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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att få en inblick i hur omfattande smartphoneanvändning var bland 

människor och hur denna användning samvarierade med den mentala hälsan. En annan del av 

syftet var att se om ett beteendemönster kunde ändras hos smartphoneanvändarna och på så 

vis ändra den mentala hälsan. För att uppnå syftet ställdes två frågeställningar: (1) Finns det 

något samband mellan grad av smartphoneberoende och upplevd psykisk hälsa? (2) Kan en 

kortare tids intervention där man begränsar användandet av smartphone hos deltagarna 

påverka deras subjektiva psykiska välmående? 

Metod 

För att få en inblick i hur utbrett smartphoneberoendet är i dagsläget och om det påverkar den 

subjektiva psykiska hälsan valdes enkät som metod eftersom det var tidseffektivt och gav ett 

brett urval. För att kunna skapa en beteendeförändring så behövdes en aktiv interaktion med 

respondenterna, därför kom beslutet att utföra en intervention. Interventionen gick ut på att 

deltagarna under sex dagar skulle reducera sitt mobilanvändande i största mån möjligt för att 

se om deras mentala hälsa kunde påverkas. Urvalet bestod av 76 kvinnor och 56 män med en 

medelålder på 25 år. 

Resultat 

Enligt korrelationsanalysen fanns ett svagt samband r = - 0,218 mellan mental hälsa och 

smartphoneberoende som var statistiskt signifikant (p = 0.013). Analys av enkätdata visade en 

stor grupp som klassades som smartphoneberoende = 48.2% och 51.8% som ej 

smartphoneberoende. Detta visade att fler personer är mobilberoende i detta urval än vad 

andra studier hittat. Interventionen bortgick på grund av ett stort bortfall.  

Slutsats 

Resultatet visade på ett svagt negativt samband mellan mental hälsa och smartphoneberoende. 

Kausalitetssamband klargjordes inte och vidare forskning krävs på ämnet för att i framtiden 

kunna urskilja om en mental ohälsa leder till mer smartphoneanvändande eller om mycket 

smartphoneanvändning leder till mental ohälsa i sig. 



 

 

Abstract 

Purpose and objective 

The purpose of this study was to survey the use of mobile phones amongst people and how it 

coincides with mental health. We also wanted to investigate whether or not we could create a 

behavioral change amongst the mobile phone users and thereby see if it affected their mental 

health. To achieve this objective we emanated from two questions: (1) Is there a relationship 

between Smartphone addiction and subjective mental health? (2) Can a short intervention, 

where you decrease the time spent on smartphones amongst users improve their subjective 

well-being?  

Method 

To get an insight in how widespread the use of mobile phones is and if it affects subjective 

well-being we chose to collect data through surveys because it was time effective and gave a 

wide group of people. To be able to create a behavioral change we concluded we had to 

actively interact with the respondents, so we chose to perform an intervention. During the 

intervention the participants would reduce their mobile phone usage to the greatest extent 

possible to see if their mental health could be improved. 

Result 

According to the correlation analysis, there is a weak relationship r = - 0,218 between mental 

health and smartphone addiction which is statistically significant (p=0.013). Analysis of 

survey data showed a large group classified as smartphone addicted = 48.2% and 51.8% as 

non-smartphone addicted. This shows that more people are smartphone addicted in this study 

than other studies have found. The intervention failed due to many dropouts.  

Conclusions 

The result showed a weak negative correlation between mental health and smartphone 

addiction. Causal correlation was not clarified and further research is required on the subject 

in order to determine whether mental health issues leads to more smartphone usage or if a lot 

of smartphone usage leads to mental health issues by itself. 

 



 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................................. 3 

2.1 Tidigare forskning ............................................................................................................ 3 

2.2 Beroende........................................................................................................................... 4 

2.3 Social media ..................................................................................................................... 5 

2.4 Rädsla för att gå miste om (FoMo) .................................................................................. 5 

2.5 Fysiska effekter ................................................................................................................ 6 

2.6 Psykiska effekter .............................................................................................................. 6 

2.7 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 7 

3 Metod ...................................................................................................................................... 8 

3.1 Metoddesign ..................................................................................................................... 8 

3.2 Enkät ............................................................................................................................ 8 

3.3 Intervention .................................................................................................................. 9 

3.4 Urval ........................................................................................................................... 10 

3.5 Tillvägagångssätt ........................................................................................................ 11 

3.6 Bearbetning av data .................................................................................................... 12 

3.7 Etiska förhållningssätt ................................................................................................ 12 

3.8 Tillförlitlighet och trovärdighet.................................................................................. 12 

4. Resultat ................................................................................................................................. 13 

4.3 Interventionsresultat ........................................................................................................... 16 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 17 

5.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 17 

5.4 Metod diskussion............................................................................................................ 21 

5.5 Vidare forskning ................................................................................................................. 22 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1. Litteratursökning 

Bilaga 2. Enkät 

Bilaga 3. Instruktion till intervention 

Bilaga 4. Vidareinstruktion för android 

Bilaga 5. Vidareinstruktion för iphone 

 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1 – Beskrivande statistik, medelvärde & standardavvikelse  ........................................ 14 

Tabell 2 – Mobilberoende / Ej mobilberoende tabell ............................................................... 15 

Tabell 3 – Korrelationsresultat  ................................................................................................ 16 

 

Figur 1 Mobilberoende / Ej mobilberoende figur .................................................................... 15 

Figur 2 Scatterplot  ................................................................................................................... 16



1 

 

1 Inledning 

Mobiltelefoner, datorer och internet är numera ett globalt fenomen som är en del i de flesta 

kulturer världen över. Sedan Apples lansering av Iphone 2007 har användandet fullständigt 

exploderat och produktion har bara ökat sen dess. Smartmobilernas marknad är i dagsläget 

värt biljoner
 
(Growth From Knowledge, 2018). I Sverige, år 2012, hade 99 procent av de 

tillfrågade inom åldern 15-24 tillgång till en mobiltelefon och totalt ägde 82 procent en 

smartphone (Carlsson, 2013). Denna utveckling är välkomnad av de flesta men det höjs även 

röster för att mobilanvändandet kan ha negativa effekter på välmåendet (I-minds 2013, s.xii). 

 

Smartphones och annan internetbaserad-teknik används flitigt av många och har för många 

blivit ett viktigt hjälpmedel för att underlätta vardagen (Pew Research Center 2015). Bortsett 

från att det är ett medel för praktiska situationer i vardagen så är det också en viktig social 

faktor. Det har öppnat dörrar för enkel kommunikation med närstående och bekanta. Många 

använder även sin smartphone inom arbetet för att besvara mail och för att utföra andra 

arbetsrelaterade uppgifter. Mycket av detta kan ses som positivt och lättillgängligt men det 

medför också en underliggande press att man konstant ska vara uppkopplad och tillgänglig. 

Denna känsla påvisas i en svensk studie från 2011. I studien rapporterade en av fyra 

ungdomar (ålder 20-24) att de förväntades vara tillgängliga dygnet runt (Thomée, Härenstam 

& Hagberg 2011, s. 5).  

