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Sammanfattning 

Smartphones har blivit en naturlig del av vår vardag och smarta applikationer ger oss 

ständigt nya möjligheter. Samtidigt som det finns många positiva sidor med tekniken är 

det av vikt att undersöka vilka konsekvenser den teknologiska utvecklingen kan få på 

människor samt vad orsakerna bakom detta är. Smartphones har ökat i tillgänglighet och 

vi kan bli beroende av dess funktioner, men även beroende av möjligheterna de ger oss. 

Denna studie undersökte samband mellan personlighetsdrag, symtom på psykisk ohälsa 

och smartphoneberoende bland studenter (n = 103). Smartphoneberoende mättes utifrån 

skalan SAS-SV. Ett webbformulär publicerades på studentplattformar med frågor om 

smartphoneberoende, personlighet och psykisk ohälsa. Ett positivt samband mellan 

depression, ångest, stress och smartphoneberoende hittades. Bland personlighetsdrag 

hade neuroticism ett positivt samband med smartphoneberoende samt extraversion och 

samvetsgrannhet hade ett negativt. Regressionanalys visade att neuroticism positivt och 

samvetsgrannhet negativt kunde predicera smartphonebeorende. Resultaten diskuteras 

utifrån tidigare litteratur och vi föreslår att mer longitudinell forskning behövs för att 

fastslå eventuell kausalitet.   
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Abstract 

Smartphones have become a natural part of our everyday life and smart applications 

constantly give us new possibilities. While there are many positive aspects of the 

technology, it is important to examine what the consequences could be of the 

technological development. Smartphones have increased in availability and we have 

become addicted to the opportunities everyday technologies such as smartphones offer 

us. This study examined the relationships between personality traits, symptoms of 

mental illness and smartphone addiction among students (n = 103) using web-based 

assessments. Smartphone addiction was assessed with SAS-SV. We found positive 

associations between mental symptoms of depression, anxiety, stress and smartphone 

addiction. Neuroticism had a positive relationship with smartphone addiction but other 

Big Five personality traits such as extraversion and conscientiousness showed  negative 

association with smartphone addiction. Regression analysis showed that neuroticism 

positively, but conscientiousness negatively predicted smartphone addiction in our 

sample. We discussed our results according to the previous literature and suggest that 

further longitudinal research is needed to determine possible causality between the 

measured factors. 
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Inledning 

Användningen av mobiltelefoner är idag en del av nästan varje svensks vardag, enligt 

Internetstiftelsen Sverige (2018) använder 90% av Sveriges befolkning en smartphone. En 

smartphone ger användaren möjlighet att utöver ringa och skicka meddelande bland annat 

besöka sociala nätverk, läsa nyheter och lyssna på musik.  

Möjligheterna som smartphones erbjuder kan ha positiva effekter för individen. Bland 

annat har användning av smartphones visats kunna leda till mer socialt engagemang (Kim, 

Wang & Oh, 2016) och applikationer för kommunikation kan öka människors sociala kapital 

(Cho, 2015). Den ökande användningen ger allt fler möjligheter men kan även innebära 

eventuella risker. Exelmans och Van (2016) undersökte 844 vuxna och deras 

mobilanvändningsvanor vid sänggående och kunde konstatera att de som använde mobilen 

efter släckning hade sämre sömnkvalité, insomni och fler symtom på trötthet under dagen. 

Primärt påverkade mobilanvändningen tre faktorer på den använda sömnskalan vilka var: tid 

för insomning, totalt sömntid och sömnstörningar. Demi̇rci̇, Akgönül och Akpinar (2015) 

visade att studenter som de bedömde som höganvändare av sin smartphone hade en upplevd 

försämrad sömnkvalité samt sömnstörningar. De fann också ett samband mellan högre 

smartphoneanvändning och sämre mental hälsa. Författarna till studien kunde inte fastslå vad 

den bakomliggande orsaken till detta skulle vara men resonerade att det kunde röra sig om att 

antingen överanvändning kunde leda till psykisk ohälsa, vilket kan störa sömnen eller att 

människor med psykisk ohälsa använder smartphones mer för känsloreglering och tidsfördriv. 

Utöver sömn har skolresultat och mobilanvändning undersökts och studier har funnit 

att studenter som använder sin smartphone mer har i genomsnitt lägre betyg (Hawi & Samaha, 

2016; Mahapatra, 2019) samt har man funnit ett negativt samband mellan 

smartphoneberoende och genomsnittligt betyg (Lepp, Barkley & Karpinski, 2014; Samaha & 

Hawi, 2016). Förklaringen kan vara, enligt Lepp et al. (2014), att människor som använder 

mobilen mer fokuserar mindre på studier och då exempelvis använder den under lektioner och 

föreläsningar, vilket bidrar till att de missar information.  

Harwood, Dooley, Scott och Joiner (2014) undersökte användning av smartphone 

gentemot involvering av smartphone och dess effekt på psykisk hälsa. Mätningen gjordes 

genom självskattning för involvering, vilket avser mäta kognitiva aspekter av individers 

relation till sin smartphone (till exempel hur mycket man fantiserar om sin smartphone när 

man inte använder den). Användning av smartphone mättes genom att räkna samman totalen 

av antal samtal, textmeddelanden, e-post och applikationsanvändning. Resultatet visade att 

mätningen på användning inte korrelerade med utfallsvariabler på depression, ångest och 
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stress men däremot grad av involvering korrelerade positivt med variablerna depression och 

stress. Studien visar, enligt författarna, att grad av involvering är ett skilt fenomen från upmätt 

användning i form av antal skickade SMS eller ringda samtal eftersom beroendet, det vill säga 

graden av involvering, är svårt att mäta eftersom:  

 

… belöningarna som ges av smartenheter kan leda till kontrollvanor och tvångsmässig 

användning (Oulasvirta, Rattenbury, Ma & Raita, 2011), typer av användning som kanske ej 

kan fångas upp av ett frågeformulär om generell användning på grund av den stora omedvetna 

och korta tiden för aktiviteten men fångas upp av mätning av involvering. [författarens 

översättning] (Harwood et al., 2014, s. 271).  

 

Det finns ett begränsat urval vad gäller longitudinella studier men Herrero, Urueña, 

Torres och Hidalgo (2019) undersökte i sin studie som sträckte sig över ett och ett halvt år 

vilka konsekvenser som ett smartphoneberoende kan ha på socialt stöd. De visade att det 

sociala stödet minskade för individer som skattade högt på skalan för smartphoneberoende vid 

början av studien, vilket i sin tur ledde till att de i högre utsträckning hade ett sämre mående. 

De kunde även konstatera att de som skattade högre nivåer av socialt stöd vid första 

mätningen i sin tur hade lägre nivåer av smartphoneberoende vid senare mätpunkter.  

Utöver sambanden mellan smartphoneanvändning och psykisk ohälsa samt 

skolprestation som beskrivits ovan använder människor sin smartphone när de kör bil. 

