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Sammanfattning 

Mobiltelefonen är något som de flesta är beroende av idag. I den här studien har vi undersökt 

hur människor påverkas av mobilanvändning. Vi gjorde en kvantitativ studie via enkäter. 

Syftet var att undersöka om det finns något samband mellan mobilanvändning och allmän 

upplevd hälsa. Det var 63 personer som deltog i studien och resultatet visade att de flesta 

påverkades negativt av sin mobiltelefon. Den psykiska hälsan kan påverkas negativt. 

Depression och stress kan vara vanliga åkommor och ångest och oro dominerar att uppstå av 

för mycket mobilanvändning. Slutsatsen vi har dragit av denna studie är att resultatet tyder på 

att många är beroende och påverkas negativt av mobiltelefonen och att den kan skapa ohälsa.  
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Abstract 

The mobile phone is something that most people are depend on today. In this study, we have 

investigated how people are affected by mobile use. We did a quantitative study through 

surveys. The purpose was to investigate whether there is any connection between mobile use 

and general perceived health. There were 63 people who performed our study and the result 

showed that most people are adversely affected by their mobile phone. The mental health can 

be adversely affected, depression and stress can be common diseases and anxiety dominates 

from too much mobile use. The conclusion from the result indicates that people are dependent 

and negatively affected by the mobile phone and that it can create health problems. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Våra hjärnor idag är likadana som under stenåldern. Den kulturella utvecklingen har skett 

mycket snabbt medan den biologiska utvecklingen är densamma. Idag kan en tonåring ta in 

lika mycket information under en dag som det tog för stenåldersmannen att bemästra under en 

hel livstid. Frågan är vilka konsekvenser detta får i människors liv. En stor risk är att det leder 

till att människor hamnar i utanförskap som bidrar till ohälsa och sjukdom. Allt fler 

människor mellan 16 till 44 år anser sig ha en dålig hälsa. I detta åldersspann är det 

stressrelaterade besvär som är framträdande. Mer sjukskrivningar sker och vanliga diagnoser 

är trötthet, oro, ångest, depression, stress och utbrändhet (Währborg, 2009).  

 

Vi har valt att undersöka hur mobiltelefonen påverkar vår hälsa och undersöka vilka negativa 

konsekvenser den medför. Det är ett ämne i tiden och de flesta av oss äger en mobiltelefon. 

Ohälsa och negativ stress är allt mer vanligt i samhället, och vi vill se om det finns något 

samband med hur mycket vi använder vår mobiltelefon. Användningen av antidepressiva 

mediciner har ökat det senaste decenniet samtidigt som vi börjat använda smartphones 

(Hansen, 2019). Vi vill undersöka detta då vi har ett intresse för hur ohälsa uppstår och vad 

mobiltelefoner har för påverkan på oss. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att genom en kvantitativ studie undersöka om det finns ett 

samband mellan mobilanvändning och allmän upplevd hälsa.   

 

1.3 Frågeställningar 

● Hur ofta använder människor i olika åldrar, civilstatus och kön sin mobiltelefon? 

● Finns det ett samband mellan mobilanvändning och allmän hälsa? 

● Finns det ett samband mellan mobilanvändning och negativa stressymptom (ångest, 

oro, depression)? 

● Finns det ett samband mellan mobilanvändning, sömnbesvär, sociala relationer och 

fysiska besvär? 

● Hur upplever människor att de påverkas av mobiltelefonen?  
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2. Litteraturbearbetning  

2.1 Historia 

Med den moderna informationsteknologin har det mesta underlättats. Nästan alla människor 

äger en mobiltelefon och det spenderas mer tid med elektroniska apparater än att umgås med 

andra människor. Syftet med utvecklingen av informationsteknologin var att det skulle vara 

underlättande, effektivt och att man inte skulle känna stress. Det har blivit det motsatta nu 

gällande stress. Den nya teknologin skapar mer stressproblem än den löser. Uppdelningen 

mellan arbetstid och fritid har blivit mer diffust på grund av mobiltelefoner och internet. 

