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Sammanfattning 
Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ökar kraftigt och 

påverkar både samhället och människan. Smartphonen är en del av denna teknik och har 

påverkat människan samt samhället i ännu större utsträckning på grund av sin portabilitet. 

Denna påverkan är viktig att belysa då den innebär nya utmaningar som måste hanteras för 

att kunna bibehålla ett hållbart samhälle.   

 

Denna studie har undersökt hur smartphones påverkar människor i deras vardagliga liv med 

en djupare inblick i de sociala sammanhangen. Teorier inom IKT, smartphoneanvändning, 

samt beroende har legat till grund för det teoretiska ramverket medan observationer samt en 

enkätundersökning har legat till grund för empirin. Fokus har legat på unga vuxna och datan 

som samlats in har analyserats kvalitativt och sedan diskuterats utifrån teorin.  

 

Undersökningen visade på ett tydligt mönster gällande negativ inverkan på sociala 

konversationer. Det framgick tydligt att mycket fokus tillägnades smartphonen istället för 

konversationen i sig. Förutom en identifikation kring att de sociala sammanhangen 

påverkades negativt så gick det även att påvisa andra faktorer som påverkades. Det är tydligt 

att lagar har brutits, sömn påverkats och att individer har blivit överväldigade av information 

på grund av smartphonen. Sammanfattningsvis så är det viktigt att lyfta fram den psykiska 

påverkan som studien påvisar att smartphones haft på människor, så att medvetenheten 

gällande detta kan öka.  

 

Nyckelord: Smartphones, IKT, Digitalisering, Multitasking, Beroende, 

Smartphoneberoende, Sociala sammanhang



   
 

 
 

Summary 

The use of information and communication technology (ICT) is evolving in a fast pace and 

effects both society and humans. Smartphones is a part of this technique and effects even 

more due to its portability. It is important to shed light on this effects as it poses new 

challenges which needs to be handle in order to maintain a sustainable society. 

 

This thesis has explored the growing problem of smartphones and how they affect the 

ordinary life of humans. Theories within ICT, smartphone usage and addiction were the 

foundation of the theoretical framework while observations and a questionnaire was used to 

collect the empirical data. The focus has been on young adults and the collected data were 

analyzed qualitatively and thereafter discussed on the theoretical framework as basis. 

 

The study showed a pattern regarding negative impact on social conversations due to the 

smartphone. It was clear that a lot of focus were dedicated to the smartphone instead of the 

conversation. Aside from that it was clear that laws been broken, sleep affected and that 

people have become overwhelmed by information due to the smartphone. In conclusion, it 

is important to highlight the psychological impact that the study shows that smartphones 

had on people, so that the awareness regarding this can increase. 

 

Keywords: Smartphones, ICT, Digitization, Multitasking, Addiction, Smartphone 

addiction, Human interactions  



   
 

 
 

Förord 
Denna studie har syftat till att öka medvetenheten kring problematiken med smartphones 

för läsarna men har under tidens gång även resulterat i vår egen medvetenhet. Ämnet är stort 

och på tapeten just nu men det är även ett ämne som ligger oss nära till hands och en 

problematik som vi befinner oss mitt i.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sadaf Salavati som kommit med kloka åsikter 

och vägledning under studiens gång, men även till de respondenter som ställt upp, utan er 

hade denna studie inte varit möjlig.  
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1 Introduktion  
För att få en förståelse för det ämne som berörs inleds kapitlet med en redogörelse av 

smartphones i samhället utifrån olika dagspressar och vetenskapliga artiklar. Viss tidigare 

forskning beskrivs sedan och en problemformulering kring ämnet. Till sist tydliggörs det 

syfte studien avser att uppfylla och den målgrupp studien riktar sig till. 

1.1 Inledning 

Smartphones används idag för många olika syften, de används bland annat till underhållning 

och för att upprätthålla sociala relationer (Se-Hoon et al. 2015). Människor upplever att de 

måste hålla sig uppdaterade om allt som händer runt omkring dem och att de hela tiden 

måste vara kontaktbara. Misra et al. (2016) anser att detta frekventa användande har blivit 

ett beroende. Enligt Se-Hoon et al. (2015) kan beroendet som finns av media, inklusive 

smartphones, till och med försämra välmående hos människor och öka symptomen för 

depression. Användandet av smartphones och surfplattor gör åtkomsten till sociala medier 

mer lättillgänglig vilket enligt Se-Hoon et al. (2015) ökar beroendet. Mobiltelefonerna 

möjliggör att människor kan hålla sig uppkopplade och hela tiden hålla kontakten med 

vänner. Ennart (2012) argumenterar för att relationen till mobilen anses vara mer 

betydelsefull än relationen till andra människor. Det har påvisats att människan blir mer 

egoistisk av användandet vilket i sin tur leder till minskat engagemang i samhällsfrämjande 

aktiviteter (Ennart, 2012). Ennart (2012) redogör även för att mobiltelefonen bidrar till en 

bekräftelse som människan anser vara betydande och att det är en anledning till varför 

smartphonen är en stor del av vardagen. Eftersom bekräftelsen kan uppnås genom mobilen 

finns det inte längre samma driv till att socialisera och träffa andra människor. Telefonen 

kan istället användas som en sköld för att undvika att umgås med andra individer (Ennart, 

2012).  

Smartphones refereras ibland som en konstgjord kroppsdel eller ett gosedjur (Lerner, 2011). 

Detta för att Lerner (2011) hävdar att den ofta innehåller allt om människors liv, så som 

kalender, väckarklocka och resehandlingar. Han påvisar att smartphonen har samma 

möjligheter som en handdator men upplevs ändå inte som en teknik pryl eftersom den är en 

viktig del i människans liv. Mobilen innehåller många gånger all information människan 

behöver och ger därför människan ett lugn. Den är en självklarhet för många individer och 

genom den kan de uttrycka sina känslor vilket leder till att telefonen ger livet en mening 

(Lerner, 2011). En stad i Kina anser att problemet med smartphonen har gått så pass långt 

att de har infört speciella trottoarer för mobilanvändare. Dessa trottoarer skall bidra till att 

inga onödiga kollisioner sker eftersom användare tenderar att vara omedveten om sin 

omgivning. Alla människor följer dock inte reglerna men syftet med trottoarerna är främst 

att öka medvetandet bland fotgängare (Englund, 2014).  
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På vissa sjukhusavdelningar och flygplatser är det vanligt med mobilförbud. Mobilförbud 

har även valt att införas på vissa restauranger, banker och postkontor eftersom användandet 

anses störa kunder och personal (Malmström, 2002). I USA finns det även sommarläger 

som behandlar det digitala beroendet, där medverkande får tid till att leva utan den digitala 

världen (Amster, 2013). 

Smartphones är ett vanligt omtalat ämne i olika dagspressar, exempelvis (Amster, 2013; 

Englund, 2014; Ennart 2012). Ett flertal forskare undersöker även användandet av dagens 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och hur den påverkar människor 

(Humphreys, 2015; Se-Hoon et al. 2015; Wei et al. 2006). Det är därför intressant att 

undersöka vidare inom ämnet och detta genom att utföra en kvalitativ undersökning av hur 

smartphoneberoendet påverkar människors vardagsliv t.ex. i situationer som sociala 

sammanhang. 

1.2 Tidigare forskning 

Det har tidigare gjorts en hel del forskning kring ämnet studien skall behandla. Flera studier 

påvisar att människor använder sig av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

och mobiler för sociala syften samt att det påverkar dem i det dagliga livet (Drews et al. 

2008; Madell & Muncer, 2007; Misra & Stokols, 2012a).  

Misra et al. (2016) har skrivit artikeln The iPhone effect där de vill lyfta fram frågan kring 

hur närvarandet av en mobil påverkar sociala interaktioner. Studien styrks dock endast av 

kvantitativ data och analys där kvantitativa observationer tillsammans med ett frågeformulär 

ligger som grund. Misra et al. (2016) drar utefter sin datainsamling slutsatsen om att 

kvaliteten på samtalet försämrades vid närvarandet av en mobil. De studerade även andra 

faktorer så som relationen mellan parterna och hävdade att par med närmre relation kände 

större brist på empati vid mobilanvändning.  

Till skillnad från studien ovan har Se-Hoon et al. (2015) forskat kring hur 

beroendeframkallande smartphones är och vilket innehåll som är mest 

beroendeframkallande. Deras studie undersöker i vilket syfte mobilen används och vad det 

är som skapar störst beroende hos människan. Metoden var kvantitativ även för denna studie 

och ett frågeformulär användes för att samla in data. Ca 900 studenter fick besvara frågor 

gällande bland annat beroende av smartphones, stresspåverkan samt deras syfte med 

användandet. Se-Hoon et al. (2015) drar slutsatsen att social networking service (SNS) var 

mer beroendeframkallande än spel samt att självkontroll och stress är bidragande faktorer 

till ett beroende av smartphones (Se-Hoon et al. 2015). 
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Wei och Lo (2006) behandlar även detta ämne men de fokuserar på huruvida mobilen endast 

är en uppdatering av den fasta telefonen eller om den ger oss ett speciellt värde. Även denna 

studie är kvantitativ och forskarna använder sig av frågeformulär för att nå ut till användare. 

Efter en sammanställning av datan kunde Wei och Lo (2006) påvisa ett mönster gällande 

användande av mobiltelefon och ökat band till familjen. Wei och Lo (2006) hävdar att 

mobilen är ett verktyg för social tillfredsställelse samt att den kan hjälpa till att lindra 

tristess. De beskriver mobilen som en viktig förmedlare av individers sociala interaktioner, 

den gick från en lyxig affärstelefon till att användas som ett verktyg i vardagen.  

Lee et al. (2013) undersöker den mörka sidan av smartphonetrenden. De studerar 

kopplingen mellan människans psykologiska egenskaper och tvångsbeteendet kring 

smartphones samt stressen detta orsakar. Lee et al. (2013) hävdar att människan har ett 

tvångsmässigt beteende gällande användandet av smartphones och att detta påverkar hur 

människor känner kring teknikstress, ångest, materialism och behovet av beröring. Deras 

resultat påvisar att tvångsmässigt beteende kring smartphones har likheter med andra 

tvångsmässiga beteende såsom drog- och alkoholmissbruk (Lee et al. 2013). 

1.3 Problemformulering 

Misra och Stokols (2012b) hävdar att människan kan känna sig överväldigad av all 

kommunikation som sker via dagens teknik. Detta genom att glömma svara på meddelanden 

och att känna sig tvingad till att multitaska. Samtidigt påpekar Se-Hoon et al. (2015) att 

beroendet människor har av media och smartphones kan försämra välmående och öka 

symptomen för depression. Trots detta påvisar Misra et al. (2016) att smartphones används 

ständigt i människans vardagsliv.  