Lipovac, Đerić, Tešić, Andrić och Marić (2017) visade i en litteraturöversikt med 60 studier 

att användning av mobiltelefon under bilkörning har en negativ inverkan på körförmågan, 

vilket leder till en ökad risk för bilolyckor. Konsekvensen av detta kan vara att personer med 

smartphoneberoende, som kör ofta, således kan vara en riskgrupp för att hamna i olyckor. 

 

Smartphoneberoende 

Begreppet smartphoneberoende är inte klassat som en diagnos i den amerikanska 

diagnostikmanualen [DSM-V] eller inom International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems, förkortat ICD. Forskning kring smartphoneberoende har utgått 

från olika typer av beroende som exempelvis substansberoende, internetberoende och 

spelberoende för att på så vis undersöka överdrivet bruk av smartphones eller 

smartphoneberoende. Generella kriterier för beroende i DSM-V inkluderar svårigheter att 

sluta, påverkan på arbete, sociala relationer eller familj samt längre användning än planerat. 

Utöver olika substansberoenden finns endast spelberoende som diagnos i DSM-
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V,  datorspelsberoende nämns i slutet som en möjlig diagnos i framtiden, emellertid behövs 

mer forskning (American Psychiatric Association, 2013).  

Begreppet beroende likställs ofta med fysiologisk tolerans eller abstinens. En skillnad 

vad gäller spelberoende och även smartphoneberoende är den fysiologiska aspekten, då 

kroppen inte arbetar upp tolerans eller får abstinens likt den kan få vid substansberoende av 

olika typer. Heilig (2011) poängterar att för att klassas som beroende är varken tolerans eller 

abstinens avgörande utan begreppet innefattar psykologiska och sociala mekanismer som blir 

avgörande. Därför är det relevant att undersöka även hur teknologi och andra fenomen i vår 

vardag kan ha liknande effekt. 

Även om litteraturen använder flera olika begrepp lyfter Billieux et al. (2015) att 

smartphoneberoende eller mobilberoende är den vanligaste benämningen att använda. 

Bragazzi och Del Puente (2014) lyfte bland annat att Nomophobia, rädsla och ångest att vara 

utan sin smartphone eller ifrån teknologi, bör inkluderas bland fobier i DSM-V. Denna 

uppsats refererar till studier som beskriver “överdriven mobilanvändning”, “mobilberoende”, 

“problematiskt mobilanvändande”, “nomophobia” och “smartphoneberoende”. Även om 

begreppen inte alltid avser samma sak är de ändå inkluderade i denna uppsats då litteraturen 

saknar en entydig definition av fenomenet men ofta beskriver snarliknande fenomen. Denna 

uppsats definition av begreppet smartphoneberoende utgår från skattningar och resultat utifrån 

skalan som beskrivs under metodavsnittet, snarare än en rad kriterier. 

Utveckling av smartphoneberoende. Vad som kan leda till smartphoneberoende är 

inte helt klarlagt. Herrero et al. (2019) visade att bristande socialt stöd kunde vara en faktor 

som kunde kopplas till smartphoneberoende. Billieux (2012) och Billieux et al. (2015) har 

presenterat tre möjliga vägar till mobilberoende utifrån tidigare forskning. Den första vägen är 

individer som är bekräftelsesökande och relationsunderhållande, vilket leder till överdriven 

mobilanvändning. Den andra vägen är den impulsiva, där svårigheter med självkontrollen kan 

leda till ett överdrivet bruk, denna väg kan enligt Billieux et al. (2015) uttrycka sig på flera 

olika sätt. Bristande självkontroll visades vara en antecedent till smartphoneberoende enligt 

en studie gjord i Indien (Mahapatra, 2019), vilket är i linje med vad Billieux et al. (2015) såg 

som en bakomliggande orsak. Slutligen är det “extraversionsvägen”, som inbegriper att 

överdriven användning kommer av att individer med detta personlighetsdrag vill söka kontakt 

med andra. 

Mätmetoder och prevalens. Försök att mäta beroende av mobiltelefoner eller 

problematisk mobilanvändning har utvecklas under senare år. Bianchi och Phillips (2005) 

utvecklade Mobile Phone Problem Use Scale [MPPUS] för att mäta vad de kallade 
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problematiskt mobilanvändande. Syftet var att undersöka vilka psykologiska faktorer som låg 

bakom en hög skattning på MPPUS, vilket berörs under nästa rubrik. Utformandet av skalan 

gjordes genom att utgå från en skala som mäter beroende på substans- och alkoholberoende. 

Billieux (2012) har i en litteraturöversikt noterat att flertal olika skalor används för att mäta 

beroende eller problematiskt användning av mobilen, utöver MPPUS finns; Problematic 

Mobile Phone Use Questionnaire [PMPUQ], Mobile Phone Dependence Questionnaire 

[MPDQ], Mobile Phone Involvement Questionnaire och Smartphone Addiction Scale [SAS]. 

Utöver dessa skalor förekommer det i litteraturen flertalet mätinstrument vilka endast använts 

i enskilda  studier. 

Flertalet studier har undersökt frekvensen av smartphoneberoende, Carbonell, 

Chamarro, Oberst, Rodrigo och Prades (2018) visade att uppmätt beroende ökat hos studenter 

i Spanien och USA med en signifikant skillnad från 2006 där 0,6% uppgav beroende 

gentemot 3,0% vid mätningen 2017. Haug et al. (2015) fann att 256 av 1519 studenter i 

Schweiz skattade på en nivå för beroende vid mätning med Smartphone Addiction Scale Short 

Version [SAS-SV]. Bland brittiska ungdomar skattade 103 av 1026 som problematiska 

mobilanvändare med skalan MPPUS (Lopez-Fernandez, Honrubia-Serrano, Freixa-Blanxart 

& Gibson, 2014). Frekvensen av de som klassas som smartphoneberoende eller 

“problematiska mobilanvändare” är således någonstans mellan 3-17% utifrån dessa studier. 

Det ska dock noteras att mätningarna är gjorda på studenter och ungdomar varför siffrorna 

kan se annorlunda ut på en större population. Vad som ytterligare ska tilläggas är att siffrorna 

inte nödvändigtvis ska generaliseras till en svensk population och en uppskattning av nivåerna 

i Sverige saknas. 

 

Personlighet och mobilanvändning 

Personlighet har beskrivits utifrån flera olika teorier och kategorier. En av de mest 

använda teorierna är femfaktorteorin. Femfaktorteorin utgår från att beskriva personlighet 

bland människor i fem personlighetsdrag; extraversion, öppenhet, vänlighet, samvetsgrannhet 

och neuroticism (Costa & McCrae, 2008). Personlighet används för att försöka förutse hur en 

individ kommer att agera inom en specifik kontext.  

