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Abstract 

 

Den här studien har syftat till att söka besvara frågeställningen ”Hur använder kvinnor 

smartmobiltelefoner och, mer specifikt, på vilka sätt påverkas de kognitiva färdigheterna 

såsom uppmärksamhet och minne?”. De metoder som använts är semistrukturerad intervju 

med kvinnor i åldrarna 11 till 60 år som studerar och/eller arbetar. En netnografiskt 

inspirerad undersökning där Instagram och Facebook har studerats samt en fråga i flödet på 

Facebook har också utförs. Insamlad data har sedan triangulerats för att höja 

undersökningens trovärdighet. Undersökningens huvudsakliga resultat är: 

 Kvinnor använder sina smarta mobiler som ett redskap i vardagen för att hålla 

kontakt med andra människor genom sms och sociala medier.  

 Telefonen skapar trygghet genom möjligheten att ta kontakt med nära och kära om 

det skulle hända något. 

 Kvinnor använder kalender och kontaktlista som externa minnen som backas upp 

eller synkas med hjälp av dator och/eller molntjänster. 

 Minnen delas på sociala medier i flera olika syften och blir därmed kollektiva 

minnen. 

 Kvinnor upplever en informationsstress då de upplever att de måste hänga med i de 

sociala flödena på Facebook. 

 Arbetsminnet kan störas genom att mobilen inbjuder till multitasking, vilket leder till 

minskad inlagring i långtidsminnet så att lärande försämras. 

 

Slutsatsen som kan dras är att mobilen både ökar kvinnors kognitiva förmågor, men att den 

också kan inverka störande då mobilen inbjuder till multitasking. 

 

Nyckelord: smart mobil, multitasking, smartphones, kognition, minne, multitasking, 

kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den här undersökningen visar på att kvinnor använder sina smarta mobiler som ett stöd för 

minnet. Fem kvinnor har intervjuats rörande hur de använder sin mobil i sin vardag och 

flöden från Facebook och Instagram har studerats. De intervjuade kvinnorna var i åldrarna 

elva till 60 år och använde sin mobil på ungefär samma sätt. Genom att använda sig av 

mobilens kalender och kontaktlista upplever de att de inte behöver ha dessa fakta i huvudet 

utan förlitar sig på att mobilen minns. Ett sätt att säkerställa att dessa minnen inte försvinner 

är att backa upp kontaktlistan och kalendern mot en dator eller molntjänster. Därför upplever 

kvinnorna att det inte skulle vara så farligt att bli av med sin mobil. De använder också 

mobilen för att surfa på social medier eller för att fort och lätt ta reda på fakta. Mobilen är 

också en trygghet eftersom det går att påkalla hjälp med den om man skulle vara i knipa. 

Mobilerna används främst för att surfa och sms:a med. 

 

Trots många fördelar finns det också nackdelar med mobilerna. Tack vare den ständiga 

Internetuppkopplingen som är möjlig upplevs en stress eftersom det är fullt möjligt att hela 

tiden hänga med i de vanligaste sociala medierna Facebook och Instagram. En annan sorts 

stress är de förväntningar som finns på att snabbt svara på olika typer av meddelanden på 

dessa medier. Något som är positivt är att det går att dela med sig av händelser, tips på olika 

saker eller fina och roliga bilder som då blir kollektiva minnen som alla kan ta del av på 

dessa medier.  

 

En annan sorts stress är att mobilen möjliggör att flera saker görs på samma gång, så kallad 

multitasking. Att ständigt växla uppmärksamheten från det ena till det andra kan påverka vår 

förmåga att minnas. Arbetsminnet som bestämmer hur inkommande information ska 

hanteras kan inte jobba optimalt om det inte får arbeta med en sak i taget. Det kan i värsta 

fall leda till att en ”smygscrollande” student inte minns vad som sades på föreläsningen 

eftersom koncentrationen inte fanns på det som lärdes ut.  

 

Det är viktigt att undersöka mer om hur smarta mobiler används och hur de kan utformas för 

att hjälpa människor med kognitiva uppgifter som att minnas. Kanske finns det skillnader 

mellan hur män och kvinnor använder sina mobiler? Det får framtidens forskning utvisa. 
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1. Inledning 

Vi lever i en digitaliserad värld där Wi-Fi och bärbar teknik såsom surfplattor, datorer och 

mobiltelefoner ger oss access till Internet. Här ligger Sverige långt framme enligt Findahl 

(2014). 90 procent av svenskarna har tillgång till både internet och dator. I åldrarna 12 till 55 

år är användandet nästan 100 procent. Nu har 95 procent av 11-åringarna en egen 

mobiltelefon och en 12-åring tittar lika mycket på videoklipp idag som en 16-åring gjorde 

för två år sedan (Statens medieråd, 2015). 

 

Den mobila teknologins framfart presenterar många möjligheter. Samtidigt ställs människan 

inför en rad komplexa situationer där information måste handhas på ett eller annat sätt och 

ofta under tidspress.  “Changes in society, with its growing volume of complex texts and 

instructions, its ever more mind-boggling technology, its simultaneous situations, and its 

never-ending stream of latest-version software, should put increasing pressure on our 

working memories in our everyday lifes” (Klingberg, 2008). Inte minst gäller det för 

kvinnor som organiserar och överblickar både sitt privatliv och yrkesliv (Friberg, 1990; 

Crowe & Middleton, 2012). 96 procent av alla kvinnor har en smart mobil och tillbringar 

19,1 timmar i veckan på Internet (Findahl, 2014). 

 

Med tanke på att den mobila användningen av Internet å ena sidan kryper längre ned i 

åldrarna och å andra sidan för att nästan alla kommer i kontakt med Internet via bärbar 

teknik är det relevant att ta reda på hur tekniken påverkar människan, utan att för den skull 

hamna i teknikdeterministiska ytterligheter. Ytterligheter som endera hyllar eller rackar ner 

på teknikens möjligheter. Att teknik påverkar individerna och det samhälle de lever och 

verkar i är givet (Oliver, 2011). Frågan är hur? 

 

Det här arbetet är ett försök att belysa hur yrkesarbetande eller studerande kvinnor använder 

smarta mobiler. Den här undersökningen ligger till grund för en ökad förståelse av kvinnlig 

teknikanvändning sett ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv eftersom det saknas 

forskning inom det området och i synnerhet sett utifrån en svensk kontext.  

 

Frågeställningen som undersökts är: 

Hur använder kvinnor smartmobiltelefoner och, mer specifikt, på vilka sätt påverkas de 

kognitiva färdigheterna såsom uppmärksamhet och minne? 

 

Smart mobil, smartphone, mobiltelefon, telefon eller mobil är synonymer och avser en mobil 

telefon som har mobiltelefonfunktioner såsom ringa och skicka SMS samt har möjlighet att 

koppla upp sig mot Internet.  

 

I nästa avsnitt ges en översikt av relevanta begrepp, en översyn av mobilanvändandet idag 

samt några korta historiska tillbakablickar både vad det gäller kognition och teknik.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden ges en kort historisk tillbakablick över trådlös teknik och hur den lett fram till 

hur smart mobilanvändningen ser ut idag. En översikt över vad kognition och specifik 

situerad kognition är följer därpå. Att använda sig av en smart mobil ställer krav på 

användaren (Klingberg, 2008). Användaren behöver vara digitalt litterat och kunna hantera 

multitasking. En smart mobil inbjuder till multitasking som handlar om att flytta 

uppmärksamheten (Rosen, 2008). Då kan arbetsminnet påverkas så att det inte kan fokusera 

på sin uppgift, vilket i sin tur kan leda till att långtidsminnet inte får något att lagra. Av det 

stora informationsflödet som Internet erbjuder kan användaren uppleva stress som också 

påverkar minnet (Klingberg, 2008). Ett sätt att hjälpa minnet är att använda sig av ett externt 

minne så som en mobiltelefon (Clark & Chalmers, 1998). 

 

2.1 Bärbar teknik 
För drygt 100 år sedan fick Ferdinand Braun och Guglielmo Marconi dela på Nobelpriset i 

fysik för sitt revolutionerande arbete med trådlös telegrafi (Russer, 2012). Marconi lade 

grunden för den teknik som möjliggjorde den utveckling av trådlös kommunikation som ses 

idag. Han var en pionjär som omsatte många andras uppfinningar och innovationer till 

praktisk användning. Utan Teslas, Hertzs och naturligtvis Brauns bidrag hade den 

transatlantiska radiosändningen 1901 inte skett som den kom att göra tack vare Marconis 

arbete.  

 

I Sverige gjordes försök med mobil radiokommunikation redan på 1920-talet, men det 

ansågs inte särskilt lyckade varför de lades ned. Men på mitten på 50-talet kom den första 

mobiltelefonen som gick att använda till tvåvägskommunikation. Den monterades i bilar 

eftersom den knappast var något att bära med sig då den vägde runt 10 kilo. Men så 1986 

kom Ericsson med sin nya “Hot line”-serie av mobiltelefoner som endast vägde 3,5 kilo. När 

GSM-näten kom i början av 90-talet exploderade mobilmarknaden och blev lite av var mans 

egendom. Men det var inte förrän den så kallade wap-tekniken introducerades 1999 som det 

blev möjligt att surfa på Internet (Ahnstedt & Johansson, 2004). Allt mer av tiden som 

tillbringas på Internet sker på smartmobilen (se fig. 1), men smartmobiler eller surfplattor 

har inte ersatt datorer, utan fungerar snarare som ett komplement.   
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Figur 1. Andel mobiltid av total Internettid. 

 

I den årliga undersökningen Svenskarna och Internet (Findahl, 2014) presenteras statistik 

rörande hur Internet används med avseende på teknik och vilka Internettjänster som 

används. I rapporten kan det utläsas att sedan 2011 har den mobila utvecklingen verkligen 

tagit fart vad det gäller smartmobiler även om surfplattan är på stark frammarsch. År 2014 

har 73 procent av svenskarna en smartmobil. 96 procent av alla kvinnor och 98 procent av 

alla män har en smartmobil. Men i det här fallet spelar åldern roll. I åldern 16-35 år har alla 

kvinnor en smartmobil. Kvinnor använder mobiler för att kunna kontrollera alla kontakter 

och vad som ska göras i sin roll som kvinna, partner, mamma, dotter, anställd och vän – allt 

på samma gång (Frizzo-Barker & Chow-White, 2012). 

 

I arbetslivet syns en ökning av kvinnor som har en tjänstemobil. Var femte kvinnlig 

mobilinnehavare har tjänstemobil, vilket kan jämföras med var tredje man. Att inneha en 

tjänstemobil är en statusmarkör som alltfler kvinnor nu tycks tillägna sig (Bolin, 2013). 

Crowe och Middleton (2012) undersökte 2009 hur kvinnor i USA använde sina BlackBerrys 

i syfte att kunna sköta sina jobbkontakter även om de inte fysiskt befann sig på jobbet. De 

nio kvinnor som intervjuades upplevde att de framstod som mer professionella tack vare 

ökad nåbarhet. Denna ökade nåbarhet kunde ibland upplevas som påfrestande, men 

kvinnorna hade utvecklat tekniker för att kunna styra hur mycket av arbetet som fick lov att 

inkräkta på deras fritid.  

 

2.1.1 Vad används smarta mobiler till? 

De teknologiska landvinningarna har uppenbarligen öppnat upp för nya möjligheter. En 

smartmobilanvändare interagerar 10-200 gånger per dag i genomsnitt med sin smarta mobil. 

Längden på dessa interaktioner är olika, men ligger i snitt på 10-250 sekunder. Användarna 

tar emot 1-1000 MB data per dag och all data har inte användaren aktivt valt att ta emot 

(Falaki, Mahajan, Kandula, Lymberopoulos, Govindan och Estrin, 2010). Frågan är vad de 

smarta mobilerna används till förutom att ringa och sms:a med. Enligt den årliga 

undersökningen av vad svenskarna gör med Internet framgår det att 80 procent av 
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mobiltelefonanvändarna surfar på Internet med den smarta mobilen. (Findahl, 2014). De 

appar som flitigt används är Facebook, tidningar, spel, vädertjänster och banktjänster. 

Tydligt är att sociala medier fortsätter att öka och då är det framför allt Instagram som ökar. 

2014 såg fördelningen ut så här på de flitigast använda tjänsterna: 

 

 Facebook – 68 procent 

 Instagram – 28 procent 

 Twitter – 19 procent 

 

Det finns en könsskillnad vad det gäller att kommunicera över Internet och att besöka 

sociala nätverk med hjälp av mobilen. Kvinnor använder Facebook och Instagram i större 

utsträckning än män. 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen använder sociala 

nätverk. Dock föreligger det inga stora skillnader mellan könen i hur de använder sig av e-

post, Twitter, Instant messaging, besöker chattar eller skickar mms.  