 

Tidigare studier som gjorts fokuserar på kvantitativ data och även analyserats därefter. I 

artikeln The iPhone effect undersöker Misra et al. (2016) hur respondenterna upplever 

empatin under ett samtal genom att använda sig av en likertskala. Detta tror vi är svårt för 

respondenterna att bedöma och vill därför istället undersöka hur de agerar under sociala 

sammanhang när en smartphone används. Mehrabian (2007) och Burgoon (2010) hävdar 

båda att ögonkontakt är en betydande faktor vid konversationer. Därför är det viktigt att 

istället studera om respondenterna bryter ögonkontakt eller slutar att prata då en smartphone 

används. Tanken är att undersöka övergripande hur smartphoneberoendet påverkar 

människors vardagsliv. Eftersom sociala interaktioner är en del av människans vardagsliv 

kommer observationer utföras för att granska hur närvarande individerna är vid dessa 

sociala samtal.  
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Sammanfattningsvis upplever människor sig överväldigade av dagens informationsteknik 

(Mirsa & Stokols, 2012b). Misra et al. (2016) anser att användandet har blivit ett beroende 

och Se-Hoon et al. (2015) påvisar att det försämrar människans välmående. Denna studie 

avser därför att öka kunskapen kring ämnet genom en kvalitativ undersökning. Detta skall 

bidra till att öka medvetenheten kring användandet av smartphones framför allt hos unga. 

Beroendet kring smartphones är en aspekt som måste uppmärksammas eftersom t.ex. 

Bradley (2010) argumenterar för att informationstekniken påverkar människans olika roller 

i samhället och ställer människan inför nya utmaningar. Detta kommer att presenteras vidare 

i kapitel 2. 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Syftet med denna studie är att beskriva hur smartphoneberoende påverkar människors 

vardagliga liv med en djupare inblick i de sociala sammanhangen.  

 

För att uppnå ovanstående syfte kommer följande frågeställningar besvaras: 

 Hur påverkar beroendet av smartphones människor i deras vardagliga liv? 

 Hur påverkar smartphones människor i sociala sammanhang? 

 

Resultatet kommer att bli beskrivande för att vi avser att beskriva hur smartphones påverkar 

människors vardagsliv. Studien kommer inte att förklara varför smartphone påverkar 

människors vardag. 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer endast undersöka unga vuxna i Växjö. Studien har avgränsats till att 

inte studera eller tillfråga individer som är äldre än 30 år eller yngre än 15 år. Detta eftersom 

beroendet ökat bland dessa åldrar (Melin, 2013). Studien har även avgränsats till att endast 

undersöka beroendet av smartphones och inte datorer eller andra tablets så som iPads. 

Denna avgränsning har gjorts eftersom See-Hoon et al. (2015) hävdar att risken att bli 

beroende kan vara större eftersom en smartphone är alltid uppkopplad och portabel 

tillskillnad ifrån en dator. Avgränsningen omfattar även endast fik i Växjö och kommer inte 

studera enskilda individer eller grupper i andra miljöer så som hemmiljöer. 

1.6 Målgrupp 

Denna studie avser att ge ett ökat medvetande till individer som äger en smartphone mellan 

åldrarna 15-30, som i denna studie kommer refereras till som unga vuxna. Trots att studien 

endast berör unga vuxna i Växjö anser vi att studien kan vara nyttig information för alla 

unga vuxna då det är kring den åldersgruppen som beroendet ökar (Melin, 2013). Studien 



 

9 
 

är även en angelägenhet för myndigheter, regering, skola och hälso- och sjukvård eftersom 

många debatter grundar sig inom dessa områden och påverkar dem direkt eller indirekt. 
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2 Bakgrund/Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien. Kapitlet inleds 

med en förklaring av IKT och smartphones för att få en förståelse för begreppen. Sedan ges 

en inblick i teknikens framfart och vart samhället befinner sig idag angående IKT och 

smartphoneberoendet. Detta för att ge en förståelse för ämnet och hur teknik och 

kommunikation i form av smartphones påverkar samhället och människan. 

2.1 IKT och smartphones 

Informationsteknik (IT) är ett samlingskoncept för datorteknik och telekommunikation. För 

att framhäva telekommunikationen inom IT kan begreppet informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) användas, men de båda begreppen har i stora drag lika 

betydelse. IT har en stor inverkan på samhället eftersom dess utveckling bidrar med stora 

strukturomvandlingar (Henriksson, 2016). Som sagt handlar IT eller IKT om 

telekommunikation, där mobiltelefoni inkluderas, vilket smartphones är en del av (Körner, 

2016).  

 

Smartphones även kallat smarttelefoner på svenska, är en enhet med avancerade funktioner 

så som internetuppkoppling, navigator och kamera. En smartphone ses oftast som en 

handdator med särskilda program i form av applikationer. Handdatorn skiljer sig från en 

vanlig dator genom storlek och speciella operativsystem. Funktionerna mellan handdator 

och dator skiljer sig inte väsentligt då de vanligaste funktionerna nu finns tillgängliga på en 

handdator (Nationalencyklopedin, 2016). I denna studie används begreppet smartphone 

frekvent, för att variera detta används även begreppen mobil och telefon. Oavsett vilket 

begrepp som används avses det som smartphone. 

2.2  Digitalisering i samhället 

Digitalisering innebär att all digital kommunikation och interaktion mellan människor och 

verksamheter blir självklara (Digitaliseringskommissionen, 2015). En övergång till ett helt 

internetbaserat samhälle (Computer Sweden, 2016). Redan 1996 diskuterade Dahlbom 

(1996) hur samhället kommer att påverkas av digitaliseringen. Han hävdade att människan 

kommer att förlora det sociala perspektivet när samhället blir mer informations- och 

kommunikationsteknologi inriktade. Han ställer sig även frågan hur den mänskliga aspekten 

kommer att påverkas och att människan förmodligen kommer att lägga för lite fokus på den 

aspekten när samhället blir mer teknologi inriktat (Dahlbom, 1996). 

Dahlbom (1996) påvisar att redan i slutet på 1900-talet hade datorerna en stor inverkan på 

samhället. Datorerna har inte bara ändrat sättet att utföra dagliga sysslor och kommunikation 

mellan olika parter, utan ändrat i princip allt i det vardagliga livet. Människor utför inte 
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längre samma aktiviteter för nöjes skull som tidigare utan kan istället använda datorer för 

att spela spel eller prata med vänner (Dahlbom, 1996). 

Digitaliseringen bidrar till en större möjlighet att samla in, tolka, tillämpa och utveckla allt 

större mängd av data digitalt som i sin tur leder till fler utvecklingsmöjligheter inom de 

flesta områden. Dessa områden presenteras i figur 2.1 nedan (Digitaliseringskommissionen, 

2015). Digitaliseringskommissionen (2015) argumenterar för att digitaliseringen förändrar 

samhällets viktigaste delar - tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och 

demokrati. Detta blir mer och mer desto längre fram i utvecklingen samhället kommer 

eftersom allt som sker digitalt lämnar digitala spår. Dessa spår möjliggör insamling och 

tolkning av stora mängder data och detta kan sedan tillämpas för t.ex. kunskapsuppbyggnad. 

Denna tolkning och analys kommer i sin tur bidra till att kunskapen om och förståelsen av 

människan, samhället och miljön kommer att förändras. Digitaliseringen förändrar vad 

individer gör, hur individer gör och vad som går att göra (Digitaliseringskommissionen, 

2015).  

För att förstå vad utvecklingen innebär för individens skyldigheter och rättigheter i 

förhållande till det offentliga, näringslivet, civilsamhället och andra människor är det viktigt 

att denna kunskap kontinuerligt byggs på. Människan befinner sig nu i en 

samhällsutveckling där digitaliseringen innebär helt nya förutsättningar 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). 

 

Figur 2.1 Digitaliseringens påverkan på samhället (Digitaliseringskommissionen, 2015) 
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Digitaliseringskommissionen (2015) beskriver digitaliseringen som en katalysator, 

möjliggörare och motor och beskriver vad digitaliseringen betyder inom fyra områden i 

samhället. De har valt en struktur där de delar in samhället i områdena; ekonomi, arbete, 

samhällsinstitutioner och infrastruktur (se Figur 2.1), sedan beskrivs utvecklingen utifrån 

centrala delar inom varje område. Då denna studie i stora drag endast kommer beröra 

samhället i fråga kommer det området som berör samhällsinstitutioner (se nedre högra 

hörnet figur 2.1) vara det som kommer att förklaras mer ingående här nedan samt i kapitel 

4.2. Digitaliseringskommissionen (2015) hävdar att alla dessa områden påverkas av 

digitaliseringen men att samhällsinstitutioner är det som påverkar individers värderingar, 

attityder och beteenden. De påvisar att detta i sin tur kommer att förändra sammanhållning 

och socialt samspel. Digitaliseringskommissionen (2015) belyser de utmaningar för social 

sammanhållning och tillit i samhället som digitaliseringen bidrar till. De beskriver hur 

digitaliseringen leder till en individualisering vilket riskerar att ge helt separata 

verklighetsbilder samt att teknikutvecklingen leder till att många lagar inte kan tillämpas på 

samma sätt längre. För att samhället skall kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter 

gäller det att utmaningarna lyfts fram och hanteras för att de skall kunna fungera i denna 

nya kontext (Digitaliseringskommissionen, 2015). 

2.2.1  Konvergensmodellen 

Bradley (2010) tar upp den ökande användningen av IKT och hur detta påverkar både 

samhället och den enskilda individen. Bradleys (2010) forskning fokuserar på vilka effekter 

datorisering har på människor och samhället. Hon hävdar att IKT påverkar människans alla 

livsroller på grund av att IKT användningen ökar. Människor har olika roller i samhället; 

den professionella rollen, privata rollen, medborgarrollen och lärande rollen. Bradley (2010) 

beskriver hur ökandet av IKT har lett till att dessa roller nu flyter samman. På jobbet kan 

kontakten bibehållas med vänner och familj. Hemma finns möjligheten att logga in i 

arbetssystem, kontrollera e-post och liknande. Bradley (2010) hävdar att det inte finns någon 

tydlig gräns längre för var en roll slutar och var nästa tar vid. 

Bradley (2010) introducerar en modell som heter Konvergensmodellen. Denna modell 

beskriver sammanflödet av de olika livsområden som stöds genom användningen av IKT. 

Modellen grundar sig i fyra analyspunkter; IKT, livsmiljö, livsroll och globalisering. I 

centrum av dessa analyspunkter befinner sig påverkan på människor. Bradley (2010) påvisar 

hur IKT, där bland telekommunikation, influerar människans olika livsroller i större 

utsträckning och argumenterar för sammanstrålningen mellan teknologi och människa. 