 

Från 1990-2000 talet har den psykiska ohälsan ökat och en uppdaterad rapport från 2011 fick 

resultat om att ökningen av den mentala ohälsan fortsätter (Socialstyrelsen 2013). Enligt olika 

enkätundersökningar rapporterade 20-40 % av befolkningen att de led av någon form av 

psykisk ohälsa. Fem till tio procent uppgav att de led av allvarlig psykisk ohälsa där följderna 

blev att de sökte vård. Mörkertalet anses dock vara stort då man främst använde uppgifter från 

datahälsoregister vilket kräver att man varit i kontakt med vården (Socialstyrelsen 2013). 

Avsevärt fler kvinnor än män upplevde att de led av mental ohälsa där den största skillnaden 

var bland ungdomar i åldern 16-29 år. Inom denna åldersgrupp uppgav 29 % av kvinnor och 7 

% bland män att de upplevde besvär av ängslan, oro och ångest 2004-2005 (Socialstyrelsen 

2013). Denna ökning är oberoende av familjeförhållanden, födelseland, arbetsmarknadsstatus 

och socioekonomisk status. Det är inte klarlagt varför den mentala ohälsan ökat och fortsätter 

öka bland ungdomar. Livsvillkor t.ex. arbetsmarknad, bostadsmarknad, och teknik har 
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förändrats betydligt sen denna ökning först startade och skulle kunna vara en förklaring till 

hur de upplever sin psykiska hälsa. Ungdomar har avsevärt sämre möjligheter till att få 

heltidsarbete efter grundskolan och gymnasiet om man jämför med för 20 år sedan 

(Socialstyrelsen 2009). På grund av detta är det fler ungdomar som studerar nu än föregående 

generationer men andelen som är helt sysslolösa är större även den (Socialstyrelsen 2009). 

Det är inte klarlagt hur dessa förändringar skulle påverka den psykiska hälsan och varför det 

är så stora könsskillnader. Även i mer nygjorda rapporter ser man en fortsätt ökning av den 

mentala ohälsan, där Sverige ligger sämst till i Norden (Statistiska centralbyrån 2017).  

Vissa forskare anser att det kan finnas en länk mellan ökningen i mental ohälsa hos unga och 

den utbredda användningen av smartphones som skedde åren efter 2007 (Twenge, Martin & 

Campbell, 2018 s. 1). I USA rapporterade år 2012 allt fler unga en lägre grad psykiskt 

välbefinnande jämfört med tidigare och eftersom 2012 var det år som många började få 

tillgång till en smartphone dras slutsatsen att dessa två händelser hör ihop. En studie som 

publicerades 2018 visar att ungdomar som spenderar mer tid vid skärmar och på elektronisk 

kommunikation (sociala medier, internet, sms & tv-spel) rapporterade lägre psykiskt 

välbefinnande än de som spenderade mer tid bort från skärmar (sociala interaktioner, 

träning/sport, läxor) (Twenge, Martin & Campbell 2018, s. 1). De ungdomar som spenderade 

lite tid vid skärmar var de som var lyckligast. Socioekonomisk status togs i beaktande i denna 

studie så som arbetslöshet och hade ingen korrelation med välbefinnande. Alltså hade den 

stora lågkonjunkturen som ägde rum i slutet av 2000-talet och början på 2010-talet inte något 

med psykiska välbefinnandet att göra. Utan en del av detta skulle kunna vara på grund av 

smartphonens ankomst och den ökade skärmtiden som kom med det (Twenge, Martin & 

Campbell 2018, s. 1). 

 Det kan vara intressant att göra liknande undersökningar i en svensk kontext då få studier likt 

denna är gjorda i Sverige. Enligt litteraturen som existerar finns det mycket som pekar på 

starka samband mellan en hög grad mobilanvändande och psykisk ohälsa (Samaha & Hawi 

2016, Thomée, Härenstam & Hagberg 2011).
 
I och med att samhället blir allt mer digitaliserat 

måste vi ställa frågan vad detta kan ha för konsekvenser.  
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2 Bakgrund 

2.1 Existerande forskning 

Forskningen i dagsläget har ett relativt litet underlag på mobilanvändning och dess 

implikationer, med fokus på den psykiska hälsan och beroendemönster. Däremot finns det 

mycket forskning som har genomförts på internet-beroendets effekter och konsekvenser 

(Beranuy et al. 2009, s. 1183). Mycket av forskningen kring mobilanvänding verkar 

härstamma från Asien. Tyvärr är det lite forskat på ämnena inom Skandinavien. Bland annat 

gjordes en studie 2009 (Beranuy, et al. 2009) där man undersökte samband mellan 

osunt/kompulsivt användande av internet/mobiltelefon och mental ohälsa. Deras resultat visar 

att det finns ett positivt samband mellan en hög grad internetanvändande och psykisk ohälsa, 

samt att de som upplever psykisk ohälsa tenderar att använde internet och mobiltelefon 

tvångsmässigt i högre grad. Dock är resultatet samband från tvärsnittsdesign, så det går inte 

att veta om det finns tidsmässiga orsakssamband mellan variablerna. Ytterligare forskning 

krävs för att bestämma om de med psykisk ohälsa använder internet och mobiltelefon i större 

utsträckning eller om ett stort eller omfattande internet/mobilanvändande leder till psykisk 

ohälsa (Samaha & Hawi, 2015). 

 

I en studie från 2017 (Han, et al. 2017), undersöktes förhållandet mellan 

mobiltelefonberoende, blyghet, självbehärskning och separationsångest. Forskarna fann 

indikationer på att blyghet, separationsångest och mobiltelefonberoende samvarierade med 

varandra, samt signifikant negativ samvariation mellan självbehärskning och mobilberoende. 

Utöver detta såg forskarna att blyghet ofta ledde till ett mobiltelefonberoende i sig. 

Mobilberoendet kan brytas genom att förbättra självbehärskning samt minska 

separationsångesten till mobiltelefonen (Han, et al. 2017, s. 363). 

 

Andra forskare har även sett att sömnkvalitén drabbas av ett mobilberoende, då det finns en 

samvariation mellan mycket mobilanvändning och mindre sömn (Qing-Qi Liu, et al. 2017, s. 

363). Att få tillräckligt med sömn är viktigt, eftersom många kroppsliga funktioner inte 

fungerar optimalt vid sömnbrist (Alhola & Kantola 2007). Några konsekvenser av sömnbrist 

som kan uppstå är: sänkt kognitiv förmåga, minnesproblem, reaktions och 

koncentrationssvårigheter (Alhola & Kantola 2007, s. 553).  
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2.2 Beroende 

Forskare börjar alltmer se internet-beroende som de ser alla beroenden. Det vill säga, ett 

beroende per definition som grundar sig i problem med att styra sin impulskontroll ihop med 

ett tvångsmässigt beteende (Swingle 2016, s. 33). 