 

Sett till ålder finns det ett mönster som visar på att yngre personer är mer aktiva på sociala 

nätverk än äldre. På Instagram är det de yngsta (12-15 år) som är mest aktiva. Facebook och 

Instant messaging används mer av de äldre ungdomarna (16-25 år). Allra mest besöks 

sociala medier av unga kvinnor där 86 procent gör det dagligen. 

 

Svenskarna använder även sina smarta mobiler till att läsa e-post och ladda ned appar. Det 

kan vara appar som är relaterade till hälsa eller spel. Tydligt är en ökning vad det gäller att 

positionera sig vilket är möjligt med den inbyggda gps-funktionen. Hälften av smarta 

mobilanvändarna säger sig någon gång ha använt sig av funktionen och kvinnor publicerar 

oftare än män var de befinner sig (Findahl, 2014).  

 

Ofta behöver människor information när de är på språng och där fyller de smarta mobilerna 

sin funktion och är på så vis ett komplement till informationssökning på dator. Sökningarna 

på Google skiljer sig åt beroende på om de gjorts på en dator eller en smart mobil. Social 

kontext, begränsningar i tid och begränsningar gällande uppmärksamhet påverkar 

möjligheterna till informationssökning via smarta mobiler (Sohn, Li, Griswold, & Hollan, 

2008).  

 

Människor använder mobiler i underhållningssyfte eller för att hantera stress. Den 

omedelbara belöningen eller bekräftelsen som då uppstår kan dock leda till minskad kontroll 

av mobilanvändandet då mobilen ständigt pockar på uppmärksamhet. Det är inte ovanligt att 

mobilen är det första på morgonen och det sista innan sovdags som människor ser på (Lee, 

Chang, Lin, Cheng, 2013). Respondenten ”Jill” beskriver detta fenomen så här:  

 

Well, my phone is my alarm clock so it's the first thing I grab in the morning to press 

snooze. Then eventually I'll check my email, and all my social media—Twitter, Facebook, 

several times. Check my calendar, check the weather. This is all before my feet hit the floor. 

(Frizzo-Barker & Chow-White, 2012, 580). 
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Att det finns yttre omständigheter som avgör hur den smarta mobilen används leder till det 

faktum att människan och dens tankevärld behöver sättas in i ett sammanhang som kan tjäna 

som ett ramverk i det här arbetet. Hur människan tänker och agerar med sina prylar i olika 

situationer är relevant i det här arbetet. Därför kommer nu kognition och närmare bestämt 

situerad kognition att beskrivas. 

 

2.2 Kognition 
Kognitionsvetenskap är en tvärvetenskaplig vetenskap som består av datavetenskap, 

kognitiv psykologi, kognitiv neurovetenskap, lingvistik och filosofi. Med hjälp av dessa 

ämnen söker kognitionsvetenskapen förklara människans tänkande och mer specifikt 

emotioner, minne, beslutsfattande, uppmärksamhet, problemlösning och perception men 

även människans medvetande (Bermúdez, 2010). Ett komplext begrepp som kognition och 

som inbegriper människan tänkande kräver tydligen många olika förklaringsgrunder. Ett sätt 

är att ta till den klassiska datormetaforen där människan får till sig input via sina sinnen som 

sedan kommer att bearbetas och slutprodukten blir någon form av output i form av handling, 

tanke eller känsla. Ett annat sätt att förklara kognition är att ta ett större grepp där kognition 

ses som ett system som är ömsesidigt beroende av varandra. Med hjälp av detta 

systemtänkande kan människors användande av teknik förklaras vilket är vanligt inom fältet 

MDI (människa-dator-interaktion). Nu handlar inte MDI inte enbart om vad människan gör 

med datorer utan har kommit att bli ett vidare begrepp där även användning av annan digital 

teknik såsom smarta mobiler undersöks och förklaras -”the Internet of things”. Det här 

uttrycket söker belysa att Internet finns i många olika digitala prylar som vi tar för givna. 

Dessa prylar har sina egna fysiska attribut och identiteter. De är del av en infrastruktur som 

får dem att själva agera, interageras och kommuniceras med. Dessutom tillhandahåller de 

många olika typer av servicefunktioner och kontextuell information när den förmodas vara 

önskvärd eller när den behövs och efterfrågas (Rogers, 2012, 12). En smart mobil är att 

betrakta som en ”Internet thing” eftersom den har de kännetecken som åsyftas i termen ”the 

Internet of things”. 

 

Under 1980-talet växte det fram ett ramverk för situerad kognition. Vi kan inte finna liv i en 

cell, en person i en kropp, kunskap i hjärnan eller ett minne i en neuron. Istället behöver 

dessa dynamiska processer ses i ett kulturellt, socialt, biologiskt system där den fysiska 

omgivningen också har betydelse (Clancey, 2009). Situerad kognition är ett angreppsätt och 

Rambusch (2010) illustrerar just ömsesidigheten i denna syn på vad kognition är och hur 

den kan förklaras (se fig. 2). 
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Figur 2. Ett sätt att beskriva situerad kognition High-Level som ett sociokulturellt perspektiv,  
Here & Now är kontext och Low-Level betraktar kognition ur ett biologiskt perspektiv. 

 

På hög-nivå finns de sociokulturella ramar som präglar en situation.  Det handlar om sociala 

och kulturella normer och sedvänjor som är aktuella. Här-och-nu-nivå tar hänsyn till vad 

som sker runt omkring individen och vad som finns i kontexten. Det kan vara vilka saker 

eller personer som finns i den aktuella situationen. På den här nivån är det relevant att se hur 

kognition kan distribueras ut på omgivningen - både på saker och på andra människor. 

Människan är en biologisk varelse som agerar och reagerar på sin omgivning. Kroppen är 

inte bara en behållare för kognition utan är en del av många kognitiva processer. Vi lär oss 

och minns tack vare den fysiska kroppen. Att lära sig att dansa är ett exempel som rör 

lågnivå då ett rörelseminne skapas och ett annat kan vara att försöka förklara 

intuition/magkänsla (Damasio, 2008). Triangeln är liksidig och det beror på att de tre 

sidorna är lika viktiga för att förstå kognition. Att plocka bort en sida ger med andra ord en 

skev och ofullständig bild av människan aktiviteter samtidigt. En förändring på en nivå leder 

till att de andra nivåerna påverkas då de är tätt länkade till varandra (Rambusch, 2010).  

 

Centralt för det här arbetet är hur kvinnor kan använda smarta mobiler för att minnas och 

dela med sig av minnen. För att bättre förstå hur det mänskliga minnet fungerar och hur det 

kan påverkas av mobiltelefonanvändning kommer här en översikt över hur just minnet 

fungerar i den mänskliga hjärnan enligt vedertagna modeller som rör sig på högnivå, lågnivå 

och i aktuell kontext (Här & Nu-nivå). Förvisso behöver inte allt som behöver minnas 

förläggas till den mänskliga hjärnan. Hur minnet kan distribueras ut i omgivningen kommer 

också att beskrivas i det här avsnittet. 

 

2.3 Minnet 
Minnet är väsentligt för att lära nya saker och för att lagra minne för senare framplockning. 

Tack vare denna förmåga skapas en tidsrymd då en förståelse för tidens gång skapas med 

hjälp av minnen. De minnesbilder som kan plockas fram ur minnet kan vi också placera i 

tiden (Friedman, 1993). Vilka minnen som lagras och hur det går till finns det många olika 

förklaringsmodeller till då minnet är inblandat i flera kognitiva processer såsom 

varseblivning, tänkande, språkhantering, problemlösning och uppmärksamhet. Dessa 

processer involverar såväl långtidsminnet som arbetsminnet.  
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2.3.1 Långtidsminnet  

Långtidsminnet kan ses som en plats för vetandet som är en nödvändig grund för alla 

aspekter som rör mentala aktiviteter. Nu är det inte så enkelt som att det som varseblivs via 

sinnena direkt lagras utan åtskillnad i hjärnans minnesplatser. Den här typen av datametafor 

har inte minst den moderna neurovetenskapen kunnat påvisa som mindre fruktbar 

förklaringsmodell till hur minnen skapas (Smith & Kosslyn, 2009). Det handlar inte enbart 

om ettor och nollor som i absoluta entiteter har sina bestämda allokerade minnesplatser i 

hjärnan. Istället visar neurovetenskapen att minnen finns på flera platser i hjärnan likt ett 

nätverk. Dessutom skapas nya nätverk i den plastiska hjärnan (Klingberg, 2008).  

 

Långtidsminnet är organiserat i två huvudsakliga delar som har olika funktioner. Det 

explicita långtidsminnet har hand om att lagra fakta och händelser och finns i 

temporalloberna. Det implicita långtidsminnet tar hand om sådant som är omedvetet. Det 

återfinns på flera platser i hjärnan beroende på vilken typ av minne det är. Muskelminnen 

återfinns i cerebellum och känslomässig respons i amygdala för att nämna några exempel 

(Passer & Smith, 2001). 

 

Kognitionspsykologer har kommit fram till att ett blivande minne, en representation av 

något, måste ha en form och mening. Ord och bilder kan ha dessa egenskaper och kan då bli 

till mentala representationer som lagras i minnet och som har betydelse för någon form av 

kognitiv aktivitet. Det finns ett annat sätt att förklara hur minnen skapas och det är genom att 

se hur embodied cognition kan förklara det. Här talas det om människan som en kognitiv 

agent som med sin kropp rör sig och interagerar med sin omgivning. En omgivning som i sin 

tur bär på sin specifika fysiska, sociala och kulturella kontext samtidigt som den utgör en del 

av ett kognitivt system. Kognition blir på det här viset också situerad eftersom olika miljöer 

ger upphov till skilda ageranden, tankar och minnen. “Cognitive activity takes place in the 

context of a real-world environment, and inherently involves perception and 

action."(Wilson, 2002, 626). Enligt det här sättet att se på kognition är kroppen i sig ett 

redskap för att skapa minnen. Den här förklaringsmodellen ligger långt ifrån den uppdelning 

av kropp och själ som Descartes gjorde. Neurologen Antonio Damasio beskriver i sin bok 

från 2008 hur hela kroppen har betydelse för vårt tänkande och där förklaras även begreppet 

magkänsla som styr handlingar och som i sin tur kan komma att avgöra om en händelse 

kommer att bli ett minne eller ej. Emotioner och känslor är med andra ord väsentliga som 

meningsskapare. 

 

2.3.2 Arbetsminnet  

Innan något kan lagras i långtidsminnet måste arbetsminnet ha processat stimulit. Det är 

alltså arbetsminnet som är som en portvakt och bestämmer om ett stimuli ska lagras eller ej. 

Om det är viktigt att komma ihåg ett stimuli avgör arbetsminnet om det ska lagras i 

långtidsminnet eller om det ska bli ett minne i ett extern minne såsom en smartmobil.  

Dessutom är arbetsminnet väsentligt för att kontrollera uppmärksamhet. Vi måste helt enkelt 

veta vad det är som vi ska koncentrera oss på (Klingberg, 2008).  1974 presenterade 
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Badderley och Hitch en tredelad modell över arbetsminnet som sedan blivit något reviderad 

(se fig. 3). 

 

 
                  Figur 3. Arbetsminnet (Badderley, 2000). 

 

Centralexekutiven är som en router som bestämmer vart och av vilken del av arbetsminnet 

som ska ta om hand om ett stimuli som under en mycket kort tidrymd lagrats i det sensoriska 

registret. Enligt Atkinson-Shiffrin-modellen är arbetsminnet den grindvakt som avgör om ett 

stimuli kräver omedelbar åtgärd eller om det ska lagras i långtidsminnet. För att 

arbetsminnet ska kunna avgöra vad som ska ske jämförs den nya informationen (stimulit) 

med information som redan finns lagrad i långtidsminnet. Är det frågan om visuell eller 

spatiell information bearbetas den i det visuospatiella skissblocket medan den fonologiska 

loopen bearbetar språklig information. Baddeley (2000) införde något som kallas för den 

episodiska bufferten i den redan existerande modellen. Bufferten sköter grovt förenklat 

kommunikationen med långtidsminnet och kan samköra den fonologiska loopen med det 

visuospatiella skissblocket. Den här funktionen då kan ge upphov till nya kognitiva 

representationer som kan underlätta problemlösning. 