Bradley (2010) diskuterar hur detta påverkar samhället samt den enskilda individen, till 

exempel hur detta är relaterat till stress. Fokus har länge varit på informations- och 

kommunikationsteknologin istället för att identifiera människans behov när det kommer till 
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utveckling, införande och användandet av IKT. Bradley (2010) anser därför att IKT måste 

utvecklas för människorna och sätta dem i centrum av utvecklingen (Bradley 2010). 

Bradleys (2010) konvergensmodell tar upp 'Effects on Humans'. När Bradley talar om dessa 

effekter kan slutsatser dras om att IKT har förändrat människans kvaliteter hittills. Dessa 

kvaliteter omfattar; social kompetens, kreativitet, integritet, tillit, beroende samt identitet 

och självuppfattning. Detta är kvaliteter som antingen kan stärkas eller försvagas (Bradley 

2010). Bradley (2010) anser för att människan skall kunna upprätthålla ett hållbart samhälle 

måste det finnas hållbara individer. Utvecklingen måste ske på ett sådant sätt att samhället 

fortfarande kan hålla sina individer starka (Bradley 2010). 

2.3  Människan och telefonen 

Bradley (2010) argumenterar för att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

påverkar människan både på jobbet och privat. Människan använder sig av det dagligen och 

ofta till att kommunicera med varandra. Dagens samhälle påverkas mycket av IKT och 

social informatik genom att förändra människors vardag. Det är numera svårt att skilja på 

arbete och fritid eftersom arbetet tas ofta med hem på grund av IKT. Gränsen mellan arbete 

och fritid är inte längre lika tydliga (Bradley, 2010). Humphreys (2005) hävdar att den 

tekniska och sociala världen hänger starkt samman.  Han påstår även att det inte går att 

studera ny teknik och dess påverkan utan att samtidigt utforska den sociala kontexten som 

tekniken befinner sig i (Humphreys, 2005). 

 

Misra et al. (2016) påvisar att människor i dagens samhälle bygger relationer med varandra 

på längre avstånd till skillnad från att skaffa sig den djupa relationen som gjordes förr. Både 

Misra et al. (2016) och Dijk (2006) påstår att individer skaffar många relationer med fler 

människor men med svagare band. Dessa svaga band kallas horisontella relationer och 

bidrar enligt Misra et al. (2016) till bristande fokus på en här och nu interaktion. Istället är 

tankarna riktade till andra platser och andra individer vilket i sin tur leder till minskad 

kvalitet på interaktionerna (Misra et al. 2016). Misra et al. (2016) hävdar också att om en 

mobil är närvarande under ett fysiskt samtal, blir dessa samtal mindre givande. Samtidigt 

hävdar Dijk (2006) att fysiska konversationer håller på att ersättas av virtuella 

kommunikationssätt. Han påstår att dessa virtuella kommunikationssätt inte går att ersätta 

fysiska konversationer helt men kan ses som ett komplement. Smartphones är en stor del av 

dessa virtuella kommunikationssätt eftersom de ökar tillgängligheten (Dijk, 2006). Enligt 

Tipper et al. (2015) är kroppsspråk ett annat sätt att kommunicera på utan att uttrycka sig 

verbalt. Kroppsspråk ger indikationer om ens känslor, avsikter och kan ge oss information 

om vad människor tänker och känner genom deras kroppshållning och gestikulationer 

(Tipper et al. 2015). Även ögonkontakt är en betydande faktor vid olika konversationer och 
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kan antingen öka eller minska förtroendet mellan två parter. Mycket ögonkontakt leder ofta 

till högre förtroende och ett ökat intresse för konversationen (Burgoon 2010; Mehrabian 

2007). 

 

Enligt Takao et al. (2009) är mobilen ett attraktivt redskap för kommunikation och mänsklig 

interaktion men inte helt utan komplikationer. I många länder förbjuder regeringar 

användandet av mobiltelefoner under körning på grund av ökad risk för olyckor. Trots dessa 

lagar och kampanjer för mobilsäkerhet finns det fortfarande en grupp individer som är 

ovilliga att lägga ifrån sig sin mobiltelefon (Takao et al. 2009). Det uppskattas att ungefär 

1.6 miljoner, ungefär 28% av alla bilolyckor sker i samband med mobilanvändning vid 

bilkörning (Tarafdar, Gupta & Turel, 2013). 

 

2.3.1 Beteende och beroende 

Enligt Se-Hoon et al. (2015) kännetecknas beroendet till media genom ett överdrivet och 

okontrollerat användande. Ett sådant frekvent användande av media att det stör användarnas 

dagliga liv anser dem vara ett beroende. De drar slutsatsen att en individ som är beroende 

av media är så upptagen av den världen att de blir oförmögna att hantera centrala aspekter i 

verkliga aktiviteter, detta är något Se-Hoon et al. (2015) hävdar att smartphonen bidrar till. 

Beroendet av smartphones är liknande det beroende individer kan ha för television eller 

Internet, men Se-Hoon et al. (2015) beskriver risken att bli beroende kan vara större 

eftersom en smartphone är portabel och alltid uppkopplad vilket gör det enklare att nå 

information överallt.    

 

Även Lee et al. (2013) beskriver ett beroende genom ett användande, en aktivitet eller en 

känsloupplevelse som inte kan kontrolleras. Detta överdrivna användande leder i slutändan 

till skada för individen, eller andra runt omkring. Lee et al. (2013) drar slutsatsen att ett 

upprepande användande av smartphones kan klassas som ett beroende. Beroendet av 

smartphones uppkommer ofta genom den tillgänglighet som smartphones erbjuder, tack 

vare smartphones har en användare hela tiden möjlighet att kommunicera med andra 

personer (Lee et al. 2013). 

 

Takao et al. (2009) argumenterar för att det är svårt att definiera ett beroendebeteende kring 

mobilanvändande på grund av varierande symptom kopplat till det. Det finns ett otroligt 

brett utbud av nya mobilfunktioner. Han hävdar att mobilen används inte endast till 

kommunikation längre utan nu innehåller den bland annat spel, internet och kamera. Den 

används således mer som en dator. Mobilen har idag blivit ett verktyg för en individs sociala 

liv och arbete, mobilen går idag att personifiera så mycket att det sägs att den kan reflektera 

självidentitet (Takao et al. 2009). 
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Takao et al. (2009) påvisar att låg självkänsla är nära relaterat med ett beroendebeteende 

kring mobilanvändande samt många andra missbruksbeteende så som alkoholism, rökning, 

beroende av internet och spelberoende. Ett beroendebeteende kring smartphones är ett stort 

problem för individers sociala liv och arbete. Dessa individer tenderar ofta att känna sig 

deprimerade, desorienterade och isolerade utan sin mobiltelefon. Deras vardagliga liv störs 

av telefonsamtal, meddelande, surfande och online konversationer (Takao et al. 2009).  

 

Smartphones kan ses som en självklarhet i det vardagliga livet och Lee et al. (2013) påvisar 

att det är det första individer tittar på när de vaknar och det sista de tittar på när de går och 

lägger sig. Ofta tittar människor inte på mobilen för att det är ett måste utan för att det har 

utvecklats till en vana. Studien påvisar även att enskilda individer tittar på mobiltelefonen 

34 gånger om dagen (Lee et al. 2013). Tarafdar, Gupta och Turel (2013) redogör för att 43% 

av smartphoneanvändare känner sig stressade av sin smartphone eftersom de hela tiden 

känner en press att kontrollera meddelande. Majoriteten av undersökningspersonerna anser 

att de inte kan vara utan sin mobil längre än en timme utan att titta på sin mobil efter 

meddelande eller mail. 24% tittar på sin mobil när de kör och majoriteten av respondenterna 

tittar på sin mobil mitt i natten, precis innan de skall gå och lägga sig eller direkt när de 

vaknar (Tarafdar, Gupta & Turel, 2013). Lee et al. (2013) beskriver användandet av en 

smartphone som ett beroende och hävdar att det som driver människan att använda mobilen 

är ofta behovet av sociala interaktioner (Lee et al. 2013). Misra et al. (2016) påvisar även 

att människor sitter konstant med mobilen och att de används till mer än att bara ringa. 

Människor tittar oavbrutet om de fått nya meddelanden eller notifikationer. I vissa fall 

avbryts till och med måltider för att kunna vara konstant uppdaterad (Misra et al. 2016).  

 

Sarwar och Rahim (2013) diskuterar motsatsen till ovanstående teorier och hävdar att det är 

stressreducerande för individer att kunna hålla kontakten med vänner och familj med hjälp 

av smartphones. Funktioner så som spel har även vissa positiva effekter genom att öka 

empatin hos individerna. Andra funktioner så som GPS och sociala webbsidor ökar även 

tillgängligheten för att interagerar med samhället. Detta gör att individer lättare kan söka 

hjälp genom varandra och hålla sig uppdaterade om samhället (Sarwar & Rahim 2013).  

 

2.3.2 Multitasking 

Att multitaska innebär att engagera sig i två eller flera aktiviteter på en och samma gång 

(Wang & Tchernev, 2012). Att mediamultitaska är något som blir mer och mer populärt i 

dagens samhälle, detta trots att Wang och Tchernev (2012) påvisar att det försämrar 

utförandet av olika uppgifter. Att multitaska påverkar inte bara utförandet av en uppgift utan 

försämrar också människans inlärningsförmåga i den specifika uppgiften (Wang & 
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Tchernev, 2012). I en undersökning som gjorts relativt nyligen av Hyman et al. (2010) 

diskuterar de multitasking vid vardagliga aktiviteter. De påvisar att en vardaglig aktivitet så 

som att promenera påverkade användandet av mobilen respondenterna. Personerna gick 

mycket långsammare, ändrade riktning oftare och uppmärksammade inte människorna runt 

omkring sig (Hyman et al. 2010). Även Misra et al. (2016) resonerar kring detta och påvisar 

att användandet av smartphonen ger ett negativt resultat när den används under rutinmässiga 

uppgifter (Misra et al. 2016). 

