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Abstract 
Nowadays people in a love relationship are bound to maneuver technology in their everyday life. 

It creates new patterns in the structure of how love relationships work. This qualitative interview 

study aims at investigating how couples in a love relationship experience how the interaction 

between them is affected by mobile phone use. Moreover, this study will focus on whether couples 

have created strategies for how they use their mobile phones when they are together with their 

partner or not.  

Previous research of how the mobile phone use affects people in love relationships have 

revealed that the mobile phone can have a negative impact on the love relationship. The main core 

of this study is the time that couple spend together, that could be disturbed by the presence of the 

mobile phone. The result from this study will be analysed through sociological theories from, 

Hartmunt Rosa, Anthony Giddens and Eva Illouz.   

The result of this study does indicate that mobile phone use could disturb the interaction 

between some love relationships. However, some individuals in the love relationships were not 

affected by the mobile phone, either because they use their mobile phone as much as their partner 

or because they both did not use it while interacting with each other. Therefore, some of the 

respondents had invented strategies for dealing with the mobile phone use. While some respondents 

simply forgot about the mobile phone when spending time together with their partner.  
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Sammanfattning  
Nuförtiden är par i kärleksrelationer tvungna att förhålla sig till hur teknologin integreras i deras 

vardag. Detta resulterar i nya mönster för hur strukturer ser ut i kärleksrelationer. Den här 

kvalitativa intervjustudien undersöker hur individer i kärleksrelationer upplever att interaktionen 

med sin partner påverkas av mobiltelefonen. Studien fokuserar även på om individer i 

kärleksrelationer har skapat någon strategi för hur de använder mobiltelefonen när de tillbringar tid 

tillsammans med deras partner. 

Tidigare forskning om mobiltelefonens påverkan på kärleksrelationen har visat att  

mobiltelefonen kan ha negativ påverkan på kärleksrelationer. Den huvudsakliga meningen i denna 

studie är att undersöka tiden som par interagerar med varandra, där mobiltelefonen kan vara en 

distraktion. Resultatet i studien analyseras med utgångspunkt i de sociologiska teoretikerna 

Hartmunt Rosa, Anthony Giddens och Eva Illouz.  

 Resultatet av denna studie indikerade att mobiltelefonanvändande kunde störa interaktionen 

i kärleksrelationer. Dock upplevde inte alla intervjupersoner att interaktion blev påverkad av 

mobiltelefonanvändandet, antingen för att de båda använde mobiltelefonen lika mycket eller för att 

de inte använde mobiltelefonen när de interagerade med varandra. Några av intervjupersonerna 

hade skapat strategier för att minska sitt mobiltelefonanvändande, medan andra helt enkelt glömde 

bort mobiltelefonen när de tillbringade tid tillsammans med sin partner.  
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle är teknologin en naturlig del av vardagen. Genom mobiltelefonerna har vi 

möjlighet att kommunicera med varandra, underhålla oss och vara oberoende av både plats och tid. 

Mobiltelefonen har blivit ett verktyg för kommunikationen mellan människor genom att 

exempelvis, ringa, skicka sms och använda sociala medier. Mobiltelefonen har haft en positiv 

effekt för upprätthållandet av sociala relationer. Däremot visade den också att mobilanvändandet 

kan distansera oss från varandra i det dagliga samspelet (Hertlein, Ancheta, 2014, s. 2). 

Teknologins närvaro påverkar hur människor väljer att kommunicera (Turkle, 2017 s.163). 

Mobiltelefonen verkar göra att människor tappar intresset för att interagera med varandra. Det är 

aktiviteten i mobiltelefonen som istället blir en viktig del i människors liv (Turkle, 2017 s.163). 

Individer som använde sociala medier på sin mobiltelefon mindre än sin partner upplevde också en 

bristande omsorg och uppmärksamhet från partnern (Nongpong & Charoensukmongkol, 2016). I 

de fall där det fanns ett ökat användande av teknologi hos par skapades en sämre tillfredsställelse i 

relationen (McDaniel & Coyne, 2016, s.93).  

 Mobiltelefonen upplevs ha frigjort tid eftersom det blir möjligt att skicka meddelanden 

under tiden människor gör andra saker. Den överflödiga tiden ska göra det möjligt att umgås med 

familj och vänner. Emellertid leder mobiltelefonens ständiga närvaro istället till att människor 

egentligen inte ägnar någon uppmärksamhet åt varandra när de umgås (Turkle, 2017, s. 164). 

Utifrån detta blir mobiltelefonen ett intressant fenomen att studera i förhållande till 

kärleksrelationer. Syftet med den här studien blir därför att bidra med kunskap om hur män och 

kvinnor upplever mobiltelefonens påverkan på interaktionen i deras kärleksrelation.  

 

1.2. Frågeställning  

1. Hur upplever individer att interaktionen i deras kärleksrelationer påverkas av  

mobiltelefonanvändande?  

2. Vilka strategier i relationen har individen för att anpassa och hantera sitt mobilanvändande?  

 

1.3. Avgränsning  

Denna studie undersöker endast hur mobiltelefonen påverkar kärleksrelationer i interaktionen hos 

paret då de tillbringar tid tillsammans. Studien undersöker därmed inte hur  

mobiltelefonanvändande påverkar kärleksrelationer när paret inte tillbringar tid tillsammans. 

Ytterligare en avgränsning i studien är att den endast undersöker heterosexuella par. Anledningen 



 

 

 

2 
 

till detta var att de intervjupersonerna som fanns tillgängliga för undersökningen befann sig i 

heterosexuella relationer.  

 

1.4. Disposition  

Arbetet består av sju kapitel. Det inledande kapitlet inbegriper studiens syfte, avgränsning samt 

frågeställning. Det andra kapitlet presenterar tidigare forskning bestående av två avsnitt och 

avslutas med studiens relevans. I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen som syftar 

till att analysera studiens data. I kapitel fyra redogör vi för studiens undersökningsmetod och 

tillvägagångssätt. Vidare i kapitel fem analyseras studiens data utifrån den teoretiska 

referensramen. I kapitel sex presenteras studiens slutsats där resultatet i studien diskuteras i 

förhållande till frågeställningarna. Det avslutande kapitlet är en diskussion som behandlar studiens 

resultat i förhållande till tidigare forskning, hur denna studie skiljer sig från tidigare studier samt 

förslag på fortsatt forskning i ämnet.  
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2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen. Sökandet efter tidigare forskning har gjorts på 

databasen, Sociological Abstract. De sökord som har använts är: Technology use, couple 

relationships, technology*, couple*, intimacy*, relationships and communication. Den visade att 

teknologin och mobiltelefonen påverkar hur vi interagerar med varandra i vardagen. En del av 

resultaten som framkom visade en negativ påverkan. Det innebar en upplevelse av att inte kunna 

prata med sin partner och en känsla av att vara ignorerad. Teknologin visade sig även resultera i 

konflikter på grund av användandet i relationen.  

 Den tidigare forskningen som har bedrivits i detta ämne tenderar att vara kvantitativa 

studier. Av den anledningen avser denna studie att tillföra en kvalitativ ansats där fokuset ligger på 

vilka konsekvenser mobilanvändandet har på interaktionen i en kärleksrelation. Den tidigare 

forskningen baseras till största delen på kvinnliga deltagare och har även inkluderat personer som 

inte befinner sig i ett förhållande.  

 

2.1. Teknologins fördelar och nackdelar i kärleksrelationer 

Tidigare forskning har visat att mobiltelefonen gör det möjligt för kärlekspar att upprätthålla 

kontakten under en dag (Hertlein & Ancheta, 2014, s.4; Hertlein, 2012, s.380). Möjligheten att 

spontant kunna uttrycka kärleken till sin partner berikade kommunikationen hos paret och var 

viktigt för par som nyligen inlett en relation (Hertlein & Ancheta, 2014, s.4). Hertlein och Ancheta 

(2014) skriver också att par som kommunicerade genom teknologi oftare uttryckte sin 

kärleksfullhet till sin partner och var mer tillfredsställd i sin relation (Hertlein & Ancheta, 2014, 

s.4). Hertlein (2012) menade även att onlinekommunikation både kan stärka och göra att par känner 

sig närmare varandra under dagen (Hertlein, 2012, s.380). 

 Andra studier visade däremot att mobiltelefonen kunde ha en negativ påverkan på 

kärleksrelationer (McDaniel & Coyne, 2016; Nongpong & Charoensukmongkol, 2016). McDaniel 

och Coyne (2016) skriver att ett aktivt teknologianvändande i relationen bidrog till en sämre 

tillfredsställelse i den (McDaniel & Coyne, 2016, s.93). Det berodde på att en ökad användning av 

teknologi i relationen skapade konflikter över användningen. Konflikterna i sig bidrog till en sämre 

tillfredsställelse i relationen (McDaniel & Coyne, 2016, s.92).  

Mobiltelefonen är ett verktyg för tillgången av sociala medier och blir därför relevant för 

hur tid som tillbringas på sociala medier påverkar kärleksrelationer. Nongpong och  

Charroensukmongkol (2016) menar att användandet av sociala medier i kärleksrelationer skapar 
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en bristande omsorg och uppmärksamhet till partnern. De ansåg att det var ett opassande beteende 

att använda sociala medier under parets tid tillsammans och detta kunde orsaka problem i relationen 

(Nongpong & Charoensukmongkol, 2016, s.357). Miller-Ott och Kelly (2015) presenterade också 

att det var ett oförskämt och irriterande beteende att använda mobiltelefonen då paret tillbringade 

tid tillsammans (Miller-Ott & Kelly, 2015, s.260).  