Tiden har blivit en bristvara och fritiden ses som slöseri. Förr i tiden var till exempel tågkupén 

till för avkoppling och återhämtning, medan det idag är en arbetsplats där man kan hinna med 

att arbeta. På stranden hör man allt oftare signaler från mobiltelefoner och pulsen ökar hastigt 

tills någon rotat fram den och stängt av den (Währborg, 2009).  

 

Påfrestningarna i våra liv ser annorlunda ut nu och psykisk ohälsa ökar som bidrar till 

försämrad livskvalitet (Währborg, 2009). Vi kommer gå igenom några begrepp mer specifikt 

som ökar i samhället men som också är relevant för undersökningen.  

 

2.2 Skärmhjärna 

Skärmtid som begrepp är stort. Det är allt från att prata på Skype och scrolla på Facebook till 

att leta information och spela spel (Hansen, 2019). Vi tittar på vår mobil var tionde minut och 

över 2600 gånger om dagen. Vi är beroende av vår mobil och det beror på hormonet dopamin. 

Dopamin är vår drivkraft och det hjälper oss att välja det vi ska lägga fokus på. När vi sedan 

utför det dopaminet säger till oss, utlöser hjärnan endorfiner, vilket skapar en känsla av 

välbehag. Det ingår i hjärnans belöningssystem. Det här grundar sig i att vi ska överleva och 

föröka oss. Likaså stiger dopaminnivåerna av att vi får ett meddelande på mobilen. Vi älskar 

det som är nytt och hjärnan belönas av ny information. Sociala medier är utformade så att vi 

ska bli beroende av dem. De är uppbyggda för att stimulera vårt belöningssystem, som 

bekräftelse från ”tummen upp” på en bild och överraskningsmoment som gör att vi ständigt 

vill ta upp mobilen för att se vad som har hänt (Hansen, 2019). 

 

Genomsnittet för hur länge man använder sin mobil per dag är tre timmar. Forskare studerade 

universitetsstudenters mobilvanor och fick fram att en tredjedel var så beroende att de inte 

kunde vara ifrån mobilen ens på natten. Personer som är tävlingsinriktade med dålig 
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självkänsla, som utsätter sig för stress är mer beroende av mobilen än personer som är mer 

nöjda med livet (Hansen, 2019). 

 

Man har sett på försökspersoner att kortisol stiger efter tio minuter när de lämnat ifrån sig 

mobilen. Det betyder att hjärnan signalerar att det är dags att fäktas eller fly. För att vi ska 

överleva är hormonet dopamin viktigt för oss, och tar man bort något som ger oss ett påslag 

av dopamin blir vi stressade. Det signalerar till hjärnan att man tagit bort något som är bra för 

att vi ska överleva. HPA-axeln sätts igång och säger att vi ska ta tillbaka det som ger dopamin 

och hjärnan meddelar det genom att vi får en stark oro. Precis som det är stressande att bli av 

med mobilen så stressar den oss också (Hansen, 2019).  

 

Man följde fyratusen personer, som var runt tjugo år, i ett år för att studera deras mobilvanor. 

Där fick man fram att de som använde mobilen mest hade mer problem med stress och 

depression. Även ångest påvisar sig vara en effekt av för mycket mobilanvändande. När man 

studerat personer som fått lämnat sin mobil, steg ångesten mer och mer för varje ny trettionde 

minut då man tog tester igen. Allra värst var det för de personer som använder sin mobil mest 

(Hansen, 2019). 

 

Användningen av antidepressiva mediciner har ökat det senaste decenniet samtidigt som vi 

börjat använda smartphones. Därför kan man ana att mobilen har varit med och bidragit med 

detta. I en studie som genomfördes i Kina såg man att de som använde mobilen oftare var mer 

deprimerade, ensammare och hade sämre självförtroende. Man kan dock inte säga med 

hundra procent att mobilen gör oss deprimerade, det kan lika gärna vara så att de som är 

deprimerade använder mobilen mer. Det finns många faktorer till att man blir deprimerad, 

men mobilen kan ta för mycket tid som man egentligen behöver lägga på sömn, att träffa 

vänner och motionera, sådant som fungerar som ett skydd mot depression (Hansen, 2019). 