2.4  Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det identifieras att flera studier påvisar att människan påverkas 

negativt av smartphoneberoendet (Lee et al, 2013; Se-Hoon et al. 2015). Människors 

vardagliga liv störs bland annat genom telefonsamtal, meddelande och surfande (Takao et 

al. 2009). Beroendet har gått så pass långt att smartphonen är det första människor tittar på 

när de vaknar respektive det sista de tittar på innan de skall sova (Lee et al. 2013). Det kan 

även utläsas att detta kan ske eftersom mobilen är portabel och människan kan hålla sig 

uppdaterade oavsett plats och miljö (Se-Hoon et al. 2015). Bradley (2010) argumenterar för 

att det inte bara är den enskilda människan som påverkas negativt utan hela samhället då 

digitaliseringen påverkar alla människans livsroller. Digitaliseringskommissionen (2015) 

stödjer också detta argument och hävdar att digitaliseringen förändrar både människa och 

samhälle vilket leder till att samhället ställs inför nya utmaningar. 
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3 Metod 
I metodkapitlet beskrivs den ansats och de metoder som studien anpassats utefter och en 

redogörelse för varför dessa metoder valts. Här beskrivs även genomförandet av studien 

samt en förklaring av hur analys av den empiriska datan har gått till. En diskussion kring 

tillförlitlighet och etiska överväganden presenteras också. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

En deduktiv ansats innebär kortfattat enligt Jacobsen (2002) att forskare utgår från vissa 

antaganden för att sedan undersöka om dessa antaganden stämmer överens med 

verkligheten. En induktiv ansats skiljer sig genom att forskaren inte utgår från några 

antaganden utan har istället en undran och utför först en empirisk undersökning. När den 

empiriska datan är insamlad systematiseras den och teorier skapas (Jacobsen, 2002). Denna 

studie har utgått från en deduktiv inriktning där tidigare forskning och teorier kring ämnet 

har samlats in. Efter insamlingen har en empirisk undersökning utförts där teorierna har 

legat till grund för datainsamlingen.  

Jacobsen (2002) hävdar att en svårighet med att utgå från en deduktiv ansats är att hålla sig 

objektiv och inte begränsa datainsamlingen. Eftersom det finns en viss uppfattning om 

verkligheten är det viktigt att inte bli blind för annan information. Grundtanken med en 

induktiv ansats är att forskaren skall ha ett öppet sinne och på så sätt vara öppen för all data. 

Han diskuterar dock problematiken kring att ha ett öppet sinne och att ingen människa är 

helt fördomsfri (Jacobsen, 2002). Valet att använda en deduktiv inriktning för denna studie 

var att det var viktigt att få en uppfattning om vad området berör för att kunna utföra 

datainsamlingar. Att utgå från en deduktiv inriktning innebar även att det inte lades ned tid 

på att samla in icke relevant data. Eftersom en uppfattning om ämnet först hade skapats 

ledde detta till en bättre översikt över vilken data som var relevant för denna studie.  

Jacobsen (2002) redogör för att kvalitativa och kvantitativa ansatser är olika metoder för att 

samla in data om verkligheten. Kvalitativa metoder är ofta öppna för all sorts data och 

används för att samla in mycket data om få respondenter. Kvantitativa metoder används 

istället för att undersöka många individer för att få ett brett perspektiv men samlar inte in 

mycket data om varje individ (Jacobsen, 2002). För att kunna svara på frågeställningarna 

om hur smartphoneberoendet påverkar människors vardagsliv behövs en kvalitativ 

datainsamling. Kvantitativa frågeformulär har dock skickats ut för att få ett tillfälle att 

undersöka många individer, dessa frågeformulär har baserats på tidigare forskning och 

teorier för att ta fram lämpliga frågor. Frågeformulär är enligt Jacobsen (2002) ofta en 

kvantitativ datainsamlingsteknik, men i denna studie har resultatet från dem endast 

analyserats kvalitativt. Vilket innebär att studien trots allt utgår från en kvalitativ ansats. För 
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att få en djupare förståelse för hur smartphoneberoendet påverkar människors vardagsliv 

har det valts att utföra observationer på sociala sammanhang eftersom det är en del av det 

vardagliga livet. Datainsamlingsmetoderna har sammanfattningsvis anpassats helt efter 

studien och frågeställningarna. 

3.2 Datainsamling  

Datainsamling innebär att data samlas in om verkligheten. Det finns olika typer av 

datainsamlingstekniker beroende på vilken metodansats som valts. De vanligaste 

datainsamlingsteknikerna är intervjuer, observationer, dokumentstudier samt enkäter 

(Jacobsen, 2002). Nedan redogörs några datainsamlingstekniker och motiv för varför dessa 

valts.  

 

Frågeformulär 

Jacobsen (2002) påstår att ett frågeformulär vanligtvis brukar innehålla ett antal öppna eller 

förutbestämda svarsalternativ. Används förutbestämda svarsalternativ måste respondenten 

välja något av dem, vilket gör det viktigt att skriva svarsalternativ som inte är lätta att 

fritolka. Helt öppna frågor kan ofta leda till att respondenterna icke ger relevanta svar 

eftersom de får skriva fritt. De kan lätt komma ifrån ämnet och det som vill undersökas. 

Frågeformulär används för att kunna tillfråga många respondenter och nå ut till en stor 

grupp, vilket inte är lika lätt med intervjuer eftersom de är tidskrävande (Jacobsen, 2002). 

För att få svar på frågeställningarna har ett webbaserat frågeformulär med förutbestämda 

svarsalternativ valts. Detta för att många svarsalternativ kunde förutbestämmas med olika 

alternativ samt ja och nej frågor. Eftersom intervjuer inte når ut till lika många respondenter 

och är mer tidskrävande, valdes frågeformulär istället. Frågeformulären valdes även 

eftersom många svarsalternativ var givna på grund av att de baseras på teori och tidigare 

forskning. Frågeformuläret valdes att vara webbaserade av den orsaken att det var lättare att 

nå ut till respondenterna och att det var effektivt. Det sparade mycket tid vid 

sammanställning av enkätsvaren.  

 

Två vanliga datainsamlingstekniker vid en kvalitativ ansats är observationer och intervjuer. 

Observationer används ofta för att samla in data om verkligheten och vad människor gör. 

Intervjuer används istället för att samla in data om vad individer säger att de gör eller deras 

åsikt och tycke om något (Jacobsen, 2002). För att komplettera enkätundersökningarna 

valde vi att utföra observationer. Detta för att få en inblick i hur smartphoneanvändandet 

påverkar människor i sociala sammanhang, därmed få in data om vad människor gör och 

inte vad de säger att de gör.  
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Observationer 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två typer av observationer och dessa är öppen och dold. 

Dold observation innebär att deltagarna inte är medvetna om att de blir observerade, detta 

innebär att de inte har en anledning att ändra beteende. Är individerna medvetna om att de 

blir observerade finns det en risk att de uppför sig annorlunda mot vad de vanligtvis skulle 

göra. Dolda observationer används ofta vid tillfällen där det är avgörande om deltagarna är 

medvetna om observationen och att resultatet kommer att påverkas av detta (Jacobsen, 

2002). Det finns även vissa skillnader mellan deltagande och icke deltagande observationer. 

I deltagande observationer är observatörerna delaktiga under observationen och kan påverka 

deltagarna. En icke deltagande observation innebär att observatören inte deltar och 

observerar från en viss distans (Jacobsen, 2002). För att samla in data till denna studie har 

dolda och icke deltagande observationer utförts. Detta val baseras på att få ett tillförlitligt 

resultat då individerna inte skulle ha en anledning att uppföra sig onormalt samt bli 

påverkade av observatörerna. Fördelen med de dolda observationerna var även att ingen 

information behövde avslöjas innan observationen. Vilket också är en indikator på att 

deltagarna inte hade någon anledning till att uppföra sig på ett annorlunda sätt än de 

vanligtvis skulle göra. 

3.2.1 Urval 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Enligt Jacobsen (2002) beskrivs ett 

bekvämlighetsurval som ett icke-sannolikhetsurval och innebär att respondenter väljs ut 

utefter vilka som finns tillgängliga. Detta sker t.ex. genom att individer tillfrågas i en 

mataffär och de väljer själva om de vill delta. Bekvämlighetsurvalet bör dock inte användas 

när målet är att kunna generalisera till hela populationen då urvalet inte anses vara 

representativt (Jacobsen, 2002). Urvalet valdes för att det skulle gå snabbt att hitta lämpliga 

respondenter till studien. 

3.2.2 Genomförande 

Som nämndes i datainsamlingskapitlet har frågeformulär skickats ut och dolda 

observationer har utförts. Frågeformulären avsåg att undersöka hur smartphones påverkar 

individer i deras vardagliga liv. Frågorna i frågeformuläret grundades på tidigare forskning 

och teori som presenterades i kapitel 1.2 och 2. Vi valde att ha konkreta frågor med 

fördefinierade svarsalternativ, eftersom många svar var förutbestämda utifrån teorin. 

Jacobsen (2002) hävdar att “vet inte” alternativ bör undvikas i frågeformulär om det inte 

tillför relevant data. I frågeformuläret använde vi inte “vet inte” svar eftersom dessa inte 

tillför relevant data till studien. På vissa av frågorna fick respondenterna möjligheten att 

skriva ett öppet svar eftersom alternativen inte alltid stämmer in på alla individer. Då valdes 

det att använda en fleralternativ fråga med ett sista val att skriva ett eget alternativ. Detta 

för att få fram mycket och korrekt data om respondenterna. 
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Frågeformulären skickades ut till studerande på mail och tillfrågades även på biblioteket på 

Linnéuniversitetet. De frågeformulär som skickades ut genom mail var till bekanta 

studenter.  Vid tillfrågande på biblioteket fick respondenterna svara på frågeformuläret på 

en iPad eftersom formuläret var webbaserat. Innan respondenterna fick möjlighet att svara 

på enkäten presenterades studien och de tillfrågades även två avgörande frågor. Dessa var: 

Äger du en smartphone? Är du mellan åldrarna 15-30?. Totalt tillfrågades 52 personer varav 

48 valde att svara på enkäten.  

 

Under de dolda och icke deltagande observationerna dokumenterades datan med papper och 

penna. Det som dokumenterades var hur individerna interagerade och hur många gånger 

smartphonen var aktiv. Med aktiv menas att smartphonen används av individen, oavsett om 

personen håller den i handen eller använder den genom att den ligger kvar på bordet samt 

när individen endast tittade snabbt på smartphonen. Ett sådant exempel kan vara när 

individen tittade på klockan. Det dokumenterades även hur lång tid smartphonen var aktiv 

genom att ta tiden på användandet med hjälp av ett tidtagarur. När individen endast tittade 

snabbt på smartphonen togs dock ingen tid utan det räknades endast som en aktiv gång. Det 

togs ingen tid vid dessa tillfällen eftersom tiden då skulle vara missvisande. Det lades ingen 

tyngd på vad respondenterna använde smartphonen till när den var aktiv eftersom det inte 

är relevant data för denna studie. Dokumentation kring hur individerna interagerade med 

varandra var främst hur deras kroppsspråk upplevdes t.ex. om ögonkontakten bröts. Även 

om samtalet avbröts/stannade upp när en smartphone var aktiv eller om det flöt på som 

vanligt. Dessa faktorer var viktiga och väsentliga för studien för att få svar på hur 

smartphones påverkar sociala interaktioner och alla grundade i teorin och tidigare forskning 

från tidigare kapitel. 