Extraversion innebär att en gärna är social, energisk, kontaktsökande med andra 

människor och drivande i social kontakt. Människor som i mindre utsträckning är sociala och 

kanske snarare undviker kontakt skattar lågt på extraversion och beskrivs istället som 

introverta. Personlighetsdraget Öppenhet innebär att man är öppen för nya erfarenheter, idéer 

och möjligheter samt att en är kreativ. Vänlighet innebär att man vill komma överens med 
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andra människor och sträver efter att andras tankar och mål uppfylls. Samvetsgrannhet 

innebär att vara strukturerad och att kunna utforma en plan samt följa den för att nå sitt mål. 

Slutligen finns Neuroticism vilket beskriver huruvida en person är mer känslomässigt stabil 

eller om en lättare blir uppjagad och orolig (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). 

Beroende på personlighetsdragen utefter femfaktorteorin en individ besitter kan det 

påverka hur de använder sin smartphone. Lee, Tam och Chie (2014) undersökte mängden av 

samtal deltagarna i studien ringde, antal meddelanden de skickade och till hur många olika 

personer, jämfört med deras personlighetsdrag utifrån femfaktorteorin. Personer som skattade 

högt på draget neuroticism hade färre antal samtal och ringde till färre personer. De som hade 

skattat högt på extraversion hade fler antal samtal och till flera olika personer, samt skickade 

fler meddelanden. Högre skattning på samvetsgrannhet innebar färre skickade meddelanden. 

Vad gäller draget öppenhet fann de att de i större utsträckning ringde längre samtal samt 

skickade meddelande till flera olika individer. Personlighetsdraget vänlighet hade inga 

signifikanta samband i studien (Lee et al., 2014). 

Bianchi och Phillips (2005) undersökte extraversion och neuroticism och visade att 

extraversion positivt predicerade problematiskt mobilanvändande medan neuroticism ej 

gjorde det. Extraversion predicerade även smartphoneberoende enligt en studie i Norge gjord 

på psykologstudenter (Andreassen et al., 2013) och även studier gjorda på spanska studenter 

(Argumosa-Villar, Boada-Grau & Vigil-Colet, 2017) samt turkiska studenter (Demirhan, 

Randler & Horzum, 2016). Det framkom även i Andreassen et al. (2013) att öppenhet och 

vänlighet negativt predicerade smartphoneberoende. Personlighetsdragen samvetsgrannhet 

och emotionell stabilitet (motsatsen till neuroticism) har visats negativt predicera för 

smartphoneberoende i Storbritannien (Hussain, Griffiths & Sheffield, 2017), Spanien 

(Argumosa-Villar et al., 2017) och Turkiet (Demirhan et al., 2016). Emellertid lyfte Demirhan 

et al. (2016) att kronotyp, om en människa är kvälls- eller morgonmänniska, var bättre på att 

predicera smartphoneberoende än samvetsgrannhet. Kvällsmänniskor skattade högre på 

smartphoneberoende än morgonmänniskor, respektive låg samvetsgrannhet visade högre 

nivåer av smartphoneberoende. Vidare kan tilläggas att sambandet mellan extraversion och 

problematiskt mobilanvändande inte framkom i Hussain et al. (2017). 

Cho, Kim och Park (2017) undersökte samband mellan stress, smartphoneberoende, 

självkontroll och personlighetsdrag. Sammanfattningsvis kom de fram till att extraversion och 

neuroticism hade ett positivt samband med högre skattning på smartphoneberoende, men de 

menade även att extraversion medierar stress samt att självkontroll har en stor förklaring till 

varför ett beroende uppstår.  
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Det positiva sambandet mellan extraversion och smartphoneberoende samt 

neuroticism och smartphoneberoende har belagts i flera studier, samt har samvetsgrannhet och 

öppenhet visat negativa samband med smartphoneberoende (Argumosa-villar et al., 2017; 

Demirhan et al., 2016; Herrero et al., 2019; Hussain et al., 2017) 

Sammanfattningsvis finns det mycket som tyder på ett positivt samband mellan 

personlighetsdragen extraversion och neuroticism och smartphoneberoende, och även att 

samvetsgrannhet verkar ha ett negativt samband. Samtidigt finns det några motsägelsefulla 

resultat i sammanställningen ovan, i tillägg har studierna använt en rad olika mätmetoder både 

vad gäller personlighetsdrag samt att mäta smartphoneberoende.  

   

Depression, ångest och stress på mobilanvändning 

Depression innefattar bland annat nedstämdhet under en längre tid, minskad lust att 

utföra aktiviteter, sömnsvårigheter, känslor av hopplöshet och kan även innebära en temporärt 

nedsatt kognitiv förmåga. En förekommande samsjuklighet vid depression kan vara 

substansberoende (APA, 2013). 

Ångest innebär en oro eller rädsla för en framtida händelse eller situation. Ångest kan 

vara bunden till något specifikt som att träffa andra människor eller en bestämd plats. Symtom 

på ångest kan vara svårigheter att varva ned, andningssvårigheter, hög puls och 

koncentrationssvårigheter. Ångestproblematik är ofta vanligt förekommande tillsammans med 

depression och ibland med substansberoende (APA, 2013). 

Flertal studier har funnit samband mellan depression och smartphoneanvändning samt 

mellan ångest och smartphoneanvändning. Kim, Seo och David (2015) fann ett positivt 

samband mellan depression och problematiskt mobilanvändande samt att deprimerade 

använde sin smartphone för att lindra negativa känslor. Att använda smartphonen för att lindra 

negativa känslor visade även ett positivt samband med problematiskt mobilanvändande.  

Demirci et al. (2015) visade att skattning på depression och ångest var högre hos 

höganvändare av smartphone än låganvändare. Det fanns även ett positivt samband mellan 

smartphoneberoende och depression samt ångest. Sambandet mellan depression och 

smartphoneberoende har även fått stöd i en studie från mellanöstern där mätning gjordes med 

hjälp av SAS-SV samt Beck’s depression inventory (Alhassan et al., 2018). Forskarna i 

studien fann även att yngre deltagare mellan 18-35 år i studien visade högre nivåer av 

smartphoneberoende kontra de äldre (över 55 år) deltagarna. Elhai, Levine, Dvorak och Hall 

(2016) fann ett positivt samband mellan ångest och smartphoneberoende men inget vad gäller 

depression och smartphoneberoende.  
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Bland libanesiska och turkiska studenter framkom att både depression och ångest 

positivt kunde predicera smartphoneberoende (Boumosleh & Jaalouk, 2017; Demirci et al., 

2015). Depression predicerade negativt för smartphoneberoende och ångest positivt bland 

vuxna i USA samt studenter i Sydkorea (Choi et al., 2015; Elhai et al., 2016).  

Elhai, Levine, Dvorak och Hall (2017) lyfter skillnader i användning av smartphone. 

Processanvändning innebär användning av smartphone för icke sociala aktiviteter som att titta 

på nyheter eller andra nöjesaktiviteter. Socialanvändning innebär användning av till exempel 

sociala medier, skicka meddelanden eller ringa samtal. Socialanvändning minskade vid högre 

skattning av depression och ångest relaterade till högre processanvändning. 