 

Skärmar avger ett blått ljus, och det påverkar produktionen av melatonin som gör oss trötta. 

Detta lurar hjärnan att det fortfarande är dag och att vi ska vara pigga och alerta. Man 

undersökte personer som använde mobilen innan läggdags, och ju längre tid man använde den 

desto sämre blev sömnen. Det blev både svårare att somna och kvaliteten på sömnen blev 

sämre. Mobilen stör vår koncentration och genom att ha mobilen nära sängen när man sover 

kan sömnen störas, den stör mer än en TV som finns i rummet. Unga sover allt sämre och det 

har blivit värre sedan det senaste decenniet. Det har man sett i samband med att mobilt 
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internet och iPhone slog igenom 2011. I en studie från Storbritannien uppgav barn och 

ungdomar att de kollade mobilen även på natten, och en av tio gjorde detta tio gånger. Man 

ser störst problem hos flickor som är mer på sociala medier, än pojkar som mest spelar spel. 

De känner att de måste vara tillgängliga för att inte missa något. Kombinationen att få 

dopaminkickar och att ständigt finnas närvarande och att jämföra sig med andra bidrar med 

svårigheter för sömnen (Hansen, 2019). 

 

Skärmtid är största boven i att vi rör oss allt mindre. 24 procent hos flickor, och 30 procent 

hos pojkar om är i fjortonårsåldern har minskat att vara fysiskt aktiva sedan millennieskiftet. 

Sedan 1990-talet har svenskarnas kondition sjunkit med elva procent. Nu har hälften av alla 

vuxna så dålig kondition att det utgör en hälsorisk. Fysisk aktivitet hjälper till så att hjärnan 

fungerar bättre och att man tänker snabbare. Man har sett att all typ av träning ger effekt men 

det är extra bra att få upp pulsen (Hansen, 2019). 

 

2.3 Hälsa  

Det finns olika definitioner om vad hälsa är och vad det innebär. WHO definierar hälsa 

följande:  

 

“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro 

av sjukdom eller svaghet” (Världshälsoorganisationen, WHO, 1948).  

 

Scriven (2013) skriver att det är svårt att definiera begreppet hälsa. Hälsa finns i många olika 

former så som fysisk hälsa, mental hälsa, emotionell hälsa, social hälsa, andlig hälsa och 

folkhälsa. Vi bedömer vår egen hälsa subjektivt utifrån våra normer och förväntningar. Hälsa 

betyder olika saker för olika människor och det är upp till varje individ själv att upptäcka och 

förstå vad det innebär för sig själv. Till exempel en äldre dam som lider av kronisk artrit 

(ledinflammation) kan säga att hon är vid god hälsa en dag då hennes symtom har lindrats 

tillräckligt för att kunna gå ut och handla.  

 

 

2.4 Psykisk ohälsa 

Som begrepp är ”psykisk ohälsa” brett, det kan var psykiska sjukdomar och även att må dåligt 

psykiskt utan att det är en diagnos. Det är svårt att definiera begreppet då det är diffust. Man 
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använder begreppet ofta både till vardags och inom forskning. Sömnproblem, stress och sorg 

som är mer allmänna problem liksom psykiska sjukdomar som ätstörningar och 

psykossjukdomar är båda psykisk ohälsa (Dahlström, 2014). 

 

2.4.1 Stress  

Vad är stress?  

 

“De psykologiska och fysiologiska reaktioner som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som 

följd därav ger upphov till funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur” (Währborg, 2009, 

s. 55).  

 

Det är inte en lätt uppgift att definiera stress. Det finns ingen officiell definition. Forskare, 

behandlare och konsulenter är inte eniga om en gemensam definition och stress är heller ingen 

enskild diagnos (Andersen & Brinkmann, 2015).  