 

De dolda observationerna utfördes på ett fik i centrala Växjö. De respondenter som var 

relevanta under observationerna var endast individer i par eller i grupp som fikade eller 

umgicks. Det utfördes inga observationer på enskilda individer eller på individer som 

studerade eller arbetade oavsett om de satt enskilt eller i grupp. Observationer utfördes inte 

heller på de individer som åt lunch/middag. För att samla in relevant data och få svar på 

frågeställningen om hur smartphones påverkar sociala interaktioner var endast individer 

som hade för avsikt att umgås relevanta till denna studie. Observationerna riktades även till 

de individer som var mellan 15-30 år utefter studiens avgränsning. För observationsmall se 

bilaga 2. 

 

Respondenterna valdes genom att kontrollera att de faktorer som nämnts ovan var uppfyllda. 

För att kunna delta i studien så var det avgörande att respondenterna ägde en smartphone, 



 

21 
 

det var även viktigt att de satt i rätt synvinkel för att observationerna skulle kunna utföras 

korrekt. Det bestämdes att observationerna skulle pågå maximalt i 30 minuter. Ibland 

avbröts observationerna tidigare då respondenterna hade fikat färdigt. Observationerna 

utfördes på vardagar mellan klockan 9-11 och 14-16. Eftersom vi var två observatörer 

observerades olika personer och totalt utfördes 13 observationer. 

 

Efter en observation tillfrågade vi respondenterna om observationen fick användas till 

studien. Detta gjordes muntligt och under denna tid presenterade observatörerna sig och 

förklarade vad för studier som utfördes. Det gavs även ett tillfälle för respondenterna att 

läsa igenom datan som samlats in om dem och även ett tydliggörande att deltagandet var 

frivilligt och anonymt. Om observationen godkändes av respondenterna transkriberades 

observationen oftast var dagen efter. 

3.3 Analys 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre betydande faktorer vid kvalitativ analys. Dessa är 

beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. I beskrivningsfasen 

beskrivs datan på ett detaljerat vis, här skapas en bred och rik beskrivning. I systematisering 

och kategoriseringsfasen reduceras den rika beskrivningen till en mer överskådlig och 

förenklad version av den information som samlats in. Det sista steget i den kvalitativa fasen 

är sedan kombination av data. Under denna fas läggs fokus på att hitta dolda förhållanden 

och organisera datan för att lättare kunna göra tolkningar (Jacobsen, 2002).  

 

Empirin från båda datainsamlingsmetoderna har analyserats utifrån dessa tre faser. 

Frågeformulären i denna studie har samlats in kvantitativ data men datan har tolkats och 

analyserats kvalitativt. Eftersom frågeformulären var helt webbaserade sammanställdes 

datan automatiskt. Detta innebar att en rik beskrivning skapades upp direkt genom 

pajdiagram med procenttal över svaren och ett Excel dokument där varje respondents svar 

kunde utläsas. Efter detta sållades den viktigaste informationen ut genom att identifiera 

likheter och skillnader mellan respondenternas svar för att försöka identifiera olika mönster. 

För att få en tydlig överblick över informationen skapades stapeldiagram upp. Sedan 

tolkades datan, där olika kombinationer och dolda antydanden kunde identifieras. 

 

Observationerna transkriberades för att skapa upp en mer detaljrik beskrivning. Efter att 

beskrivningen skapats granskades den för att ta fram den mest intressanta och relevanta 

informationen utifrån de faktorer som nämndes i kapitel 3.2.2. Genom att göra detta bildades 

en mer överskådlig syn på informationen vilket också ledde till en bättre förståelse. Därefter 

kombinerades och tolkades datan. 
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Efter dessa tre steg diskuterades datan utifrån det teoretiska ramverket och tidigare 

forskning. 

3.4 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2002) påstår att det är viktigt att granska uppgiftslämnarna, det vill säga 

respondenterna, för att studien skall uppnå god validitet. Det är väsentligt för studien att rätt 

sorts källor har använts och om de är första- eller andrahandskällor. En annan viktig faktor 

är att vara öppen för alternativet att uppgiftslämnarna lämnar oriktig eller falsk information. 

Om informationen är känslig är detta en betydelsefull faktor därför är det viktigt att använda 

oberoende källor (Jacobsen, 2002). Alla respondenter i enkätundersökningen var 

förstahandskällor då frågorna berörde hur individen tycker eller agerar i olika situationer. 

Detta gör att respondenternas svar är pålitliga eftersom de endast återger information om 

dem själva. Alla respondenter är oberoende av varandra vilket indikerar på att deras svar 

inte påverkats av andra.   

Jacobsen (2002) hävdar att en observation som sträcker sig över ett långt tidsspann ofta är 

mer tillförlitliga. Observationerna utfördes mellan ett tidsspann på 10-30 minuter. Anpassat 

utefter studiens omfattning valdes det att utföra observationer på 30 min för att hinna få in 

tillräckligt med information om respondenterna och utföra flera observationer. Eftersom 

respondenterna var omedvetna om observationen kunde observatörerna inte påverka hur 

långa observationerna blev. 

Jacobsen (2002) hävdar att det är stor sannolikhet att om deltagarna är medvetna om 

observationen vill de uppträda på ett så korrekt sätt som möjligt. De kommer då att uppträda 

på ett sätt de tror att observeraren anser vara korrekt och där med påverka tillförlitligheten 

på resultatet (Jacobsen, 2002). Grundat på den informationen tror vi att det är stor risk att 

deltagarna blir påverkade av oss som observatörer vilket leder till att de inte använder sin 

smartphone lika mycket. Hade de varit medvetna om att mobilanvändandet studerades hade 

deltagarna med större sannolikhet inte använt smartphonen i lika stor omfattning och därför 

var dolda observationer nödvändiga i denna studie.  

När bekvämlighetsurval används argumenterar Jacobsen (2002) för att det bör finnas ett 

medvetande om dess svagheter. Dessa svagheter är bland annat när enkätundersökningar 

utförs vid t.ex. en affär blir det endast ett urval av de personer som är fysiskt närvarande just 

då. När personer blir tillfrågande på offentliga platser är de inte inställda eller förberedda på 

att svara på frågeformulär. En annan viktig aspekt att vara medveten om är att bortfallet är 

väldigt stort vid sådana urval och att det även är svårt att utföra en bortfallsanalys vid sådana 

tillfällen (Jacobsen, 2002). Vid utförandet av enkätundersökningen och observationerna 

fanns ett medvetande om att endast vissa människor som var fysiskt närvarande vid det 
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tillfället undersöktes. Eftersom frågeformulären var okomplicerade och handlade om 

information som respondenterna kunde relatera till ökar chansen att de förstått frågorna och 

därmed angett korrekta svar. Nackdelen är dock att det är svårt att utföra en bortfallsanalys. 

Vi kan endast vara medvetna om de fyra bortfall som uppstod vid enkätundersökningen. 

Dessa fyra bortfall grundade sig i att individerna inte hade tid eller inte ägde en smartphone. 

Enligt Jacobsen (2002) försöker forskare att generalisera resultatet i olika studier och 

undersökningar. Generalisering innebär att dra slutsatser utifrån en liten grupp individer till 

en större grupp. För att kunna generalisera till en större grupp individer måste urvalet vara 

representativt för hela populationen (Jacobsen, 2002). Då ett bekvämlighetsurval har 

använts i denna studie kan resultaten inte generaliseras på hela populationen. 

Undersökningen når endast ut till de personer som råkar befinna sig på fiket eller på 

biblioteket vid en viss tidpunkt. Detta innebär att det är svårt att påvisa att urvalet är 

representativt för hela populationen. Då det inte var möjligt att utföra enkätundersökningen 

på de observerade respondenterna, grundat på den begränsade tidsomfattningen, valdes en 

ny omgivning och nytt urval för enkätundersökningen. Respondenterna var därav två skilda 

grupper vilket leder till att en generalisering inte kan göras. 

3.5 Etiska överväganden 

För att en studie skall anses som etiskt korrekt bör enligt Jacobsen (2002) tre punkter 

uppfyllas. Dessa punkter är informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt 

återgiven. Kortfattat innebär detta att deltagarna skall ha en möjlighet att välja om de vill 

vara med i undersökningen. Deras privatliv skall respekteras genom att överväga hur känslig 

informationen som samlas in är för privatpersonen. Det är även viktigt att ha i åtanke att 

personen inte skall kunna identifieras utifrån den information som återges. Sista punkten 

innebär att undersökningen skall återge informationen korrekt och deltagaren skall ha 

tillgång till all insamlad data om individen (Jacobsen, 2002). Studien uppfyller alla dessa 

krav vid de dolda observationerna då tillfälle ges för deltagarnas samtycke. De informerades 

även inom ämnet och vad datan avsågs att användas till. Det lades stor tyngd på att återge 

materialet och förklaring av att observationerna var helt anonyma. Ingen känslig data hade 

samlats in kring individen och att det inte på något sätt går att identifiera individerna i 

efterhand.   

Som nämndes i tidigare delkapitel har observationerna utförts på ett kafé i centrala Växjö. 

De dolda observationerna utfördes utan deltagarnas vetenskap för att uppnå ett tillförlitligt 

resultat. Vissa etiska dilemman har brottats med då det är viktigt att få deltagarnas 

medgivande (Jacobsen, 2002). Vi som observatörer var inte delaktiga i observationerna för 

att inte påverka dem. Efter observationerna hade utförts tillfrågades deltagarna om datan 
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som samlats in fick användas i studien. De fick tillfälle att läsa igenom transkriberingen och 

ge sitt samtycke.  

Alla deltagare var mellan 15-30 år och var därför i stånd till att ta självständiga beslut. Vi 

är dock medvetna om att vissa deltagare kan ha blivit påverkade av sina vänners beslut. Vi 

anser även att tillräckligt med information återgavs för att de skulle få en förståelse för vad 

studien syftar till. Eftersom ingen större förkunskap krävs för att få en förståelse för ämnet 

är det stor sannolikhet att deltagarna förstod informationen. 
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4 Resultat 
I resultatkapitlet återges en sammanfattning av datan som samlades in under den empiriska 

undersökningen i form av enkätundersökning och observationer. Samt en analys där den 

empiriska datan ställs mot de teorier som redogjordes för tidigare. 

4.1 Empiri 

Empiri handlar om verkligheten och hur den uppför sig. När information samlas in om 

verkligheten kallas detta för en empirisk undersökning (Jacobsen, 2002). Nedan presenteras 

den empiri som samlats in genom frågeformulär och observationer. 