Begreppet stress har ingen entydig definition i litteraturen utan kan avse många 

aspekter. Larsen et al. (2013) lyfter stressorer, som avser stimulin som bidrar till stress, samt 

den fysiologiska responsen med höjd puls eller tryck över bröstet. För att mäta stress kan 

olika metoder användas. För att mäta den fysiologiska responsen används till exempel 

mätningar av kortisolnivåer för att på så vis bedöma individens stress. En annan metod är att 

fokusera på upplevelsen av stress, för att göra detta används självskattningsskalor varav 

personen får ange upplevelser kopplade till stress, exempelvis om personen har upplevt just 

tryck över bröstet.  

Stress har vid självskattningar visats ha ett positivt samband med smartphoneberoende 

enligt studier gjorda i Sydkorea (Cho et al., 2017), Taiwan (Chiu, 2014), Libanon (Samaha & 

Hawi, 2016), Storbritannien (Harwood et al., 2014), Schweiz (Haug et al., 2015) och Sverige 

(Thomée, Härenstam & Hagberg, 2011). Chiu (2014) undersökte olika former av stress och 

visade att hög familjestress och emotionell stress var positivt predicerade för 

smartphoneberoende. 

 

Problemformulering 

Med ökad tillgång till smartphones i Sverige ökar möjligheterna för människor men 

också de eventuella riskerna för att utveckla problematik och beroende kopplat till 

smartphones. Flertalet studier som har visat kopplingen mellan personlighet, stress, ångest 

och depression för smartphoneberoende, dock är dessa studier gjorda främst i andra länder än 

Sverige vilket innebär att det kan finnas kulturella skillnader. Därför finns ett behov av att 

undersöka hur det ser ut i Sverige.  

Samtidigt som många studier visar att det finns samband mellan personlighet (främst 

dragen extraversion och neuroticism), stress, ångest, depression och smartphoneberoende 
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finns det en del studier som inte har funnit samma samband. Därför råder det en viss oklarhet 

om hur sambanden faktiskt ser ut.  

Vidare har många studier undersökt personlighet enskilt samt symtom på depression, 

stress och ångest enskilt utan att undersöka dessa variabler samtidigt, vilket vi menar är av 

vikt då flertalet faktorer kan antas ha en inverkan på sambanden. 

 

Syfte 

Utifrån problemformulering har studien två frågeställningar. 

 Hur ser sambanden ut mellan personlighet enlig femfaktorteorin och 

smartphoneberoende bland universitetsstudenter.  

 Hur ser sambanden ut mellan depression, ångest, stress och smartphoneberoende bland 

universitetsstudenter. 

 

Hypoteser 

Utifrån tidigare presenterad litteratur och forskning ställs följande hypoteser: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan extraversion och smartphoneberoende. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan depression, ångest och stress på 

smartphoneberoende.  

 

Metod 

Deltagare 

Svar samlades in från studenter på Linnéuniversitetet (N = 103, Målder = 26,26, SD = 

6,26). Inklusionskriterier för att delta i studien var att de studerade på Linnéuniversitetet och 

kunde förstå svenska. Bland deltagarna identifierade sig 80,6 % som kvinnor, 19,4 % som 

män. Endast två deltagare studerade på deltid, alla andra på heltid. 43 arbetade utanför 

studierna med en genomsnittlig arbetstid på 10,3 timmar i veckan (SD = 7,25). Deltagarna 

fick även fylla i vilket program de studerade för att på så vis säkerställa att endast studenter 

fyllde i enkäten. Samtliga deltagare inkluderades i analysen då inga avvikande eller 

extremvärden observerades.  

 

Instrument 

Bakgrundsfrågor. Frågor som inkluderades för deltagarna att fylla i var; kön, ålder, 

program, studietakt, om de arbetade utanför studierna och antal timmar per vecka ifall de 

arbetade utanför studierna. 
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Smartphone Addiction Scale Short-Version.  För att mäta smartphoneberoende 

användes SAS-SV. SAS-SV är en kortversion av SAS. SAS utvecklades genom bearbetning 

av en skala för internetberoende samt validerades i Sydkorea på 197 deltagare med en intern 

konsistens (α = 0,97) (Kwon et al. 2013b). SAS-SV utvecklades i en engelsk version i 

Sydkorea och testades på ungdomar (N = 540) med en intern konsistens (α = 0,91). 

Gränsvärde för beroende beräknades vid 31 poäng för män och 33 poäng för kvinnor  (Kwon, 

Kim, Cho & Yang, 2013a).  

SAS-SV består av tio påståenden som avser mäta smartphoneberoende. Varje item 

skattas på en sexgradig Likertskala från 1 (Stämmer absolut inte) till 6 (Stämmer absolut), och 

kan ge mellan 10 - 60 poäng. Ett exempel på ett påstående som deltagarna får svara på är “Jag 

använder min mobil längre än vad jag tänkt”. Högre poäng över gränsvärdet på skalan 

indikerar mer smartphoneberoende.  

Back-translation-metoden användes för att översätta skalan (Cha, Kim & Erlen, 2007). 

Skalan översattes tillbaka till engelska av två oberoende psykologstudenter. Översättningen 

jämfördes med originalet och korrigerades. Samma översättningsmetod har använts och 

testats till tyska (α = 0,85) (Haug et al., 2015), spanska (α = 0,88) och franska (α = 0,90) 

(Lopez-Fernandez, 2017). Skalan i denna studie hade α =  0,80 vilket anses god. För 

fullständigt formulär se bilaga B. 

 

Big Five Inventory. För att mäta personlighet användes BFI. BFI kan ses som en 

kortversion av det mer omfattande NEO-PI (Costa & McCrae, 1992 som hänvisas till i Costa 

& McCrae, 2008), som avser att mäta personlighet. Skalan utvecklades av John och 

Srivastava 1991 för att på ett reliabelt sätt kunna mäta personlighetsdimensioner utan att det 

skulle vara för tidsomfattande (John & Srivastava, 1999). Skalan omfattar 44 påståenden där 

deltagarna skattar sig på en femgradig Likertskala från 1 (stämmer absolut inte) till 5 

(stämmer absolut). Av 44 items mäter de olika dimensioner av personlighet, varje item är 

kopplat till ett specifikt drag av de 5 personlighetsdragen extraversion, öppenhet, vänlighet, 

samvetsgrannhet och neuroticism varav vissa items är inverterade. 

Skalan översattes till svenska 2001 av Claesson, Persson och Akrami (Zakrisson, 

2010) med tillhörande poängberäkning. Skalan har testats och utvärderats av Zakrisson (2010) 

och uppvisat en intern reliabilitet mellan 0,73 - 0,84 (N = 431, 5 olika grupper). Bland urvalet 

i denna studie beräknades den interna reliabiliteten i linje med vad Zakrisson (2010) tidigare 
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visat. Intern reliabilitet (α) för varje delskala; extraversion = 0,84, vänlighet = 0,76, 

samvetsgrannhet = 0,78, neuroticism = 0,73 och öppenhet = 0,79.  