Nongpong och Charoensukmongkol (2016) beskriver att i de fall en individ i förhållandet 

använde sociala medier mer än sin partner, medförde detta att partnern i högre grad upplevde 

ensamhet, bristande omsorg och svartsjuka. Den bristande omsorgen riskerade att lösa upp 

kärleksrelationen (Nongpong & Charoensukmongkol, 2016, s.355). Miller-Ott och Kelly (2015) 

skriver även att när partnern använde mobiltelefonen hemma då paret tillbringade tid tillsammans 

uppfattades det som att partnern hade kontakt med någon annan. Individer i kärleksrelationer 

förväntade sig därmed att få full uppmärksamhet från sin partner när de tillbringade tid tillsammans 

hemma (Miller-Ott & Kelly, 2015, s. 260).  

I de fall då par använde mobiltelefonerna lika mycket i relationen berördes partnern 

däremot inte lika mycket (Nongpong & Charoensukmongkol, 2016, s.355). Miller- Ott och Kelly 

(2015) menar också att när paret inte gjorde något speciellt tillsammans var det accepterat att kolla 

sin mobiltelefon (Miller-Ott & Kelly, 2015, s. 262). Det ansågs även acceptabelt att kolla sin 

mobiltelefon vid ett viktigt telefonsamtal (Miller-Ott & Kelly, 2015, s. 264). Nongpong och 

Charoensukmongkol (2016) påvisar även i sin studie att de som använde sociala medier mer än sin 

partner kände sig mindre ensamma, bortglömda och avundsjuka (Nongpong, Charoensukmongkol, 

2016, s.356).  

 

2.2. Teknologins påverkan på interaktionen i kärleksrelationer 

De par som befinner sig i en kärleksrelation är idag tvungna att förhålla sig till hur teknologin 

integreras i deras vardag. Teknologin har därmed en direkt påverkan på interaktionen i 

kärleksrelationer. Strukturerna i kärleksrelationer har förändrats. En del av förändringen som 

teknologin står för implicerar förflyttandet eller decimeringen av regler och gränser för 

interaktionen med varandra (Campbell & Murray, 2015, s.255). En studie av Miller-Ott, Kelly & 

Duran (2012) visade att par som hade tydliga regler hur mobiltelefonen fick användas när de 

tillbringade tid tillsammans visade sig vara gladare och nöjdare i förhållandet. Dessa regler kunde 

handla om att inte bråka eller att inte diskutera privata frågor över mobiltelefonen (Miller-Ott, et 

al., 2012, s.29). 
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Sociala medier påverkade den personliga kontakten och kommunikationen mellan paren. Det fanns 

en avsaknad av interaktion och en känsla av att vara ignorerad av sin partner. Det var dessutom 

svårt att kommunicera med sin partner när denne ägnade sig åt sociala medier (Morgan, P., et.al, 

2017, s.688). Mobiltelefonen hade en direkt påverkan på kärleksrelationens intimitet i den 

meningen att den kunde tas upp under pågående interaktion. Resultatet från studien av McDaniel 

och Coyne (2016) visade att mobiltelefonen störde interaktionen med sin partner (McDaniel & 

Coyne, 2016, s. 93). Liknande resultat framträdde i Misra et al. (2016) och Przybylski och Weinsten 

(2012) studier, där de båda undersökte hur mobiltelefonens närvaro påverkade kvalitén på 

interaktionen. Det framkom att den i samtalet som hade mobiltelefonen närvarande under pågående 

konversation uppfattades som mindre empatisk och samtalskvalitén ansågs även bli sämre (Misra, 

Cheng, Genevie & Yuan, 2016, s. 290). Mobiltelefonen hindrade också individer från att känna 

närhet och tillit till samtalspartnern (Pryzbylski & Weinsten, 2012, s. 244).  

 

2.3. Sammanfattning tidigare forskning  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att mobiltelefonen är en viktig del för att stärka 

kärleksrelationer då paret inte tillbringar tid tillsammans (Hertlein & Ancheta, 2014, s. 4). När 

paret tillbringar tid tillsammans förväntar sig individerna i relationen partnerns fullständiga 

uppmärksamhet och mobiltelefonen skapade en sämre tillfredställelse i den (Miller-Ott & Kelly, 

2015, s. 260; McDaniel & Coyne, 2016, s.93). Om paret däremot inte gjorde något speciellt 

tillsammans eller använde mobiltelefonen lika mycket var det acceptabelt att ha den (Miller-Ott & 

Kelly, 2015, s. 262; Nongpong & Charoensukmongkol, 2016, s.355). Tidigare studier visade också 

att par som hade regler om användandet när de tillbringade tid tillsammans var nöjdare i sina 

förhållanden (Miller-Ott et al, 2012, s.29). När mobiltelefonen användes under tiden paret samtalet 

med varandra stördes däremot interaktionen och påverkade tilliten till samtalspartnern (McDaniel 

& Coynde, 2016, s.93; Pryzbylski & Weinsten, 2012, s. 244). 

 

2.4. Studiens relevans  

Då det finns tidigare forskning inom detta ämne, bör det tas i beaktande var kunskapsbehovet finns. 

I och med att många av de tidigare studierna är kvantitativa finns en viss problematik i de 

mätverktyg som används. Den kvantitativa studien av Campbell och Murray (2015) avsåg att mäta 

hur teknologin påverkade intimiteten i kärleksrelationen. De reflekterade över att 

operationaliseringsprocessen ser olika ut i de flesta studier. Därmed kan det vara svårt att mäta 

samma begrepp eftersom det kan operationaliseras på olika sätt. När forskare väljer att 
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operationalisera ett begrepp för att göra det mätbart används ofta olika tillvägagångssätt. Detta gör 

det svårt att generalisera resultaten från tidigare forskning (Campbell. E., Murray. C., 2015, s.259). 

Dessutom har kvinnor en högre tendens att vilja besvara enkätstudier och vara med på intervjuer 

som görs på detta ämne. Det resulterar i att kvinnor blir överrepresenterade i resultaten. Detta är 

fallet i de kvantitativa och kvalitativa artiklar som är inkluderade i den tidigare forskningen i vår 

studie.  

Resultaten kan även ha påverkats av sociokulturella skillnader beroende på var studien har 

genomförts. Till exempel utfördes den kvantitativa studien av Nongpong och Charoensukmongkol 

(2016) i Thailand. Det gör det intressant att studera detta ämne då det kan finnas kulturella 

skillnader i hur individer använder mobiltelefonen. På grund av det som tidigare har presenterats 

om forskningen är det relevant att få en förståelse för hur tiden paret tillbringar tillsammans 

påverkas av mobiltelefonen. Baserat på att tidigare studier har ett överrepresenterat kvinnligt 

deltagande i detta ämne, avser denna studie att ha tre kvinnliga och tre manliga intervjupersoner. 

Den här studien kommer även att studera hur individer hanterar sitt mobiltelefonanvändande i 

kärleksrelationerna.   
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3. Teorier och begrepp 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för det teoretiska ramverk som datamaterialet analyseras 

utifrån. Ramverket består av begrepp från Hartmunt Rosa, Anthony Giddens och Eva Illouz.  

 

3.1. Accelerationens tre dimensioner  

Hartmunt Rosa talar om tre olika dimensioner av accelerationen i samhället. Den första 

dimensionen är den tekniska accelerationen. Rosa menar att den tekniska utvecklingen har ökat 

sedan den industriella revolutionen. Det innebär att nya tekniska innovationer avlöser varandra i 

ett högre tempo och med kortare intervaller än tidigare (Rosa, 2013, s 28). Enligt Rosa har den 

tekniska accelerationen gjort det möjligt för människor att förflytta sig mellan olika geografiska 

platser, och kommunicera med varandra oberoende av tid och rum. Denna plats- och tidlösa 

kommunikation förändrar sättet att upprätthålla och skapa relationer till andra människor (Rosa, 

2013, s. 29). 

 Vidare skriver Rosa om de accelererande sociala förändringarna som den andra  

dimensionen. Till skillnad från den tekniska accelerationen som Rosa anser vara en acceleration i 

samhället är de accelererande sociala förändringarna en acceleration av samhället (Rosa, 2013, s. 

31).  Rosa menar att individer ska kunna utföra en mängd handlingar på kortare tid i det moderna 

samhället. Han menar också att relationsmönster påverkas där människor tenderar att byta 

levnadspartner snabbare såväl som att regeringen byts ut med allt kortare intervaller. Detta kan leda 

till vad Rosa benämner som samtidskrympning. Rosa menar att samtiden för individer blir en 

tidsrymd som befinner sig mellan det som redan har varit och det som ännu inte börjat gälla i 

framtiden. Det uppstår en så kallad osamtidighet i det samtidiga där olika individers samtid inte 

förändras samtidigt (Rosa, 2013, s. 29).  

 Den tredje dimensionen av Rosas teori om det accelererande samhället är det accelererande 

individuella livstempot. Rosa menar att individer idag förväntas uppleva och göra fler saker på 

mindre tid. Rosa delar in det accelererade individuella livstempot i två kategorier, subjektivt och 

objektivt. Det objektivt accelererande livstempo innebär att individer utför handlingar snabbare 

med kortare pauser mellan dessa. Rosa exemplifierar detta med att individer tuggar och ber 

snabbare än tidigare. När pauserna blir kortare mellan aktiviteterna handlar det om ett 

multihandlande hos människor som ska göra flera saker samtidigt för att spara tid (Rosa, 2013, 

s.32).  