Ett mobilberoende per denna definition skulle vara att användningen av sin mobil blir på ett 

tvångsmässigt sätt där personen hela tiden präglas av impulser att stämma av med sin 

mobiltelefon. Att konstant titta i sin mobiltelefon och ha på den 24 timmar om dygnet har 

sedan tidigare blivit ihopkopplat med sömnproblem, stress, ångest, sämre välmående, sämre 

akademisk prestation och mindre fysisk aktivitet (Thomée, Härenstam, & Hagberg, 2011, s. 

2). 

Beroende används ofta i bred bemärkelse och det kan därför vara svårt att förstå dess 

innebörd. Beroende beskrivs på följande vis: “Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk 

förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade 

beroendet är lagrade” (Hjärnfonden u.å). Det finns olika typer av beroende; alkohol, tobak 

och tablettberoende är några exempel. Beteendemönster kan också vara en typ av beroende, 

såsom spelberoende eller att vara arbetsnarkoman. För att något ska räknas som ett beroende 

behöver det uppfylla vissa kriterier. Kriterierna utgår från olika abstinens nivåer, hur mycket 

tanketid det tar upp och hur man förhåller sig till det både privat och i sociala sammanhang. 

Dock är det svårt att få en definitiv definition på beroende då det skiljer sig åt i olika 

sammanhang. 

Beroende och dopaminets roll har en del i utvecklandet av beroenden (Hjärnguiden 2009).  

 

Belöningssystem i kroppen ser till att du njuter av sådant som är livsviktigt för dig och din art 

att överleva, (förökning, fysisk aktivitet, föda) det får oss att fortsätta göra det i framtiden i 

form av dopaminutsöndring. Om man njuter av en drog eller ett beteende frisätts det stora 

mängder dopamin och din hjärna skapar nya nervtrådar kopplat till dessa upplevelser. 

Problemet är att belöningssystemet kopplas samman till det som gör störst dopaminutsöndring 

och kommer då söka detta i framtiden. Om det går tillräckligt långt kan livsviktiga faktorer i 

ens liv försummas för att inte skiljas från sitt beroende (Hjärnguiden 2009 u.å). 

Desto mer tillgängligt faktorn till beroendet är desto mer kommer beroendet stimuleras. I 

detta fall skulle internetberoendet stimuleras lätt med tanke på att tillgängligheten till våra 

smartphones(Svenskar och internet 2016). År 2016 användes internet i genomsnitt 9.2 timmar 
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per vecka från svenskars smartphones. Detta är en ökning med en hel timme från år 2015 

(Svenskar och internet 2016).  

 

2.3 Social media 

Smartphones har blivit ett viktigt socialt verktyg, inte minst genom sociala medier såsom 

Facebook, Snapchat, Instagram eller Whatsapp. I en studie från 2016 (Hawi & Samaha 2017) 

undersöktes sociala mediers relationer till självkänsla samt livsglädje. De fann att ett beroende 

till sociala medier inte hade någon relation till ens livsglädje, detta kunde dock bero på att 

livsglädje är ett väldigt brett begrepp och innefattar många olika faktorer så som familj, 

vänner, lärare, klasskamrater och arbetsgivare (Moksnes & Espnes, 2013). Det man däremot 

fann var att deltagarna som använde i sociala medier i stor grad rapporterade en sämre 

självkänsla. Individer som använder social media i hopp om att förbättra sin självkänsla är 

inte bara i riskzon att försämra den men även att sänka sin livsglädje, då självkänsla är starkt 

positivt förenat med livsglädje (Hawi & Samaha 2017 s. 582 f.). 

 

År 2015 var det 64 % av svenskarna som besökte sina sociala medier via mobiltelefonen och 

året därpå ökade det med ytterligare 4 % (Svenskar och internet 2016). Enligt resultat från en 

studie som gjordes 2013 så påvisas det att sociala medieappar är en stark förutsägare för 

utvecklandet av ett mobilberoende (Salehan & Negahban 2013, s. 2637).  

 

2.4 Rädsla för att gå miste om (Fear of missing out) 

En orsak till relationer mellan mobilberoende och mental ohälsa kan vara rädslan för att gå 

miste om det som händer i sociala medier(Eng. Fear of missing out, FoMo). FoMo  

– Rädsla för att gå miste om (vår översättning), är ett centralt begrepp inom sociala medier 

och kan vara en bidragande faktor till känslor av stress och generell sämre livsglädje som 

sociala medier skapar  

(Przybylski et al. 2013, s. 1847). FoMo grundar sig i att det finns en konstant oro över att 

missa viktiga händelser eller evenemang som för en själv uppfattas viktiga. I och med 

ankomsten av smartphones och annan liknande teknik gör att uppkopplingen till internet och 

sociala medier sker dygnet runt. Detta är på både gott och ont då många får möjligheten till att 

delta i en mängd aktiviteter/evenemang som de i vanliga fall inte varit medvetna om fanns. 
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Samtidigt kan mängden alternativ kännas överväldigande på grund av praktiska begränsningar 

som tid (Przybylski et al. 2013, s. 1841).  

 

En definition av FoMo lyder: "en genomträngande oro att andra kan ha givande upplevelser 

från vilken en själv är frånvarande, FoMo karaktiseras av ett begär att kontinuerligt vara 

uppkopplad och känna till vad andra gör" - (Przybylski et al. 2013, s. 1841, vår översättning). 

Detta skulle då i praktiken kunna yttra sig i ett ihållande mönster av att fortsätta kontrollera 

internet och sociala medier. Med kanske främst extra hänsyn till sin smartphone då det oftast 

är den som främst finns till hands. FoMo har kopplats ihop med låga känslor av 

behovstillfredsställelse, låg livstillfredsställelse, nedstämdhet och även ett högre användande 

av sociala medier (Przybylski et al. 2013, s. 1841). 

 

2.5 Fysiska effekter  

I en studie från 2011 (Thomée, Härenstam & Hagberg 2011) där psykiska effekter samt 

eventuella sömnproblem undersöktes vid mobiltelefon-användning,  nämns det även att 

mobiltelefon-användare självrapporterade symtom som huvudvärk, öronvärk, 

värmekänslor och även koncentrationssvårigheter samt utmattning ibland. 

En annan aspekt är det ergonomiska vid mycket mobilanvändande. Mycket sittande kan 

leda till en rad olika hälsoproblem; metabola syndromet, typ-2 diabetes och risk för 

förtida död (Dunstan et al. 2012).   

 

2.6 Psykiska effekter  

Det finns viss forskning som pekar på samband mellan psykisk ohälsa och grad av 

smartphone användande. Det sker förändringar i hjärnvågorna när vi konstant är uppkopplade, 

gör flera saker samtidigt och koncentrerar oss på olika saker vid längre perioder (Swingle 

2016, s. 38). Det tros vara lättare att för ungdomar att hantera detta, tack vare att dessa är 

födda och uppvuxna med mobiltelefoner samt internet, så kallade - digital natives. Att klara 

att hålla många bollar i luften är problematisk för den äldre generationen som inte är vana vid 

denna teknik så kallade - digital immigrants (Swingle 2016, s. 7). Denna ständiga vaksamhet 

har dock visats sig vara skadlig i längden, då via elektroencefalografimätningar sett en ökad 



7 

 

predisposition för ångest samt en minskad förmåga att kunna själv-tysta sitt sinne (Swingle 

2016, s. 37 f.).  

