen exponeras och sänder signaler till andra människor oavsett 
om ägaren vill det eller inte. Forskning om mobiltelefonanvändning och attityder visar att på 
ett mer allmänt plan så kan mobiltelefonen uttrycka personers stil, identitet och 
modemedvetenhet.159 Studier visar att mobiltelefoner i många kulturer utgör en tydlig markör 
för modemedvetenhet och status,160 att denna bär en kulturell mening genom vilken 
människor uttrycker sin personlighet.161 Användning av mobila tjänster kan ge en individ 
ökad status, liksom öka dennes sociala liv.162 Särskilt bland tonåringar är användningen av 
olika tjänster förknippat med social status.163 Somliga forskare argumenterar att 
mobiltelefoner har blivit modeaccessoarer,164 andra betonar deras roll som kulturell och 
statusladdad ikon.165 Skog diskuterar att pojkar vanligen framförallt uppskattar 
mobiltelefonernas funktioner, medan flickorna mest intresserar sig för symboliska och sociala 
attribut kring mobiltelefonen.166 Ling & Yttri diskuterar hyper-koordination, vilket handlar 
om när mobiltelefonen får en expressiv funktion för människor; att den blir en del i deras 
sociala presentation av sig själva.167 En slutsats är att mobiltelefonen är ett materiellt objekt 
som människor kan göra till ett personligt objekt som uttrycker deras livsstil och personlighet.  
  
Den expressiva funktionen som möjliggörs genom mobiltelefonen har också studerats genom 
olika fallstudier. Exempelvis Campbell´s studie om hur religiösa grupper använder 
textmeddelanden för att skapa social-religiösa nätverk. Han diskuterar den s.k. ”Kosher-
phone”; en särskilt skapad mobiltelefon för de ultra-ortodoxa grupperna i Israel som endast 
har enkla funktioner. Ett innehav av andra sorters mobiltelefoner uppfattas som ett 
avståndstagande bland dessa grupper.168 Vidare är mobiltelefonen nära förknippad med även 
de handikappade människornas identitet och känsla av sammanhang.169 Från forskningen kan 
vi se att mobiltelefonen har en tydlig expressiv funktion inom vissa grupper av människor. 
Därför är det kanske inte heller förvånande att en del forskning, som exempelvis Tutt et al, 
också diskuterar hur mobiltelefonen blir en del av hur tonåringar skapar sin identitet,170 eller 
att Fortunati konstaterar att mobiltelefonen används för att uttrycka människors 
individualitet.171 Vi kan notera att domesticeringstraditionen främst fokuserat studier av 
mobiltelefonen som kommunikationsmedium. Bland de studier som gjorts om mobiltelefonen 
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som multimedium återfinns några som behandlar dess expressiva funktion. Identitetsskapande 
processer kan nämligen även relateras till människors användning av olika tjänster i 
mobiltelefonen. Exempelvis är det bland befolkningen i Syd-Korea mycket populärt att skapa 
personliga mini-hemsidor i mobiltelefonen, vilket är ett sätt att kommunicera sin identitet till 
omvärlden. 172 Denna användning kan också vara instrumentell, att människor gör sig 
delaktiga i medborgarjournalistik genom mobiltelefoner. 173 
 

7. Mobiltelefonen i privat och offentlig sfär 
 
Översikten visar att forskningen om mobiltelefoni har tämligen olika perspektiv i de tre olika 
forskningstraditionerna. En beröringspunkt som i viss mån återkommer i samtliga traditioner 
handlar om konsekvenserna av mobiltelefonins spridning, adoption och domesticering. Dessa 
forskningsresultat presenteras här i ett fristående avsnitt. Denna forskning härrör emellertid 
främst från domesticeringstraditionen. Det finns även forskningsbidrag som anknyter till uses 
& gratificationstraditionen. Forskningen återknyter till mobiltelefonins konsekvenser för 
individers känsla av privat och offentlig sfär.  
 