 

4.1.1 Enkätundersökning 

För att kunna besvara frågeställningarna valdes bland annat enkätundersökning som en 

metod för att samla in data. Som nämnts i avsnitt 3.2.2 tillfrågades 52 individer om de ägde 

en smartphone samt om de ville delta i undersökningen. Av dessa 52 individer var det 

sammanlagt 48 respondenter som deltog. Alla frågor i frågeformuläret var obligatoriska så 

det totala antalet svar på varje fråga är 48. För att se alla frågor samt svarsalternativ se bilaga 

1. 

 

De två första frågorna som ställdes till respondenterna berörde huruvida de ansåg sig själva 

vara beroende av sin smartphone eller om de upplevde att någon av deras vänner var 

beroende av den. Majoriteten av respondenterna ansåg både sig själva och någon av sina 

vänner vara beroende av en smartphone. Det var dock endast en som inte ansåg att någon 

av deras vänner var beroende medan 11 respondenter ansåg att de själva inte hade ett 

beroende. Trots att 11 respondenter inte ansåg att det hade ett beroende var det endast fem 

av dem som svarade att de inte hade använt sin smartphone när de kör. Det var totalt 34 

respondenter som erkände att de någon gång använt sin smartphone vid körning medan 

resterande inte hade körkort. Gällande frågan kring användandet under bilkörning så 

innehöll frågeformuläret en beskrivande text om att samtal vid bilkörning inte skulle tas i 

akt.  

 

I formuläret ställdes även frågorna hur länge respondenten trodde att hen kunde vara utan 

sin smartphone och hur länge hen har varit utan den. Respondenten fick fem alternativ och 

högst svarsantal låg på “Flera dagar”. Resten av resultaten från frågorna går att utläsa i 

tabellerna nedan (Se Figur 4.1; 4.2). 
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Figur 4.1 Hur länge tror du att du kan vara utan din smartphone. 

 

Under övrigt återfanns kommentaren: “Mindre än en dag men inte för att använda sociala 

medier och liknande.” 

 

 
Figur 4.2 Hur länge har du varit utan din smartphone. 

 

En väsentlig del i formuläret var frågan gällande hur respondenternas smartphone fått dem 

att känna. De fick åtta förutbestämda svarsalternativ att välja mellan samt möjligheten att 

skriva in något annat under övrigt (se Figur 4.3). Majoriteten av respondenterna ansåg att 

deras smartphone någon gång fått dem att känna lugn, irritation, glädje och stress. Det var 

två respondenter som fyllde i övrigt med kommentarerna: “vet ej “ samt “känns som 

vanligt”. Fullständiga resultat från frågan kan utläsas i tabellen nedan (Se Figur 4.3). 
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Figur 4.3 Har din smartphone fått dig att känna något av följande. 

 

Resultaten från frågeformuläret påvisar också att majoriteten av respondenterna anser att 

deras smartphone någon gång påverkat deras sömn. Majoriteten hävdar också att deras 

smartphone är något av det första de tittar på när de vaknar och något av det sista de tittar 

på innan de går och lägger sig. Förutom detta går det även att utläsa att 29 stycken av 

respondenterna anser de alltid måste vara tillgängliga via sin smartphone medan 19 stycken 

anser att de inte måste det. 

 
Figur 4.4 Hur snabbt anser du man borde svara på ett meddelande. 

 

Den empiriska datan påvisar även ett resultat för hur snabbt respondenterna ansåg att det 

borde ta att svara på ett meddelande. En inledande beskrivning till denna fråga var att med 

meddelande avsågs sms samt chattkonversationer med vänner och bekanta. Resultatet från 

denna fråga representeras i figur 4.4 där majoriteten anser att inom en timme bör 

meddelanden svaras på. 
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Figur 4.5 Vad använder du din smartphone till. 

 

Avslutningsvis valdes en fråga kring vad respondenterna använder sin smartphone till. Här 

var flerval möjligt och respondenterna fick en beskrivning som uppmanade dem att tänka 

på de alternativ som de använder mest. Alla respondenter svarade att de använder sin 

smartphone till sociala medier, sms och för att ringa. För tydligare statistik se figur 4.5 där 

majoriteten av respondenterna valde en överhängande del av alternativen som till exempel 

surfa och alarm. 

 

4.1.2 Observationer 

Observationerna utfördes på ett kafé i centrala Växjö. Kaféet har en harmonisk stämning 

och är inrett med varma färger och bekväma soffor samt fåtöljer. Kaféet har en hemtrevlig 

atmosfär där lamporna har dämpat och varmt ljus och gröna växter är placerade på vissa 

ställen i lokalen. På väggarna hänger det färgglada målningar och det spelades musik i hela 

lokalen. Människorna som befann sig på kaféet var av många olika typer och syftet med 

deras besök varierade från person till person. Där satt enskilda individer som studerade, 

andra som hade möten, några som jobbade och andra som endast var där för socialisering.  

 

Observationstiden var totalt 285 minuter och 106 av dessa minuter var en smartphone aktiv.  

Sammanlagt togs en mobil upp och var aktiv av respondenterna 93 gånger under dessa 258 

minuter. 

 

Av observationerna framgår det att det inte var ett enda tillfälle där en smartphone aldrig 

var närvarande. Under de flesta av observationerna höll respondenterna telefonen i handen 

eller så låg den på bordet framför dem och mycket tid gick åt till annat som inte var relevant 

för konversationen. Vid något tillfälle gick det också att identifiera att en av parterna tog 

upp sin telefon för att titta på något och därefter lades telefonen tillbaka och personen 
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återgick till konversationen. Vid samtal där telefonen togs upp många gånger blev det 

många avbrott i konversationen. Vid observationerna var det även tydligt att smartphonen 

tog mycket fokus från samtalet, ett tydligt exempel på detta är under en observation där en 

smartphone var aktiv ca 22 minuter av 30, ca 73%. Det gick att se ett tydligt mönster på att 

vid de tillfällen som en mobil var aktiv skedde det ingen ögonkontakt mellan parterna och 

konversationen avbröts ofta. Detta identifierades genom avbrott i konversationen på grund 

av att munnarna slutade röra sig.  

 

Det kunde även observeras att smartphonen vid ett fåtal tillfällen var delaktig i 

konversationen i form av att något innehåll på smartphonens visades och sedan 

diskuterades. Var inte smartphonen aktiv i samtalet utan ena parten satt själv med sin 

smartphone bröts ögonkontakten under tiden då smartphonen var aktiv. Vid vissa tillfällen 

skedde dock flackande blick mellan en smartphone och motpartnern för att försöka sig på 

delad uppmärksamhet, fullt fokus låg inte på någon av aktiviteterna.   

 

Vid observationstillfällena kunde det även identifieras att vissa individer valde att ta med 

sig sin smartphone på toaletten, om de skulle beställa fika eller om de skulle gå ut och röka. 

Det var även en grupp som hade med sig en mobilladdare och laddade sin telefon på plats, 

dock en bit ifrån bordet vilket resulterade i att hen gick mellan telefon och sällskap för att 

kunna titta på sin smartphone kontinuerligt. Trots att 13 olika grupper observerades var det 

inte en enda gång där mobilen var aktiv på grund av ett telefonsamtal.  

 

Under observationerna var det en genomgående dominoeffekt att om en av parterna började 

använda sin smartphone gjorde även fler i sällskapet detta. Under några av observationerna 

kunde det ta en längre tid innan motpartnern började använda sin smartphone men 

majoriteten av gångerna var det den effekten som uppstod. Observationerna påvisar också 

att även om mobilen inte var aktiv under längre stunder i en konversation så aktiverades den 

ofta, om så bara i någon sekund. Ett tydligt exempel på detta påvisas i en observation av två 

personer där mobilen endast var aktiv i 10 minuter av 30 men trots detta aktiverades den 18 

gånger. 

4.2 Analys 

Digitaliseringskommissionen (2015) och Bradley (2010) hävdar att IKT förändrar samhället 

och människan, och eftersom smartphonen är en del av IKT kan empirin styrka detta då 

deltagarna i studien låter telefonen påverka deras vardag i stor utsträckning. Bradley (2010) 

beskriver sin konvergensmodell där hon belyser hur IKT har lett till att människans livsroller 

flyter allt mer samman och att det leder till att människor känner sig mer stressade. Förutom 

att livsrollerna flyter samman beskriver Bradley (2010) hur IKT har förändrat människans 



 

30 
 

olika kvaliteter. Från empirin går det att bekräfta dessa teorier då människan inte haft 

möjlighet till att låta en smartphone påverka sömnen, det psykiska välmående eller låtit det 

blir ett beroende om den inte funnits. Det är smartphonen som gör att deltagarna kan 

kontrollera sin mail var som helst, att de alltid har tillgång till sociala medier och att de kan 

hålla sig konstant uppdaterade om världen. Detta hade inte varit möjligt utan den 

teknologiska utveckling som lett fram till dagens smartphone.  

 

Misra et al. (2016) hävdar att individer sitter konstant med mobilen och tittar oavbrutet om 

de har fått nya meddelanden eller notifikationer, i vissa fall avbryts till och med måltider 

för att konstant hålla sig uppdaterade. Utifrån observationerna kan dessa teorier bekräftas 

då respondenterna konstant satt med mobilen antingen i handen eller hade den närvarande 

på bordet framför sig. Detta konstanta användande av mobilen samtidigt som de försöker 

utföra andra rutinmässiga uppgifter är något som Misra et al. (2016) påvisar leder till 

negativa resultat på uppgifterna. Respondenternas sätt att försöka engagera sig i två eller 

flera aktiviteter på samma gång kallas att multitaska (Wang & Tchernev, 2012). Wang och 

Tchernevs (2012) studie påvisar att media multitasking försämrar utförandet av en uppgift 

vilket även kan styrkas av empirin genom att vissa respondenter hade flackande blick och 

litet engagemang i konversationen.  

 

Misra et al. (2016) beskriver hur mobilen påverkar människor vid vardagliga aktiviteter och 

att individer inte uppmärksammar de människor omkring sig eftersom fokus läggs på 

mobilen. Det är tydligt genomgående i empirin att smartphonen tar upp mycket fokus kring 

konversationerna och att respondenterna påverkas av telefonen. En betydande faktor vid en 

konversation är ögonkontakten mellan parterna då det påvisar ett ökat intresse för 

konversationen (Burgoon, 2010; Mehrabian, 2007). Trots detta påvisar empirin att 

ögonkontakten mellan respondenterna ofta bröts vid närvarandet av en smartphone och 

återigen påverkades konversationen negativt. Detta frekventa användande möjliggörs 

eftersom mobilen är portabel och förser respondenterna med en plattform där social 

networking services (SNS) hela tiden kan nås (Se-Hoon et al. 2015). 