En annan faktor till psykisk ohälsa är stress på grund av mobiltelefon. Stress är vanligt och 

oftast något som de flesta känner. Stress är snarare en indikation på hälsa gentemot ohälsa. 

Stress är en viktig psykologisk och fysiologisk funktion för att människor ska fungera 

optimalt. Stress beskrivs bland annat som ett ökat tillstånd av fysiologisk, psykologisk och 

beteende-mässig beredskap (Fyss 2018, s. 571). En stressreaktion är något som är nödvändigt 

i vissa situationer och ska inte betraktas som farligt.  Det blir först problematiskt när vi talar 

om en ihållande stress med få eller inga möjligheter till återhämtning. Stress är aldrig en 

enskild diagnos och kan därför inte tillskrivas en särskild härkomst (Fyss 2018, s. 572).  

Enligt en studie gjord på unga vuxna så upplevdes inte själva mobilen som en stressfaktor 

utan själva användandet av mobilen. 25 % av ungdomarna upplevde stress i form av att finnas 

tillgänglig (Thomée, Härenstam & Hagberg 2011). I en annan studie från 2015 (Samaha & 

Hawi 2015) hittades en samvarians mellan smartphoneberoende (SAS) och stress(perceived 

stress scale). De tar även upp i sin slutsats att vidare forskning krävs på ämnet för att fastslå 

om ett smartphoneberoende kan leda till ångest och depression. 

 

2.7 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie var att studera samvariation mellan mobilberoende och olika 

hälsovariabler. Vår hypotes baserat på existerande forskning var att hög grad av 

smartphoneberoende samvarierar med lägre grad av psykisk hälsa. 

 Frågeställningarna är följande -  

 Finns det något samband mellan grad av smartphoneberoende och upplevd psykisk 

hälsa? 

 Kan en kortare tids intervention där användandet av smartphone begränsas hos 

deltagarna påverka deras subjektiva psykiska välmående? 
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3 Metod 

I denna del kommer det beskrivas tillvägagångssätt, urval, analysera trovärdigheten och 

metod av datainsamling. Det kommer klargöras hur studien och interventionen följer de etiska 

aspekterna, arbetets styrkor och svagheter tas upp i denna del. 

 

3.1 Metoddesign 

Denna studie har en kvantitativ ansats tagits där datainsamling skett i form av webb-enkäter. 

Syftet var att jämföra om personer med olika eller ingen typ av mobilberoende har olika 

grader av psykiskt mående och om det finns någon samvarians mellan dessa. För att kunna 

värdera detta användes självskattningsformulär. Kvantitativ metod var att föredra då det var 

av intresse att få en bild av vad som är representativt för en större grupp, det genomsnittliga 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 85). För att kunna få ett så högt validerad resultat som möjligt 

behövdes ett stort antal deltagare. Därför var metod i form av enkät passande, då man genom 

enkla medel når ut till ett stort urval (Andersson 2016 s.66-67). Enkäten gjordes på en 

hemsida som kallades Easyquest. Easyquest är en hemsida vars syfte är att gratis ge kunder 

möjlighet att utforma sin egen enkät.   

Enkäten delades på två sociala forum, Facebook och Instagram. På dessa forum lämnade vi en 

länk till enkäten samt en kort beskrivning av dess innehåll. Då enkäten var webb-baserad gav 

det respondenterna möjlighet att själva välja när, vart och hur de ville besvara 

frågeformuläret.  

3.2 Enkät 

Enkäten var utformad av oss i linje med syftet men också för att bevara de etiska aspekterna 

hos respondenterna. Enkäten var indelad i tre olika delar varav två av dessa var 

självskattningsskalor. Enkätens tre delar var; 1. Allmän info 2. Gradering av 

mobilanvändande (SAS-SV) 3. Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Questionnaire (NHS 

Health Scotland 2006). Dessa sattes ihop för att skapa enkäten som användes. 

 

Enkäten inleddes med information om studien, dess syfte och en beskrivning av 

interventionen. För att kunna lokalisera bredden på respondenterna ställdes grundläggande 

frågor så som kön, ålder, utbildning och deras uppfattning om smartphone användande.  
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Mobilanvändandet mättes utav en tidigare validerad skala, så kallad ”smartphone addiction 

scale”(Kwon et al. 2013). Skalan är avsedd för att mäta smartphoneberoende. Skalan har 10 

frågor och kallas SAS-SV där SV står för short version och är en förkortad version av 

originalskalan. Då frågeformuläret på 10 frågor (SAS-SV) var validerad valde vi detta 

formulär för att utvinna samma information på ett kort och koncist sätt. De 10 frågorna 

grundade sig utifrån sex olika faktorer, vardags-störning, positiv förväntan, abstinensbesvär, 

cyber-relationer, överanvändande och tolerans (vår översättning). Dessa sex olika delar 

presenterades med de 10 olika frågorna, vilket gick att besvara med sex stycken svars 

alternativ (Kwon et al. 2013). De sex svarsalternativen baserades på en ordinalskala, 1-6. 

Skalan är baserad på vad en individ upplever mest och upplever minst.  1; Håller fullständigt 

med, 2; Håller med, 3; Håller delvis med, 4; Håller delvis inte med; 5; Håller inte med, 6; 

Håller inte med alls (Kwon et al. 2013). Då skalan är gjord på engelska har vi översatt den till 

svenska med motsvarande innebörd.  

 

För att mäta individernas psykiska hälsa utöver mobilanvändandet användes The Warwick-

Edinburgh Mental Well-being Scale (Tennant et al. 2007). Denna skala är utformad för att 

bedöma positiv mental hälsa, det vill säga, positiva tankar och känslor. Skalan är uppbyggd av 

14 positiva påståenden som tar hänsyn till den subjektiva upplevelsen av lycka och den 

psykologiska funktionen (Tennant, et al 2007). Svarsalternativen i denna del av enkäten är 

utformade efter denna skala specifikt, därför finns det fem svarsalternativ. De fem 

svarsalternativen är utefter hur mycket av de positiva känslorna och tankarna som 

förekommer. De fem svarsalternativen är, Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig (Tennant, et al 

2007). 

 

3.3 Intervention 

I enkäten fick respondenterna möjlighet att delta i en intervention som skulle hållas under sex 

dagar. Interventionens syfte var att under totalt sex dagar mäta smartphonens skärmtid hos 

deltagarna. Med hjälp av appar som var anpassade till antingen Android eller Iphone mättes 

skärmtiden. I Iphones inställningar, kan man efter varje dygn se hur många procent och 

minuter man spenderat på vardera app som finns i telefonen. Denna inställning var verktyget 

för att mäta skärmtiden för Iphone. Android hade ingen ursprungsinställning där denna 
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skärmtid kunde avläsas, och på grund av det så behövdes en app som kunde mäta detta. 

Appen som gick i linje med syftet av interventionen och som hade bra recensioner blev 

lämpad som mätinstrument. Appen för Android kallades Space och laddades ner från google 

play store. Samtliga deltagare fick varsitt mejl med instruktioner om interventionens process 

och en bilaga med instruktionerna för navigering i mätinstrumenten.   