Habermas idéer om privat och offentlig sfär har diskuterats tämligen väl inom 
samhällsvetenskapen.174 Tidigare distinktioner mellan privat och offentlig sfär luckras upp 
genom introduktionen av mobiltelefonen. Det kan handla om att gränserna mellan det privata 
och arbetet suddas ut,175 men också att gränser mellan den offentliga miljön öppnas upp för 
den privata.176 Ling diskuterar att mobiltelefonen ofta används i offentliga sammanhang. 
Exempelvis att man ringer när man går på gatan eller på bussen m.m.177 Det personliga 
samtalet som sker mellan två hemtelefoner är vanligen privat, det är inte andra människor i 
omgivningen. Mobiltelefonen däremot har öppnat upp för privat kommunikation på offentliga 
platser som bussar och restauranger. Somliga menar att skillnad uppstår när en dialog förs på 
en buss i kollektivtrafiken där det i ena fallet är två fysiskt närvarande personer, i det andra 
fallet ett mobiltelefonsamtal.178  Mobiltelefonen är ett medium man kan ta med sig 
vartsomhelst, och som gör att individen kan konstruera sin mening i det urbana rummet. 179 
Exempelvis att en människa kan ringa och småprata som tidsfördriv när denne är i stadsmiljön 
men inte har något särskilt att göra. Hemmet betraktas vanligen som en privat sfär. För 
tonåringar kan hemmet emellertid kännas som en offentlig sfär. Det är tonåringens rum som 
är den privata sfären. Där kan mobiltelefonen användas utan att familjen stör.180 
Mobiltelefonen utgör en central roll i ungdomars vardagsliv. Med hjälp av denna skapar man 
egna personliga utrymmen i olika kontexter.181 Forskning visar att människor uppfattar 
mobiltelefonen som ett väldigt privat medium. Till skillnad från dator, tv m.m. så har man en 
alldeles egen mobiltelefon.182 Matsuda diskuterar att japanska ungdomar har en levnadsstil 
där de har svårt att skilja på det privata och det offentliga. Exempelvis att man sitter och äter 
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på en trappa i stadskärnan eller sminkar sig på tåget. Dessa beteenden anser hon har medfört 
ett liknande gränslöst beteende med mobiltelefonen.183  
 
Fortunati har studerat mobiltelefon utifrån hur den möjliggör människors individuella 
handlingar i samhället och minskar människors bundenhet till familjen.184 Mobiltelefonen har 
medfört förändringar i olika kulturer kring det privata och offentliga. I muslimska nationer har 
familjefadern vanligen kontrollen över husets hemtelefon, men genom mobiltelefoner kan 
samtliga familjemedlemmar kommunicera privat och på individuell basis.185 Individens ökade 
möjligheter till kontroll och kommunikation på egna villkor har givetvis förändrats också i 
andra nationer och kulturer. Det har vidare konstaterats att mobiltelefonen skapat privata 
kommunikationsutrymmen för japaner. Dessa reser mycket med kollektivtrafiken, arbetar i 
öppna kontorslandskap och bor i små utrymmen. Behovet av en mobiltelefon för privat 
kommunikation är mindre för amerikaner, som reser i bil, bor i större hus och har egna 
kontor.186 Det finns också studier av hur mobiltelefoner används i offentliga sammanhang i 
kontexter som återfinns i alla kulturer, som exempelvis restauranger.187 
 
En del av forskningen som är relaterad till den kontextuella användningen av mobiltelefonen 
fokuserar kring dess konsekvenser. Schegloff diskuterar hur nya konversationssätt har formats 
genom framväxten av mobiltelefoner. Han diskuterar också att det uppstått sociala problem 
som en följd av människors användning av mobiltelefoner i den offentliga miljön.188 
Mobiltelefoner kan uppfattas som att de gör intrång i människors sociala sammanhang 
eftersom de är närvarande vid såväl offentliga som privata sammanhang. Plant diskuterar att 
när människor tar emot mobiltelefonsamtal i offentliga sammanhang finns tre huvudsakliga 
sätt att svara. Det första är att svara och samtidigt dra sig ur den sociala kontexten. En annan 
möjlighet är att ta samtalet samtidigt som personen stannar i den sociala kontexten men 
upphöra med vad de sysslade med. Ett tredje alternativ är att stanna i kontexten, och försöka 
fortsätta med vad de gjorde samtidigt som de pratar. Detta beteende är särskilt vanligt bland 
tonåringar.189 Det är givetvis också möjligt att inte ta samtalet. De Souza e Silva skriver att i 
flera länder är mobiltelefonsamtal som äger rum vid offentliga platser inte endast privata. Det 
eftersom man kan engagera personer i sin omgivning i samtalet.  
 