Enligt Rosa handlar däremot det subjektivt accelererande livstempot om att individen  
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upplever känslor som tidsbrist eller tidspress och en rädsla för att inte hänga med i det accelererande 

samhället. Dessa känslor blir nästan oundvikliga för de individer som är en del av det accelererade 

samhället. Förväntningar och normer formas utifrån det accelererande individuella livstempot, 

vilket gör att individer känner ett stressande tvång av att leva upp till ett multihandlande (Rosa, 

2013, s.32).  

3.2. Uppbromsning av accelerationen - avsiktliga bemödanden         

Rosa beskriver att antal olika uppbromsningsmekanismer i det accelererande samhället. Han menar 

att det inte går att stanna av accelerationen utan endast bromsa upp den. En sådan uppbromsning 

är avsiktliga bemödanden. Rosa anser att individer aktivt försöker sakta ner tempot i livet för att 

orka, hinna med samt för att kunna hantera stressen i det. Han menar att uppbromsningen kan ske 

genom exempelvis yoga-, meditationskurser, eller retreats. Denna medvetna uppbromsning bidrar 

till att kunna hantera det höga tempot i vardagslivet (Rosa, 2013, s. 34).  

3.3. Modernitetens extrema dynamik och åtskiljandet av tid och rum             

Anthony Giddens anser i sin modernitetsteori att det moderna samhället skiljer sig från tidigare 

samhällen genom att beskriva senmoderniteten som en skenande värld. Han menar att det som 

karaktäriserar den moderna samtiden är den extrema dynamik som den ger uttryck för (Giddens, 

2014, s. 25). Den skenande världen innebär att sociala förändringar sker snabbare än vad de tidigare 

gjort. Det innebär också att de sociala förändringarna i sig påverkar beteenden på ett djupare sätt 

än vad de gjort tidigare. Denna föränderliga egenskap som verkar prägla det sociala livet förklaras 

av vad Giddens benämner som åtskiljandet av tid och rum (Giddens, 2014, s. 26).  

 Giddens anser att alla människor i alla samhällen har en uppfattning om det förflutna, 

nutiden och framtiden. Det han menar skiljer dagens moderna samhälle från det förmoderna är att 

tid och rum förr var förbundet genom en specifik plats. De flesta saker människor gjorde i sin 

vardag var tvunget att utföras på en speciell plats vid en specifik tidpunkt. I det moderna samhället 

har ett åtskiljande av tid och rum blivit möjligt i och med kalendrar och tidur (Giddens, 2014, s.26). 

Åtskiljandet av tid och rum strukturerade om vardagslivet genom att det omvandlade sociala 

relationer. Åtskiljandet av tid och rum gjorde att sociala möten inte längre behövde ske på en 

speciell plats utan det var den sociala aktiviteten i sig som blev viktig. Den sociala aktiviteten kunde 

nämligen existera samtidigt hos flera individer men oberoende av plats. Människor utför samma 

handlingar samtidigt men befinner sig fysiskt inte på samma plats (Giddens, 2014, s. 27). 
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3.4. Det rena förhållandet  

Anthony Giddens anser att sexuella relationer, äktenskap och vänskapsrelationer i den senmoderna 

tiden går mot att bli vad han kallar för rena förhållanden (Giddens, 2014, s.109). Enligt Giddens 

innebär det rena förhållandet att relationer idag ingås på frivillig grund (Giddens, 2014, s. 110). 

Det innebär att förhållandet inte längre är bundet i yttre sociala och ekonomiska villkor från 

kärleksparets familjer (Giddens, 2014, s. 111). Istället grundar sig kärleksrelationer i den 

romantiska kärleken hos paret. Förhållandet är därmed något som förblir så länge det finns ett 

utbyte av känslor mellan individerna. När det inte längre finns ett utbyte av känslor upphör 

relationen, vilket ger den en tillsvidare karaktär (Giddens, 2014, s.111).  

I och med att det är ett rent förhållande, kan varje motsättning i förhållandet vara ett hot då 

förhållandet enbart grundar sig i individernas känslor för varandra. Det rena förhållandet är 

reflexivt ordnat, vilket innebär att individen ständigt ifrågasätter vad relationen ger (Giddens, 2014, 

s. 114). Det rena förhållandet är enligt Giddens dyadiskt. Det innebär ett känsloutbyte mellan två 

personer. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara mellan två personer eftersom en individ oftast 

har flera sociala relationer som liknar ett rent förhållande. Dessa sociala relationer som tenderar att 

gå mot rena förhållanden bygger på intimitet och skapar specifika privata och offentliga miljöer 

där individen befinner sig (Giddens, 2014, s. 121). 

Den nära kontakten som Giddens benämner som intimiteten är viktig i det rena förhållandet 

för att relationen ska förbli stabil (Giddens, 2014, s. 116). Intimiteten gör det möjligt att uppnå en 

tillfredsställelse i privatlivet. Den gör det också möjligt att leva ett liv i familjen bortom allt 

opersonligt som finns i det sociala livet (Giddens, 2014, s. 117). Intimiteten har en nära koppling 

till ömsesidig tillit som Giddens också menar ligger till grund för det rena förhållandet. Förutom 

det känsloutbyte som finns mellan individerna blir tilliten mellan dessa det som håller dem samman 

(Giddens, 2014, s.119). Giddens hävdar att tilliten är något som ständigt kräver att parterna strävar 

efter att vinna varandras förtroende. Detta sker genom att parterna öppnar sig för varandra och kan 

lita på det som den andre säger och gör (Giddens, 2014, s. 119).  

En annan viktig del i intimiteten som skapar tillit, är att vara lyhörd i förhållandet och att 

varje dag lyssna på varandra. Kommunikationen används till att diskutera problem i förhållandet 

för att på djupet förstå de känslor som ligger bakom problematiken. Genom att grundligt ta tag i 

problemen och förstå känslorna bakom dem minskar risken för att tilliten mellan parterna förstörs. 

Risken att förhållandet upphör ökar om samma problematik återkommer och aldrig får en lösning 

(Giddens, 2014, s. 120).  
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3.5. Bekräftelse av jaget  

Eva Illouz fördjupar sig i Giddens teorier och begrepp och utgår därmed från det i de begrepp och 

teorier som hon presenterar. Illouz anser att erfarenhet av kärlek är där individen sätter värde på 

sin partner och dennes behov. Detta sker samtidigt som individen får det egna jaget bekräftat genom 

sin partner. Illouz menar att jaget kräver uppmärksamhet och att få bevis på sitt värde. Det är hur 

individen presterar i ett förhållande som lägger grunden för individens värde. Hon förklarar att om 

en individ i ett förhållande känner sig osäker, kan detta bero på att denna känner sig osäker på sitt 

eget värde i relationen. Det grundar sig i att individen inte kan säkra sitt eget värde utan är beroende 

av att partnern validerar dennes värde.    

Illouz menar att den sociala interaktionen är den huvudsakliga källan till uppbyggnaden av 

värdet hos jaget. Individer behöver bli sedda och uppskattade i ett förhållande (Illouz, 2012, s.114). 

Viljan att bli erkänd grundar sig i ontologisk osäkerhet, det vill säga känslan av oregelbundenhet, 

oordning och kaos. Besattheten av självkänsla är jagets försök att finna en fast grund i den 

ontologiska osäkerheten och erkännandet. Den ontologiska osäkerheten kommer ursprungligen 

från Giddens begrepp, ontologisk trygghet. (Illouz, 2012, s.122). Hon exemplifierar detta genom 

att beskriva hur en attraktiv man med en bra karriär men som trots framgångar kan känna sig osäker 

på sig själv om han inte får jaget uppmärksammat av den han är intresserad av. Hon menar att 

kärlek är ett ostört flöde av tecken och signaler (Illouz, 2012, s.123). 

 

3.6. Motivering av teorival  

Giddens teorier om åtskiljandet av tid och rum blir relevant för studien då det kan förklara hur 

mobiltelefonen omvandlar de sociala relationerna till att göra individen tillgänglig och oberoende 

av var denne befinner sig. Den ständiga tillgängligheten som mobiltelefoner skapar kan förklara 

varför dessa blir ett problem i kärleksrelationer. Vidare kan Rosas teorier om de olika 

dimensionerna förklara varför det blir viktigt att alltid vara uppkopplad på sin mobiltelefon och hur 

det ställer krav på individen om att alltid vara tillgänglig. Det kan även förklara de bakomliggande 

känslorna av stress, som framkallar ett omfattande mobilanvändande även då kärleksparet 

tillbringar tid tillsammans.  

Giddens betonar flera viktiga aspekter för att det rena förhållandet inte ska lösas upp. Det 

är utifrån det möjligt att se vilken roll mobiltelefonen har i kärleksrelationer och vilka konsekvenser 

den ger upphov till. Illouz bygger vidare på Giddens teori om hur kärleken blir den viktigaste 

grunden för kärleksrelationer. Det blir därmed möjligt att utifrån Illouz förstå hur jaget hos 

individer påverkas då mobiltelefonen blir en del av den dagliga interaktionen. Hon studerar även 
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jaget utifrån en feministisk synvinkel och ger en feministisk ansats på begreppet ovan, vilket 

kompletterar och fördjupar Giddens resonemang.  
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4. Metod 
I följande kapitel kommer det att redogöras för studiens tillvägagångssätt, metodval och dess 

relevans, samt urvalet av personer och datainsamling. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet 

och hur väl de etiska principerna har tagits i beaktande.  