 

Deltagarna skulle under de första tre dagarna mäta skärmanvändningen för deras vanliga 

smartphone användning. Det vill säga, att de använde smartphonen som de brukade och 

dokumenterade skärmtiden i slutet av varje dag. Dokumentationen gjordes i form av 

printscreens. Skärmtiden började mätas från när de gick upp på morgonen till när de gick och 

la sig på kvällen.  Efter tre dagars mätning av skärmtid vid vanlig användning skulle 

deltagarna de sista tre dagarna begränsa sitt användande i största möjliga mån. Tiden som 

främst skulle reduceras var den som lades på sociala medier och den tid man ”slötittade”på 

telefonen. Att svara på sms, mail och telefonsamtal var tillåtet under interventionen eftersom 

det kunde beröra jobb eller andra viktiga ärenden. Däremot skulle dessa delar göras i minsta 

mån möjliga, helst inte alls.  

 

När de sex dagarna var avslutade fick deltagarna möjligheten att fylla i enkäten igen. Denna 

gång lämnade de namn i slutet av enkäten så det kunde jämföras med deras fysiska och 

psykiska välmående från första enkäten. Då enkäten fyllts i skickade de ett bekräftelse mejl på 

att detta har gjorts, samt bifogade bilderna på printscreensen.   

3.4 Urval 

Eftersom en del av syftet var att få in ett så stort dataunderlag som möjligt, så var alla 

individer intressanta i studien. Individerna som svarat på enkäten och som deltagit i studien 

har funnits på de sociala plattformarna Facebook och Instagram. Datainsamlingen från 

enkätformulären har 133 individer svarat på.  

 

Utav de 133 svaren från enkäten, var 76 kvinnor och 56 män. Medelåldern på respondenterna 

var 25 år . Av dessa 133 svar, ville 12 av dessa delta i interventionen. På grund av stort 

bortfall var det totalt fyra stycken deltagare till vid interventionsstart. Av de fyra deltagarna 

var det en som genomförde interventionen.  Då antalet avhopp var en stor andel, skickades ett 
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mejl ut till deltagarna med fråga om orsaken till detta. Utav dessa 12 personer kom svar från 

två, som hade valt att avstå från interventionen på grund av tidsbrist. 

3.5 Tillvägagångssätt 

För att uppfylla syftet med studien och interventionen var det primära behovet att hitta ett 

tillvägagångssätt som både var tidseffektivt och gav inblick i individernas psykiska 

välmående. Då enkäter uppfyller båda dessa kriterier var det en lämplig metod för att få en 

översikt över smartphoneanvändandet. För att få en ökad förståelse i hur mobilanvändandet 

kan påverka individernas psykiska mående, var en intervention en passande metod.  

 

För att få med olika aspekter som påverkar välmående, konstruerades enkäten utefter fyra 

olika kriterier där svarsalternativen utformades efter ordinalskala. Baserat på svaren från 

enkäten (SAS-SV) delades deltagarna in i två olika grupper, mobilberoende och ej 

mobilberoende. Dessa indelningar gjordes med hjälp av ett cutoff-värde. Cutoff-värdet för 

mobilberoende var en skattning över 33 för kvinnor och 31 för män, under denna gräns ansågs 

man ej mobilberoende (Kwon, et al 2013). Dessa värden togs fram i studien där smartphone 

skalan validerades. Då kvinnor och män skattar olika, så blir värdena olika höga beroende på 

kön. Kvinnor skattar i allmänhet högre på skalan för att de är mer medvetna om sitt beroende, 

vilket i och med detta gör att deras cutoff-värde blir högre (Kwon et al. 2013 s. 4).  I enkäten 

fick respondenterna möjlighet att delta i interventionen. De som valde att delta fick uppge 

alternativt mejladress eller telefonnummer så vi kunde komma i kontakt med dem vid 

interventionens start.  

 

För att få så stort mångfald som möjligt för interventionen lades det stor vikt i dess 

bekvämlighet för utförandet. Därför strukturerades interventionen utefter deltagarnas 

förutsättningar. Interventionsstrukturen var baserat på tid, miljö och enkelhet. Det vill säga att 

det skulle gå att utföras med så enkla medel som möjligt i deras vardagliga liv.  

 

Vid interventionens start skickades ett mail till deltagarna, där de ytterligare en gång fick 

bekräfta deltagandet. De som svarade på mailet fick ytterligare ett mail med instruktioner för 

interventionen. I mejlet förklarades val av appar beroende på telefon samt dess funktioner. 

Interventionen avslutades med att varje deltagare fyllde i samma enkät som de fyllt i innan 
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interventionsstarten.  När detta gjorts skickade de ett bekräftelse mail till oss med bifogade 

filer på deras printscreens. 

3.6 Bearbetning av data 

För att kunna bearbeta kvantitativ data behövs det redskap som kan hantera dess innehåll 

(Andersson 2016, s. 123). Den kvantitativa datan har bearbetats i två stycken statistiska 

program, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och (JASP). I SPSS och JASP har 

datan analyserats i form av deskriptiv statistik och korrelationsanalyser.  

Korrelationsanalysen gjordes för att se om det fanns något samband mellan mental hälsa och 

mobilanvändning. Den deskriptiva statistiken gjordes för att se hur datan var fördelad bland 

respondenterna. 

3.7 Etiska förhållningssätt 

Då studien var riktad till så många individer som möjligt, så var de etiska aspekterna en viktig 

del i arbetet. Inledningsvis i enkäten redogjordes de etiska aspekterna, vilket i detta fall 

innebar hantering av anonymitet och frågor samt tankar angående deltagandet.  

 

Undersökningen riktade sig till de som var 18+. I informationen om enkäten tydliggjordes 

respondentens rättigheter. De etiska rättigheterna var bland annat att individen när som helst 

fick avbryta deltagandet utan att ange varför.  Deltagandet vid interventionen skedde 

konfidentiellt, inga obehöriga personer tog del av informationen. För att skydda individernas 

identitet kom all data att avkodas på ett sätt så att personuppgifter inte framgick i uppsatsen. 

Presentationen av data i studien presenteras på en aggregerad nivå där individens svar inte 

kommer kunna vara spårbar. 

3.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Datainsamlingen och datainsamlingsmetoderna är baserade på tidigare validerade metoder. 

Tack vare detta ligger en trovärdig grund i arbetet, både från enkät konstruktion till själva 

granskningen av resultat. Trots en tillförlitlig uppbyggnad av enkäten, så är det på grund av 

anonymiteten svårt att avgöra exakt vilka som besvarat frågeformuläret. I praktiken skulle 

respondenterna kunna vara vilka som helst eller också råka fylla i enkäten vid flera olika 

tillfällen.  
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Enkäten är utformad efter de fem kriterier som i största mån reducerar bortfall. De fem 

kriterierna som utgör enkätens resultat och det reducerade bortfallet är, välformulerat 

följebrev, lättförståeliga frågor, kort och koncis enkät, lättläst och påminnelse om att svara på 

enkäten vid olika tillfällen (Andersson 2016, s.67 f.).  