 

Det är inte alltid det är så optimalt att kraven på arbetsminnet matchar dess kapacitet utan 

det kan ibland uppstå situationer som kräver mer än vad arbetsminnet har kapacitet för. Ett 

sätt att lösa problemet är en metod som kallas för chunking där flera enheter sätts ihop till 

mindre enheter (Passer & Smith, 2001). Ett exempel är långa telefonnummer där siffrorna 

grupperas. Ett annat sätt att bättre minnas något är att helt enkelt upprepa det som ska 

minnas. Det kan vara att komma ihåg ett bilnummer då papper och penna inte finns 

tillgängligt som stöd för minnet. Allt som ska minnas behöver människan inte alltid “hålla i 

huvudet”. Andra människor i omgivningen eller saker såsom smarta mobiler kan hjälpa till 

att minnas. Ett sätt att se på hur det kan fungera är att fundera över begreppet externalism 

och hur saker omkring oss kan komma att bli verktyg för vårt eget medvetande. 
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2.4 Externalism  
Eftersom omgivningen är en del av det kognitiva systemet i en situation kan även kognitivt 

arbete avlastas på just omgivningen. Då kan mentala processer såsom minneshantering 

skötas av externa ting i omgivningen. Detta är inget nytt utan kan härledas flera tusen år 

tillbaka i tiden. Så kallade mnemonic devices syftar just på saker som kan underlätta minnet 

och själva ordet mnemonic kommer från namnet Mnemosyne som är minnets gudinna enligt 

grekerna (Passer & Smith, 2001). Ett kognitivt verktyg i den här meningen kan nu för tiden 

vara en mobiltelefon som lagrar kontaktlistan med telefonnummer och adresser så att de inte 

behöver lagras i huvudet. Denna form av aktiv externalism där ett föremål tar över kognitiva 

funktioner och blir en del av människans “mind” kan ses vara något av en filosofisk fråga 

som lyfter fram frågan om “the mind” kan vara någon annanstans än inuti skallen. Sokrates 

ansåg att skrivkonsten var ett sätt att hämta kunskap utifrån och inte från sitt eget inre. 

Dessutom förfasade han sig över att skrivkonsten ersätter människors dåliga minne och 

hjälper inte alls till att skapa en god minnesförmåga. Frågan är inte med andra ord inre alls 

ny, men Clark och Chalmers (1998) presenterade tanken om aktiv externalism med koppling 

till den digitala tidsålderns verktyg. Digitala kalendrar, kom-i-håg-appar och flödesscheman 

över ett projekt kan lagras i molnet och kan plockas fram då minnet behöver fräschas upp. 

Inte minst kan fakta snabbt kollas upp på någon typ av skärm som är ansluten till Internet.  

 

Informationsökning och minneserinring sker på “need to know-basis” med hjälp av teknik 

istället för att hämta upp ett lagrat minne från “the mind”. Säljö (2005) har tagit upp 

Vygotkys tanke om medierade redskap och beskriver dem som något som “tar oss förbi de 

hinder som naturen givit oss”. Dessa redskap som vuxit fram genom historien är avgörande 

för hur människan använder sitt intellekt, sin kropp och hur den samspelar med andra (Säljö, 

2005). 

 

2.4.1 Kollektivt minne 

En individs minne kan distribueras på objekt eller personer i omgivningen enligt tesen om 

externalism. Betyder det då att det finns någon form av kollektivt minne som delas av 

individerna i den kontext som betraktas? Sutton (2010) tar sig an frågan. Människor delar 

med sig av sina minnen och på så vis skapas individens egen historia samtidigt som en 

version finns i någon annans medvetande. På det här sättet skapas små bitar av kultur i var 

och ens medvetande. Att det kollektiva minnet handlar om vad som ligger bakom en kulturs 

sedvänjor och berättelser är en tanke som även delas av Gedi och Elam (1996). Säljö (2005) 

beskriver det kollektiva minnet som en slags behållare för tidigare generationers erfarenheter 

och kunskaper. Lärdomar som tidigare dragits om hur eld görs upp eller hur man använder 

en redskap överförs mellan generationer och behöver alltså inte uppfinnas på nytt för varje 

ny generation. Denna kunskap finns i vad som kan betraktas som det kollektiva minnet.  

 

En som verkligen dragit begreppet ”det kollektiva minnet” till sin spets är själva 

upphovsmannen, Maurice Halbwachs (1877-1945) som menade på att det finns egentligen 

inte något individuellt minne. Halbwachs skrifter översattes inte förrän 1992 till engelska 

där han menar på att det enda verkliga minnet är det kollektiva minnet (Halbwachs, 1992). 
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Någon förklaring till hur kollektiva minnen skapas ges inte. Istället förklarar Halbwashs att 

minnen av en tidigare händelse är eringar som uppstår utifrån ett ramverk utifrån en specifik 

social grupp. Det kan vara utifrån familj, social klass eller religion (Gedi och Elam, 1996).  

 

Nu när det går att “Googla” på vad som helst visar det sig att det har kognitiva effekter på 

människans minne. Att få svar från det kollektiva minnet beläget utanför oss själva som 

Internet är kan tyckas enbart positivt. Men det som läggs upp på Internet borgar också för en 

slags trygghet att “det finns kvar där” vilket leder till att det egna minnet inte behöver 

belastas. Där verkar också förklaringen till varför det är så svårt att vara utan Internet. Det 

känns som att vara utan en kär gammal vän (Sparrow, Liu & Wegner, 2011). Precis som en 

kär gammal vän behöver uppmärksamhet kräver den smarta mobilen det på sitt sätt när 

information söks eller Facebookuppdateringen ska göras, med andra ord då det kollektiva 

minnet används och skapas. 

 

2.5 Kognitiva krav på en smartmobilanvändare 
Klingberg (2007) har väl beskrivit vilka krav som ställs på människor gällande användandet 

av informationsteknik. Kraven ökar i takt med att ny teknik introduceras och att mer 

information blir lättåtkomlig i en mer och mer komplex omvärld. Att kunna göra flera saker 

samtidigt, att ”multitaska”, kan ses som något eftersträvansvärt, men sker egentligen till ett 

pris som här kommer att belysas. Men till en början diskuteras typer av digital kompetens 

under begreppet digital literacies. 

 

2.5.1 Digital literacies och digital natives 

Paul Gilster introducerade termen och konceptet digital literacy 1997. Syftet var att se hur 

digital teknik används både rent teknikmässigt och sett ur ett innehållsmässigt perspektiv. 

Hur använder människor och hur tänker de kring användningen av informationsteknologins 

möjligheter är frågor som paraplybegreppet digital literacies försöker förklara. Det rör sig 

om flera typer av literacies. Gilster föreslog ett ramverk som handlar om läsa, skriva och 

förhålla sig till information med den teknik som är aktuell (Bawden, 2008). Digitalt litterata 

människor förstår sig på att förflytta sig mellan olika medium och förstår också vad som är 

passande i olika sammanhang. De vet hur information ska presenteras så att deras publik ska 

förstå på enklast möjliga sätt (Lankshear & Knobel, 2008). Att vara digitalt litterat i det här 

perspektivet har fokus på att se användaren som en medskapare av det kollektiva minnet. 

Samtidigt är en medskapare också en konsument av det mediet som används för att skapa 

eftersom sociala medier ofta handlar om interaktioner på nätet. Det handlar om att utifrån ett 

socialt perspektiv skriva, läsa och skapa mening för de berörda (Street, 2003). Att via en 

smart mobil göra detta i en vardaglig kontext kräver än mer än att vara digitalt litterat.  

Det kan vara åldersbetingat hur pass digitalt litterat en person är. Den generation som föddes 

före den digitala boomen, födda före 1980, har fått immigrera in i den digitala tidåldern 

medan de som fötts mitt i den är att betrakta som digital natives (Prensky, 2001). Därför 

finns det skillnader i både hur tekniken används, hur det talas om den och till vad den 

används. Digital natives som växt upp med teknik är mer vana vid att göra flera saker 
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parallellt och nätverkar gärna. De är också vana vid att ha tillgång till information fort och 

lätt och ser mobiltelefonen som en del av livet (Prensky, 2001). Nu är inte digital natives 

något begrepp som står oomtvistat. Bennett, Maton och Kervin (2008) visar på att alla 

människor inte är så digital native som Prensky (2001) låter påskina, även om de fötts efter 

1980. Det beror till stor del på uppväxtförhållanden såsom socioekonomisk och kulturell 

bakgrund hur pass digital native någon är. Det är lätt att ha en övertro till att generationen 

som är vana vid digital teknik har lättare att göra flera saker på en gång, såsom att skriva 

uppsats på den bärbara datorn samtidigt som TV:n står på och mobilen plingar och kräver 

upmärksamhet. Bennett m fl, (2008) menar att det inte är så fördelaktigt att kunna 

”multitaska” eftersom det kan leda till brist på koncentration och kognitiv ”overload” då 

hjärnan skiftar uppmärksamheten mellan olika stimuli, vilket kommer att beskrivas i nästa 

avsnitt. 

 

2.5.2 Multitasking och uppmärksamhet 

Sparrow, m fl, (2011) jämför Internet med en kär gammal vän som ständigt kräver sin 

uppmärksamhet. Precis som en kär gammal vän behöver uppmärksamhet kräver den smarta 

mobilen det på sitt sätt när information sökes eller Facebookuppdateringen ska göras. Detta 

sker ofta i en kontext där många saker pågår samtidigt, vilket leder till att uppmärksamheten 

förflyttas än hit och än dit.  

 

I vardagen ställs uppmärksamheten inför utmaningar i den komplexa omvärld som den 

moderna människan lever i. “Att kunna ha många bollar i luften” eller att “kunna göra fler 

än en sak åt gången” är talesätt som tydligt talar sitt eget språk. Samtidigt som det talas i 

telefonen söks det på Internet och det är inte en helt ovanlig situation på många 

arbetsplatser. Arbetslivet ställer krav på multitaskingkompetens hos medarbetarna. Men det 

är inte alla som är bra på det och individuella skillnader gällande multitasking påverkar hur 

ett arbete kommer att utföras enligt König, Bühner och Mürling (2005) som även beskriver 

multitasking som förmågan att kunna upppnå flera uppgiftsmål inom en och samma 

tidsperiod genom att frekvent skifta uppmärksamheten mellan de separata uppgifterna.  

 

Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet marknadsfördes handhållna 

digitala apparater som något bra eftersom de möjliggjorde multitasking. Begreppet smög sig 

även in i jobbannonser och blev något eftertraktat. Men det är inget nytt vilket förstås då 

Lord Chesterfield redan 1740 skrev: 

 

There is time enough for everything in the course of the day, if 

you do but one thing at once, but there is not time enough in the 

year, if you will do two things at a time. This steady and 

undissipated attention to one object, is a sure mark of a superior 

genius; as hurry, bustle, and agitation, are the never-failing 

symptoms of a weak and frivolous mind. (Rosen, 2008, 105.) 
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Lord Chesterfield gjorde den koppling mellan intellekt och delad uppmärksamhet som 

Cowen (2009) kom att göra betydligt senare, fast på ett annat sätt. Enligt Cowen (2009) är 

inte förflyttningen av uppmärksamheten något som är negativt eftersom det förekommer så 

frekvent i det moderna samhället. Något som inte fungerar håller man inte på med. 

Dessutom kommer tekniska innovationer som möjliggör multitasking att göra oss smartare 

då det tar mindre tid att få reda på saker. Tiden som då blir över kan vi då ägna åt mer 

tänkande menar Cowen (2009). Rosen (2008) har en kritisk hållning till multitasking och 

hävdar att multitasking kan vara livsfarligt. Exemplet med att köra bil samtidigt som föraren 

använder mobiltelefonen tas upp och ett annat avskräckande exempel är att kontorsarbetare 

som ständigt blir störda av e-post och telefonsamtal försämras i sitt IQ dubbelt så mycket 

som hos marijuanarökare. Slutligen säger Rosen (2008) att den mobila 

internettillgängligheten försämrar produktiviteten på arbetsplatserna eftersom de anställda 

måste hålla sig informerade så att de inte missar något, vilket tar tid från de egentliga 

arbetsuppgifterna.  

 

Nagata (2003) har specifikt undersökt hur multitasking på mobiltelefoner ser ut och kom 

fram till att det tar 1,5 gånger så lång tid att utföra en uppgift på webben med mobiltelefonen 

jämfört med att göra samma sak på en dator. Det förklaras med att på mobiltelefonen dyker 

det upp olika typer av meddelanden som avbryter den aktivitet som pågår. Något som 

uppmärksammats på senare år är mobiler inom skolans värld och vilka implikationer de kan 

tänkas ha på lärandet. Enligt Beland och Murphy (2015) lär sig studenter mer om de inte har 

mobiler med sig i klassrummet eftersom de då inte behöver flytta uppmärksamheten mellan 

vad som ska läras och mobilen. Kognitiva förmågor som att minnas försämras då studenter 

blir störda av mobilen (Lee, Atkinson, Hritsko & Acquaah, 2014). 