 

Depression, Anxiety and Stress Scale-21. Depression, Anxiety and Stress Scale-21 

[DASS-21] användes för att mäta symtom på depression, ångest och stress. DASS-21 består 

av 21 frågor om måendet senaste veckan, med sju frågor till varje kategori. Skalan besvaras 

på en fyrgradig Likertskala från 0 (Stämde inte alls på mig) till 3 (Stämde väldigt bra på mig, 

eller nästan hela tiden) och kan ge mellan 0 - 21 poäng per kategori, där högre poäng 

indikerar mer symtom. Poängen kan räknas ihop enskilt för varje kategori eller föras samman 

för en samlad poäng för hela skalan.  

Skalan har översatts till svenska och testas på ett urval bestående av studenter, 

sökande till vårdcentral och deltagare från en psykoterapistudie (N = 624) med en god intern 

validitet på delskalorna; depression, (α = 0,88-0,92) ångest (α =0,77-0,81) och stress (α = 

0,84–0,88) (Alfonsson, Wallin & Maathz, 2017). I denna studie beräknades α för delskalorna 

depression = 0,90, ångest = 0,84 och stress = 0,88. 

 

Procedur 

Ett webbformulär skapades via Google Formulär innehållandes ett försättsblad med 

information om studien, deltagare och om frivilligt deltagande. Samtliga frågor utom antal 

timmar arbetade utanför studierna var obligatoriska att fylla i för att undvika bortfall på 

enskilda items. Kursansvariga och programansvariga för olika program på Linnéuniversitetet 

samt studentföreningar kontaktades via mail och ombads sprida länken till enkäten via 

kursrummen/programrummen på studentplattformen MyMoodle. 

Webbformuläret var öppet mellan 2019-02-21 och 2019-04-07. Deltagarna på de olika 

programmen eller kurserna fick tillgång till webbformuläret olika datum beroende på när 

program-/kursansvariga kontaktades samt när de publicerade det på plattformen. 

 

Etik 

En egengranskning av studien genomfördes av författarna utifrån Etikkommitén 

Sydosts punkter, det bedömdes inte finnas några hinder för att genomföra studien. En skriftlig 

ansökan om studien skickades in till Etikkommittén Sydost som godkände genomförandet av 

studien. Ett försättsblad konstruerades där information om studien, deltagare, frivillighet och 

vilka som gjorde studien redovisades. Försättsbladet presenterades i början av webbenkäten. 

För att säkerställa att deltagarna tagit del av informationen inkluderades en obligatorisk 
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kryssruta i början av webbformuläret där deltagarna bekräftade att de läst, förstått och 

frivilligt deltog i studien, om rutan ej fylldes i kunde formuläret inte skickas in. All 

datainsamling skedde anonymt och deltagarna hade möjlighet till att avbryta sitt deltagande 

när som helst under ifyllandet av enkäten. 

 

Dataanalys 

För att analysera datan användes IBM SPSS 25. Deskriptiv analys användes för att 

kontrollera medelvärden, standardavvikelse och normalfördelning. Vid kontroll av 

normalfördelning var SAS-SV totalpoäng, Extraversion, Neuroticism och Öppenhet 

normalfördelade. Vänlighet, Samvetsgrannhet, Depression, Ångest och Stress var inte 

normalfördelade. Inga analyser med deltagarnas studieinriktning som faktor utfördes på grund 

av begränsat urval. 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser av insamlad data. 
 

M SD 

SAS-SV 26,16 8,42 

Öppenhet 34,20 6,80 

Samvetsgrannhet 33,21 5,64 

Extraversion 24,45 6,11 

Vänlighet 36,08 4,94 

Neuroticism 22,84 5,24 

Depression 5,78 5,40 

Ångest 3,91 4,38 

Stress 7,38 5,25 

 

För korrelationer användes icke-parametriskt test Spearmans rho för att undersöka 

mellan de icke normalfördelade variablerna, de variabler som var normalfördelade testades 

med Pearsons r.  

Antaganden för Multipel Regressionsanalys [MRA] enligt Field 

(2009)  kontrollerades och alla signifikanta samband uppfyllde kriterierna. En MRA 

genomfördes med SAS-SV som beroendevariabel. 
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Resultat 

Resultatet på totalen av SAS-SV visar M = 26,16, SD = 8,42. Med värden från Kwon 

et al. (2013a) ligger gränsen på 31 poäng för män och 33 poäng för kvinnor. I urvalet skattade 

23st (16 kvinnor, 7 män) över gränsvärdet för beroende, vilket motsvarar 22% av deltagarna.  

 

Tabell 2. Korrelationsmatris. 

 
2 3 4  5 6 7 8. 9 

1.SAS-SV -,20* -,17 -,20* ,39** ,08 ,25* ,22* ,28** 

2. Extraversion - ,12 ,25* -,47** ,13 -,35** -,34** -,23* 

3. Vänlighet - - ,40** ,31** -.01 -.26** -.20* -,26** 

4. Samvetsgrannhet - - - -,14 -,19 -,29** -,20* -,14 

5. Neuroticism - - - - -,06 ,58** ,52** ,62** 

6. Öppenhet - - - - - ,05 -,04 ,05 

7. Depression - - - - - - ,65** ,66** 

8. Ångest - - - - - - - ,61** 

9. Stress - - - - - - - - 

* p  < 0,05  

** p  < 0,01 

 

Smartphoneberoende och personlighet 

Den första hypotesen var: det finns ett positivt samband mellan extraversion och 

smartphoneberoende. För utfallsvariabeln SAS-SV totalpoäng fanns en signifikant negativ 

svag korrelation med extraversion (r = -,20, p = ,04), vilket motsäger H1. 

Angående första frågeställningen fanns det ett negativ signifikant samband med 

samvetsgrannhet (r = -,20, p = ,04) och utfallsvariabeln. Det fanns en medelstark korrelation 

mellan neuroticism och SAS-SV total (r = 0,39, p < ,001). För personlighetsdragen vänlighet 

(r = ,17, p = ,08) och öppenhet (r = ,08, p = ,43) fanns inga signifikanta samband. För 

fullständiga samband samt mellan personlighetsdrag, depression, ångest och stress se tabell 2.  
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Smartphoneberoende och depression, ångest och stress 

Den andra frågeställningen i studien ämnade undersöka sambanden mellan depression, 

ångest, stress och smartphoneberoende bland universitetsstudenter. Hypotes 2 antog att det 

finns ett positivt samband mellan depression, ångest och stress för smartphoneberoende. 

Sambanden mellan SAS-SV total och delskalorna av DASS-21 visade alla ett svagt positivt 

samband, för depression (r = ,25, p = ,01), för ångest (r = ,22, p = ,03), och för stress (r = ,28, 

p = ,01). H2 får i och med detta stöd även i denna undersökning. 