 

Eftersom enkäten är strukturerad utefter kriterier som genererar större mångfald, strukturerad 

efter villkor för mental hälsa och går i linje med vårt primära syfte, så har datainsamlingen 

från denna metod hög reliabilitet. Interventionen hade ett deltagande på endast en person, 

vilket på grund av detta inte gav någon data att analysera. Till följd av dessa anledningar kan 

detta inte bidra till trovärdiga resultat och inte värdesättas som ett resultat till vår 

frågeställning. 
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4. Resultat 

 

4.1 Beskrivande statistik 

Av de som svarade på enkäten var en majoritet kvinnor - 76 av 133 (57.1%) och 56 av 133 

män (42.1%). En person ville ej svara. En majoritet hade gymnasiet som högsta avklarade 

utbildning (57.9%).  Av 133 svar var det två som inte svarade angående sysselsättning. En 

majoritet av urvalet studerade. Av 133 som svarade på enkäten angav 124 sin ålder. 

Medianåldern på respondenterna var 25 år. Självuppskattad tid per dag gällande användning 

av sin smartphone hade ett medelvärde på 4,1h. Minsta värdet något skattade var 1h och det 

högsta 13h. Hopräkningen av smartphone addiction scale (SASTOT) hade ett medelvärde på 

3.11 med minsta värdet 1 och högsta 5.7. Självuppskattad mental hälsa (MHTOT) hade ett 

medelvärde på 3.71 med minsta värde 1.79 och högsta 5.0. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivande data över respondenternas svar.  

 

 

 

Baserat på vad respondenterna skattat på Smartphone addiction scale short version fick de ett 

cutoff värde (31 för män & 33 för kvinnor) där övre värde klassades som mobilberoende och 
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ett lägre värde klassas som ej mobilberoende. Detta värde har tagits fram i en studie där 

validering av smartphone addiction scale gjordes (Kwon et al. 2013, s. 4). Drygt hälften,  

51,8 %, klassades som ej mobilberoende och 48,2 % klassades som mobilberoende (48.2%). 

Respondenterna fick ett genomsnitt av 3.5 till 3.9 på en skala från 1-6. Ett är det lägsta värdet 

av mental hälsa och sex det högsta värdet på skattningsskalan.  Se tabell 2 och figur 1. 

 

Tabell 2. Andel respondenter som skattades Ej mobilberoende och mobilberoende. 

 

 

Figur 1. Medelvärde på vad gruppen Ej mobilberoende och mobilberoende skattat på upplevd 

mental hälsa på en skala från 1-6. 
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4.2 Korrelationresultat 

 

Resultatet visar ett svagt negativt samband (r = -0,218) men statistiskt signifikant (P = 0,013) 

mellan smartphoneberoende(y-axel) och uppskattad mental hälsa(x-axel). Se tabell 3 och 

figur 2. 

 

Tabell 3. Resultat över korrelation med signifikans och konfidensintervall. 

 

 

Figur 2. Scatterplot över korrelation mellan respondenternas skattning på smartphone 

addiction scale och upplevd mental hälsa. 

4.3 Interventionsresultat 

 

Enkäten fick in 133 svar varav 12 utav dessa ville delta i interventionen. Dessa 12 blev 

kontaktade via mejl för att bekräfta att alla fortfarande var intresserade. Om man svarade på 

mejlet var man fortfarande intresserad i att delta. Totalt fick vi in fyra svar.  



17 

 

 

Till dessa fyra skickade vi ytterligare ett mejl med instruktioner på strukturen av intervention, 

vilka appar som skulle användas och en manual för deras användning. I mejlet framgick också 

inom vilken tidsintervall interventionen skulle utföras och hur skärmanvändningen skulle 

presenteras vid slutet av interventionen.  

 

Slutmomentet för interventionen var att presentationen över deras personliga data från appen 

skulle skickas till oss via mejl. Slutligen skulle de ytterligare en gång fylla i enkäten.  Denna 

fullföljning var det endast en av fyra som gjorde. På grund av detta kan vi inte använda den 

datan som registrerats i interventionen.  

 

Med tanke på stort bortfall skickades ett följemejl till samtliga deltagare. I mejlet frågade vi 

om bakomliggande orsaker och om respons för interventionen. Detta mejl besvarades av två 

personer. Personerna beskrev att de både haft tidsbrist och krångel med appen och på grund 

av detta valt att inte delta. En av respondenterna beskrev bland annat scenariot på följande vis 

” Varje gång jag laddar mobilen så försvinner all info angående appanvändningstid”. Medan 

den andra respondenten beskrev avhoppet i form av tidsbrist ”I mitt arbete har jag inte 

möjlighet att avsätta tid varken från sociala medier eller den generella mobilanvändningen”.  

 

5 Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Korrelationsanalys 

I denna studie har det påvisats att smartphoneberoende har en relation till lägre skattning av 

mentala hälsa. Dessa resultat verifierar tidigare forskning som hittat liknande samband i 

asiatiska, spanska och amerikanska urval (Hawi & Samaha 2017; Han et al. 2017; Twenge, 

Martin & Campbell 2018; Beranuy et al. 2009). Resultaten ska tolkas med viss försiktighet 

eftersom andra faktorer som inte har inkluderats också kan spela stor roll i relationen till 

mental hälsa. Mobilberoende kan dock vara en variabel som till viss del förklarar mental 
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ohälsa och eftersom mobilanvändande ökar kan denna relation vara något att fortsätta att 

studera. Eftersom studien var av tvärsnittskaraktär så kan orsakssambanden inte klarläggas, 

precis som i en liknande studie där man inte vet om en existerande psykisk ohälsa leder till 

mer och osund smartphoneanvändning eller om det är tvärtom, att ett högt användande leder 

till ett sämre psykiskt mående (Beranuy et al. 2009, s.1186). Det kan också vara så att 

relationen har med helt andra faktorer att göra vilka inte är klarlagda i nuläget. Framtida 

forskning bör undersöka detta mer noggrant. Oavsett dessa problem är det intressant att 

relationen mellan mobilberoende och mental hälsa/ohälsa verkar finnas i olika länder. Exakt 

vad som orsakar detta är inte fastställt då många aspekter i ens vardagliga liv förändras vid 

användandet av smartphones. Smartphoneanvändning ändrar vardagliga rutiner, vanor, 

sociala beteenden, sociala interaktioner och familjerelationer (Samaha & Hawi 2015, s. 321). 

En av anledningarna till att dessa samband inte är fastställda än är troligtvis på grund av att 

smartphones är ett relativt nytt fenomen. Forskningen för att fastställa dessa samband är 

fortfarande i ett väldigt tidigt stadie (Hawi & Samaha 2015, s. 325). 

 

5.1.2 Beskrivande statistik diskussion 

Några intressanta värden att diskutera från datan är vilka i urvalet som besvarade enkäten som 

klassades som mobilberoende och ej mobilberoende. Dessa värden togs fram från SAS-SV 

skalan där man värdesatte totalpoängen, kvinnor som skattade högre än 33 ansågs som 

beroende och män som skattade högre än 31 ansågs som beroende (Kwon et al. 2013). 51.8% 

av de som svarade på enkäten klassades som icke smartphoneberoende och 48.2% som 

smartphoneberoende.  