 

Att ”multitaska” handlar om att flytta uppmärksamheten mellan olika saker eller händelser, 

vilket inte sker utan vissa implikationer så som minnespåverkan och ökad stress, även om 

människan kan komma att anpassa sig över tid (Rosen, 2008). Vad uppmärksamhet 

egentligen är går inte helt enkelt att besvara har det visat sig, men här är ett försök. Hur 

uppmärksamhet bäst beskrivs och hur den fungerar har varierat genom tiderna. Det har 

varierat mellan ytterligheterna “ingen vet vad det är “ till att “alla vet vad det är” (Pashler, 

1998). Klingberg (2008) anser att uppmärksamheten är själva portalen till vad som ska bli 

och inte bli minnen. Ett försök att beskriva uppmärksamhet innefattar sex olika 

nyckelbegrepp; vaksamhet (arousal), ansträngning, kapacitet, kontroll, perceptuell och 

medvetenhet (Smith & Kosslyn, 2009). Här framgår det att dessa ord kan kräva sina 

förklaringar och definitioner vilket gör det hela än mer komplext. Eftersom det har varit och 

är svårt att definiera begreppet medför det att det också är svårt att undersöka. För att 

komplicera det hela än mer tycks det vara så att uppmärksamheten riktas så enkelt, naturligt 

och självklart att det är svårt att efterhärma experimentellt i kontrollerade försök. För att få 

någon form av grund att utgå ifrån finns det en överenskommelse om att uppmärksamhet 

handlar om att välja ut någon information för vidare processande och att det då uppstår ny 

information. Ett annat sätt att definiera begreppet uppmärksamhet är enligt Smith och 

Kosslyn (2009, 103):  
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Attention is the process that, at a given moment, enhances some 

information and inhibits other information. The enchantment enables 

us to select some information for further processing, and inhibition 

enables us to set some information aside. 

 

Då uppmärksamheten medvetet riktas mot något belastas arbetsminnet vilket inte 

stimulusdriven uppmärksamhet gör. Det beror på att när uppmärksamheten riktas mot något 

måste arbetsminnet hela tiden komma ihåg vad som ska uppmärksammas (Klingberg, 2008). 

Den här typen av fokuserad uppmärksamhet är vad som vanligtvis kallas för koncentration. 

Desto svårare en uppgift är som kräver koncentration ju mer ökar den mentala 

ansträngningen. Ibland krävs det att uppmärksamheten delas vilket kräver stor mental 

ansträngning. Det blir då svårare att koncentrera sig och Klingberg (2008) jämför den då 

uppkomna bristen på koncentration som den som personer som har ADHD uppvisar. I värsta 

fall är uppgiften så svår eller komplex så att den överskrider den mentala kapaciteten och det 

går inte att fokusera. Det som då händer är att informationen delvis eller helt och hållet 

försvinner (Smith & Kosslyn, 2009). Med andra ord leder ofokuserad uppmärksamhet inte 

till att några nya minnen skapas. Att vara tankspridd och glömsk kan bero på att vi gör saker 

utan att rikta uppmärksamheten på dem. För lite riktad uppmärksamhet leder till att 

informationen inte inkodas och den blir då inte till ett minne (Schacter, 1999).   

 

Shapiro (1997) visar på att då flera stimulus presenteras efter varandra missas information 

då uppmärksamheten ska flyttas. Denna attentional blink är en kort tidsrymd då 

inkommande information inte registreras. Uppmärksamheten som det första stimulit får gör 

det svårare att identifiera det andra. Det finns alltså flaskhalsar i vår förmåga att 

uppmärksamma stimulus som beror på biologiska begränsningar.  

 

2.5.3 Informationsstress 

Den enorma källa till information som Internet, wifi och smarta telefoner ger kan ge upphov 

till stress. Stress i sig kan ge upphov till flera fysiologiska reaktioner på grund av att 

stressrelaterade hormoner frisätts. Men vad menas egentligen med stress? Psykologer har 

betraktat stress utifrån tre olika perspektiv. Det kan vara ett stimulus, en respons eller en 

interaktion mellan organism och miljö (Passer & Smith, 2001). Sett ur ett situerat perspektiv 

är den sistnämnde den förklaringsmodell som är mest aktuell eftersom den beaktar både 

stimulus och respons ur just ett situerat perspektiv. Stress kan då definieras som ett mönster 

av kognitiva bedömningar, psykologiska responser samt beteendemässiga tendenser som 

uppstår då det råder obalans mellan de krav som situationen kräver och de resurser som 

egentligen behövs för att kunna hantera kraven.  

 

Vad det gäller minnet påverkas arbetsminnet och även långtidsminnet negativt av stress. 

Svår stress kan påverka de strukturer i hjärnan som har med långtidsminnet att göra, närmare 

bestämt i hippocampus. Men stress kan också upplevas som positivt och faktiskt främja 

minnet. Det som tycks vara avgörande för hur stressen upplevs och hur den påverkar minnet 

verkar vara känslan av kontroll (Klingberg, 2008). Just känslan av att inte ha kontroll är 
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stressande och är inte direkt kopplad till mängden av information. Snarare är det så att det är 

stora individuella skillnader på vad som stressar en person och inte en annan. I och med att 

stressforskning rörande minne är förenat med etiska implikationer finns begränsad kunskap 

inom området. Dock har forskningen kunnat påvisa att en viss vakenhetsgrad (arousal) är 

nödvändig för minnesfunktionen, men stiger arousal så mycket att individen känner stress 

påverkar det långtidsminnet negativt (Smith & Kosslyn, 2009). 

 

Smarta mobiler har gått från att vara en högteknologisk kommunikationspryl till att vara en 

av livets nödvändigheter. Att kolla mobilen det första och sista som görs på en dag är vanligt 

som en kvinna som kallas för Jill berättar om (Frizzo-Barker & Chow-White, 2012). Att 

kolla meddelanden ständigt och jämt kan leda till ett sorts beroende och vara stressande. Det 

här är en sorts teknostress som handlar om att ny teknologi inte handhas på ett hälsosamt 

sätt. Lee, m fl (2014) har funnit att tvångsmässigt användande av mobiler leder till 

teknostress som yttrar sig i form av stress samtidigt som ett frekvent användande kan vara en 

indikator på stressnivåerna hos användaren. Kvinnor känner lättare igen teknostress och är 

mer benägna än män att dra ner på Internetanvändandet (Lee, m fl, 2014).  
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3. Problemformulering  

Att trådlös teknik med drygt 100 år på nacken skulle få en sådan enorm spridning och 

rymmas i en liten smartmobil var troligtvis inte något som uppfinnaren Marconi (Russer, 

2012) kunde föreställt sig. I kapitlet 2.1 Bärbar teknik beskrevs hur teknikutvecklingen 

fullkomligt har exploderat inte minst de senaste åren då de smarta mobilerna blivit så vanligt 

förekommande och används av så många (Findahl, 2014). Via smarta mobilen blir det som 

kan nås via Internet att betrakta som ett kollektivt minne. I den här undersökningen avses 

Instagram och Facebook. Människans eget minne kan också avlastas i den smarta mobilens 

inbyggda kalender eller i olika typer av appar (se avsnitt 2.4 Externalism). Instagram kan 

fungera som ett tidsdokument som hjälper minnet att komma ihåg händelser. Den smarta 

mobilen inbjuder till aktivitet och kräver näst intill ständig uppmärksamhet, då Internet 

ibland betraktas som en vän (Sparrow, m fl, 2011). 

 

I kapitel 2.5 om Kognitiva krav på en smartmobilanvändare blev det tydligt att det krävs en 

del av användaren för att kunna hantera en smart mobil på ett smart sätt i den komplexa 

vardagen. Krav som både främjar, och då de inte är tillgodosedda hindrar användaren att 

utföra sina uppgifter, som att dela ett inlägg på Facebook för att ta ett exempel. Att vara 

digitalt litterat som Bawden (2008) och Lankshear & Knobel (2008) beskriver underlättar 

användandet samtidigt som en komplex vardag såväl i yrkeslivet som i privatlivet ställer 

krav rörande förmågan till att utföra multitasking utan att drabbas av stress eller få 

implikationer på arbetsminnet. En smartmobil kan erbjuda många distraktioner inte minst 

med tanke på dess inbyggda möjlighet till multitasking (Rosen, 2008). Ett arbetsminne 

behöver veta vad det ska fokusera sig på. För många distraktioner leder till att arbetsminnet 

försämras och det får direkta implikationer på vad som sedan kommer att lagras i 

långtidsminnet. Minnet behöver få möjlighet till koncentration som är fokuserad 

uppmärksamhet (Klingberg, 2008) för att fungera på ett optimalt sätt.  

 

Trots att forskningen kring teknikstress ofta försöker förstå teknikstressens orsaker, har 

förvånansvärt lite fokus lagts på att förstå verktygen och hur de kan antingen stödja eller 

ligga till hinder för människans kognition (Sellberg, 2010). Ur ett genusperspektiv finns det 

ännu mindre forskning som enbart undersöker hur kvinnor använder mobil teknologi. 

Frizzo-Barker och Chow-White (2012) har genom intervjuer med kvinnor undersökt 

användandet av appar för att underlätta såväl arbetsliv som privatliv, relationer, finanser och 

hälsa i sitt vardagsliv. Kvinnor har ofta rollen som organisatör över familjelivet samtidigt 

som arbetslivet också kräver organisation (Friberg, 1990). Crowe och Middleton (2012) har 

funnit att det är lite forskning gjord på hur kvinnor upplever hur mobil teknologi kan hjälpa 

till att vara nåbar även om kvinnan fysiskt inte är på jobbet. Den forskning som här 

beskrivits hör till sociologins område och det saknas forskning som ser mobilanvändande ur 

ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. 

 

I Sverige finns det inte mycket forskning kring kvinnligt mobilanvändande. Findahls (2014) 

kvantitativa rapport tar upp Internetanvändande och mobilanvändande med ett 

genusperspektiv. Där är fokus på vad tekniken används till och därför saknas det 
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beskrivningar av hur tekniken upplevs av användarna. Någon forskning som direkt kopplas 

till hur kvinnor använder smarta mobiler ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv verkar 

inte finnas vid sökning på engelsk och svensk litteratur/forskning i ämnet. Den forskning 

som finns om kvinnligt mobilanvändande för att organisera sin vardag är inte i en svensk 

kontext (jmf. Frizzo-Barker & Chow-White, 2012). Fribergs (1990) forskning visar på hur 

komplex en kvinnas vardag kan vara och tyder på att kvinnor har mycket att komma ihåg 

både för sig själv och för nära och kära. Därför är det angeläget att ta reda på mer om hur 

yrkesarbetande eller studerande kvinnor i Sverige använder sina smarta mobiler och hur de 

själva ser på användandet. Frågeställningen blir därför: 

 

Hur använder kvinnor smartmobiltelefoner och, mer specifikt, på vilka sätt påverkas de 

kognitiva färdigheterna såsom uppmärksamhet och minne? 

 

Det är intressant ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv att söka mer kunskap om hur 

teknik kan stödja kognitiva förmågor genom att vara ett verktyg i vardagen. Det här arbetet 

fokuserar på den kognitiva förmågan att minnas göromål och händelser i vardagen med hjälp 

av en mobiltelefon med avseende på kvinnor.  
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4. Metod 

Metodkapitlet är uppdelat i tre delar. Till en början handlar det om vilken vetenskaplig 

grund och vilken ansats arbetet har. Sedan presenteras de metodologiska val och 

överväganden som gjorts. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur undersökningen 

genomförts. 

 

4.1 Ansats 
Den här undersökningen är av det kvalitativa slaget som strävar efter att få fatt på det som 

finns men inte på hur ofta eller i vilken mängd. Genom kvalitativa metoder kan idévärldarna 

hos de individer som deltar i studien identifieras. Dessutom har den kvalitativa metoden en 

flexibilitet (Repstad, 2007). Just denna flexibilitet gör att valda metoder kan förändras eller 

bytas ut för att finna de mönster och samband som eftersöks för att kunna beskriva ett 

fenomen. 

 

Ansatsen i den här undersökningen vilar på ett konstruktivistiskt tänkande som syftar till att 

undersöka hur människor förklarar och upplever sitt handlande. Det handlar om att fånga 

upplevelser, tankar, “sanningar”, förklaringar och uppfattningar samt hur det påverkar 

interaktioner hos individen (Patton, 2002). Arbetet syftar inte till att hitta någon absolut, 

statistiskt säkerställd sanning om det som undersöks utan handlar snarare om att skaffa mer 

kunskap om kvinnligt mobilanvändande. Socialkonstruktivism “refers to constructing 

knowledge about reality, not constructing reality itself” (Shadish, 1995). Centralt inom 

socialkonstruktivismen är idén om att “...place knowledge within the process of social 

interchange.” (Gergen, 1985). Människans tankar färgas av det samhälle som den lever i och 

av sociala interaktioner i enlighet med socialkonstruktivistiska tankegångar. Den sociala 

världen blir mer och mer digital och för att förstå den måste Internet och den teknik som 

möjliggör den studeras (Kozinets, 2010). Det här arbetet handlar om att med kvalitativa 

metoder undersöka ett socialkontruktivistiskt fenomen (kvinnligt mobiltelefonanvändande) 

sett ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. 