 

4.1 Val av metod  

Syftet med studien var att bidra med kunskap om kvinnor och mäns upplevelser av 

mobiltelefonanvändandets konsekvenser för interaktionen i kärleksrelationer. Studiens 

avgränsning var hur mobiltelefonen integreras under tiden paren tillbringade tid tillsammans. 

Utifrån studiens syfte har kvalitativ forskning bedrivits för att kunna besvara frågeställningen. Den 

kvalitativa forskningsansatsen gjorde det möjligt att få en djupare förståelse för hur kvinnor och 

män upplever mobiltelefonens påverkan i kärleksrelationen (jmf. Bryman, 2011, s. 362). Den 

djupare förståelsen i den kvalitativa forskningen grundar sig i ett synliggörande av 

intervjupersonernas tankar, känslor och agerande i kärleksrelationen då mobiltelefonen är 

närvarande. Det blev även relevant att tillföra en kvalitativ studie till forskningsläget i ämnet då 

det framförallt bedrivits kvantitativ forskning. Studiens praktiska arbete har utgått från en abduktiv 

ansats. Det vill säga att under analysprocessen har fokuset växlat mellan teorin och analysresultatet. 

Teorin utgjorde därmed grunden för empirin men det har även funnits en öppenhet för nya teorier 

beroende på resultatet från det empiriska materialet (jmf. Fejes & Thornberg, 2015, s.27).   

  

4.2. Datainsamlingsmetod 

Utifrån den kvalitativa ansatsen har studien samlat in data genom tvärsnittsdesign. Detta innebar 

att intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle, under en veckas tid och varje intervjuperson 

intervjuades en gång (jmf. Bryman, 2011, s.84). Datainsamlingsmetoden för studien har varit 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna fick då möjlighet att reflektera över 

och ventilera sina upplevelser av mobiltelefonen i kärleksrelationen (jmf. Bryman, 2011, s.413). 

Intervjuerna var strukturerade till viss del för att få tillräcklig information för studiens syfte. Det 

gav därmed utrymme för intervjupersonerna att själva formulera sina svar då studien syftade till att 

få en djupare förståelse för deras egna upplevelser. Intervjuaren hade även möjlighet att 

komplettera med ytterligare frågor (jmf. Bryman, 2011, s. 415).  

 

 



 

 

 

13 
 

4.3. Intervjuguide  

Intervjuguiden var strukturerad i sju teman utöver en kort introduktion av studien och de etiska 

kraven. Temana syftade till att samla in relevant information för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställning. Den utgick även från frågeställningarna och bidrog därmed till att samla in 

information för att besvara dessa (Se bilaga 1).  

 

4.4. Urval och tillvägagångssätt  

Urvalsstrategier för studien var målstyrt urval och bekvämlighetsurval. Det målstyrda urvalet 

grundade sig i att metodiskt välja ut individer i syfte att finna en överensstämmelse mellan urvalet 

och de forskningsfrågor som skulle besvaras (jmf. Bryman, 2011, s. 434).  

Undersökningspersoner för studien var valts ut genom en kombination av 

bekvämlighetsurval och målstyrt urval. Dessa kontaktades därmed genom författarnas sociala 

nätverk och utifrån ett antal kriterier. Urvalskriterierna för studien var kön, ålder och 

relationsstatus. Det valdes ut tre kvinnor och tre män för att kunna se kvinnors respektive mäns 

upplevelser av mobiltelefonen i kärleksrelationen. Detta då tidigare studier hade baserats på en 

majoritet av kvinnor eller enbart på kvinnliga deltagare. Individer kan befinna sig i olika stadier i 

livet beroende på ålder och därmed möjligen ha skilda upplevelser. Därför valde vi att ha med en 

kvinna och en man från respektive ålderskategori 20 - 29, 30 - 39 och 40 - 49. Ett annat viktigt 

urvalskriterium var att inkludera intervjupersoner som bodde tillsammans med sin partner. Detta 

berodde på att upplevelsen av mobiltelefonen i relationen kunde tänkas se olika ut beroende på om 

paret bor ihop eller inte. 

Hälften av intervjupersonerna och deras partner hade universitetsutbildning, övriga 

intervjupersoner och deras partner hade en lägre utbildning. Samtliga intervjupersoner och deras 

partner arbetade och två av intervjupersonerna hade barn. Intervjupersonerna var också i en 

heterosexuell relation där en person ur respektive relation har intervjuats. Anledningen till valet av 

personer i en heterosexuell relation beror på en större tillgänglighet av personer med den 

heterosexuella läggningen. I början av studien hade vi som avsikt att intervjua par men på grund 

av de etiska aspekterna beslutade vi oss för att inte genomföra det. 

 

4.5. Intervjugenomförande 

Under studiens gång genomförde vi sex intervjuer, tre vardera. Det var viktigt att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma under intervjun och därför genomfördes dessa 

antingen på deras arbetsplats eller i deras egen bostad. Vid intervjutillfället informerades 
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intervjupersonerna om studiens syfte och de etiska kraven (se 5.5 etiska överväganden). Därefter 

fick intervjupersonerna en beskrivning av vilka teman som ingick i intervjuguiden samt exempel 

på frågor som skulle komma att ställas. Intervjupersonerna blev även informerade om att de inte 

strikt behövde besvara frågorna utan det fanns utrymme att dela med sig av annan information som 

de ansåg vara viktigt. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan 15 - 30 minuter. 

 

4.6. Databearbetning  

Intervjuerna transkriberades ordagrant, men om intervjupersonen började prata om något irrelevant 

för studiens syfte noterades detta bara. Det skulle vara möjligt att transkribera det noterade 

materialet vid ett senare tillfälle om det skulle komma att få betydelse. Då det endast deltog en 

intervjuare vid varje intervju valde vi att transkribera varandras intervjuer. Anledningen till detta 

var för att upptäcka ny relevant information som inte uppmärksammats tidigare. Efter 

transkriberingen påbörjades analysen av det empiriska materialet.  

Vi valde teorier som passade med frågeställningen i studien. I och med att vi hade en 

abduktiv ansats utformades intervjuguiden med teorierna som grund. Därmed utgick vi från att 

intervjufrågorna skulle kunna ge relevant information att analysera med hjälp av teorierna. Utifrån 

den abduktiva ansatsens växelverkan mellan teorierna och empirin kunde fler relevanta begrepp 

tillämpas och sådant som ansågs vara irrelevant kunde tas bort (Ahrne & Svensson, 2016, s, 219). 

I analysen (se 5. Analys och resultat), har vi lyft fram de citat från intervjudata som exemplifierar 

och belyser det temat innehåller. 

 

4.7. Metoddiskussion  

Den kvalitativa metoden ansågs vara den metod som kunde möjliggöra en studie av individers 

upplevelse av hur mobiltelefonen påverkar deras kärleksrelationer (jmf. Trost, 2010, s.32). Vi valde 

bort den kvantitativa forskningsansatsen då det empiriska materialet inte skulle ge en djupare 

förståelse av intervjupersonerna (jmf. Trost, 2010, s.32). Dessutom kan det också svårt att mäta ett 

begrepp på grund av att begreppen kan operationaliseras på olika sätt (jmf. Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014, s.94).  

 Det hade varit intressant att intervjua par i kärleksrelation för att se hur mobilanvändandet 

upplevdes av båda i paret. Anledningen till att endast en från varje kärleksrelation intervjuades 

berodde på svårigheten att intervjua båda individerna då det skulle kunna hämma svaren från 

intervjupersonerna. Det är möjligt att tänka sig en studie på personer av annan sexuell läggning 

men för detta ansågs det krävas mer tid för att finna respondenter.  
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Intervjuguiden i den här studien inkluderade även ett tema gällande hur mobiltelefonen användes i 

relationer där paret hade barn. På grund av att få intervjupersoner hade barn och där det inte 

framkom någon information som slutligen blev relevant för denna studie, presenterades inget 

sådant resultat.  

 

4.8. Tillförlitlighet: validitet och reliabilitet  

För att styrka den externa reliabiliteten är denna studie utförligt dokumenterad. All dokumentation 

som tillvägagångssätt, intervjuer och utkast till både PM och c-uppsats är sparad. Vi 

dokumenterade tillvägagångssättet så utförligt som möjligt (jmf. Bryman, 2011, s. 352). 

Den interna reliabiliteten har uppfyllts i denna studie genom att vi transkriberade varandras 

intervjuer, diskuterat och reflekterat tolkningar på det empiriska materialet. Då det fanns en risk att 

det empiriska materialet tolkades fel, hade vi en öppen dialog med varandra under arbetets gång. 

Vi frågade även intervjupersonerna om det var okej att återkomma om det skulle dyka upp någon 

mer fråga (jmf. Bryman, 2011, s. 352). 

Den interna validiteten betonar vikten av att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

studiens observationer och de teoretiska idéerna. I indelningen av studien deltog vi i ett seminarium 

på universitet där både lärare och studenter fick kommentera vårt val av syfte och de teoretiska 

ramverken. Där blev idén och syftet till studien validerat. Den professionella handledningen vi har 

fått av vår sociologihandledare bekräftade också att valet av syfte och teoretiker passande för 

studien. Då vi genomfört intervjuerna och datamaterialet analyserades med hjälp av teorierna 

kunde vi återigen bekräfta att val av teoretiker passade, likväl som att vi hade ett passande syfte 

(jmf. Bryman, 2011, s. 352). I den här studien är det svårt att få en överensstämmelse med extern 

validitet, det vill säga generaliserbarheten av studien. Det beror på att urvalet för denna studie 

endast är sex personer, vilket inte kan tänkas vara representativt för en större population. Därmed 

går det inte att säga att resultatet är möjligt att generalisera för hela populationen (jmf. Bryman, 

2011, s. 352). 