 

Det var en stor grupp, nästan hälften av alla som svarade på enkäten klassades som att de hade 

ett beroende till sin smartphone. I studien där man utvecklade och validerade SAS-SV så var 

medelvärdet för deltagarna 26 poäng. I denna studie blev det ett medelvärde på 31 poäng 

bland respondenterna vilket är gränsen till mobilberoende för män enligt cutoff-värdet. I 

studien var resultatet för medelvärdet 5 poäng mer vilket är en anmärkningsvärd skillnad. Att 

det blev en så pass stor skillnad gentemot den tidigare studien kan delvis bero på antalet 

deltagare men också urvalet eller att mobilanvändandet generellt ökar över tid och att denna 

studie är gjord vid ett senare skede.  
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Medelåldern av respondenterna på enkäten låg på 25 år vilket också är en utav de grupper 

som använder internet och mobilen mest i Sverige (Davidsson & Thoresson 2017, s. 12). 

Utifrån dessa resultat kan vi eventuellt identifiera en riskgrupp. Med riskgrupp menas den 

grupp som är mest utsatt för mental ohälsa på grund av sin mobilanvändning. Eftersom 

resultatet har visat på en korrelation mellan mental hälsa och grad av mobilanvändande, så 

kan man troligtvis identifiera riskgrupper genom att utforska vilken ålder där internet 

användning/aktivitet är som högst. 

 

En del som stack ut i den deskriptiva datan var hur könsfördelning såg ut bland respondenter. 

Majoriteten av de individer som besvarade frågeformuläret var kvinnor. Kvinnor och män 

spenderar lika mycket tid på internet, dock spenderar kvinnor mer tid på internet via sin 

smartphone (Svenskarna och internet 2016). Enligt statistik så är kvinnor mer aktiva på 

sociala medier jämfört med män (Twenge 2018, s.32) och det är även statiskt uttalat att deras 

psykiska hälsa är sämre (Socialstyrelsen 2013).  

 

Eftersom enkäten delades på sociala medier kan en naturlig bias existera då det som 

studerades var mobilberoende och urvalet skedde via Facebook och Instagram. En majoritet 

av respondenterna var studenter, vilket troligtvis beror på att vi nått ut till många av våra 

vänner genom våra Facebook och Instagram där de flesta är samma ålder som oss vilket är en 

vanlig ålder att studera i. Mediantiden respondenterna skattade att de använde sin smartphone 

per dag var 4h. Om man jämför det med en rapport från 2014 visade den att användning i 

genomsnittet i åldrarna 12-35 låg på 1h om dagen. Då mobilanvändandet har ökat under dessa 

senaste 4 år så är det svårt att avgöra om deras skattande är trovärdigt. Inga nya mätningar på 

mobilanvändandet har gjorts i Sverige 2014 vid efterforskning (Findahl 2014). 

5.2 Interventions diskussion  

Interventionen var tänkt att ge en möjlighet till att minska mobilanvändning och förändra 

individernas beteende gentemot telefonen. På grund av det höga bortfallet kunna denna del i 

frågeställningen inte genomföras eller besvaras. Det som däremot går att reflektera över och 

möjligtvis kan besvaras är anledning till det höga bortfallet.  

En studie utförde en online intervention vars syfte var att förbättra emotionellt välbefinnande 

samt reducera eller förbygga depression (Grisp & Griffith 2014, s. 1). Syftet med själva 
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studien var dock inte att förbättra den mentala hälsan utan att avläsa vilka individer som valde 

att delta i interventionen. I denna studie jämförde man de som valt att delta och de som inte 

valt att delta. Utav 2177 stycken som valde att inte delta i studien var det 277 som svarade på 

orsaken varför de valde att inte delta. 41,5% valde att inte delta på grund av att de upplevde 

att de var ”för upptagna”, medan 29,6% ansåg att de bara inte var intresserad, inte visste 

varför de valt att inte delta eller ingen speciell anledning (Grisp & Griffith 2014, s. 6 f.). Det 

tycks i någon form finnas ett samband mellan högt bortfall i studier eller interventioner som 

strävar mot en beteendeförändring. Att utföra en intervention som innebär att du aktivt måste 

ändra ditt eget beteende kan uppfattas jobbigt och tidskrävande, vilket gör att man gärna 

avstår från att delta, trots att resultatet för individen kan bli gynnsamt och positivt (Lima-

Serrano & Lima-Rodríguez 2014 s. 415). 

 

För att vilja delta i studien kan det vara av relevans att självmant vara nyfiken på att förstå ens 

eget välmående. Att delta i interventionen skulle innebära att man får perspektiv över ens 

mobilanvändande och hur det kan komma och påverka en. Och denna insikt kan innebära att 

man eventuellt behöver göra en förändring för att få en bättre mental hälsa. Då tidigare studier 

pekar på att välgjorda interventioner kan ha positiva effekter på ens hälsa, så kan man 

spekulera över möjligheten att även vår intervention skulle kunna ha gett detta resultat om den 

fullföljts ordentligt (Lima-Serrano & Lima-Rodríguez 2014 s. 415). 

 

Förändringsbeteende brukar delas upp i tre grund stadie; Förnekelse, Begrundande, 

Förberedelse. Förnekelse innebär att man utvecklat en tanke om att förbättra det beteende som 

behövs förbättras. I detta fall hade det inneburit att individen funderar på att fylla i enkäten 

eftersom det vore intressant att se hur ens mobilanvändning faktiskt är, men att tanken på att 

avstå fortfarande finns, eftersom det kan innebära att personen i fråga kan behöva åtgärda det 

nuvarande tillståndet. Förnekelsen kan också innebära att individen vid tidigare försökt ändra 

ett beteende och misslyckats och då är rädd att detta scenario skulle få samma utfall 

(Prochaska et al. ss. 1102–14).  

 

Begrundande innebär att det finns medvetenhet om ens problem men att denne inte tar ansvar 

för att hitta en lösning eller jobbar aktivt med det. I denna kategori finns en medvetenhet och 

förståelse att ens lösning till problemet också kan innebära att man måste offra något. Tillhör 

man denna kategori så har individen med största sannolikhet medvetet valt att inte delta i 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911114001356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911114001356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911114001356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911114001356#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911114001356#!
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studien då personen vet att man kommer behöver offra tid från sina sociala medier. Trots att 

belöningen skulle kunna bli en bättre mental hälsa, så väljer individen i denna kategori att 

avstå på grund av att uppoffringen anses vara för stor (Prochaska et al. ss. 1102–14). När 

insikten om att en förändring till sitt beteende eller problem behövs, så tillhör personen den 

sist nämnda kategorin, förändring. Om individen i detta fall eventuellt hade varit medveten 

om att ens smartphone användning påverkar en negativt så hade personen exempelvis 

självmant valt att delta i interventionen för att bli av med det beteendet (Prochaska et al. 

1102–14).  