 

Multipel Regressionsanalys 

De variabler som signifikant korrelerade med SAS-SV lades in i en MRA som 

prediktorer. Resultatet visar på en signifikant modell: (F (6, 96) = 3,99, p < 0,01). Modellen 

förklarar 20% av variationen (Adjusted R square = ,15). Samvetsgrannhet predicerar negativt 

och neuroticism positivt utfallet på SAS-SV. Extraversion, depression, ångest och stress 

predicerar ej SAS-SV. 

 

Tabell 3. Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för variablerna i 

modellen. Kriterievariabeln är totalpoäng på SAS-SV. 

Prediktorvariabel B SE B Beta t p 

Samvetsgrannhet -,31 ,15 -,21 -2,12 ,04 

Neuroticism ,47 ,22 ,29 2,19 ,03 

Extraversion ,03 ,15 ,02 ,17 ,86 

Depression -,07 ,22 -,05 -,32 ,75 

Ångest -,12 ,27 -,06 -,45 ,66 

Stress ,30 ,24 ,19 1,27 ,21 

 

Diskussion 

Resultaten visade att det fanns ett negativt samband mellan smartphoneberoende och 

personlighetsdraget extraversion samt att det inte kunde predicera smartphoneberoende. 

Neuroticism och samvetsgrannhet var bättre på att predicera smartphoneberoende än 
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extraversion. Samband fanns mellan psykisk ohälsa och smartphoneberoende men kunde ej 

predicera vid regressionsanalys. 

Resultatet motsäger en del av den tidigare forskningen som visat ett positivt samband 

samt prediktion med extraversion. Samtidigt har även tidigare studie funnit att inget samband 

förekommer mellan extraversion och i den studiens fall, problematisk mobilanvändning 

(Hussain et al., 2017). Billieux (2012) och Billieux et al. (2015) resonerade kring vilka vägar 

som kan tänkas leda till smartphoneberoende. En av dessa var extraversionsvägen där de 

menade att personer söker kontakt med andra och därav blir beroende av sin smartphone. 

Deltagarna i denna studie som använder sin smartphone mer använder nödvändigtvis inte den 

för kommunikation, varpå det är en möjlig orsak till att ett positivt samband ej hittades. En 

annan närliggande förklaring tänkas vara att extraversion inte har något särskilt samband 

varför detta fynd kan ses som enskilt. 

De som skattar lågt på extraversion, kan vara mer benägna att använda sin smartphone 

på den relationsunderhållandevägen som Billieux (2012) och Billieux et al. (2015) beskrev. 

Här ger smartphonen en möjlighet att underhålla sina relationer utan någon större 

ansträngning. Det kan ses som logiskt att personer med detta drag som, något summariskt 

skrivet, föredrar mindre kontakt med omgivningen samt föredrar umgänge i mindre 

konstellationer kan tänkas bli beroende av sin smartphone som erbjuder ett alternativ till att 

mötas i person. 

Personlighetsdraget neuroticism hade ett positivt samband och starkast kunde 

predicera smartphoneberoende. Kim et al. (2015) fann att människor som skattade högre på 

depression var mer motiverade att använda sin smartphone för att lindra negativa känslor. 

Människor som upplever sig vara mer fluktuerande i känsloläge blir därför oftare tvungna att 

hitta ett sätt att reglera dessa känslor. Därav kan det vara att personer som är mer neurotiska 

ligger närmre att falla in i ett beroende då användningen kan tänkas öka ifall det är en 

framgångsrik strategi, eller om den leder till en belöning i form av att exempelvis ångest går 

ned kortsiktigt. 

Samvetsgrannhet hade ett negativt samband och predicerade negativt 

smartphoneberoende vilket är i linje med tidigare forskning (Argumosa-Villar et al., 2017; 

Demirhan et al., 2016; Hussain et al., 2017). Samvetsgrannhet är ett drag som innefattar att 

vara strukturerad, vilket följer naturligt att människor med hög grad av detta strukturerar sin 

vardag så att smartphoneanvändningen inte påverkar arbete eller sociala relationer. Lägre grad 

av samvetsgrannhet kan vara en faktor som innebär mer problematiskt beteende och psykisk 

ohälsa, vilket är i linje med vårt resultat. Samtidigt går det att resonera kring att 
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samvetsgrannhet i någon mån även är ett mått på självkontroll, något vi inte mätte i denna 

undersökning. Självkontroll har visats mediera effekten av beroende (Cho et al., 2017) varav 

effekten av denna egenskap är av intressant att undersöka. Även om vi räknar med en viss 

överlappning mellan samvetsgrannhet och självkontroll vet vi ej hur det ser ut i resterande del 

av urvalet, det är möjligt att ett mått på självkontroll har större förklaringsvärde än 

personlighetsdrag och mått av symtom på psykisk ohälsa.  

Vänlighet och öppenhet visade inga samband med smartphoneberoende. Ett fåtal 

studier har hittat negativa samband med öppenhet men ofta rapporteras inga samband. Att 

vara mer öppen kan innebära att man inte sluter sig till sin smartphone utan är mer öppen för 

omgivningen och andra upplevelser. Graden av vänlighet verkar inte påverka 

smartphoneanvändning. 

Den andra frågeställningen var hur sambandet såg ut med mellan symtom på 

depression, ångest och stress på smartphoneberoende. Utifrån tidigare forskning ställdes en 

hypotes att smartphoneberoende skulle ha ett positivt samband med alla. Denna hypotes 

stämde även om korrelationerna var svaga. Vad som är av intresse är att resonera kring vad 

som ligger bakom sambanden som en förklaring. Depression, ångest och stress är alla 

närliggande symtom och den ena kan tänkas leda till den andra, vilket kan ses i resultatet då 

samtliga har en stark korrelation med varandra. Även om vårt resultat visar att det finns 

samband mellan fenomenet smartphoneberoende och symtom på psykisk ohälsa säger inte 

resultatet något om kausaliteten. 

En förklaring grundar sig i att beroendet är ett symtom på annan psykisk ohälsa, där 

“drogen”, i detta fall smartphonen, blir ett verktyg för coping och därav ett sätt att hantera 

psykiska problem. Denna förklaring har även ett visst stöd i Kim et al. (2015) där personer 

med depression tenderade att använda smartphonen för känslolindring. Smartphonen erbjuder 

möjligheter till både snabba belöningar i form av till exempel spel eller sociala medier, andra 

möjligheter är att kunna komma i kontakt med andra människor via sociala medier, således 

kan det ses som ett sätt att hantera känslorna. Ett annat sätt att se på det är att istället för att 

söka ett sätt att hantera känslorna är att försöka undvika dem genom att “fly från dem”, vilket 

är närbesläktat med ovanstående men en viss distinktion kan utgöras. Att använda 

smartphonen som ett sätt att reglera känslorna kan innebära att uppsöka socialt stöd 

exempelvis, ett undvikande av att hantera känslorna kan innebära att använda smartphonen 

som ett sätt att distrahera en själv från tankar och upplevelse kring känslorna. Den andra 

förklaringen är att överdriven smartphoneanvändning leder till isolation från omgivningen och 

således får det konsekvenser på ens relationer, vilket även har stöd från Herrero et al. (2019). 
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Det är möjligt att användningen i sin tur kan få andra konsekvenser som till exempel att det 

går ut över arbete och andra vardagssysslor och därav leder till stress, alternativt att ständigt 

vara tillgänglig leder till en ökad stress. 