Möjligheten att ständigt kommunicera med omvärlden genom sin mobiltelefon upplevs som 
något praktiskt och en trygghet. Denna känsla kan dock förvandlas till en stresskänsla. Ling 
diskuterar mobiltelefonens påträngande effekter på människors personliga integritet.190 
Kimata diskuterar att mobiltelefonen stör den personliga integriteten, och kan orsaka 
stresskänslor.191 Levinson argumenterar att människor måste utveckla sociala förhållningssätt 
till mobiltelefonens roll i deras vardagliga liv, och vilka krav och skyldigheter kring dess 
användning som man kan förvänta sig. Han skriver; ”Being on call, being available twenty-
four hours a day, seven days a week, having to explain why we don’t want to talk, is probably 
the single biggest universal problem created by the cellphone”.192 Ett mobiltelefonsamtal kan 
när som helst tränga sig in i människors umgänge, och individen som svarar skärmar därmed 
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av sig från sin fysiska miljö. Mobiltelefoner dekontextualiserar individer från särskilda 
fysiska platser, och i telefonsamtal finns ett behov av att föra in en kontext. Därför är det 
vanligt att människor som ringer till mobiltelefoner frågar var personen de ringer till befinner 
sig någonstans.  
 
I Japan har det växt fram normer kring att mobiltelefonen skall användas på ett tyst sätt i 
offentliga miljöer. Exempelvis är det oartigt, ibland rentav förbjudet, att prata i 
mobiltelefonen vid resor med kollektivtrafiken. Däremot är det accepterat att kommunicera 
via e-post i samma miljö.193 Det har på många håll införts förbud mot att använda 
mobiltelefoner i offentliga sammanhang, exempelvis bibliotek, biografer och sektioner i tåg. 
De Souza e Silva diskuterar att det i västerländska samhällen finns ett utbrett ogillande kring 
mobiltelefonsamtal på offentliga platser, särskilt i Storbritannien, där var femte person tycker 
att det är störande.194 Mobiltelefonen är ett kommunikationsmedium, men kan uppfattas som 
anti-socialt när det avbryter människors faktiska umgänge med andra närvarande individer. 
Yttri har genomfört en studie som bl.a. behandlar konsekvenserna kring människors 
integration av mobiltelefonen i sina vardagsliv. Hon konstaterar att mobiltelefonen kan bidra 
till ett beteende där gränserna mellan arbete och fritid suddas ut eftersom människor blir mer 
tillgänglig. För somliga höjer den livskvalitén, för andra bidrar den till en sänkning.195 Detta 
handlar delvis om mobiltelefonens funktioner och möjligheterna till kontroll. Genom 
mobiltelefoner kan ungdomar snabbare lära sig att ta kontroll över sina liv, genom att skapa 
en egen plattform för social kommunikation.196 
 
 Ling argumenterar att människors behov av kontroll påverkar att de vill ha en mobiltelefon, 
så att de skall kunna ringa vid exempelvis nödsituationer.197 Med mobiltelefonen kan föräldrar 
på ett sätt lättare ha kontroll över sina barn; genom att de kan kontakta dem. Samtidigt får de 
mindre insyn i sina barns personliga relationer.198 Den ökade kontrollen har blivit en förmån 
också för andra människor i samhället; taxichaufförer, låginkomsttagare m.fl. Den ökade 
kontrollen för individen har i somliga fall inneburit en minskad kontroll för andra.199 
Arceneaux diskuterar hur mobiltelefonianvändningen reser frågor kring etikett för användning 
samt om mobiltelefonen ger ökad säkerhet i en positiv bemärkelse, eller kontroll i en negativ 
anda.200 Gordon argumenterar att studier av telekommunikation vanligen är relaterade till 
också andra kulturella faktorer så som språk och genus. Han eftersöker studier om hur 
människor använder mobiltelefonen för att hålla kontakt med omvärlden. Även studier av 
mobiltelefonins konsekvenser efterfrågas, t.ex. hur mobiltelefonen används i illegala 
sammanhang. Det eftersom man exempelvis i Japan har försökt förbjuda 
kontantkortstelefoner då de kan användas anonymt av brottslingar.201 
 