 

Förutom att telefonen kan påverka konversationer så styrker även empirin teorierna kring 

att smartphonen är det första en individ tittar på när de vaknar och de sista de tittar på innan 

de skall sova (Lee et al. 2013). Att använda en smartphone i denna utsträckning beskriver 

både Lee et al. (2013) och Se-Hoon et al. (2015) som ett tecken på beroende och menar att 

detta beroende drivs av behovet av sociala interaktioner. Se-Hoon et al. (2015) hävdar även 

att individen inte haft detta beroende om inte smartphonen varit portabel. Utöver detta 

användande valde även respondenterna vid ett flertal tillfällen att ta med sig sin smartphone 

när de gick på toaletten, skulle gå ut och röka eller när de skulle beställa mer fika. Detta är 
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även något som kan påvisa hur portabel en mobiltelefon är samt hur viktigt respondenterna 

anser det vara att hålla sig konstant uppdaterade. Även resultatet från frågeformuläret kan 

styrka detta då majoriteten av respondenterna ansåg att de alltid behövde vara tillgängliga 

via sin smartphone.  

 

I undersökningen framkommer att det att de flesta respondenterna känner stress på grund av 

sin smartphone. Förutom att majoriteten tittar på sin smartphone innan de somnar/direkt när 

de vaknar så väljer flesta att använda den vid bilkörning trots att detta är olagligt. Tarafdar, 

Gupta och Turel (2013) diskuterar samma och påvisar att smartphoneanvändare som 

tillfrågades i deras studie någon gång upplevt stress på grund av deras smartphone. De 

redogör även för att ett flertal har använt mobilen vid bilkörning och många tittar på den 

mitt i natten, innan de går och lägger sig eller direkt när de vaknar. Tarafdar, Gupta och 

Turel (2013) hävdar att majoriteten av respondenterna inte kan gå mer än en timme utan att 

titta på sin mobil efter meddelande eller mail. Detta styrks även i resultatet från denna 

studies enkätundersökning då de flesta respondenter upplever att de hela tiden måste vara 

tillgängliga och svara på meddelanden inom en timme (se Figur 4.4). Detta användande 

anses som okontrollerat samt överdrivet och beskrivs därför som ett beroende enligt Se-

Hoon et al. (2015). 

 

Takao et al. (2009) hävdar dock att det är svårt att definiera ett beroendebeteende kring 

smartphones men att det trots detta är ett stort problem för individers sociala liv och arbete. 

Vidare hävdar de att det vardagliga livet störs av telefonsamtal, meddelande, surfande och 

online konversationer eftersom det finns ett brett utbud av nya mobilfunktioner. Av 

observationerna går det att utläsa att många av konversationerna som skedde stördes ett 

flertal gånger av en mobil och att samtalet då avbröts. Det går även att utläsa att de flesta av 

respondenterna som deltog i enkätundersökningen ansåg sig själva vara beroende av sin 

smartphone och att merparten av dem ansåg att det till exempel påverkat deras sömn. Takao 

et al. (2009) hävdar att mobilen idag är ett verktyg för en individs sociala liv och arbete. 

Detta styrks av empirin då majoriteten av respondenterna använde sin mobil till alla de 

alternativen som presenterades i frågeformuläret, t.ex. att ringa, smsa, surfa och lyssna på 

musik.  

 

Se-Hoon et al. (2015) hävdar som nämnts tidigare att beroendet till media kännetecknas 

idag genom överdrivet och okontrollerat användande samt beteende samtidigt som ett 

beroende kan visa sig i ett frekvent användande. Empirin visar tydligt att majoriteten av 

respondenterna anser sig själva eller någon i deras närhet vara beroende av smartphones 

samt att tillgängligheten via smartphones är av största vikt. Se-Hoon et al. (2015) hävdar 

också att tendensen till att bli beroende kan vara större kring en smartphone eftersom den 
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är portabel. Enligt resultatet från empirin kan det tydligt utläsas att respondenterna tar med 

sig sin smartphone på toaletten och när de skall gå ut och röka. Ett beroende av smartphones 

är enligt Takao et al. (2009) ett stort problem för individers sociala liv och arbete och att 

individer som känner ett beroende kring sin mobil tenderar ofta att känna sig deprimerade 

och isolerade utan den. Samtidigt påvisar Se-Hoon et al. (2015) att en individ som är 

beroende av media är så upptagen med den världen att de blir oförmögna att hantera centrala 

aspekter i verkliga aktiviteter. Enligt empirin så har dock endast nio respondenter svarat att 

deras smartphone fått dem att känna sig deprimerade. När det kommer till stress och ångest 

som också anses som negativa känslor är det dock 21 respektive 34 respondenter som svarat 

att de känt något av dessa. Empirin visar också ett tydligt mönster på att föra en konversation 

samtidigt som en smartphone är aktiv är ytterst ovanligt och oftast sitter parterna helt tysta 

under den tiden. 
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5 Diskussion  
Diskussionskapitlet inleds med en resultatdiskussion där analysen från tidigare kapitel 

diskuteras med inslag av författarnas egna åsikter. Sedan följer en metodreflektion där en 

diskussion av metodval redogörs. 

5.1 Resultatdiskussion 

Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ökar i snabb takt och 

påverkar både samhället och människans vardag. Samtidigt som användandet av IKT ökar 

flyter även människans livsroller ihop mer och det blir svårt att veta var en roll slutar och 

var nästa tar vid (Bradley, 2010). Med hjälp av mobilerna kan människan nu komma åt 

information var de än är och denna snabba utveckling påverkar människans psykiska 

tillstånd (Se-Hoon et al. 2015). Samtidigt som denna utveckling skapar många olika 

möjligheter för människan, skapar den även nya utmaningar och kräver att människan 

skaffar sig en bredare kunskap om hur den påverkar människans psykiska tillstånd. Denna 

studie behandlar till stor del hur smartphones påverkar människan psykiskt, det visar sig 

genomgående i empirin att beroendet av smartphones påverkar individers vardag. Både i 

teorin och den empiri som studien innefattar syns det mönster på att smartphonens påverkan 

inte endast är positiv, bland annat genom att majoriteten av respondenterna anser att den 

påverkat deras sömn. Digitaliseringskommissionen (2015) hävdar att denna digitalisering 

innebär helt nya förutsättningar och möjligheter för människan och det viktiga här är vad 

som väljs att göra med dessa förutsättningar och hur det hanteras.  

 

Smartphonen är en del av framgångarna inom det digitaliserade samhället och 

Digitaliseringskommissionen (2015) redogör för att digitaliseringen påverkar många delar 

i samhället och att det förändrar oss som individer. Digitaliseringskommissionen (2015) 

talar bland annat om social sammanhållning och tillit samt kring lagar och regelverk som 

även vi kunnat se att smartphonen påverkar. Hade inte smartphonen varit portabel samt haft 

alla de funktioner och gett oss möjligheten att kommunicera med vem som helst när som 

helst, hade förmodligen inte konversationerna på kaféet påverkats i den utsträckning som 

det gjorde. Empirin visar även tydligt att majoriteten av respondenterna bryter lagar för att 

kunna använda sig av sin smartphone. Vi anser även att detta frekventa användande och att 

så pass många respondenter väljer att bryta lagen på grund av en smartphone kan kopplas 

till att de lider av ett beroende. Vidare går det att påvisa från analysen att smartphonen 

påverkar respondenterna i stor utsträckning när det kommer till sociala sammanhang. 

Smartphonen var under stora delar av konversationerna aktiv och samtalen blev uppenbart 

påverkade av detta. Trots att individer, enligt oss, går till ett kafé i huvudsyfte för att 

socialisera sig med en bekant eller närstående så väljer många att lägga mycket fokus på sin 
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smartphone. Vi anser att detta bland annat beror på det tvångsmässiga beteende som finns 

kring telefonen. 

 

Bradley (2010) beskriver hur utvecklingen av IKT påverkar människan och visar på att all 

teknologi i samhället har effekter på människan. På grund av detta hävdar hon att människan 

måste sättas i centrum av utvecklingen och som beskrevs ovan; skaffa oss en bredare 

kunskap. Bradley (2010) talar även om stressen som IKT bidrar till, stressen som uppstår 

kring att alltid känna ett behov av att vara tillgänglig och veta vad som sker omkring en, 

detta är även något empirin styrker. Denna tillgänglighet och stress bidrar smartphonen till 

på grund av den portabiliteten som diskuteras. Det är väldigt naivt, att precis som Bradley 

(2010) diskuterar, att skilja på teknologin och människan och inte se hur den relationen 

sammanstrålar.  

 

Från empirin går det att utläsa att det är 37 respondenter som anser sig vara beroende av sin 

smartphone men 47 respondenter som anser sig ha någon vän som är det. Tankarna går då 

kring om respondenterna själva inte vill erkänna att de har ett beroende. Det finns ett 

exempel på att en respondent som inte anser sig själv vara beroende dock erkänner att det 

påverkat sömnen, att mobilen använts vid bilkörning, att telefonen är något av det första 

respektive det sista individen tittar på när hen vaknar/går och lägger sig. Samma respondent 

känner dock inte att hen måste vara tillgänglig via sin telefon hela tiden men anser att ett 

meddelande bör svaras på inom en timme. Det finns flera tydliga exempel på där 

respondenten inte anser sig själv vara beroende men ändå känner ett behov av att hela tiden 

vara tillgänglig via telefonen. Lee et al. (2013) hävdar att det upprepande användandet av 

smartphones klassas som ett beroende samtidigt som Takao et al. (2009) påstår att individers 

vardagliga liv störs av telefonsamtal, meddelande, surfande och online konversationer. 

Detta är något både observationerna och enkätundersökningarna stödjer och vilket även 

talar emot det vissa respondenter anser. Att respondenterna låter en smartphone påverka 

dem i så pass stor utsträckning att det påverkar deras sömn, att den används vid bilkörning 

och att det är något som de känner att de måste vara tillgängliga vid påvisar ett 

beroendebeteende, även om de själva inte vill erkänna det. 

 

Precis som beskrivs ovan kan vi dra en slutsats utifrån denna studie att användandet av 

smartphones är ett beroende bland respondenterna. Det går även att se en koppling till stress 

då majoriteten av respondenterna anser att deras smartphone fått dem att känna stress. Detta 

leder till att människan tar med denna stress vart de än går eftersom smartphonen är portabel. 