 

4.2 Metodval  
Frågeställningen är ”Hur använder kvinnor smartmobiltelefoner och, mer specifikt, på vilka 

sätt påverkas de kognitiva färdigheterna såsom uppmärksamhet och minne?” och har 

undersökts med hjälp av intervju och netnografi med enbart kvinnliga deltagare. Dessa 

metoder är vedertagna metoder för en kvalitativ ansats och förmodades ge svar på 

frågeställningen då intervjuer ger direkta svar från informationsrika deltagare på de frågor 

som är relevanta och intressanta för undersökningen. Netnografi, som är etnografi på nätet 

(Kozinets, 2010), ansågs som det mest lämpliga verktyget för att undersöka sociala medier 

där undersökaren själv är aktiv. Att själv delta i det fenomen som studeras är en av 

grundbultarna i etnografiska studier, oavsett om de sker på nätet eller i andra sammanhang. 

Sedan var tidsaspekten något att ta hänsyn till varför andra metoder såsom observation föll 

bort redan i planeringsskedet. Att rekrytera deltagare till undersökningar kan vara ett 

mödosamt arbete som dessutom tar en del tid i anspråk. De valda metoderna kunde 
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genomföras utan att lägga mycket tid på att rekrytera deltagare. För det andra var intervju 

något som undersökaren själv har erfarenhet av och är trygg med vilket Repstad (2007) 

anser vara en fördel för att verkligen få fram det som efterfrågas. Det hade varit möjligt att 

enbart göra intervjuer, men intervjumetoden har ibland kritiserats för att vara alltför 

idealistisk och individualiserad (Repstad, 2007). Det beror på hur intervjun utformas. En 

intervju med fasta frågor som ställs på samma sätt till samtliga respondenter kan uppfattas 

just så. Om intervjun utformas som så att den innehåller fasta frågor som ska täckas upp 

samtidigt som det finns utrymme för följdfrågor och omformulering, erbjuder den så kallade 

semistrukturerade intervjun en fast ram att hålla sig till samtidigt som den är flexibel 

(Langemar, 2006). Intervju som metod tillåter både intervjuaren och den intervjuade att 

diskutera sina tolkningar av världen och hur de ser på saker utifrån sin egen referensram. 

Samtidigt är en intervju inte något vardagligt samtal i och med att det är ett samtal med ett 

specifikt syfte (Cohen, Manion & Morrison, 2013). Syftet är att samla in data i verbal form 

samtidigt som andra icke-verbala signaler kan bidra med viktig information. Det kan handla 

om gester, miner och pauser. Det ställer krav på intervjuaren då det gäller att dels fånga upp 

och sedan kunna tolka dessa icke-verbala signaler. Det är som Patton (2002) säger att 

kvaliteten på den information som samlas in under en intervju beror i hög grad på 

intervjuaren, men också vilken typ av intervju som väljs. 

 

Patton (2002) tar upp tre olika sätt att göra intervjuer på: 

 informell konversation 

 intervjuguide 

 standardiserade öppna frågor 

 

Att göra intervjuerna som informella konversationer kan vara lockande då informanterna 

kan berätta på ett otvunget sätt, men det finns en risk med att värdefull data missas. Det kan 

också bli så att det blir oerhört svårt att sedan analysera datan för att finna mönster och 

strukturer. Dessutom är informella konversationer mer tidsödande eftersom olika personer 

och olika frågor ställs för att få svar på forskningsfrågan. En standardiserad intervju med 

noga övervägda frågor som ställs likadant var inte aktuellt då det befarades att det skulle 

hämma respondenter till att svara och skapa osäkerhet då exakt samma ordalydelse inte kan 

förstås på samma sätt av alla. Repstad (2002) skriver att den typen av kvantitativ intervju är 

alldeles för snäv och inrutad för att kunna fånga en levande människas nyanserade 

förhållningssätt och erfarenheter. Frågorna kan upplevas som frustrerande i sin fyrkantighet. 

Flexibiliteten att kunna modifiera om frågan vid sådana oklarheter tillåter inte metoden. 

Fördelen med att ha standardiserade frågor skulle vara att analysen av insamlad data enkelt 

kunde kategoriseras utifrån frågorna. Men nu var det inte frågan om en kvantitativ ansats i 

undersökningen varför valet med andra ord föll på en semistrukturerad intervju med hjälp av 

en intervjuguide. Den fungerar som ett ramverk för vilka frågor som ska behandlas (Patton, 

2002). Det bedömdes efter en tids funderande utifrån det här resonemanget att med hjälp av 

en intervjuguide skulle önskad data kunna samlas in på ett betryggande sätt. Intervjuguiden 

kan utarbetas mer eller mindre detaljerat och i det här fallet utformades den som en 

checklista med frågor som ska täckas upp av intervjuaren (se bilaga 1). Den är alltså inte 

gjord för att frågorna ska ställas exakt likadant eller i samma ordning till varje respondent. 
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Det finns ändå en tanke med att intervjuerna öppnades med till formen vida frågor för att 

sedan smalna av. Allmänna frågor inom ämnesområdet täcks in först för att sedan bli mer 

och mer avgränsade och specifika enligt trattprincipen (Repstad, 2007).  

 

Vid val av ytterligare en metod kom det etnologiska perspektivet upp vilket ledde till att 

tillämpa ansatsen på nätet (netnografi) upplevdes relevant för undersökningen, även om 

undersökarens erfarenhet därav var ganska begränsad. Med hjälp av netnografi undersöks 

hur människor beter sig på nätet där en stor del av det sociala livet utspelar sig i en digital 

tidsålder (Kozinets, 2010). Eftersom en del av den här undersökningen handlar just om 

sociala medier som ett sätt att lagra minnen är det högst relevant att undersöka vad som 

läggs upp på dessa medier. Dessutom tillför det en större bredd i materialet eftersom data 

från fler kvinnor än de som intervjuas samlas in. 

 

Ethnos är grekiska för ”ett folk” eller kulturell grupp. Att studera hur folk gör i en viss grupp 

är alltså fokus för etnografin. Då folk interagerar med varandra över tid kommer de att 

utveckla en kultur. Kultur kan beskrivas som en samling beteendemässiga mönster och 

trosuppfattningar (Patton, 2002). Enligt tradition studeras det genom deltagande observation 

under en längre tidsperiod. I takt med tiden utvecklas nya metoder inom etnografin och en 

sådan är virtuell etnografi. Metoden kallas även för netnografi och syftar till att studera 

människor som har kontakt med varandra via distribuerade elektroniska nätverk. Precis som 

i etnografi i traditionell mening sker ett deltagande i kulturen som studeras även inom 

netnografin. Här studeras så kallade cyberkulturer där sociala sedvänjor och traditioner 

utvecklas över tid (Kozinets 2010). Dessa sedvänjor och traditioner avgör vad som läggs 

upp på sociala medier och som blir en del av det kollektiva minnet.  

 

Innan den netnografiska undersökningen startas behöver det göras klart vad det är som ska 

studeras. Dessutom måste lämpligt ställe på nätet hittas för att finna det som söks. (Kozinet, 

2010). Vidare är det väsentligt att bestämma om fältanteckningar eller om något digitalt 

dataanalysverktyg ska användas. För den här undersökningen valdes två metoder – att ställa 

frågor till nätverket och att göra en nätverksanalys. Dessa metoder lämpar sig väl för att 

beskriva olika typer av sociala relationer och interaktioner samt vad som kommuniceras i 

vilket syfte (Kozinets 2010). Eftersom flödena på Instagram och Facebook inte följts över 

någon längre tid (3 dygn respektive 1 dygn) får den här delen av undersökningen betraktas 

som att den är inspirerad av netnografi som metod. 

 

Att kombinera metoder har även ett annat syfte som handlar om att kunna triangulera 

datamängden. Samma fenomen studerades alltså utifrån intervju och etnografi. Det gav 

förvisso en större datamängd, men tanken med det var att ge ett bredare dataunderlag. Det 

finns risker med att förena olika angreppssätt då de olika metodernas genererade data 

riskerar att spreta iväg åt olika håll (Repstad, 2007). Ett sätt att förhindra det gjordes genom 

att intervjuer och den etnografiska undersökningen gjordes parallellt med varandra. På så vis 

kunde fokus på vad som samlades in ständigt hållas aktuellt. Frågeformuleringar i 

intervjuerna kunde modifieras för att matcha det som framkom i den etnografiska 
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undersökningen och vice versa. Det blev en iterativ process så som kvalitativ metod ofta 

beskrivs som (Langemar, 2008; Patton, 2002; Repstad 2007). 

Vid undersökningar av den här typen måste vissa etiska spörsmål funderas över och beaktas. 

Som stöd för det har Vetenskapsrådet (2002) gett ut riktlinjer för forskning som berör 

människor. Tanken är i stort att människor inte ska kränkas varken fysiskt eller psykiskt. 

Inte heller ska deras privatliv kränkas (Langemar, 2008). Därför finns det krav på 

konfidentialitet, samtyckte, information och nyttjande rörande undersökningar. Enligt 

konfidentialitetskravet kommer inga personliga uppgifter att röjas. Inga personuppgifter eller 

namn kommer att finnas med i rapporten och i det insamlade materialet avidentifieras 

deltagarna. Deltagarna i undersökningen behöver också ge sitt medgivande till att delta i 

undersökningen och samtidigt har de rätt att avbryta sitt deltagande om så önskas. Är en 

deltagare under femton år behöver medgivande från vårdnadshavare inhämtas. Det är också 

viktigt att informera om undersökningens syfte och hur insamlad data kommer att hanteras. 

Enligt nyttjandekravet är insamlad data insamlad just till den här underökningen och 

kommer inte att användas i icke-vetenskapliga syften. Etiska hänsynstaganden gällande 

netnografiska studier kan upplevas som svårare att beakta eftersom det då är flöden av 

information med många deltagare som studeras så som Facebook. Ofta diskuteras Internet i 

termer av privata eller publika platser på nätet vilket Kozinets (2010) inte anser vara 

fruktbart då etik inom netnografi diskuteras. Han menar att ”The Internet is uniquely and 

only the Internet” (Kozinets, 2010, 122). Inom etnografin går det att inhämta deltagarnas 

medgivande att delta i undersökningen, medan det knappast låter sig göras inom netnografin 

då flöden studeras. Istället handlar det om att som undersökare alltid vara synlig i det forum 

som undersöks och öppen med vad den gör där. Här handlar det om avvägningar som måste 

göras rörande hur aktiv undersökaren ska vara. Lämpligen behöver inte undersökaren vara 

delaktig i varje typ av forumets aktiviteter, men samtidigt ska den bidra och var delaktig i 

forumets och dess deltagares aktiviteter. Kozinets (2010) uppmanar till att de etiska 

riktlinjerna gällande privatliv, konfidialitet, lämplighet och medgivande funderas kring och 

beaktas av den som gör netnografiska studier så att ingen kommer till skada. Netnografi som 

handlar om onlineintervjuer gör det hela lättare med att hantera etiska spörsmål i och med att 

det då handlar om direktkontakt med deltagaren. Det gör det lättare att direkt samtala och 

upplysa om de etiska riktlinjerna i undersökningen. 

 

I undersökningen tillämpades semistrukturerade intervjuer och netnografi där en fråga på 

Facebook ställdes samt en inventering av flödena på Instagram och Facebook. Hur det gick 

till beskrivs under Genomförande. 

 

4.3 Genomförande 
Intervjuerna och den netnografiskt inspirerade undersökningen genomfördes som två 

parallella processer, eftersom det föll sig naturligt att det som observerades i netnografin gav 

upphov till frågor i intervjuerna samtidigt som deltagarnas intervjusvar blev föremål för den 

netnografiska undersökningen. 
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4.3.1 Deltagare 

I olika informella sammanhang samtalades det om det här examensarbetet och att det 

handlade om hur man använder sin mobiltelefon. En av deltagarna visste om kopplingen till 

minne. Deltagarna rekryterades från undersökarens vänkrets och på dennes arbetsplats. Både 

Repstad (2010) och Patton (2003) tar upp både fördelar och nackdelar med denna 

rekryteringsbas. En fördel som togs fasta på i den här undersökningen är att det är lättare att 

få till bra samtal med personer som är kända för varandra. En av de risker som finns är att 

deltagarna säger saker som de anser vara i linje med undersökarens uppfattningar. Den 

risken bedömdes som liten i det här fallet. Fem intervjuer har gjorts varav två gjordes via 

Skype. 