Vi fann inga studier som pekade på positiva effekter av generell 

smartphoneanvändning eller beroende. Däremot kan det resoneras att de funktioner som 

smartphonen erbjuder kan ge ett ökat socialt liv, vilket även vissa studier visar (Cho, 2015; 

Kim et al., 2016) både vad gäller möjligheter att ta till information och hitta smidiga lösningar 

men även i att kunna upprätthålla sociala kontakter med vänner, familj och finna nya 

bekantskaper.  

Överlag ska det nämnas att det endast är ett fåtal studier som undersökt longitudinellt 

vilka konsekvenser ett överdrivet bruk får samt effekterna av att använda smartphonen för att 

lindra känslor. Mer longitudinell forskning behövs för att få en större förståelse kring 

konsekvenser av smartphoneberoende eller generell användning. Emellertid gör den snabba 

utvecklingen av smartphonen att den ständigt används på nya sätt, vilket försvårar forskning 

på lång sikt men även jämförelser med tidigare resultat försvåras på grund av den tekniska 

utvecklingen. 

 

Praktiska implikationer 

En ökad förståelse om sambanden kring smartphoneberoende kan ge insikt angående 

vilka som är mer benägna att hamna i ett beroende samt vilka som har en mindre risk. Vårt 

resultat visar att det fortfarande råder oklarhet kring hur sambanden ser ut vad gäller 

personlighetsdrag. Det innebär att det i nuläget är svårt att yttra sig om vilka mekanismer som 

bidrar till smartphoneberoende. Samvetsgrannhet och neuroticism kan predicera 

smartphoneberoende, vilket även tidigare studier visar. Att arbeta med möjligheter till en 

strukturerad vardag kan bidra till minskad risk för att hamna i ett beroende samt användning 

av strategier för ökad emotionell stabilitet skulle kunna vara möjliga vägar för att motverka ett 

smartphoneberoende. 

Denna studie stärker att samband finns mellan smartphoneberoende och psykisk 

ohälsa. Det är av vikt att forska vidare kring kopplingen för att få tydligare svar på varför 

detta samband finns. En ökad medvetenhet och orsaksförklaring kring detta skulle kunna 

påverka hur människor använder sin smartphone och därmed kan eventuella risker förknippat 

med beroende minimeras. Det kan till exempel bli relevant att inom vård undersöka om 

användningen är på en adekvat nivå eller om det faktiskt påverkar individen negativt. En 

tidigare nämnd artikel föreslog till och med att inkludera nomophobia, som en diagnos till 
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DSM. Vi menar att det är för tidigt att prata om smartphoneberoende som ett tillstånd eller en 

diagnos, utan ser smartphoneanvändning snarare som något som ökat i och med 

tillgängligheten i världens alla länder. Med ökad tillgänglighet av något förefaller det logiskt 

att användningen, om till gagn för populationen, ökar samtidigt. Men i och med denna 

utveckling är det viktigt att forskningen följer utvecklingen för att kunna förekomma 

eventuella skadeverkningar. 

 

Metoddiskussion 

Studien har valt att använda webbformulär för att samla in svar vilket gör att det får 

större spridning och möjlighet till fler deltagare. Det ger också möjlighet för deltagarna att 

självständigt fylla i formuläret utan att andra deltagare observerar svar eller att de känner sig 

pressade att delta av andra, vilket insamling i klassrum eventuellt skulle kunna medföra. 

Formuläret utformades så att det ej var möjligt att lämna in ofullständigt vilket förhindrar 

bortfall genom uteblivna svar. Emellertid gör internetformulär att det inte blir ett 

slumpmässigt urval samt är det oklart hur många studenter som får tillgång och hur stort 

bortfallet blir. 

 Deltagarna bestod främst av kvinnliga studenter vilket påverkar generaliserbarheten 

av resultaten till andra studenter och övrig befolkning. Samtidigt samlades endast 103 svar in 

totalt. Även om detta var tillräckligt för att uppnå en mellanstor effekt enligt Cohen (1992) är 

det fortfarande relativt lågt deltagande varav resultaten ska tolkas med försiktighet.  

Urvalet av studenter kan innebära att de har fler naturliga mötesplatser varav 

möjligheten att ta kontakt med andra människor är lättare och behovet av att söka kontakt via 

smartphonen inte är lika stort, vilket innebär att de som skattar högre på extraversion möjligen 

kan skatta lägre på SAS-SV jämfört med andra populationer. 

Beroendeskattning låg på 22% i denna studie vilket ligger på en högre nivå jämfört 

med tidigare studier. Användningen av internetformulär samt beskrivning av studien kan ha 

gjort att människor som undrar om de använder sin smartphone mycket valt att delta i studien. 

En annan möjlig förklaring är att formuläret, som är översatt från en engelsk version, ej 

fungerar lika väl i en svensk kontext. Kulturella skillnader kan vara en delförklaring och att 

användning av smartphones skiljer sig från andra länder. Det kan vara att nivån för beroende 

ej motsvarar de tidigare nivåer som litteraturen har satt och gränsvärdet eventuellt skulle vara 

högre. Vidare är urvalet relativt litet, samt skevt, varför siffran inte ska ges alltför stor vikt 

och således påverkas generaliserbarheten av resultatet.  
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Skalor som mäter personlighet samt psykisk ohälsa är sedan tidigare testade i svenska 

förhållande och har visat sig ha en god intern reliabilitet. Även i denna studien hade 

formulären en god intern reliabilitet. För smartphoneberoende användes SAS-SV som visade 

en god intern reliabilitet vilket tyder på att översättningen är god nog för att göra en 

tillförlitlig mätning samt möjliggör att jämföra resultaten med andra studier. Förkortade 

versioner av personlighetsmätning samt smartphoneberoende-skalan användes med avsikt att 

få fler motiverade att svara på enkäten. Formulären är dock i vår mening tillräckliga för att 

tillförlitligt mäta både personlighet och smartphoneberoende, men viss översikt att med 

fullskaliga formulär, hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

Vi har utgått från skalan att mäta beroende för smartphonen men vi har inte tagit 

någon hänsyn till vilken typ av användning personer har smartphonen till, vilket givetvis är en 

faktor som hade varit viktig att ha i åtanke då detta kan förklara till stor del varför en blir mer 

beroende av smartphonen än en annan. 