 

Om deltagarna som ville delta i interventionen hade funnits i förändringsstadiet hade 

förmodligen antalet avhopp varit mindre. Det tycks vara en process att förändra sitt beteende, 

inte bara rent praktiskt utan även psykiskt och kan vara en bidragande faktor till det stora 

avhoppet. En annan anledning till varför avhoppet på interventionen var så stort, kunde vara 

att en majoritet av de som svarat att de kunde tänkas delta i intervention var vänner till oss, 

som visste om att vi ville genomföra en intervention. Då är det troligt att många fyllde i att de 

kunde tänka sig att vara med bara för att stödja oss i vårt arbete. När interventionen skulle 

starta så var inte många villiga längre, detta är intressant då det ger intrycket av att en 

beteendeförändring troligtvis är lättare att tänka sig utföra än att faktiskt göra i praktiken. 

5.4 Metoddiskussion 

Då frågeställningarna berörde individer både på ett ytligt och personligt plan, så var val av 

metod viktigt. De etiska aspekterna i metod delen lades det stor vikt vid för att värna om 

individerna som valt att besvara enkäten eller delta i interventionen. Eftersom både frågorna 

och strukturen på interventionen utgick från ett personligt plan så var det viktigt att deltagarna 

kunde känna sig trygga med frågeformuläret och distributionen av den data som samlades in. 

Därför tydliggjordes det vid återkommande tillfällen alla individers rättigheter och 

möjligheter i deltagandet.  

 

Att skapa en grundtrygghet genom att förtydliga rättigheter kan göra individer mer 

öppensinnade, vilket också kan ha varit det som gjort att 133 personer besvarade 

enkätformulär. Bortsett från sekretessen lades det stort fokus på att enkäten skulle vara enkel 

att besvara. Easyquest, där webbenkäten designades i, hade olika förslag på mallar. Mallen 
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som hade enklast utformning samt minst antal sidor blev vald. Detta tycks ha gett god effekt 

då enkäten kunde öppnas enkelt i mobilen, och på så vis kunde göras i farten.  

Enkäten har med olika aspekter som mer mångsidigt berör mental hälsa, vilket gör att 

möjligheten till data insamlas från ett bredare urval. Trots denna strukturella uppstyrning i 

enkäten så fanns det en risk att det breda urvalet minskar på grund av det forum som enkäten 

har distribuerats i. Eftersom enkäten delats i våra personliga sociala medier är risken att 

selektion bias eller också kallat urvalbias (Ribe 2012). Med detta menar man att enkäten 

endast besvarats i ett urval av befolkning och inte hela. På grund av detta kan resultaten bli 

missvisande och det kan vara svårt att bedöma korrelationen på ett korrekt sätt.  

 

För att nå ut till ett stort antal intressenter till interventionen så strukturerades den 

anpassningsbar för alla individer. Därför fick individerna mycket frihet och själva välja sin 

disponering av tid under processen. Att få delta i interventionen utan några större restriktioner 

kan ha lett till att 12 fattade intresse för att delta. Enkelhet kan locka individer till att ställa 

upp. Däremot kan frihet också ha varit det som gjorde bortfallet. På grund av friheten kan 

studien ha blivit svår att prioritera och lätt att förskjuta de enstaka instruktioner som getts.  

 

I detta fall skulle förmodligen varit mer gynnsamt för både deltagarna och resultatdelen att 

hålla daglig kontakt eller fått punktliga instruktioner. På så vis hade dem fortfarande kunnat 

disponera sin tid men även haft regler att förhålla sig till.  

Om möjlighet funnits att göra om hade fokus lagts på noga uppföljning av deltagarna där vi 

påmint om interventionen och satt en tidsplan. Då det i detta fall kan ha blivit missförstånd 

angående start och avslut av interventionen så kan det ha uppfattats oseriöst, vilket gjort att de 

valde att förbise den och vi avslutade interventionen på grund av bortfall. 

 

5.5 Vidare forskning 

Tidigare forskning och även denna studie visar på att mobilanvändning har någon typ av 

påverkan på den psykiska hälsan. Eftersom det teknologiska utvecklas både i form av 

användning och i prestanda kan även detta komma att utveckla påverkan på oss som individer 

och i våra vardagliga liv. Därför kan det vara betydelsefullt att följa upp med hjälp av 
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interventioner eller studier hur denna påverkan förändras och om eventuella åtgärder kan 

behövas. 

 

5.6 Slutsats 

Den mentala hälsan är en viktig grundsten för att kunna hantera det vardagliga livet, allt från 

stress, högt tempo, till fysisk aktivitet och det sociala. Det är viktigt att ha kunskap om vad 

som påverkar ens mentala hälsa och hur man kan styra dessa faktorer till det positiva. Då 

mobilen har ett samband med mental ohälsa kan detta vara en faktor som går att påverka och 

förändra. Mobilen används i alla forum i ens vardagliga liv och kan därför vara en 

lättillgänglig aspekt att förändra för att bibehålla god mental hälsa. Den teknologiska 

utvecklingen kommer med största sannolikhet öka, och tillsammans med teknologin behöver 

vår kunskap öka.  Kunskap ger oss möjlighet att påverka vårt välmående och den kunskapen 

kan bli en givande förutsättning för biologisk utveckling. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att studera samvariation mellan 

mobilberoende och olika hälsovariabler. Vår hypotes baserat på existerande forskning var att 

hög grad av smartphoneberoende samvarierar med lägre grad av psykisk hälsa. 

 Frågeställningarna är följande -  

 Finns det något samband mellan grad av smartphoneberoende och upplevd psykisk 

hälsa? 

Kan en kortare tids intervention där användandet av smartphone begränsas hos 

deltagarna påverka deras subjektiva psykiska välmående? 

Vilka sökord har du använt? 
Smartphone  

Smartphone, health 

Mobile phone, addiction,  

Sleep quality, mobile phone 

Mental health, mobile phone 

Meta-analysis, poor sleep 

Smartphone, sleep 

Psykisk ohälsa bland unga 

Smartphone, addiction 

Stress, smartphone 

Mental health, screens 

Depression, technology 

Smartphone, technology 

Health hazards of sitting 

Life satisfaction, mobile phone 

Jean Twenge, research 
Social media, mental health 

Fomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Var har du sökt? 
Discovery 

PubMed 

Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: meta analysis, poor sleep,  

Smartphone, addiction 

Mobile phone, stress 

Smartphone, health 

Social media, health 

PubMed: Physical education and child* and motivation 

Google Scholar: Jean twenge 

Fomo 

Health hazards of sitting  

 

 

 

Kommentarer 
Det var svårt att hitta litteraturunderstöd i början då det inte existerar så mycket forskning på 

ämnet, när man väl hittade en bra källa, fann man fler genom related articles eller genom 

studier det hänvisades till i första studien. Vår handledare har även hjälpt oss att hitta en del 

litteratur som var användbar. 
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Bilaga 2 Enkät 
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Bilaga 3 Mail på intervention instruktioner 

 

Bilaga 4 Vidareinstruktioner för app i Android 

 

Bilaga 5 Vidareinstruktioner för app i Iphone 

 

 

 

 

 

 