 

Stress i alla olika slag har funnits sedan människans härkomst. Den stora skillnaden mellan då 

och nu är utbredningen och allvarligheten, som beror på samhällets snabba utveckling. Den 

sociala stressen var mindre förr då vi levde i ett naturbrukssamhälle. Samhället var mindre, 

tydligare och mer hanterbart eftersom informationsflödet var begränsat och den sociala 

strukturen var inte så invecklad. Begripligheten var stor eftersom de dagliga aktiviteterna 

skulle tillfredsställa de grundläggande psykiska och biologiska behoven. Men det medförde 

inte att människor var friskare förr i tiden. Många dog av skador, infektioner och svält.  

Sedan kom industrisamhället och därefter informationssamhället med storm. Social, psykisk 

och biologisk stress blev allt vanligare därför att kraven på anpassning ökade. Mycket talar 

om att stressjukdomar sedan dess har ökat. Stressen har blivit allvarligare med tanke på att 

stressen drabbar oss allt tidigare i livet när vi växer upp med högre intensitet och frekvens 

(Währborg, 2009).  

 

Ordet stress är något som kännetecknar vår tid nu. Stress är ett av få ord som ökat rejält i 

användningen. I stort sett alla, även barn, har en uppfattning om vad de menar med stress. 

Vuxna har mer varierande svar medan barn ofta associerar stress med tidsbrist. Eftersom det 

är svårt att definiera stress brukar man lägga till olika termer för att förtydliga vad man menar. 

Man använder till exempel utbrändhet, depression och utmattning i medicinskt diagnostiska 

sammanhang (Währborg, 2009). Skälet till varför begreppet är svårdefinierat tror Währborg 
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(2009) är komplicerat. Stress är inte något man objektivt kan mäta med olika metoder som till 

exempel blodprov. Man kan heller inte fånga in begreppet genom människors subjektiva 

uppfattning. 

 

Det finns både kort och långvarig stress. Akut stress kan ha positiva effekter men det är den 

långvariga stressen som är farlig. Långvarig stress kan bland annat leda till konstant 

huvudvärk, migrän, smärta i kroppen, hjärt- och kärlsjukdomar, försämrat minne och 

koncentration, försämrat immunförsvar, mag- och tarmsjukdomar, depression, 

panikångestattacker och utmattningssyndrom (Währborg, 2009).     

 

2.4.2 Ångest och oro 

Begreppet ångest kan definieras som ett bristande stämningsläge där personen känner fruktan, 

oro och spänning samtidigt som det autonoma nervsystemet har en hög aktivitet. Symtomen 

kan vara psykiska och fysiska, såsom svettningar, förändrad hjärtrytm, blodtryck och 

hormonutsöndring. Ångest betyder inte alltid negativt. Ångest och rädsla har gett människan 

en fördel till skillnad från andra djur. Ångest ska ha en kreativitets sökande faktor. Efter mild 

ångest kan man ha lust till att söka äventyr (Larsson & Lilja, 1998). 

 

Begreppet ångest kommer från de latinska orden angor och anxietas. De orden betyder 

ängslan, ångest och nedstämdhet. Det kommer även från angustia som betyder trånghet. Detta 

vill säga att beroende på det psykiska eller fysiska perspektivet upplevs ångest som rädsla-

upprördhet eller som trånghet-spänning. Ångest kan delas in i olika grader, lindrigare ångest 

är oro och ängslan medan svårare ångest är panik, skräck och dödsångest. När man har 

känslor som ångest triggar det tankar om att något farligt kan hända, och det grundar sig i 

obalans i autonoma nervsystemet, spända muskler och i hormonerna. Ångest är som andra 

känslor normala för oss. En ångestkänsla som är normal säger att det finns ett hot om fara, och 

att man måste göra något för att bli av med den känslan. Skulle man befinna sig i en livsfarlig 

situation skulle man antingen behöva fly eller fäktas. Det finns även starkare ångest, 

patologisk ångest, som ger extrem uppfattning om hot och faror. Det påverkar i större grad 

hur man mår och hur man lever sitt liv. Känslorna är mer ostabila och växlar mellan oro och 

nedstämdhet. Detta kan medföra sömnproblem, dålig sömnkvalitet och insomning kan bli 

svår. Patologisk ångest kan upplevas som något svårt och begränsande att leva med, medan 
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normal ångest inte är bestående och endast drabbar livskvaliteten tillfälligt. Ångest är rädsla 

för vad som kan hända i framtiden (D´elia & Ottosson, 2008). 

