
Vi människor har de senaste åren blivit beroende av våra mobiler, surfplattor och laptops.
Överallt kan man se folk gå runt med sina mobiler. Det räcker med att man går ut ur 
klassrummet. Alla har ett stort behov av sina mobiler och går den sönder blir man 
förkrossad. 

Nästan all kommunikation sker via email, sms eller andra appar som facebook och 
instagram. Istället för att träffas på ett café och prata skickar vi istället ett sms. Vissa menar 
att internet och mobiler förstör vår kommunikation och att mobilerna gör så att vi blir 
mindre och mindre sociala.

För några år sedan när det hela var nytt var det meningen att internet skulle användas till att 
söka information, det kunde vara från ett r
ecept till vart ett land ligger. Internet var till och med tänkt som en källa för vuxna. 

Istället för att läsa en bok för sina barn på kvällarna sätter de flesta föräldrar dom framför en 
surfplatta. Vissa barn har till och med 
en egen och i dom flesta reklamer är 
det reklam för ett abonnemang, ny 
bättre dator eller en ny barnvänlig 
surfplatta.

Mobiltelefonerna öppnar en värld av 
möjligheter till sociala kontakter. Men 
i stället tycks ständiga uppdateringar 
på Facebook, twittrande, instgramande 
och sms:ande förvandla oss till 
egoister som bryr oss mindre och 
mindre om andra.
Vår relation till mobilerna blir till slut viktigare än relationen till andra. Man kan säga att 
mobilen har blivit vår bästa vän och räddaren i nöden som i vissa pinsamma situationer och 
till och med föremålet vi använder när vi väntar på något som t.ex. bussen.

På mobilerna, surfplattorna och våra datorer finns det också spel. Spelen är oftast väldigt 
lätta att hänga upp sig på och därför ökar också beroendet av mobilerna. Man tävlar med 
sina kompisar och försöker få högst poäng bland varandra och man kan sitta och försöka få 
högst poäng en hel rast i sträck.

Allt fler skaffar smartphones och Sverige har numera nästan flest smartphoneanvändare i 
hela världen. Och i hela världen är det bara Singapore och Hong Kong som har fler.

Nomophobia är rädslan att vara utan sin mobil.

Med telefonen finns det också fördelar och nackdelar. Här är en lista på några.
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• Säkerheten med 112 
• Kommunikation – att organisera och planera
• Snabbt få viktiga meddelanden

Mot:
• Ökad stress 
• Lite osocialt när man pratar i telefon istället för att träffa varandra
• Kostnader för abonnemang och tjänster
• Strålning – skadligt för hälsan
• Att man ska ha den senaste mobilen

Även shopping har flyttats från en butik i stan till en elektronisk butik då det bara är att 
klicka hem det man vill ha. Dagens generation går heller inte och hyr en film på macken 
utan söker på internet och laddar ned filmen, klippet eller låten hen vill ha.

Mobilen har skapat en ny generation som gör det lättare, men påverkan på oss är stor. Så hur 
påverkas vi egentligen av mobilerna och varför är behovet så stort? Jag kan inte svara på 
dom frågorna men dom kommer säkert att bli besvarade i framtiden. 