 

Den yngsta deltagare på elva år anmälde sig frivilligt och ville gärna delta. Hennes föräldrar 

vidtalades och de gav sitt medgivande. De övriga tillfrågades vid skilda tillfällen då 

deltagare i olika ålderskategorier behövdes för att ge en så bred och generell bild som 

möjligt (Repstad, 2010) samt för att kunna identifiera skillnader i digital literacies. De fem 

kvinnliga intervjudeltagarna var (fig.4): 

 

Ålder Sysselsättning 

11 år Grundskolestuderande 

25 år (Skype) Lärarstudent och språkreseledare 

41 år (Skype) Undersköterska och 

högskolestudent 

51 år Ma/NO-lärare 

60 år Elevassistent 

Figur 4. De intervjuade kvinnornas ålder och sysselsättning. 

 

På Instagram har 14 kvinnors 61 uppdateringar som gjorts under tre dygn studerats. På 

Facebook har 21 kvinnors 45 uppdateringar under ett dygn studerats. Fyra kvinnor och en 

man svarade via meddelandefunktionen på Facebook rörande den netnografiska frågan som 

ställdes. Mannens resultat plockades sedan bort ur datamaterialet då undersökningen gällde 

kvinnor. 

 

4.3.2 Intervjuerna 

Tid för intervjuer bokades och samtidigt bestämdes plats för intervjuerna. Samtliga 

intervjuer gjordes inom loppet av en vecka. Den yngste intervjuades i sitt hem, de två äldsta 

deltagarna på undersökarens arbetsplats och till sist skedde Skypeintervjuerna med 

deltagarna i sin hemmiljö och undersökaren i sitt arbetsrum. Samtliga intervjuer följde 

samma planering. Undersökningens syfte upprepades och förtydligades. Sedan upplystes det 

om de etiska riktlinjerna. För den yngste deltagaren inhämtades lov från förälder och den 

fick också information om de etiska riktlinjerna och undersökningens syfte. Innan intervjun 

började upplystes de om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att deras svar 

kommer att vara anonyma och inte delas ut i annat syfte än denna forskning. Tillstånd om att 

få spela in intervjuerna inhämtades och sedan följde frågorna i huvudsak ordningen i 
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intervjuguiden (se bilaga 1). Ibland ställdes följdfrågor och emellanåt var någon fråga 

tvungen att förtydligas. Hela tiden eftersträvades ett så vardagligt samtal som möjligt, men 

det visade sig vara svårt i och med att guiden till viss del styrde samtalet. De tre intervjuer 

som gjordes ”i verkliga livet” spelades in på mobiltelefonen med hjälp av appen Easy Voice 

Recorder Pro.  

 

Intervjuerna med 25- och 41-åringarna gjordes via Skype på grund av det geografiska 

avståndet. De följde samma metodik som de intervjuer som gjordes ”i verkliga livet”. 

Skillnaden var att det var svårare att uppfatta ickeverbala signaler som kunde hjälpa till att 

klargöra om förtydliganden eller om uppföljande frågor skulle ställas då enbart ansiktet 

tjänade som informationskälla rörande dessa signaler. Datainsamlandet skedde med hjälp en 

bärbar PC användes och intervjuerna spelades in med programmet iFree Skype Recorder. 

Totalt genererade de fem intervjuerna 45 minuter inspelat material. 

 

4.3.3 Den netnografiskt inspirerade undersökningen 

Den netnografiskt inspirerade undersökningen består av två delar, dels en fråga på Facebook 

samt innehållsmässiga studier av olika sociala flödena på Instagram och Facebook.  

Efter att ha studerat undersökarens egna flöden på Twitter, Instagram och på Facebook togs 

beslutet att inte ta med Twitter. En anledning till det var att på Twitter är det svårt att avgöra 

om det är en man eller kvinna som döljer sig bakom ett alias. Dessutom var det ingen av de 

intervjuade kvinnorna som var aktiva på Twitter. På Instagram och Facebook är det lättare 

då det i huvudsak är för undersökaren kända personer som följs. En annan anledning, 

egentligen den största, var att ingen av deltagarna var aktiv på Twitter. 

 

Rådatan samlades in under samma vecka som intervjuerna gjordes. Datamängden från 

Facebook samlades in genom att samtliga kvinnliga vänner till undersökaren studerades och 

alla inlägg som var max ett dygn gamla kopierades och klistrades in i ett Google-dokument. 

Sedan gjordes en statusuppdatering vid två skilda tillfällen med tre dygns mellanrum i flödet 

enligt följande: 

 

Vad delar du med dig av på sociala medier? I vilket syfte?  

Hjälp mig med mitt examensarbete genom att svara på dessa frågor. 

Det går jättebra att skicka PM, svara här eller meja mig på 

b12marpe@student.his.se. I arbetet blir svaren anonyma. Tack snälla 

och dela gärna!  

 

Denna fråga svarade fyra kvinnor och en man på genom att skicka meddelande på Facebook. 

Dessa svar kopierades och lades in i ett Google dokument. 

 

Instagramflödet studerades under tre dygn där det första och sista inlägget noterades. Det 

gjordes för att komma ihåg mellan vilka inlägg datamaterialet fanns. Anledningen till att 

datan inte kopierades till ett externt dokument var att ordningsföljden inte ändras på 

inläggen i flödet på Instagram vilket det gör på Facebook. Dessutom var det omöjligt att 
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kopiera bilder från Instagram till ett ordbehandlingsprogram. Att flödet studerades under tre 

dygn beror på att det är 14 kvinnor som följs vilket kan jämföras med 21 kvinnor på 

Facebook och där de på Facebook är betydligt mer aktiva än de på Instagram. Så för att få in 

en datamängd som kunde bära på information var Instagram tvunget att studeras under en 

längre tid än Facebook. 

 

4.3.4 Bearbetning av data  

Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut. Det var för att säkerställa att det de 

intervjuade sa verkligen kom med i dataunderlaget. Att enbart skriva ned sammanfattningar 

leder ofta till att intervjuerna måste lyssnas på om och om igen för att säkerställa att inget 

missats. Svaren från Facebookfrågan sammanställdes och skrevs ut. Instagramflödet och 

dokumentet från Facebookuppdateringarna låg uppe på en uppdelad datorskärm. På det här 

sättet var allt datamaterial synligt samtidigt. Nu började arbetet med att finna teman, 

mönster, kategorier och samband så som metodlitteraturen beskriver är syftet med den här 

typen av undersökningar (Langemar, 2008; Repstad, 2007; Patton, 2002). I intervjuerna 

framkom att de fotograferade och delade på Instagram för att komma ihåg speciella 

händelser. Då gicks Instagrambilderna i den insamlade datamängden igenom för att se om 

sådana bilder fanns med där för att ta ett exempel som kunde kategoriseras under temat 

långtidsminnet och kollektiva minnet. För att se dessa samband lästes allt material igenom 

och bilder sågs på gång på gång. Förslag och tankar på teman noterades inom varje metod 

för sig utifrån vad kvinnor sagt i intervjuerna och vad som publicerats på Instagram och 

Facebook. Huvudsyftet var att finna teman och mönster som kunde kopplas till 

långtidsminne, kollektivt minne samt faktorer som påverkar arbetsminnet. Varje förslag på 

tema och intressanta infallsvinklar noterades på ett papper. Sedan kunde teman sammanföras 

och till sist utkristalliserades teman som skrevs upp med sin specifika färg (se figur 5). Det 

var som att koka ner alla infallsvinklar till teman. När det var gjort färgkodades 

transkriberingarna och det insamlade Facebookflödet utifrån dessa teman. Instagram 

hanterades genom att vad bilderna föreställde kopplades ihop med temana och noterades på 

ett papper eftersom de inte gick att kopiera till ett ordbehandlingsdokument. Det var som att 

hitta minsta gemensamma nämnare då data triangulerades mellan de olika 

datainsamlingsmetoderna i syfte att stödja varandra samt för att upptäcka det som stack ut. 
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    Figur 5. Noteringar förda över funna teman med underliggande kategorier och 

funna data som exemplifierar temana.  
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5. Analys och resultat 

Efter att data analyserats den kategoriserats utifrån följande teman: 

 

 nyttoaspekten av mobiltelefonanvändning  

 digital natives och literacies 

 långtidsminnet 

 det kollektiva minnet 

 externa minnen 

 multitasking och uppmärksamhet som kan påverka arbetsminnet 

 informationsstress 

  

Dessa teman kommer att återfinnas i det här avsnittet som inleds med en kort bakgrund om 

deltagarnas användning av sina mobiler utifrån begreppen digital literacies och digital 

natives. Sedan kommer resultat som rör minnet att presenteras för att sedan avrundas med en 

kort sammanfattning.  

 

5.1 Kvinnlig mobilanvändning 
I stort har undersökningen givit svar på hur kvinnor använder sina mobiler som ett sätt att 

avlasta sitt minne och hur de såg på sin mobilanvändning på ett tämligen objektivt sätt, 

vilket kan ses som tecken på att de har en god digital literacy då de kunde sätta ord på sina 

upplevelser. I det här sammanhanget stämmer inte teorin om digital natives (Prensky, 2001) 

eftersom kvinnorna som studerats genom intervjuer, på Facebook och på Instagram i 

huvudsak tillhör den generation som inte hör till digital natives. Om Prenskys (2001) teori 

hade stämt hade kvinnorna i den här undersökningen varken använt mobilen som de gör och 

då inte heller kunnat beskriva användandet. Fullständigt klart var att mobilen är ett 

nödvändigt verktyg i kvinnornas vardag utifrån vad som framkom i intervjuerna. 

Mobiltelefonen var i sig en paradox då dess användning medför både positiva och negativa 

konsekvenser. Kvinnorna identifierade och såg problem med användningen av mobiler och 

Internet vilket stämmer med den forskning som gjorts av Lee, m fl (2014) rörande 

teknostress. Den här stressen fick implikationer på hur minnesinlagring sker då mobilen 

kräver uppmärksamhet inte minst för att följa sociala medier.  

 

I bakgrunden visas hur vanligt det är med mobiltelefoner och att de används för olika 

praktiska göromål vilket också framkommer i den här undersökningen. Kvinnorna är digitalt 

litterata med avseende på hur mobiltelefonerna används i olika syften för att skapa trygghet, 

fungera som underhållning och för mer praktiska ändamål såsom att kontrollera sina 

bankkonton så som Findahl, (2014) beskriver. Intervjuerna visar på att det är en trygghet att 

alltid bära med sig mobilen ifall något skulle hända en själv eller att barnen behöver komma 

i kontakt med sin mamma. Att sms:a är ett vanligare sätt än att ringa för att hålla kontakt 

med nära och kära samt för att fort vidarebefordra information. Då används mobilens 

kontaktlista vilket uppskattas av användarna då de inte behöver minnas alla telefonnummer. 

Det framhålls att det är bra att ha telefonen synkroniserad med datorn eller med molnet ifall 
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telefonen skulle tappas bort. Om den inte är synkroniserad blir det svårt att skapa en ny 

kontaktlista och förlust av foton är något som upplevs ledsamt, framför allt av den yngste 

och den äldste deltagaren i intervjuundersökningen. En bra funktion är att det går att 

fotografera med mobilen vilket är mycket smidigare än att ständigt släpa på en 

systemkamera. Dessa foton går sedan lätt att dela med sig av på sociala medier, såsom 

Instagram och Facebook vilka var de sociala medier som kvinnorna refererade till i 

intervjuerna. Mobiltelefonen tillåter användaren att snabbt ta del av det kollektiva minnet 

som Internet med dess sociala medier är att betrakta som. Där finns mycket av det externa 

minnet som kvinnorna beskriver och som setts i netnografin, vilket stödjer tesen om Clark 

och Chalmers (1998) teori om aktiv externalism. I deras text talas det om en herre som 

skriver ner allt han ska minnas i sin notebook eftersom han är dement. Dagens kvinnor 

använder kalenderfunktionen och kontaktlistan i mobilen som ett externt minne som även 

backas upp på Internet eller med datorn. På så vis placeras tydligen det externa minnet på 

flera ställen samtidigt och kvinnorna behöver inte hålla dessa saker i minnet vilket upplevs 

tryggt. Internet blir på så sätt den kära vännen som Sparrow, m fl, (2011) beskriver. 

 

En av kvinnorna i intervjuerna talade om att det går snabbt och lätt att få fram information 

genom att surfa på Internet med mobilen, vilket rimmar bra med Findahls (2014) 

undersökning som visar på ett ökande mobilsurfande med mobilen. Av de intervjuade 

framkommer det att de kvinnor som är i mittenspannet åldersmässigt är mest digitalt litterata 

sett till antal olika funktioner som de använder sig av, vilket inte stämmer med tesen om 

digital natives (Prensky, 2001). Däremot stämmer tesen för den äldsta deltagaren som 

använder telefonen till att sms:a med, att ringa med och att ta lite bilder då och då. Hon 

använder sig inte av några appar eftersom hon säger sig inte begripa sig på sådant och får 

därför betraktas som en person som inte är särskilt digitalt litterat vad det gäller 

smartphoneanvändning. Undersökningen tyder också på att det är yngre som är mer aktiva 

på sociala medier än äldre och att Facebook och Instagram ligger i topp över använda 

tjänster. Något som inte stämmer med Findahls (2014) rapport om Svenskarna och Internet 

handlar om att använda sig av funktionen att kunna positionera sig med gps-funktionen på 

sociala medier. Inget sådant har det talats om i intervjuerna och inga uppdateringar eller 

inlägg på de sociala medierna har varit platsbundna på det sättet.  