 

4.9. Etiska överväganden  

Studien är formad för att uppfylla de etiska huvudkraven. I enlighet med informationskravet fick 

intervjupersonerna information om vad studien handlade om och hur informationen de uppgav 

skulle komma att behandlas. De tillfrågades även om de ville ha studien mailad till sig vid färdigt 

resultat (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med sin 

medverkan i studien fick de tydliga instruktioner om att de kunde avsluta sin medverkan när de 
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ville. De hade också rätten att avstå från att besvara frågor som de inte kände sig bekväma med. 

Det var viktigt att intervjupersonerna kände att deras medverkan inte skulle bli offentliggjord. 

Därför har deras identitet enligt samtyckeskravet hållits anonym (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 

Detta har gjorts genom att presentera intervjupersonerna vid andra namn och på gruppnivå 

redogöra för personinformation som ålder, utbildning och arbete. Konfidentialitetskravet innebär 

att intervjudata och personuppgifter förvaras konfidentiellt och finns därmed inte tillgängligt 

utanför detta ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Enligt nyttjandekravet har 

intervjupersonernas medverkan och intervjudata endas använts till denna studie (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14).  
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5. Analys och resultat 
 

5.1. Mobiltelefonvanor 

Det dagliga användandet av mobiltelefonen upplevs av vissa intervjupersoner som ett vanemässigt 

beteende, medan andra inte delar den upplevelsen. En del av intervjupersonerna uppger sitt och sin 

partners mobilanvändande som ett inlärt beteende. Det beror på att de inte vet varför de ständigt 

kollar på mobiltelefonerna. Intervjupersonen Abbe menar att det i hans relation kan uppstå 

konflikter om någon i relationen använder mobiltelefonen mer än den andra. Efter konflikten 

används mobiltelefonen mindre men tidvis glöms detta bort och används som tidigare. På liknande 

sätt vittnar även intervjupersonen Frida om att hennes partners mobiltelefonanvändande upplevs 

som en vana och ett beroende. Hon menar att han använder den hela tiden. Hennes partner brukar 

själv reflektera över sitt användande och försöker aktivt använda mobiltelefonen mindre, men 

återgår alltid till sitt tidigare användande.  

Han har sagt att den här veckan får han inte använda den så mycket och då har han aktivt tänkt på 

det, men sen faller tillbaka. (Frida) 

Det finns också intervjupersoner som inte upplever mobiltelefonanvändandet som ett vanemässigt 

beteende. I dessa fall används mobiltelefonen inte lika aktivt hemma utan den kan läggas undan 

eller glömmas bort av båda i paret. De accelererande sociala förändringarna är en bidragande faktor 

till varför intervjupersonen upplever mobiltelefonanvändandet som ett oreflekterat och 

vanemässigt beteende. De accelererande sociala förändringarna handlar om att tempot i dagens 

samhälle blivit allt högre. Detta innebär att individen måste anpassa sig till detta tempo genom att 

hålla sig uppdaterad med allt kortare intervaller. Mobiltelefonen möjliggör den snabba 

samhällsförändringen, då den kan kräva att individer ständigt håller sig uppdaterade om vad som 

sker i samhället. Detta uttrycker sig sedan som vanor hos intervjupersonerna och deras partners 

(jmf. Rosa, 2013, s. 29). Likväl som mobiltelefonen ställer krav på individen möjliggör den även 

ett oreflekterad och vanemässigt beteende. Detta genom att mobiltelefonen skapar ett åtskiljande 

av tid och rum där intervjupersonerna har möjlighet att både kontakta andra och bli kontaktade 

själva (jmf. Giddens, 2014, s. 26). Detta omvandlar även de sociala relationerna på ett sätt som gör 

att individer alltid kan upprätthålla den sociala aktiviteten med andra, trots att de tillbringar tid med 

sin partner (jmf. Giddens, 2014, s. 27).   
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Det accelererande individuella livstempot beskriver hur pauserna mellan aktiviteterna har blivit 

kortare för att individerna ska hinna med i samhällstempot (Rosa, 2013, s.32). I två fall beskriver 

intervjupersonerna hur mobiltelefonanvändandet återkommer efter konflikter eller efter att 

medvetet försökt minska användandet. Utifrån det accelererande individuella livstempot finns det 

en oro för att inte leva upp till förväntningar som ställs på individen på grund av mobiltelefonerna. 

Det innebär att individen ständigt ska vara nåbar och kunna ge direkta svar för att leva upp till 

dessa förväntningar och normer (jmf. Rosa, 2013, s. 32). Oron för att inte hänga med i samhällets 

tempo gör att intervjupersonerna ständigt tittar i sina mobiltelefoner. Utifrån det accelererande 

livstempot förväntas också individer kunna göra flera saker samtidigt och uppleva fler saker på 

kortare tid (jmf. Rosa, 2013, s.34). Det leder till att intervjupersonerna och deras partners tillbringar 

tid med varandra samtidigt som de håller sig uppdaterade på sina mobiltelefoner. Det blir svårt att 

i det accelererande samhället lägga undan sina mobiltelefoner och umgås med sin partner utan att 

känna en stress av att inte hänga med i samhällstempot (jmf. Rosa, 2013, s.29). 

5.2 Det egna mobiltelefonanvändandet i relation till sin partner  

Några av intervjupersonerna berättar att deras partner använder mobiltelefonen mer än dem själva. 

Anledningen till detta är att de använder mobiltelefonen i sitt arbete. Enligt intervjupersonerna är 

mobiltelefonanvändandet kopplat till arbete inte något problem för relationen. Intervjupersonen 

Frida anser att det är okej att använda mobiltelefonen till arbete. Hon är däremot missnöjd över 

mobilanvändandet som inte är jobbrelaterat. 

 
Ja det tycker jag väl eftersom han har egen firma så måste han liksom. Man har ju inte några 

arbetstider så utan man får smida medan järnet är varmt. Men det andra (som görs på telefonen) det 

blir jag lite irriterad på faktiskt för att han pratar mer med andra än sin familj. (Frida) 

Det överrepresenterade mobilanvändandet som beror på arbete är ett exempel på åtskiljande av tid 

och rum (jmf. Giddens, 2014). Idag kan individer interagera med varandra bortom tid och rum. 

Individen är inte längre bunden till platsen. Detta resulterar i att strukturer för relationer har 

förändrats. Det är på detta sätt som intervjupersonernas partner kan arbeta och interagera med 

jobbrelaterade kontakter även fast de inte är på samma plats. De kan dessutom befinna sig i olika 

tidzoner (jmf. Giddens, 2014 s. 27). Det går däremot att utföra sitt arbete i hemmet även efter 

arbetstid. Det här skapar en förväntan om att det alltid ska vara möjligt att nå individen. Frida 

uttrycker det som “Man har ju inte några arbetstider, så utan man får smida medan järnet är varmt”. 

Detta är ett exempel på hur åtskiljandet mellan tid och rum uttrycks i vardagen. Åtskiljandet av tid 
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och rum gör det svårare för intervjupersonernas partner att skilja på arbetstid och privatlivet. 

Resultatet blir att de ständigt är tillgängliga för arbetet, vilket båda intervjupersonerna accepterade 

(jmf. Giddens, 2014, s. 27).          

 Ett annat förklaringssätt till detta är de accelererande sociala förändringarna. Utifrån det 

förväntas intervjupersonerna och deras partners vara med varandra och samtidigt vara tillgängliga 

för arbete på sina mobiltelefoner (jmf. Rosa, 2013, s. 31). Tvånget av att ständigt behöva kolla sin 

mobiltelefon och vara tillgänglig kommer ifrån en rädsla av att inte hänga med i samhället.   

Detta sker eftersom det accelererande samhället skapar förväntningar på individerna om ett 

multihandlande och hur individer ska förhålla sig i samhället (Rosa, 2013, s.32).     

 Intervjupersonerna Betty och Sofie använder mobiltelefonerna mer än deras partners. I 

intervjupersonen Sofies förhållande är det hon som använder mobiltelefonen mer än sin partner. 

Det som är intressant med Sofies partner är att han har haft en vanlig knapptelefon fram tills förra 

året. Han har till slut blivit tvungen att byta till en smartphone, endast för att han inte kommer 

någonstans i samhället utan mobilt bankID.  