 

Ångest kan även sätta sig i kroppen och ge kroppsliga symtom. Vanligt tecken är att man blir 

mer spänd i musklerna, det autonoma nervsystemet och hormonapparaten hamnar i obalans. 

En längre tid med spända muskler kan ge en spänningsvärk som yttrar sig med att man skakar 

eller darrar. Man kan även få tung andning och tryck över bröstet och man kan bli rastlös i 

kroppen och får svårt att slappna av. När det blir obalans i det autonoma nervsystemet kan 

man få symtom på att hjärtat slår hårt, snabbt eller ojämnt, svettningar och problem med 

magen (D´elia & Ottosson, 2008). 

 

Ångest är ett tillstånd av stress. Det funkar som ett alarm för oss i situationer som kan 

upplevas som farliga och hotfulla och att man då ska upptäcka och agera i tid. Då sätter 

kroppen igång kroppsliga symtom, känslor, tankar och beteenden. Om man då agerar och 

använder energiöverskottet kan spänningen försvinna. Gör man istället inget alls så kommer 

kroppens ökade stresshormoner framkalla hjärtklappning, muskelspänning och andra 

indikationer. I dagens samhälle är ångesten som en reaktion på överlevnad anpassat dåligt då 

faror är mer psykologiskt än fysiskt (D´elia & Ottosson, 2008). 

 

Omkring 5-10 procent av befolkningen lider av ångest. Det är vanligare bland kvinnor då två 

tredjedelar är just kvinnor. Ångestsyndrom kan vara medfött men lika gärna komma senare i 

livet, debutåldern är vanligast i åldern 15-25 år. Efter depression är ångest den näst vanligaste 

psykiska ohälsan. Orsaken till varför man får ångest är olika. Det kan bero på ärftlighet och 

miljö, såsom att det finns i familjen. Bland enäggstvillingar har man sett att 30 procent är 

benägen att få ångeststörning. Biologisk bakgrund kan vara orsak till ångest samt 

psykologiska faktorer. Har man varit utsatt för separationer, olyckshändelser, övergrepp och 

otrygg uppväxt har man större benägenhet att få ångest (D´elia & Ottosson, 2008). Har man 

släktingar som har ångest löper man större risk att få det själv. Arbetslösa och 

förtidspensionärer tycks erfara mer ångest än personer som har ett yrke (Larsson & Lilja, 

1998).  

 

Oro har för oss evolutionärt sett varit en överlevnadsstrategi. Oro för vad som ska hända i 

framtiden har hjälpt oss att förutse hot och ge oss beredskap med skydd och lösningar. Till 
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exempel kan oro hjälpa en att lösa idéer och hur man skulle kunna motverka negativa 

händelser. Om då det värsta skulle inträffa skulle oron bli som en hjälpande problemlösare. 

Oro kan ge en motivation till att göra saker vi måste göra och göra oss beredda på det värsta 

och att vi då skulle vara förberedda på att om något skulle hända. Den positiva oron 

underhåller den oro som kommit från otrygga relationer från barndomen då man var som mest 

sårbar och traumatiska händelser (D´elia & Ottosson, 2008). 

 

2.4.3 Depression  

Depression förekommer i hela världen och är en vanlig sjukdom. Symtom för att man är 

deprimerad kan vara att man har svårt att sova, att man känner sig svag och orkeslös, att man 

har svårt att koncentrera sig, att man tänker på döden och/eller självmord, att man har minskat 

intresse för aktiviteter, att man känner sig värdelös och att man har grundlösa skuldkänslor 

(Dahlström, 2014). 