Människan hade kanske inte känt irritation eller stress kring smartphonen om de inte upplevt 

att det finns ett tvång att alltid ha den nära sig. Att en individ låter en smartphone påverka 

sitt liv i så stor utsträckning är enligt oss oroande. Vad kan detta leda till längre fram? Redan 
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1996 diskuterade Dahlbom (1996) hur samhället kommer att påverkas av teknologins 

framfart. Han hävdade att människan kommer att förlora det sociala perspektivet när 

samhället förändras. Han ställer sig även frågan hur den mänskliga aspekten kommer att 

påverkas och att för lite fokus kommer att läggas på de mänskliga aspekterna när samhället 

blir mer teknologiinriktat (Dahlbom 1996). Empirin kan styrka att stora delar av detta redan 

skett, observationerna påvisar att redan nu läggs stort fokus på teknologin istället för på 

människan, till och med vid ett personligt möte, nästan hälften av tiden spenderades med en 

mobil aktiv, hur kommer det då se ut om 50 år? 

 

Genomgående i analysen framkommer det att respondenterna anses vara beroende av sina 

smartphones och låter den påverka deras liv. Trots att det är allmänt känt att ett beroende 

inte kan anses som något bra så är detta användande inget som upphör. Förutom dessa 

negativa känslor som studien i största drag har fokuserat på så påvisar även empirin att 

majoriteten anser att deras smartphone fått dem att känna lugn och glädje. Denna data är 

motsägelsefull och påvisar att det inte är svart på vitt. Eftersom smartphonen är portabel 

följer den med i många livssituationer och i olika sammanhang, att den får människor att 

känna olika sorters känslor är egentligen inget konstigt. Smartphonen blir en del av oss, som 

en förlängd arm. Eftersom människan inte upphör med detta användande som kan anses 

som ett problem kan det vara möjligt att de bra känslorna väger upp för de dåliga, datan 

talar inte om hur många gånger respondenterna känt respektive känsla, endast att de känt 

dem. Trots att smartphonen möjliggör enklare kontakt med familj och får individer att känna 

glädje så anser vi att det finns en stor problematik kring smartphones. Människan utgör en 

av de största delarna i samhället och vill därför lyfta fram vikten av förståelsen kring hur 

användningen av smartphones påverkar oss. Redan nu väljer individer att bryta lagar för att 

vara tillgängliga, de låter en smartphone påverka deras sömn och de kan till och med känna 

både ångest och depression kring en telefon, hur kommer det påverka samhället längre fram 

om människan låter teknologin styra välmående på detta sätt.  

  

För att sammanfatta diskussionen så anser vi att smartphonen har blivit en så stor del av 

människans vardagliga liv att problematiken kring den måste belysas. Det är tydligt genom 

både teorin och empirin att smartphonen påverkar människan i många olika anseende och 

att detta leder till ökad stress. 

5.2 Metodreflektion 

Metodvalet i denna studie föll på en deduktiv inriktning. Information om ämnet samlades 

in och låg till grund för det teoretiska ramverket, därefter diskuterades empirin utifrån dessa 

teorier för att skapa en bredare samt djupare förståelse kring problematiken med 

smartphoneanvändande. Denna inriktning visade sig vara ett bra val då det gav en rik bild 
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av ämnet samt nyttig information att bygga vidare på. Svagheter med denna inriktning som 

måste tas i akt är dock att en smalare bild ges då en uppfattning om ämnet redan skapats. 

Vid en induktiv inriktning hade möjligheten till en bredare bild funnits dock även en risk att 

irrelevant information samlats in och att viktiga aspekter förbisetts. Utifrån teorierna 

bildades sedan de frågor som låg till grund för frågeformuläret och svaren från formuläret 

skulle sedan påvisa huruvida det gick att bekräfta dessa teorier eller inte. Att utgå ifrån teorin 

vid skapandet av frågorna bidrog till att svaren som samlades in var relevanta och 

användbara för studien.   

 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa observationer samt en kvantitativ 

enkätundersökning, datan analyserades dock endast kvalitativt för att få ett så brett 

perspektiv som möjligt. Vi anser att denna typ av studie kräver ett kvalitativt synsätt men 

att det optimala tillvägagångssättet vore att intervjua smartphoneanvändare för att få in så 

mycket tankar och åsikter som möjligt. Frågeformuläret är relevant men gör trots allt så att 

svaren blir väldigt begränsade och inte öppna för tolkning. Bättre samt ännu mer relevant 

data skulle även kunnat samlas in om resultatet från observationerna låg till grund för 

frågorna i enkätundersökningen, om än ännu bättre, att respondenterna deltagit i även den 

datainsamlingen. Urvalet som skedde kring datainsamlingen föll på ett bekvämlighetsurval 

vilket tyvärr inte är det optimala för någon studie. På grund av valet av urval kunde inte 

någon bortfallsanalys göras och resultatet kan inte heller generaliseras. 
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6 Avslutning 
Avslutningsvis återberättas studiens frågeställningar och syfte kortfattat. Sedan presenteras 

den slutsats som studien resulterat i och ett förslag till fortsatt forskning ges. 

 

Denna studie har undersökt hur IKT påverkar människor, inriktat på smartphones. Syftet 

med studien var att undersöka hur smartphoneberoendet påverkar människors vardagliga liv 

med en djupare inblick i de sociala sammanhangen. Tanken med studien är att öka 

medvetenheten kring smartphoneberoendet bland unga och att resultatet kan användas av 

både skolor och myndigheter för framtida beslut. En empirisk undersökning har utförts där 

frågeformulär och observationer genomförts. Den empiriska datan har sedan diskuterades 

utifrån det teoretiska ramverket för att skapa en bredare samt djupare förståelse kring 

problematiken med smartphoneanvändande. 

6.1 Slutsats 

Utifrån denna studie kan en slutsats dras om att användandet av smartphones påverkar 

människor i stor utsträckning både när det kommer till det vardagliga livet och sociala 

sammanhang. Enligt studien kan det påvisas att smartphonen påverkar individer i den 

utsträckningen att lagar bryts samt att sömnen blir lidande. Förutom dessa faktorer samt att 

respondenterna använder sin smartphone i de flesta aktiviteter, går det även att identifiera 

ett mönster av negativ psykisk påverkan i undersökningen. Den empiriska undersökningen 

påvisar att användarna känner sig överväldigade av information som leder till att de känner 

stress, irritation samt i vissa fall ångest och depression. Den djupare inblick som 

observationerna resulterade i påvisade att kommunikationen brister och att mindre 

uppmärksamhet läggs på de sociala sammanhangen.  

 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att smartphonen påverkar det vardagliga livet 

i den bemärkelse att de sociala sammanhangen, som är en del av det vardagliga livet, 

påverkas negativt. Även den psykiska hälsan, sömnen och vardagliga aktiviteter blir lidande 

av närvarandet av en smartphone. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har syftat till att ge en inblick i hur smartphones påverkar oss som människor 

i det vardagliga livet där en djupare kunskap kring hur det påverkar sociala sammanhang 

har legat i fokus. En aspekt som denna studie inte tar upp är hur människor påverkas i deras 

hemmiljö, det vore intressant att forska kring hur middagar, fredagsmyset och andra delar i 

en familj påverkas av mobilen. En annan synvinkel inom detta område som skulle vara 

intressant att forska kring är att studera användandet av smartphones på individnivå. Till 
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exempel hur används telefonen under en dag i en människas liv. Förutom att studera 

människors privatliv kan det även vara av intresse att studera hur det påverkar människors 

olika livsroller som Bradley (2010) diskuterar. Exempelvis genom att studera individer på 

arbetsplatser.  

 

Vi anser att ämnet är intressant och viktigt att forska kring och uppmuntrar forskare att 

fortsätta på detta spår men dock med fler observationer som även utförs på mer varierande 

platser och miljöer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 
1. Anser du dig själv vara beroende av din smartphone? 

a. Ja 

b. Nej 

2. Anser du att någon av dina vänner är beroende av sin smartphone? 

a. Ja 

b. Nej 

3. Har du någon gång använt din smartphone när du kör? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Har inget körkort 

4. Hur länge tror du att du kan vara utan din smartphone? 

a. Mindre än en dag 

b. En dag 

c. Flera dagar 

d. Över en vecka 

e. Övrigt 

5. Hur länge har du varit utan din smartphone? 

a. Mindre än en dag 

b. En dag 

c. Flera dagar 

d. Över en vecka 



 

   
 

e. Övrigt 

 

6. Har din smartphone fått dig att känna något av följande? 

a. Ångest 

b. Stress 

c. Glädje/lycka 

d. Tillfredställelse 

e. Avundsjuka 

f. Depression 

g. Irritation 

h. Lugn 

i. Övrigt 

7. Har din smartphone någon gång påverkat din sömn? 

a. Ja 

b. Nej 

8. Är din smartphone något av det första du kollar på när du vaknar? 

a. Ja  

b. Nej 

9. Är din smartphone något av det sista du kollar på innan du går och lägger dig? 

a. Ja 

b. Nej 

10.  Känner du att du alltid måste vara tillgänglig via din smartphone? 

a. Ja 

b. Nej 



 

   
 

11.  Hur snabbt anser du man borde svara på ett meddelande? 

a. Direkt när man ser det 

b. Inom tio minuter 

c. Inom en timme 

d. Inom några timmar (2-5) 

e. Under dagen 

f. Flera dagar 

12. Vad använder du din smartphone till? 

a. Sociala medier 

b. Smsa 

c. Ringa 

d. Spela 

e. GPS (exempel kartor) 

f. Träning 

g. Kost 

h. Film/serier 

i. Videoklipp 

j. Surfa 

k. Läsa nyheter 

l. Kalender 

m. Alarm 

n. Mail 

o. Bank 

p. Resa (exempel tidtabeller) 



 

   
 

q. Väder 

r. Radio/podcast 

s. Kamera 

t. Musik 

  



 

   
 

Bilaga 2 - observationsmall 

Dolda observationer 

Plats: Kafé i Växjö 

Tid: 

 

Observationstid: 

Vardagar mellan 9-11 & 14-16 

 

Max 30 minuter 

 

Relevanta respondenter:  

 

- Slumpmässigt utvalda individer 

- Individer i par eller i grupp  

- Huvudsyfte med besöket skall vara 

att umgås. Ej studera/jobba. Ej de 

som äter lunch/middag. 

 

Observationsfokus: - Hur många gånger är telefonen 

aktiv? 

- Hur länge är mobilen närvarande? 

- Bryts ögonkontakten mellan 

individerna när mobilen är aktiv? 

- Stannar samtalet upp när mobilen 

är aktiv? 

- Vad gör motparten när en individ 

använder mobilen? 

- Är mobilen delaktig i samtalet? 

- Hur upplevs kroppsspråket överlag 

hos individerna? 

 

Kontroll efter utförd observation: - Är respondenterna mellan åldrarna 

15-30 år? 

 

 

 

 