 

Det var intressant att intervjuade kvinnor i den här undersökningen och Findahls (2014) 

undersökning visar på att en femtedel av kvinnliga mobilanvändare har en tjänstemobil. 

Findahl (2014) nämner också att kvinnorna i allt högre grad får tjänstemobiler. Den 

intervjuade kvinnan berättade också kommunen kommer att satsa på smartphones inom 

hemtjänsten. All tids- och åtgärdsrapportering ska då ske med den vilket då medför att denna 

yrkesgrupp måste vara digitalt litterata med anseende på smartphoneanvändning. 

 

Det är vanligt att telefonerna är på ljudlöst om det inte finns ett behov av att bli nådd 

omedelbart eller för att höra larm från kalenderappen som är som ett externt minne som 

håller ordning på vad som ska göras. Det var endast en av de intervjuade kvinnorna som inte 

nämnde något om att ha telefonen på ljudlöst. Hon hade den på hela tiden utom då hon sov, 

eftersom hon ansåg att det var viktigt att vara nåbar. Att ha mobilen på ljudlöst eller 
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möjligtvis på vibration beror på att kvinnorna inte vill bli störda eller inte vill störa andra då 

de alltid bär med sig telefonen om skolan inte har mobilförbud förstås. Mobilerna stängs 

sällan av om det inte krävs en omstart för att den ”segat ihop”. Mobilerna är alltså en viktig 

del av kvinnornas liv, vilket följande citat illustrerar från en av de intervjuade kvinnorna: 

 

- Har det hänt att du glömt din mobil någon gång och om ja, hur 

kändes det då? 

- Alltså man blir ju som en liten heroinist. Ibland kan jag fast jag vet 

att telefonen ligger inte i fickan så... man har ju till och med 

utvecklat ett rörelsemönster liksom där man dras ner mot fickan 

liksom för att ta upp telefonen fast men vet att den ligger ju inte där. 

Äh. Jag blir lite nervös när man inte har den där som någon slags 

tidsfördriv eller tillflykt liksom. Samtidigt som det kan vara rätt gött 

. Jag vet jag har glömt den hemma när jag har haft någon föreläsning 

och jag lärde mig så jävla mycket den dagen. (Fniss). För då kan 

man inte sitta och smygscrolla. Det var skönt alltså. 

-Kände du att du fick mer fokus på det du höll på med då? 

-Å gud ja. Verkligen! 

 

Tydligen finns det vinster i att inte hålla på med multitasking eftersom hon upplever att hon 

minns föreläsningen bättre. Det kan bero på att arbetsminnet fick arbeta ifred så att 

minneslagring i långtidsminnet kunde äga rum utifrån vad Klingberg (2008) säger. Detta 

resultat stödjs av vad Beland och Murphy (2015) och Lee m fl (2014) har funnit rörande att 

mobilanvändning försämrar inlärning och minnesförmåga på grund av att uppmärksamheten 

inte är fokuserad på lärandet. Utifrån ett situerat perspektiv utifrån hög- låg och här & nu-

nivå (Rambusch, 2010) kan några olika slutsatser dras utifrån ovanstående citat som visar på 

den ömsesidiga påverkan de tre nivåerna har på varandra. Utifrån här & nu-perspektivet 

reflekterar den kvinnliga studenten över hur hon sitter i en föreläsningssal utan sin mobil. 

”Smygscrolla” antyder att mobilanvändning på föreläsning inte är ok. Det tydligt att på 

högnivå märks den sociokulturella påverkan som finns i och med att skolan implicit har en 

förväntan på att uppmärksamheten är riktad till det som ska läras in av studenterna och inte 

på mobilen. Enligt citat är det också tydligt att användningen av mobilen har lett till vad som 

kan uppfattas som ett förkroppsligat förhållande till den. Det har skapats ett muskelminne 

som är aktivt oavsett om telefonen ligger i fickan eller ej. Det i sin tur kan tolkas som att en 

minnesinlagring skett på biologisk nivå, så kallad låg-nivå. Här är det naturligtvis svårt att 

användbart avgöra om det är så att arbetsminnet inte får jobba fokuserat (riktad 

uppmärksamhet) när mobilen är med eller om det är andra faktorer som påverkar 

minnesinlagringen, men det är en något så när hållbar teori utifrån vad forskningen säger om 

multitasking och arbetsminne. I synnerhet med tanke på vad Klingberg (2007) säger om 

rörande att uppmärksamheten är själva portalen till vad som ska bli minnen eller inte. Men 

det är svårt att studera arbetsminne, uppmärksamhet och low-levelkognition (processer som 

är biologiska och som är en del av människans kognition sett ur ett situerat perspektiv 

(Rambusch, 2010)). Det omtalas i tidigare studier och den här studien bekräftar dessa 

svårigheter. Det beror på att det är svårt att mäta och svårt att enas kring en definition av vad 

uppmärksamhet egentligen är (Smith & Kosslyn, 2009). 
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Det är något av en paradox i det att mobilen är å ena sidan en ständig följeslagare som 

skapar trygghet, å andra sidan upplevs som ett störande inslag i vardagen, vilket blev kom 

fram i intervjuerna och som informationsmängden i de sociala flödena visar på. En orsak är 

att den ständiga uppkopplingen via mobilen triggar ett ständigt kontrollerande av sociala 

medier så att ingenting missas där eller för att hålla sig a´ jour med tidningarnas 

nyhetsflöden vilket framkom i intervjuerna. Det upplevs som ett problem eftersom 

funderingar finns på att ta ledigt från mobilanvändandet då användaren drabbats av insikten 

att den används för mycket och har negativa implikationer på livet rörande stressnivåer 

och/eller tidsåtgång. Eller så har anhöriga haft synpunkter på kvinnornas mobilanvändande 

vilket lett till att de reflekterar över sin användning. Trots att det reflekteras över det 

frekventa användandet är det positivt att använda den som ett tidsfördriv. Sett till 

användningen av sociala medier är det Facebook och Instagram som ligger i topp (Findahl, 

2015). Det kan vara att spela spel eller för att använda sig av Instagram eller Facebook. På 

dessa sociala medier finns ett underhållningsvärde i och med att en del som delas där är i 

syfte att roa och förgylla vardagen. Det var något som framkom i både intervjuerna och i den 

netnografiska undersökningen. I flödet återfanns roliga bilder och citat. Det kan 

exemplifieras med en bild på något vackert såsom en blomma eller en selfie där bilden av 

sig själv är från den bästa sidan. Det finns också ett värde i att hjälpa andra genom att dela 

med sig av sådant som upplevs som viktigt. Det kan vara tips på tävlingar och sådant som 

folk borde veta. Här märks en ambition av att agera som en folkbildare som kom fram i den 

netnografiska frågan som ställdes på Facebook. I svaren där framkom också att en av 

kvinnorna gärna lägger upp inlägg rörande TED-föreläsningar (onlineföreläsningar om 

specifika ämnen) eller tips på kurser. Facebook kan också tjäna som en inspirationskälla där 

användarna kan ta del av flöden som genereras i grupper. Att medvetet rikta in sig på vissa 

intressegrupper kan också vara ett sätt att marknadsföra sitt företag vilket en kvinna 

uttryckte i svaret på frågan som ställdes på Facebook. Hon har också skapat en grupp för 

företagets räkning. Det är ett lätt sätt att marknadsföra sig både nationellt och internationellt 

enligt samma källa. Att lägga upp bilder som påminner om svunna tider riktade till en viss 

ålderskategori är en annan företeelse på Facebook (fig.5) vilket återfanns i flödet från det 

dygn som Facebook studerades. Här får gamla minnen ett nytt liv och kan bli till nya minnen 

hos de som inte har tagit del av det när det begav sig. I bakgrunden beskrivs det explicita 

långtidsminnet som lagrar fakta och händelser som blir till externa minnen. I det här fallet 

rörande det gamla TV-programmet, är det också en del av det kollektiva minnet som kan 

beskrivas som en behållare för tidigare generationers erfarenheter och kunskaper (Säljö, 

2005). 

 



29 

 

 
 Figur 5. En bild från TV-serien Den vita stenen som sändes på 70-talet från Facebook. 

 

Att ta del av eller för den delen att bidra till det kollektiva minnet på Facebook är inte 

alldeles oproblematiskt. Där finns också en källa till stress då det stora flödet är för mycket 

att greppa sett utifrån kognitiva aspekter. Klingberg (2008) beskriver hur bristen på kontroll 

kan upplevas som stress. I huvudsak handlar den upplevda stressen om att det är mycket 

information som kvinnorna förväntas förhålla sig till på olika sätt. På Facebook är det 

stressande att hänga med i flödet och det kan vara provocerande att ta del av andras 

duktighet, vilket det talas om i flera intervjuer. Enligt netnografin exemplifieras det med 

matbilder och bilder på träning. På grund av att kvinnor säger sig ha tröttnat på den här 

typen av uppdateringar, görs i vissa fall inte uppdateringar som rör privatlivet och kvinnor 

vill inte heller ta del av andras privatliv. Det görs medvetna försök att inte göra 

uppdateringar som visar upp en duktig fasad i syfte att få många ”gilla” även om en av de 

intervjuade visade på det motsatta. Hon menade på att hon gör statusuppdateringar på 

Facebook i syfte att få bekräftelse. Det visar på att det finns ett beroende av sociala medier 

precis som i citatet ovan då mobilanvändande för att kolla social medier jämförs med att 

vara en heroinist.  

 

I intervjuerna sågs ett återkommande mönster av stress relaterat till sociala medier. Då 

tankar och upplevelser delas är det ett försök att söka bekräftelse och om trycken på gilla-

knappen uteblir är det en källa till stress, precis som det upplevda tvånget att gilla andras 

inlägg. Att känna sig tvungen att ha koll på flödet och eventuella meddelande som snabbt 

ska svaras på känns jobbigt. En kvinna tar upp att det finns en förväntan om att svara på 

meddelande och gilla inlägg på Facebook omgående, vilket är stressande. Det händer att det 

städas i flödet på Facebook då en intervjuad kvinna medvetet har tagit bort flera grupper 

eftersom det blev för jobbigt att följa alla uppdateringar som gjordes från dessa grupper. Det 

är ett försök att minska ner på all data som användaren inte aktivt valt att ta emot som Falaki 

m fl (2010) resonerar kring. 
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Lika stressande och krävande som kvinnor upplever Facebook upplevs inte den alltmer 

populära tjänsten Instagram enligt de intervjuade kvinnorna. Det kan bero på att flödet på 

Instagram är kronologiskt och inte lika rörligt som på Facebook vid en närmare 

undersökning av hur flödet ser ut. Syftet är att dela foton och ibland skriva någon 

förklarande eller underhållande text till bilden. Här finns också bilder som visar hur duktiga 

kvinnor är som tränar, bakar och tar fantastiskt vackra bilder, men är inget som 

problematiseras över bland de intervjuade. På Instagram går det också att gilla och 

kommentera, men det upplevs inte lika tvingande som det görs på Facebook. Med mobilens 

kamera är det enkelt att dela med sig av bilder och på så vis skapa kollektiva minnen. Men 

det är inte alltid som det mobiltagna fotot delas. På Instagram läggs bilder upp i syfte att 

fungera som ett externt långtidsminne i form av ett privat, digitalt fotoalbum. Denna analogi 

med privat fotoalbum på nätet framkom i en av intervjuerna. Bilder av då farfars hus röjdes 

eller då första snön för året föll tjänar som ett tidsdokument som hjälper till att minnas och 

som återfanns i det studerade flödet på Instagram. Alla bilder som läggs upp är inte privata 

förstås. Många av den här typen av bilder också och blir på så vis kollektiva minnen.  

 

5.2 Resultatsammanfattning 
Utifrån ”Hur använder kvinnor smartmobiltelefoner och, mer specifikt, på vilka sätt 

påverkas de kognitiva färdigheterna såsom uppmärksamhet och minne?” kan följande 

punkter lyftas fram som i huvudsak besvarar frågeställningen. 

 

 Kvinnor använder sina smarta mobiler som ett redskap i vardagen för att hålla 

kontakt med andra människor genom sms och sociala medier.  

 Telefonen skapar trygghet genom möjligheten att ta kontakt med nära och kära om 

det skulle hända något. 

 Kvinnor använder kalender och kontaktlista som externa minnen som backas upp 

eller synkas med hjälp av dator och/eller molntjänster. 

 Minnen delas på sociala medier i flera olika syften och blir därmed kollektiva 

minnen. 