Han använder sin telefon mycket, mycket mindre än vad jag gör. Det är knappt ett år sedan som han 

bytte från en knapptelefon till en smarttelefon. Det gjorde han enbart för att det går inte att komma 

någonstans utan ett mobilt bank ID. Därför bytte han telefon. Han använder sin telefon mer idag än 

vad han gjorde för ett år sedan när han inte hade någon smartphone. Men använder inte sin telefon 

lika mycket som jag. Han glömmer den oftare bort sin telefon, alltså han tar ju inte med den när han 

ska någonstans. Han tar med den till jobbet men tar inte alltid med den när han går hemifrån. Han 

tar inte med den när han går och handlar. Han tar inte med den när han ska åka iväg till sina 

kompisar. Ibland tar han inte med den när han ska gå ut på kvällen. Så att nä han är inte alls. (Sofie) 

 

Sofies partners val att ha knapptelefon ända fram till förra året är ett exempel på en uppbromsning 

av accelerationen med avsiktliga bemödanden. Det handlar om att individen avsiktligt försöker 

bromsa upp tempot i det accelererande samhället. Detta sker genom exempelvis yoga eller 

meditation. I detta fall uttrycker det sig i att inte införskaffa en smartphone. Därmed avskärmar sig 

individen från det accelererande samhället som tekniken hjälper till att förmedla (jmf. Rosa, 2013, 

s.34). Sofies partner införskaffade till sist en smartphone. Detta kan förklaras genom den tekniska 

accelerationen som gjort att tekniken och de tekniska innovationerna ökar i allt snabbare takt. Den 

har även lösgjort tid och rum. Tekniken gör det möjligt att interagera med andra individer när som 

helst på dygnet. Den tekniska accelerationen är en bidragande faktor till att individer känner ett 
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tvång av att uppdatera sig inom teknologiska innovationer, för att vardagen ska kunna fungera 

smidigt (jmf. Rosa, 2013, s.29).  

 

5.3. Mobiltelefonens negativa påverkan på interaktionen 

Mobiltelefonens påverkan på interaktionen i relationen uppfattas som negativ. Den negativa 

uppfattningen uttrycker sig i form av att intervjupersonerna upplever att det är svårt att prata och 

umgås med sin partner. Detta framkallar känslor hos intervjupersonerna som irritation och 

besvikelse. Det kan även leda till diskussioner och konflikter om mobiltelefonanvändandet.  

Både intervjupersonerna och deras partner uppmanar varandra att lägga undan mobiltelefonen 

eftersom det upplevs som störande i interaktionen. Intervjupersonen Betty menar att 

mobiltelefonen blir ett störande moment i den pågående interaktionen med sin partner och detta 

exemplifieras med citatet nedan: 

Jag tror man glömmer mycket av vad man säger till varandra för att man svarar fast man är 

koncentrerad på någonting annat. Man blir störd i samtal av vibrationen från den och kopplar snabbt 

bort vad det är man pratar om för att man undrar vad som plingar i telefonen. (Betty) 

Intervjupersonerna upplever att det är svårt att få uppmärksamhet av sin partner. Det sker en 

förflyttning av individernas fokus från partnern till mobiltelefonerna. Det finns två förklaringar till 

detta. Den första förklaringen är åtskiljandet av tid och rum (jmf. Giddens, 2014). De sociala 

relationerna i det moderna samhället omstruktureras. Denna omstrukturering medför att sociala 

möten inte behöver ske på en speciell plats, utan att det är den sociala aktiviteten i sig som blir 

betydelsefull. Den sociala aktiviteten kan återskapas oavsett tiden för olika individer som fysiskt 

inte befinner sig på samma plats. Detta blir en möjlighet i och med mobiltelefonerna (jmf. Giddens, 

2014, s.27). I intervjupersonernas och deras partners fall handlar det om att de ständigt har 

möjlighet att kommunicera med andra människor via mobiltelefonen. Det innebär att 

mobiltelefonen återskapar den sociala aktiviteten, vilket gör att det sociala mötet med andra 

människor ständigt kan pågå även under pågående interaktion.     

 Dagens relationer går även mot att bli rena förhållanden. Det innebär att det inte finns någon 

yttre grund som sociala och ekonomiska villkor från parets familjer som förhållandet vilar på 

(Giddens, 2014, s.109). Det som får förhållandet att fungera är kärleken och det utbyte av känslor 

som individerna i det dyadiska förhållandet får. Detta gör att förhållandet får en tillsvidare karaktär 

(Giddens, 2014, s.111). Den känslomässiga grund som det rena förhållandet grundar sig i gör det 

sårbart för motsättningar i relationen. Det innebär att vilken motsättning som helst kan vara ett hot 
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för upplösning av relationen (Giddens, 2014, s.114). För intervjupersonerna ger  

mobiltelefonanvändandet upphov till irritation och diskussioner i förhållandet. Därför blir 

mobiltelefonanvändningen i relationerna något som löser upp dem. 

Den andra förklaringen är accelerationens tre dimensionerna. Individen blir tvungen att 

anpassa sig efter det snabba samhällstempot. De förväntas utföra fler handlingar på kortare tid. 

Detta påverkar hur relationsmönstren för individen ser ut, det resulterar i att bytet av kärlekspartner 

sker mer frekvent (Rosa, 2013, s. 29). Tekniken har möjliggjort att individen alltid kan vara nåbar 

och uppkopplad genom mobiltelefonen. Det här skapar ett vanemässigt beteende och ett beroende 

av att allt vilja vara uppdaterad (Rosa, 2013, s.32). När intervjupersonerna eller deras partner valde 

att ta upp eller medhava mobiltelefonen under pågående interaktion var det för att det fanns en 

underbyggd känsla av att alltid vilja vara uppdaterad (jmf. Rosa, 2013, s.32). Det var svårt för 

intervjupersonerna att inte låta bli mobiltelefonen, eftersom de hela tiden kunde vara tillgängliga 

för andra att kontakta dem. En anledning till att personen i fråga inte kunde vänta med att ta upp 

och titta på mobiltelefonen under pågående interaktion, är det snabba samhällstempot. De känner 

sig stressade och otillräckliga om de inte svarar direkt eller håller sig uppdaterad om senaste nytt 

(jmf.Rosa, 2013, s.32). Detta kan dock påverka kärleksrelationen negativt. Det är situationer som 

dessa som bidrar till hur relationsmönstren påverkas (jmf. Rosa, 2013, s. 29). Detta bidrar till en 

tillsvidarekaraktär i kärleksrelationen (Giddens, 2014, s. 111).     

5.4. Neutral påverkan i relationen                           

Det finns också upplevelser av att mobiltelefonanvändandet hos partnern inte är något som 

påverkar relationen. Det beror dels på att mobiltelefonanvändandet är mer omfattande hos 

intervjupersonen själv och näst intill obefintligt hos partnern. Det beror även på att båda individerna 

i relationen använder sina mobiltelefoner lika mycket. De intervjupersoner som upplever att de 

använder mobiltelefonen lika mycket som sin partner, menar också att den läggs undan då de pratar 

med varandra. Intervjupersonen Kalle upplever att mobiltelefonen läggs ner då han eller hans 

partner vill prata. Detta exemplifieras med hjälp av citatet nedan.     

  
Telefonen lägger man ju undan om någon börjar prata. Det är inte så ofta man fastnar i den och inte 

lyssnar på partnern. (Kalle) 

  

Bekräftelsen av jaget förklarar varför vissa av intervjupersoner inte upplever mobiltelefonen som 

ett problem för att kunna prata med sin partner. Intervjupersonerna i relationerna är beroende av 
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att partnern värderas deras värde. Det beror på att de själva inte kan säkra sitt eget värde i relationen. 

Detta sker genom den sociala interaktionen med sin partner då interaktionen bygger upp jaget (jmf. 

Illouz, 2012 s.114). För intervjupersonerna är inte mobiltelefonen något som störde interaktionen 

och inte heller uppbyggnaden av det egna jaget. I och med att mobiltelefonerna inte är närvarande 

hos intervjupersonernas partners på ett sätt som tillgriper deras uppmärksamhet, får 

intervjupersonerna bevis på sitt värde. Individerna i relationen kan bekräfta varandras värde då 

mobiltelefonen inte stör interaktionen. 

Den andra förklaringen till detta är det rena förhållandet. I det rena förhållandet är intimitet 

viktigt för relationens stabilitet. Då mobiltelefonen läggs bort under samtal hindrar den inte paret 

från intimiteten som stabiliserar relationen (jmf. Giddens, 2014, s. 121). Det är också möjligt att 

förstå detta som att mobiltelefonen inte ger upphov till några motsättningar i relationen som kan 

hota dess stabilitet. I de fall där intervjupersonerna använder sina mobiltelefoner lika mycket som 

sin partner uppstår det inte heller här några motsättningar gällande mobiltelefonen (Giddens, 2014, 

s. 114).    

Gällande generella åsikter om mobiltelefonanvändning i kärleksrelationer finns en 

uppfattning om att mobiltelefonen inte får ta värdefull tid från varandra i relationen. Det anses 

viktigt att tillbringa tid med varandra men att mobiltelefonen skapar mindre tid för det. Det är 

acceptabelt att använda mobiltelefonen när det inte finns något speciellt att göra eller att använda 

den för att koppla av efter en arbetsdag. Den anses också vara ett viktigt verktyg i dagens samhälle. 

Intervjupersonerna delar åsikten om att den aldrig får komma före uppmärksamheten till sin 

partner. Intervjupersonen Betty menar att mobiltelefonen var nödvändig, men att det är viktigt att 

umgås med sin partner utan den. 