Självskattningsformulär har använts i denna studie. Det innebär två potentiella risker 

vid ifyllning av formulären. Dels kan en responsbias spela in, vilket innebär att deltagarna 

skattar utefter vad de tror att författarna förväntar sig, eller att de svara på frågor de inte fullt 

förstår eller vet/har svaret på. Innebörden av detta kan till exempel vara att de skattar högre 

för smartphoneberoende, vilket skulle kunna vara en delförklaring till att frekvensen för 

beroende i denna studie är högre än tidigare. Det kan även vara så att försättsbladet har 

bidragit till detta då det initialt står: “[mobiltelefoner] används i allt större utsträckning vilket 

eventuellt kan leda till ohälsa”, vilket ramar in förväntningarna av studien. Det hade varit 

möjligt att undvika detta genom att formulera oss annorlunda och eventuellt hade en mer 

neutral formulering bidragit till mindre risk att påverka förväntningarna. Den andra vanliga 

problematiken vid självskattning är social önskvärdhet, där deltagarna svarar utefter att skapa 

en positiv bild utav sig själva snarare än helt sanningsenlig. Vi tror inte att detta har haft en 

stor effekt i vår studie. Deltagarna är anonyma och i tillägg framstår resultaten från studien 

som väldigt spridda. Samtidigt kan det för individen vara att när denne fyller i 

personlighetsformuläret är denne mer benägen att se sina positiva sidor än negativa. 

 

Framtida forskning 

Vidare forskning behövs om hur människor använder sin smartphone och i vilket 

syfte. Då ett negativt samband fanns med extraversion är det möjligt att smartphonen används 

till annat än kommunikation. En kartläggning över vad smartphonen används till gör det 

möjligt att se varför människor fastnar i ett beroende. Det är möjligt att en viss typ av 
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personlighet har en disposition för att bli smartphoneberoende utifrån funktioner som tilltalar 

den och således kan leda till ett överdrivet bruk medan en annan ej har det.  

Longitudinell forskning skulle kunna tydliggöra orsak-verkan, om 

smartphoneberoende leder till psykisk ohälsa eller om psykisk ohälsa ökar risken för ett 

beroende av smartphones. Sambanden kan givetvis även vara reciproka i sitt uttryck varför 

det är av vikt att klargöra. 

Denna studie har använt ett beprövat formulär för att mäta smartphoneberoende. 

Framtida studier bör sträva efter att finna ett gemensamt instrument för att bättre kunna 

jämföra och dra slutsatser. Vidare forskning bör även undersöka möjligheten att utföra studier 

med kontrollgrupper för att kunna undersöka skillander mellan användare och deras psykiska 

hälsa och andra relevanta faktorer som kan kopplas till smartphoneberoende.  

 

Slutsats 

Smartphones har funnits sedan 1980-talet men “smartheten” och tillgängligheten har 

ökat explosionsartat under de senaste åren. Det är viktigt att följa hur denna utveckling 

påverkar oss människor samt se hur vi använder dessa möjligheter som smartphones erbjuder. 

Den praktiska nyttan av att undersöka kopplingarna mellan personlighetsdrag och 

smartphoneanvändning eller beroende kan tyckas obetydlig, samtidigt är det av vikt att förstå 

dessa samband och i tillägg undersöka varför de överhuvudtaget finns och om de går att 

generalisera. Denna studie fann samband mellan personlighetsdrag, psykisk ohälsa och 

smartphoneberoende men att resultaten inte är helt överensstämmande med tidigare fynd.  

Studien visade att neuroticism och samvetsgrannhet kunde predicera smartphoneberoende. 

Samtidigt finns en del begränsningar med studien vad gäller urval och metod, varför 

generaliserbarheten är begränsad och det finns ett behov av longitudinell forskning. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Informationsbrev 

Mobiltelefoner är idag en del av vardagen och används i allt större utsträckning vilket 

eventuellt kan leda till ohälsa. Därför är det värt att undersöka hur personlighet och 

mående påverkar mobilanvändning. 

  

Följande sidor innehåller frågor om din mobilanvändning, ditt mående samt din 

uppfattning om personliga egenskaper. 

Syftet med studien är att undersöka eventuella samband mellan personlighet, mående 

och mobilanvändning hos studenter. 

 

Deltagare i studien är studenter på Linnéuniversitetet. Deltagande i studien är helt 

frivilligt och du kan fram till att du skickar in svaren till ansvariga avbryta ditt 

deltagande utan att uppge anledning. All insamling sker utan namn eller andra sätt att 

kunna identifiera enskilda individer varpå inlämnade blanketter inte kan tas bort. 

  

Allt material som samlas in kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt, endast 

ansvariga för studien kommer kunna ta del av det. All data kommer att redovisas på 

gruppnivå och inga enskilda svar kan utläsas eller identifieras. Materialet sparas fram 

till uppsatsen är godkänd varpå materialet destrueras. 

 

Vi läser sista året på Psykologprogrammet på Linnéuniversitetet och som en del i 

utbildningen ingår att göra en uppsats, vilken är anledningen till denna studie. Den 

färdiga uppsatsen kommer att publiceras online på DiVA-portalen till sommaren. 

   

För frågor om studien hör gärna av dig 

Växjö 2019-02-21 

 

Studerande 

David Lundin dl222gc@student.lnu.se 

Per Svensson ps222nz@student.lnu.se 

Telefon: 0768510561 

 

Handledare 

Lektor 

Laszlo Harmat laszlo.harmat@lnu.se 

Institutionen för psykologi vid Linnéuniversitetet   
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Bilaga B: Smartphone Addicton Scale Short Version – svensk version 

 

  
Stämmer 
inte alls 
på mig 

Stämmer 
inte på 
mig 

Stämmer 
inte 
särskilt 
bra 

Stämmer 
ganska 
bra 

Stämmer 
på mig 

Stämmer  
fullständigt 
på mig 

Missar planerat arbete på grund av 
användning av min mobil 

1 2 3 4 5 6 

Har svårt att fokusera på 
föreläsningar, arbeta med uppgifter 
eller under arbete på grund av 
användning av min mobil 

1 2 3 4 5 6 

Känner smärta i handlederna eller i 
nacken under användning av mobil 

1 2 3 4 5 6 

Skulle ej klara av att inte ha en 
mobil 

1 2 3 4 5 6 

Känner mig otålig och retlig när jag 
inte håller i min mobil 

1 2 3 4 5 6 

Jag tänker på min mobil även när 
jag inte använder den 

1 2 3 4 5 6 

Jag skulle inte sluta använda min 
mobil även om mitt dagliga liv 
redan är kraftigt påverkat av den 

1 2 3 4 5 6 

Jag kollar konstant min mobil för 
att inte missa konversationer 
mellan mig, och eller mellan andra 
personer på sociala medier 

1 2 3 4 5 6 

Jag använder min mobil längre än 
vad jag tänkt 

1 2 3 4 5 6 

Personer i min omgivning säger till 
mig att jag använder min mobil för 
mycket 
 

1 2 3 4 5 6 

 