 Kvinnor upplever en informationsstress då de upplever att de måste hänga med i de 

sociala flödena på Facebook. 

 Arbetsminnet kan störas genom att mobilen inbjuder till multitasking, vilket leder till 

minskad inlagring i långtidsminnet vilket får implikationer på lärandet. 

 

Sammanfattningsvis upplevs mobiltelefonen utifrån den här undersökningen som något 

livsnödvändigt, trygghetsskapande och underhållande verktyg som ibland ställer till 

problem. Ett problem är att den tar för mycket tid i anspråk då social medier följs. Ett annat 

problem är att mobilen möjliggör konstant uppkoppling mot Internet. Då är det lätt att 

uppleva stress i och med att sociala mediers ständiga flöde upplevs kräva sin 

uppmärksamhet. Mobilen stjäl användarens uppmärksamhet, vilket kan få implikationer på 

lärande och minnesinlagring. Själva telefonen i sig inbjuder till multitasking. Ett sätt att 

försöka styra när interaktion med mobilen ska ske är att ha den på ljuslöst. På så vis behöver 

inte ljudsignaler uppmärksammas och störa varken kvinnorna själva eller deras omgivning. 
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Det rika informationsflödet på dessa medier försöker kvinnorna förhålla sig till på olika sätt 

då de har insikt om att sociala medier har både för- och nackdelar. Det märks att kvinnorna 

reflekterar över sitt mobilanvändande och strävar efter att få till ett, i deras tycke, sunt 

användande. Det ställs krav på användaren då den behöver finna sin egen väg i användandet 

av mobiltelefonen. Oavsett om kvinnan kan betraktas som digital native eller inte söker 

kvinnor en digital literacy utifrån sina egna behov. Att kunna reflektera över sitt 

mobilanvändande är därför ett villkor för att kunna förändra det.  

 

Att mobilen är ett bra verktyg i syfte att underlätta minnesfunktioner råder ingen tvekan om. 

Just att kunna ha en kalender i telefonen och ha alla telefonnummer i den upplevs som 

positivt eftersom all information inte måste hållas i huvudet. Finessen med att kunna synka 

den informationen med dator eller molntjänster är ett sätt att försäkra sig om att 

informationen inte går förlorad även om telefonen skulle tappas bort. Det externa minnet 

finns med andra ord på flera ställen. Även Instagram och till viss del Facebook tjänar som 

externa minnen som i varierande grad delas med av och på så vis blir kollektiva minnen.  

 

I nästa avsnitt diskuteras resultaten mot bakgrund av undersökningens syfte och resultat. Hur 

undersökningen genomförts och hur det kan tänkas ha påverkat resultaten diskuteras i en 

metoddiskussion. Det presenteras även förslag på vidare forskning med den här studien som 

inspirationskälla eller rent av som grund. 
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6. Diskussion  

I den här undersökningen var syftet att skaffa mer kunskap kring vad kvinnor använder sina 

mobiler till och hur mobiler kan tänkas hjälpa till att avlasta minnet genom att söka svar på 

frågeställningen ”Hur använder kvinnor smartmobiltelefoner och, mer specifikt, på vilka sätt 

påverkas de kognitiva färdigheterna såsom uppmärksamhet och minne?”. Den här 

frågeställningen var ämnad för att koppla ihop sociologins beskrivningar av 

teknikanvändning med kognitionsvetenskap, i det här fallet med avseende på kognitiva 

hinder och möjligheter som rör minnet. Syftet med det var att fylla den lucka som finns 

inom forskningen rörande teknikanvändning och kognition med avseende på genus i en 

svensk kontext.  

 

Undersökningen syftade inte till att ge några statistiskt säkerställda resultat. Däremot kan det 

sägas att det kommit fram en tydlig bild över hur kvinnor säger sig uppleva sitt 

mobilanvändande. På så sätt har metoden varit lyckad, vilket borgar för en god validitet 

utifrån frågeställningen. Vad det gäller intervjudelen har det i efterhand uppdagats luckor i 

hur de uppföljande frågorna ställts. Flera gånger har jag reflekterat över min egen oförmåga 

att i stunden finna mig så att bra uppföljande frågor hade kunnat hjälpa till att generera mer 

uttömmande data. Men det är som sagt lätt att vara efterklok. Att ha en intervjuguide (bilaga 

1) har uppenbarligen hindrat mig att få till det där eftersträvansvärda naturliga samtalet 

vilket då naturligtvis påverkar min egen trovärdighet som intervjuare. Å andra sidan hade 

flera områden inte täcks upp för att de glömts bort om inte intervjuguiden funnits. Ett sätt att 

råda bot på dessa problem är att intervjua och sedan ta ny kontakt då det uppstår nya 

funderingar eller då förtydliganden behöver göras utifrån vad som sagts. Det som hindrar 

detta förfarande är tidsfaktorn plus att det blir ännu svårare att avgöra när tillräckligt med 

data samlats in. Det är en konst som Patton (2002) tar upp rörande kvalitativa 

undersökningar. Nu står inte intervjudata ensamt i den här undersökningen. Netnografin har 

kombinerats med intervjuerna och insamlad data har triangulerats vilket då höjer 

trovärdigheten på undersökningen (Patton, 2002) även om intervjuaren haft vissa brister 

både i tid och intervjuteknik. Det som också höjer trovärdigheten på intervjuerna är att 

deltagarna faktiskt hade möjlighet och också gjorde egna förklaringar till sina svar.  

 

Själva rekryteringen av deltagare av för mig bekanta personer kan diskuteras och naturligtvis 

ifrågasättas om det var klokt att göra på det sättet. I och med att jag berättat i olika 

sammanhang om att jag gjorde en undersökning om hur mobiltelefoner används är det fullt 

möjligt att deltagarna funderat lite extra på det innan själva intervjun ägde rum. En av 

kvinnorna visste specifik att det var minnet som var i fokus. Hur denna förförståelse av 

undersökningen påverkade resultatet är svårt att sia om, men min bedömning är att det inte 

påverkade resultat i någon hög grad. En farhåga med att rekrytera deltagare ur sin 

bekantskapskrets är att de svarar lite som de tror att de ska svara för att behaga frågeställaren 

(Repstad, 2007). I den här undersökningen upplevde jag inte att så skulle vara fallet i någon 

större utsträckning, även om en av deltagarna visste lite mer om ämnet än de andra. Det kan 

också tänkas att det som sades stämmer med verkligheten eftersom jag själv har sett hur de 
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interagerar med sina mobiler samt är vän med dem på Facebook och Instagram, vilket leder 

till den etnografiska delen av studien. 

 

Det har inte varit helt lätt att förhålla sig objektivt till netnografin eftersom konceptet bygger 

på ett eget engagemang. Många gånger under analysfasen var det tvunget att kontrolleras att 

data verkligen fanns där i det insamlade materialet och inte grundades på tidigare gjorda 

erfarenheter som fanns i mitt huvud. Att tidsbegränsa insamlad data från Facebook och 

Instagram kan ha påverkat resultatet menligt i den bemärkelsen att de tvärsnitten ur flödena 

inte är representativa för de sociala medierna. Kanske skulle det blivit mer rättvisande om 

det studerats över en längre tidsperiod, men då hade det krävts en större arbetsinsats vilket 

inte ryms inom denna undersöknings tidsrymd. Sett i efterhand skulle frågan som ställdes i 

flödet på Facebook gjorts på ett annat sätt. Förmodligen hade frågan i sig kunnat ställas på 

ett mindre präktigt sätt på ett mer roande sätt för att locka till sig fler respondenter. Som det 

nu blev kan frågan upplevts alldeles för känslig för att svara på i en tråd på Facebook. Det 

förklarar varför de svarade i privata meddelanden. Just önskan om att inte tala vitt och brett 

om hur de tänker när de lägger upp saker på Facebook leder tankarna till att en onlineenkät 

kanske kunnat vara ett bättre redskap. Då hade anonymiteten kunnat garanteras och då är det 

möjligt att fler hade vågat sig på att svara.  

 

När den här undersökningen var i planeringsstadiet fanns en tanke om att göra deltagande 

observationer. Förvisso kan det anses som att den här netnografiskt inspirerade 

undersökningen rörande delen där flöden på sociala medier studerades kan betraktas som 

deltagande observation. Enligt Kozinets (2010) räcker inte enbart ett studerande av flöden på 

Internet för att det sak kunna betraktas som netnografi. Det krävs också en aktiv medverkan 

och bidragande till gemenskapen i det forum som studeras, som att lägga upp egna 

uppdateringar på Facebook. Om deltagande observationern hade gjorts hade data samlats in i 

det vardagliga livet samtidigt som förtydligande frågor kunnat ställas. Men i sådant fall hade 

ett mindre antal kvinnor kunnat studeras och då hade vissa delar fallit bort såsom den 

eftersträvansvärda åldersmässiga bredden i datan som relaterar till digital natives och 

literacies.  

 

6.1 Framtida studier 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att mobiltelefonen kan ses 

som ett kognitivt redskap som både hjälper och stjälper det kvinnliga minnet. Nu står 

resultaten som de är utifrån den insamlade datan och dess tolkning och det finns möjligheter 

att gå vidare med denna studie. Undersökningen har en överförbarhet till flera olika ingångar 

rörande mobilanvändning i dagens samhälle. Det skulle vara intressant att replikera den här 

undersökningen men med enbart manliga deltagare för att få fatt i om likheter och skillnader 

i hur mobiler fungerar som ett kognitivt redskap med fokus på minnet. Den kvinnliga 

studien skulle sedan kunna jämföras med den manliga. Om det finns skillnader i vilka behov 

som finns är det intressant för mobiltillverkarna då de kan skräddarsy mobiler och appar för 

genusspecifika önskemål och behov, vilket i sig kan ha vissa etiska implikationer som rör 

värderingar utifrån ett genusperspektiv och jämställdhetsfrågor. Bortsett från möjliga 
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ekonomiska vinningar för mobiltillverkarna finns det stora vinningar i att forskarvärlden får 

en bättre förståelse av kvinnligt teknikanvändande och på vilka sätt de skiljer sig eller är lika 

männens. En egen reflektion i spektakulär anda är att teknik utvecklas i huvudsak av män, 

och forskning som bedrivs rörande teknik och dess användning utförs ofta av män, vilket 

leder till att det kvinnliga perspektivet kan gå förlorat. Det är dock en balansgång som måste 

funderas över om samhället i stort är betjänt av könsdifferentierade tekniska prylar såsom 

mobiltelefoner då jämställdhet är eftersträvansvärt i många olika sammanhang. Skulle det 

tillverkas mobiler som är avsedda för endera kvinnor eller män riskerar traditionella 

könsroller att konserveras. Dessutom blir det helt klart en diskriminering av de som inte 

identifierar sig med de traditionella könsrollerna. 

 

Något som skulle kunna överbrygga den problematik som finns rörande genus och 

teknikanvändning är att göra en tydlig kopplig till kognitionsvetenskapen. Då bakgrunden 

till det här arbetet skrevs upptäcktes att det saknas en koppling mellan kognitiva funktioner 

och teknikanvändande utifrån en svensk kontext. Den här undersökningen hade fokus på 

minnet, men det kan tänkas att andra kognitiva förmågor som rör beslutsfattande, emotioner 

et cetera kan utforskas. Därför är det angeläget att fler studier i den här studiens anda görs. 

Annars finns en risk att diskussioner om teknikanvändande lätt hamnar i de 

teknikdeterministiska negativa fåror i samma anda som då Sokrates förfasade sig över att 

skrivkonsten var ett hot mot människans egna förmåga att minnas saker i huvudet. På sikt 

skulle det kunna leda till en ökad förståelse av hur mobiltelefoner kan utformas för att på 

bästa sätt tjäna användaren som ett kognitivt redskap med eller utan teknik som är 

könsdifferentierad. Målet måste vara att mobilen blir ett kognitivt redskap som får 

användaren att känna sig digitalt litterat i sin vardag. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Informera om att svaren blir anonyma, rätten till att när som helst avbryta 

och till vad svaren kommer att användas. 

Bakgrundsinfo: 

Ålder 

Yrke 

 

 När började du använda smartphones? 

 

 Vad är det bästa med din telefon? 

 

 Hur ofta använder du din telefon? 

 

 Vad använder du telefonen mest för, vilka funktioner och appar 

kan/vill du inte vara utan? 

- Exempelvis? 

 

 Kan du ge mig några exempel på när du delat bilder/vad det nu kan 

vara med vänner, familj....? 

-Vad och med hjälp av vilken app? 

 

 Hur har användningen av telefonen påverkat dig och/eller din vardag? 
 

 Har det hänt att du glömt din mobil någon gång och om ja, hur kändes 

det då?  
 

 Vad skulle hända om du tappade mobilen? Hur skulle det påverka 

dig/din vardag? 
 

 Brukar du stänga av mobilen då och då, om ja, varför? 
 

 