Jag tycker väl att när man ska umgås med varandra och tillbringa kvalitetstid att man ska lägga 

undan men i övrigt så är det väl okej att man har den nära till hands. (Betty) 

Den bild som intervjupersonerna ger av att mobiltelefonen inte får påverka relationen är ett 

exempel på det rena förhållandet (jmf. Giddens, 2014). Intimiteten grundar sig i tillit mellan 

parterna som i sig skapas då individerna öppnar sig för varandra. Då individerna öppnar sig genom 

samtal med varandra skapas en tillit där individerna litar på vad den andre i relationen säger och 

gör (jmf. Giddens, 2014, s.119). För tilliten är det också viktigt att individerna är lyhörda i 

relationen och lyssnar på varandra (Giddens, 2014, s.120). Detta förklarar varför 

intervjupersonerna anser att det är viktigt att lägga undan mobiltelefonerna och umgås med 

varandra utan dem.    
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5.5 Strategier för mobiltelefonanvändande                                     

Vissa av intervjupersonerna lägger aktivt undan mobiltelefonen för att distansera sig från den, till 

exempel genom att lägga den en bit bort och upp och ned. Några av intervjupersonerna glömmer 

bort att ta upp och titta på mobiltelefonen när de tillbringar tid tillsammans med sin partner. En 

genomgående tråd i nästan alla intervjuer är att intervjupersonerna upplever att deras partner lägger 

ifrån sig mobiltelefonen och sedan “glömmer bort” den då de inte tar upp och tittar på den. Denna 

upplevelse kan dock bero på att paren möjligen inte pratar om det egna mobiltelefonanvändandet 

och därmed inte reflekterar över om det är en aktiv handling eller ej att “glömma bort” 

mobiltelefonen. Strategin om att lägga undan mobiltelefonen kan dock fallera om det händer 

någonting på den. Detta löste en intervjuperson genom att ha sin smartklocka på sig, då den 

noterade om något “hände” i mobiltelefonen. 

 
Jag försöker lägga undan den, lägga den upp och ned och en bit bort. Ibland så glömmer man bort 

den, men ofta så hör man vibrationerna och då liksom tar man upp den per automatik. (Betty) 

 

Jag brukar lägga ifrån mig telefonen, inte långt bort men så jag alltid har den med mig. Sedan har 

ju jag en smartklocka också och där är jag ju alltid uppdaterad i min smartklocka. (Sofie) 

 

Utgångspunkten av resultatet i deras handlingar är känslan av att vilja vara uppdaterad, vilket är ett 

exempel på det accelererande individuella livstempot. Tempot i samhället har ökat, det vill säga att 

vi gör saker i vår vardag snabbare. Det ökande livstempot påverkar även individens känslor. De 

kan känna press och rädsla över att inte hänga med i det accelererande samhället. Därmed tvingas 

individer att ständigt hålla sig uppdaterade, eftersom allting hela tiden förändras. 

Intervjupersonerna Betty och Sofie berättar att de hela tiden vill ha koll på vad som händer på 

mobiltelefonen. Det vittnar om en känsla av att ständigt behöva vara uppdaterad hänger ihop med 

att det ökade tempot i samhället (jmf. Rosa, 2013, s.32). Intervjupersonen Kalle berättar även att 

han och hans partner har skapat en strategi för att hantera mobiltelefonanvändandet när de 

tillbringar tid tillsammans. På helgerna lägger de ibland sina mobiltelefoner i hallen för att kunna 

tillbringa ostörd tid med varandra när de tittar på TV. 

 
Ja vi brukar lägga ut de. Framförallt fredagskvällar så lägger vi de ute i hallen med ljud på. Ibland 

när vi känner att vi behöver umgås och få tid för varandra så lägger vi ifrån oss mobilerna. Det blir 

ju lätt så att är det reklam så tar man hellre upp telefonen än kollar på reklam på tv så ibland när vi 
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känner att vi behöver umgås lite mer så kan vi lägga ifrån oss mobilerna. Det händer inte ofta men 

det händer. (Kalle) 

 

Den här strategin som paret har utformat, är för att de ska kunna tillbringa tid tillsammans utan att 

distraheras av mobiltelefonen. Utifrån bekräftelsen av jaget får individen det egna jaget bekräftat 

genom sin partner. Jaget kräver att bli uppmärksammad och behöver bli validerat. Denna validering 

sker genom social interaktion med sin partner där mobiltelefonen i det här fallet inte stör paret i 

interaktionen. När jaget blir bekräftat byggs värdet på jaget upp. Individer behöver bli sedda och 

uppskattade i ett förhållande (jmf. Illouz, 2012, s.114). Om det egna jaget inte blir uppmärksammad 

och validerat skapas en ontologisk osäkerhet. Denna strategi förebygger att en sådan situation 

uppstår (jmf. Illouz, 2012, s.122).  
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6. Slutsats  
I analysen diskuteras hur mobiltelefonanvändandet hos intervjupersonernas partners upplevs som 

ett oreflekterat och vanemässigt beteende. Det beror på de accelererande sociala förändringarna 

gör att intervjupersonernas partners måste handla utifrån ett högre tempo och hålla sig uppdaterade 

med kortare intervaller, vilket mobiltelefonen blir ett verktyg för (jmf. Rosa, 2013, s. 29). Det 

accelererande individuella livstempot skapar en oro för att inte leva upp till förväntningarna om att 

ständigt vara nåbar (jmf. Rosa, 2013, s.32). Detta ledde till att intervjupersonerna och deras partner 

använde mobiltelefonen lika mycket som tidigare trots att det varit konflikter över användandet.  

 Mobiltelefonerna skapade också ett åtskiljande av tid och rum där partnern kunde ta med 

sitt arbete hem. Detta då mobiltelefonen gjorde det möjligt att besvara arbetsrelaterade samtal och 

mejl när tid tillbringades med sin partner (jmf. Giddens, 2014, s. 26). I motsats till detta kunde den 

snabba samhällsförändringen bromsas upp genom avsiktliga bemödanden där partnern inte var 

intresserad av att byta från knapptelefon till smartphone (jmf. Rosa, 2013, s.34). Den tekniska 

accelerationen skapar däremot ett tvång som gör att individer måste följa med i den tekniska 

utvecklingen för att kunna genomföra vardagliga saker som att föra över pengar på banken (jmf. 

Rosa, 2013, s. 29). Åtskiljandet av tid och rum som mobiltelefonen medför ger också en negativ 

påverkan på uppmärksamheten och interaktionenen med partnern. Precis som det blev möjligt att 

ta med arbetet hem blev det också möjligt att fortsätta samtala med vänner eller andra människor 

hemma. Detta gjorde det svårt att kunna föra vardagliga samtal med sin partner (Giddens, 2014, s. 

27). Den irritation och frustration som därmed uppstod påverkar denna typ av relationer som går 

mot att bli rena förhållanden. Då relationen enbart grundar sig i de känslor paret har för varandra 

kan konflikterna och svårigheterna leda till motsättningar i relationen som leder till att den löses 

upp (jmf. Giddens, 2014, s. 114).  

 Bekräftelsen av jaget hos intervjupersonen gjorde att mobiltelefonen inte var något negativt 

i relationen. Jaget blev bekräftat eftersom mobiltelefonen lades undan vid samtal med sin partner 

och var därmed inget som hindrade paret från att bekräfta varandras värde (jmf. Illouz, 2012, s. 

114). Tillit i relationen skapas genom att intervjupersonerna och deras partners får möjlighet att 

samtala och lyssna på varandra, vilket medförde att mobiltelefonenanvändandet ansågs vara något 

som inte fick påverka relationen negativt (Giddens, 2014, s. 120).  

Det kom även fram i undersökningen att vissa av intervjupersonerna hade tagit fram 

strategier för att minska sitt mobiltelefonanvändande när de tillbringade tid tillsammans med sin 

partner. 
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För att intervjupersonerna och deras partner skulle kunna fokusera på att bekräfta varandras jag 

införde vissa av paren mobiltelefonanvändandestrategier, medan andra kunde bekräfta varandras 

jag ändå. Genom bekräftade av varandras jag, förstärkte de det egna värdet hos varandra. Det aktiva 

valet att lägga undan mobiltelefonen skapar en uppfattning om att de vill bekräfta varandras jag 

(jmf. Illouz, 2012, s.114). Det rena förhållandet är också en bidragande faktor till varför vissa av 

intervjupersonerna och deras partner hade implicerat mobiltelefonanvändandestrategier i 

förhållandet. De individer som ingår i det rena förhållandet har ingått på samma premisser, de är 

tvungna är värdesätta och validera varandra regelbundet annars kan det rena förhållandet brytas 

upp. De intervjupersonerna och deras partners som hade skapat en strategi, gjorde det för de hade 

en grundmedvetenhet om det rena förhållandets tillsvidare karaktär (jmf. Giddens, 2014, s.111).  

Likaväl som accelerationens tre dimensioner påverkade vissa av intervjupersonerna att ta 

upp deras mobiltelefon när någonting “hände” på den, går det även att förklara varför relationerna 

får en tillsvidare karaktär. Det socialt accelererande medför en oroskänsla av att inte vara 

uppdaterad, den skapar även ett beroende hos intervjupersonerna att hela tiden vara uppdaterade 

via sina mobiltelefoner. Tempot i sig börjar gå snabbare och individerna befinner sig i ett samhälle 

där de konstant känner en press att hinna med mer saker under kortare tid, uppleva mer och 

utvecklas snabbare. Detta påverkar även relationsmönstren där individer byter levnadspartner 

snabbare (jmf. Rosa, 2013, s.29). Intervjupersonernas kärleksrelation är av en tillsvidare-karaktär. 