Vi kan konstatera att forskningen kring hur mobiltelefonen som multimedium används i 
vardagslivet är begränsad. Det beror självklart delvis på att dess spridning ännu är begränsad. 
Mobiltelefonen är en del av människors kultur. Den är ett viktigt element för hur människor 
kommunicerar med varandra, och även uttrycker sin personlighet och status. Mobiltelefonen 
har medfört en uppluckring av olika gränser som en följd av att den kan användas på många 
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olika sätt, och i princip i alla kontexter. Gränserna mellan det privata och offentliga suddas ut. 
Det kan handla om fysiska gränser; som att använda mobiltelefonen för privata samtal när 
man åker buss i kollektivtrafiken. Det kan också vara att distinktionen mellan arbete och det 
privata blir svårare att urskilja eftersom mobiltelefonen ger möjligheter att kommunicera och 
vara produktiv i nya kontexter. Mobiltelefoni medför en ökad frihet, men det har också 
diskuterats att somliga värdesätter högre att bevara sin personliga integritet.  

 
8. Slutdiskussion 

 
Denna forskningsöversikt om användning av mobiltelefoni koncentreras till tre 
forskningstraditioner som har sina särskilda perspektiv och karaktärsdrag. En slutsats i denna 
forskningsöversikt är att användarfokuserad forskning ännu främst studerat mobiltelefonen 
som kommunikationsmedium. Forskningen om mobiltelefonen som multimedium har 
eskalerat på senare år i takt med att den börjat spridas i samhällen i västvärlden. Denna 
forskning utförs framförallt inom diffusions- och adoptionstraditionerna, men har också börjat 
produceras också inom domesticeringstraditionen. Denna sker dock främst bland länder i 
mobiltelefoniutvecklingens frontlinje, exempelvis Japan. Domesticeringstraditionen fokuserar 
bl.a. kring hur mobiltelefoner och dess instrumentella och expressiva funktioner införlivas i 
vardagslivet. Samhällsrelevansen och intresset för sådana studier ökar i takt med att dess 
spridning i samhället ökar. Det är därför rimligt att utgå från att med en bredare spridning i 
framtiden kommer forskningens fokus kring mobiltelefoni att successivt förskjutas. De nya 
multimedia funktioner som i dagsläget befinner sig i en inledande diffusionskurva kan i 
framtiden bli naturliga vardagsfenomen. Dessa kan självklart studeras inom 
domesticeringstraditionen. Adoptionsforskarna kommer sannolikt att inrikta sig på 
adoptionsbeteendet i särskilda grupper, eller för nyutvecklade funktioner.  
 
Forskningen i de olika traditionerna har gemensamt att man studerar mobiltelefoni från ett 
användarperspektiv. Den kumulativa kunskapsnivån från de olika traditionerna bidrar med en 
mångdimensionell och nyanserad förståelse av användarnas beteende. Emellertid bedömer jag 
att de olika traditionerna tenderar att ha ett tämligen snävt synsätt. Det eftersom forskningen 
tenderar att fokusera endast de forskningsresultat som genererats inom den egna traditionen. 
Man använder i liten utsträckning forskningsresultat från andra traditioner och discipliner. 
Domesticeringstraditionen uppfattar jag som särskilt snäv medan diffusions- och 
adoptionsforskarna har ett något bredare synsätt. Dessa traditioner fokuserar vanligen nya 
innovationer. Dessa traditioner har inte sällan finansiellt stöd från industrin, som har ett 
självklart intresse för forskning om människors adoptionsbenägenhet. Eftersom integrationen 
mellan de olika traditionerna är begränsad löper den risk för att inte vara vetenskapligt 
kumulativ. Den tvärvetenskapliga mobiltelefoniforskningen är begränsad, vilket den också 
kritiserats för.202 Min uppfattning är man bör ta fasta på den argumentation för ett holistiskt 
perspektiv i studier av mobiltelefoniutvecklingen som förs av somliga forskare.203 Framtida 
mobiltelefoniforskning bör enligt min mening i större grad präglas av tvärvetenskaplighet. 
Forskningen bör utvecklas med utgångspunkt i kunskapsläget inom de olika traditionerna. 
Forskning som kan föra samman kunskap om adoption, spridning och domesticering av 
mobiltelefonianvändning bör uppmuntras. Eftersom mobiltelefonen utvecklas som 
multimedium bör ögonen också vara öppna för forskningsläget om också annan informations- 
och kommunikationsteknologi.  
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