De måste fokusera på att bekräfta varandras jag för att upprätthålla det rena förhållandet. Samtidigt 

som det social accelererande gör att de måste lära sig att hantera hur de ska integrera och hantera 

mobiltelefonen i vardagen utan att förhållandet ska påverkas negativt (jmf. Illouz, 2012; Giddens, 

2014; Rosa, 2013).  
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7. Diskussion 
7.1. Reflektion och slutdiskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka hur interaktionen mellan kärlekspar påverkas av 

mobiltelefonanvändande. Resultatet från vår studie visade att en del av intervjupersonerna 

upplevde en bristande uppmärksamhet från sin partner och fick ibland säga åt sin partner att lägga 

undan mobiltelefonen. Den bristande uppmärksamheten gjorde det även svårt för 

intervjupersonerna att samtala med sin partner. Detta tyder på att mobiltelefonen har en negativ 

påverkan för kärleksrelationen. Liknande resultat har även andra studier kommit fram till. 

Resultaten i tidigare studier visade att teknologi bidrog till sämre tillfredställelse i relationer, då det 

gav upphov till konflikter (McDaniel & Coyne, 2016; Nongpong & Charoensukmongkol, 2016; 

Miller-Ott & Kelly, 2015). Det har även visat att individer som lever med en partner som ägnade 

mycket tid åt sociala medier på sin mobiltelefon, upplevde bristande uppmärksamhet och omsorg 

från sin partner (Nongpong & Charoensukmongkol, 2016. s.355).  

Det fanns intervjupersoner i vår studie som upplevde att mobiltelefonen inte störde då de 

interagerade med sin partner. McDaniel och Coynes (2016) studieresultat visade även att det inte 

var så vanligt att individerna använde mobiltelefonen när de interagerade med varandra (McDaniel 

& Coyne, 2016, s.91). De intervjupersoner som i denna studie inte upplevde mobiltelefonen som 

ett problem tillbringade också ungefär lika mycket tid på sina mobiltelefoner. Tidigare forskning 

har också visat hur mobiltelefonen påverkade då paret tillbringade lika mycket tid på sina 

mobiltelefoner. Då båda i relationen använde mobiltelefonen lika mycket upplevdes inte 

mobiltelefonen som ett problem till skillnad från de relationer där en i paret använde 

mobiltelefonen mer (Nongpong, Charoensukmongkol, 2016, S.356). Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att om mobiltelefonen användes under interaktionen så kunde det upplevas som 

störande. Några av intervjupersonerna hade utvecklat strategier för att hantera sitt 

mobilanvändande då de tillbringade tid tillsammans med sin partner. De fanns även de som inte 

upplevde mobiltelefonens närvaro som ett problem. 

Vår kvalitativa studie syftade till att ge en djupare förståelse för mobiltelefonens påverkan 

i kärleksrelationer. Något som ytterligare som urskiljer vår studie är att den presenterar hur 

intervjupersonerna och deras partners gjorde för att anpassa sitt mobilanvändande. I och med den 

kvalitativa ansatsen blev det möjligt att fråga hur de själva och deras partners hanterade 

mobiltelefonen för att den inte skulle störa interaktionen. De tidigare studierna har till största delen 

inkluderat olika tekniska lösningar, som mobiltelefoner, TV, surfplatta och dator i samma studie. 
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Med utgångspunkt i det valde vi att fokusera vår studie på endast mobiltelefonens påverkan. De 

tidigare studierna har dessutom genomförts i andra länder, vilket gör att det kan finnas en kulturell 

skillnad. Det innebär att det kan skilja sig i hur mobiltelefonen används hemma på grund av hur 

långt den tekniska utvecklingen har kommit i olika länder. Det kan göra att 

mobiltelefonanvändandet inte är ett lika utbrett fenomen i alla länder där undersökningarna har 

genomförts. 

 Vi noterade även att det inte fanns någon tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Det 

begränsade antalet i urvalet kan vara en faktor till att det inte framkom några skillnader. Två av de 

manliga intervjupersonerna upplevde att de själva och deras partner använde sin mobiltelefon lika 

mycket. De hade inte heller något problem med sin partners mobiltelefonanvändande. Två av de 

kvinnliga intervjupersonerna använde sina mobiltelefoner mer än deras respektive partner. Där 

kunde den ena intervjupersonens partner ibland säga till henne om han tyckte att hon satt för mycket 

med mobiltelefonen. Den andra intervjupersonens partner uttryckte inget speciellt om hennes 

mobilanvändande. De resterande två intervjupersonerna, en kvinna och en man upplevde att deras 

partners använde mobiltelefonen mer än dem själva, dock använde de mobiltelefonen i deras 

arbete. De båda intervjupersonerna upplevde inte mobiltelefonanvändandet som var kopplat till 

arbetet som ett problem. Dock var den kvinnliga intervjupersonen missnöjd med sin partners 

mobiltelefonanvändande utöver arbetet, då hon ansåg att det tog för mycket tid från deras 

vardagsliv tillsammans. 

 

7.2. Fortsatt forskning  

Det framkom inga resultat i vår studie där det är möjligt att se om mobiltelefonen har en tydlig 

påverkan, då båda uppfattningarna fanns. Det kan tänkas bero på ett litet urval. Det skulle därför 

vara intressant att genomföra en studie med ett större urval av både män och kvinnor. Det skulle 

göra det möjligt att se om det kan finnas skillnader mellan hur män och kvinnor upplever 

mobiltelefonen i relationen. Det kan till och med tänkas vara intressant att genomföra studier på 

enbart män för att kunna jämföra deras uppfattning med kvinnornas som det redan finns en del 

studier på. En annan kvalitativ datainsamlingsmetod som framtida forskning skulle kunna använda 

sig av för att få en djupare förståelse, är att ge intervjupersonerna en dagbok som de får skriva 

under en bestämd tidsperiod. Där de dagligen tänka på mobiltelefonens påverkan och skriva ned 

med egna ord. Detta skulle vara ett bra alternativ då vi upplevde att alla intervjupersoner inte hade 

reflekterat över mobiltelefonens påverkan, vilket gjorde att det blev kortfattade svar. 
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Vad som ytterligare kan vara intressant att undersöka är hur individer i samma relation upplever 

mobiltelefonen för att se hur det skiljer sig. Det finns dock en viss problematik i det att paret inte 

ger sanningsenliga uppgifter med vetskapen att partnern också ska intervjuas. Då vi inte noterat 

några speciella skillnader mellan könen skulle även fortsatt forskning kunna studera 

genusskillnader.  
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Bilaga.  
 
Intervjuguide  
 
Introduktion: Information om studien, presentation av intervjuaren och intervjuns uppläggning. 
Information om att medverkan baseras på frivillighet, konfidentialitet, samt nyttjande av 
intervjuerna. Förfrågan om samtycke. Förfrågan om inspelning av intervju. 
 
Bakgrundsfrågor  
 

● Ålder 
- Hur gammal är du?  

● Kön  
 

● Sysselsättning  
- Vilken är din och din partners huvudsakliga heltidssysselsättning?  

 
● Utbildning, högst avklarade  

- fråga även vad partner har för högsta utbildning  
 

● Fritidsintressen 
- Hur mycket tid läggs på fritidsaktiviteter? 

 
● Hur länge har du varit i ditt förhållande? 

 
● Har du barn? 

 
Eget mobilanvändande  
 

● Hur använder du din mobil i vardagen? 
- Börjar från att du vaknar på morgonen... 

 
● I vilka sammanhang brukar du använda mobilen då du och din partner är hemma 

tillsammans? 
- Tex, vid matbordet, tv, i sängen innan läggdags 

 
● Har du något speciellt sätt för att hantera ditt mobilanvändande då du är tillsammans med 

din partner?   
- Hur kommer det sig? 

 
Partnerns mobilanvändande  
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● Hur upplever du din partners mobilanvändande hemma i förhållande till ditt eget? 
 

● I vilka sammanhang hemma använder din partner mobilen? (vid tid tillsammans eller inte) 
- Hur känner du då din partner använder mobilen då ni tillbringar tid tillsammans? 

 
● Finns det något som din partner gör på mobilen som enligt dig är mer eller mindre okej att 

ägna sig åt då ni är tillsammans? Isåfall vad? 
- Ex okej med jobb men inte nöjen  

 
● Upplever du att din partner har något speciellt sätt för att anpassa mobilanvändandet när ni 

är tillsammans med varandra? 
- Hur kommer det sig  

 
● Tycker du din partner borde använda sin mobil mindre? 

 
Barn 

● Brukar du och din partner tänka på hur ni använder mobilen då ni är tillsammans med era 
barn? 
 

● Har ni några regler gällande mobiltelefonen för barnen? 
- Gäller dessa även er? 

 
 
Konsekvenser 
 

● Beskriv hur du känner när din partner använder mobilen när ni är tillsammans. 
 

● Hur upplever du att mobilanvändandet påverkar eran tid tillsammans? 
- Hur påverkar det tiden, kan du ge något exempel, vilka känslor känner du då?  

 
● Händer det att mobilanvändandet ger upphov till konflikter i relationen? 

- Vilka typer av konflikter anser du att mobilanvändandet ger upphov till i din 
relation? 

- När hände det? 
- Kan du berätta om det? 

 
● Vad händer efter en konflikt?  

 
 
Allmänna åsikter om mobilanvändande  
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● Vad är dina åsikter rent generellt om mobilanvändande i ett förhållande? 
 

● Är dessa frågor någonting du har tänk på innan intervjun? 
 
Avslutande frågor  
 

● Utifrån vad som har sagts är det något ytterligare du vill tillägga?  
 

● Är det okej att återkomma om det dyker upp några fler frågor 
 

● Vill du ta del av studien efter att den är klar, isf kan jag maila den  
 
 
 