 

Att vara deprimerad ger oftast en känsla av att man inte har någon ork, inte känner glädje och 

att man tolkar alla situationer negativt. De flesta med depression upplever att känslor 

försvinner delvis eller helt. Fem procent av befolkningen lider av depression. Det drabbar 

oftare kvinnor än män, då sju procent av kvinnor och tre procent av män lider av depression. 

Depression har man oftast en viss period och blir oftast frisk ifrån. Därför är det svårt att mäta 

exakt hur många det drabbar, då dessa siffror visar från en kortare tid (Dahlström, 2014). 

 

Det finns en känd studie om depression, Lundbystudien, som är en studie om livstidsrisk för 

depression. Depressionsforskare världen över har tagit del av denna studie, då den följer ett 

samhälle under en längre period. Psykiatriker gjorde intervjuer med en grupp människor som 

bodde på samma ställe. Mellan 1947 och 1972 gjordes detta vid tre olika tillfällen. Resultatet 

man fick var att 22,5 procent av män och 42,2 procent av kvinnor någon gång i sitt liv haft en 

depression. Det ger en fingervisning på hur det ser ut för den svenska befolkningen. Femtio år 

senare, efter den första intervjun, gjordes en fjärde intervju där man såg att det var oförändrat 

bland män och hade gått ned något för kvinnor. Siffrorna är höga, var tredje kvinna och var 

fjärde man blir någon gång i livet deprimerad (Dahlström, 2014). 

 

Depression är ärftligt. Man ärver en sårbarhet för motiv som finns i miljön man befinner sig i. 

Bara för att det finns depression i släkten betyder det inte att man måste få det själv. En 
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depression kan gå över av sig själv, men gör den inte det kan det behövas en behandling. 

Behandlar man inte kan det bli farligt och i värsta fall sluta med döden. Det är den största 

anledningen till att män mellan 15 och 44 år tar självmord. Det är näst största anledningen till 

att kvinnor i samma ålder tar självmord. Får man självmordstankar vid depression måste det 

tas på största allvar. Depression kan även öka risken för att få fysiska sjukdomar som 

diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Man har även sett att depression ökar risk för artros och 

astma. Utifrån det här ser vi att depression är en farlig sjukdom, men man kan bli frisk och det 

är viktigt att söka hjälp (Dahlström, 2014). 

 

Varför man blir deprimerad vet man inte helt säkert. Det mesta beror på en blandning av olika 

faktorer som är genetiska, biologiska och psykologiska orsaker. Varje depression har sina 

egenskaper och är individuell. Man vet för lite om hur hjärnan fungerar, forskare har delade 

meningar om orsaker och hur man behandlar depression bäst (Dahlström, 2014). 

 

Depression som begrepp kan tolkas på olika sätt. Allmänheten och yrkesgrupper har 

tolkningar som skiljer från varandra. Depressionssymtom beskriver tecken som en deprimerad 

individ. De kan vara kroppsliga som viktförändringar och sömnlöshet, och psykiska som 

känslor av skuld, hopplöshet och hot om framtiden och känna nedstämdhet och att man är 

värdelös. Att man inte har motivation till att göra sociala aktiviteter är också ett tecken. 

Symtom på depression behöver inte vara negativt. Gut (i Larsson & Lilja, 1998) menar att 

”normal depression” har en viktig funktion. Det kan ge individen tid för att bearbeta sina 

tankar, och på så sätt ge nya tankar och beteendestrategier (Larsson & Lilja, 1998). 

 

Risken för att drabbas av depression varierar mellan 4-20 procent. Risken är större bland 

kvinnor än män, och den minskar med åldern. Dock ökar lindrigare depression med åldern. 

Om man växer upp med någon familjemedlem som är deprimerad ökar man själv risk för att 

bli drabbad. Personer med låg utbildning och arbetslösa ökar större risk att bli deprimerade än 

högutbildade och personer som arbetar. Har man långvarig sjukdom kan man bli deprimerad 

och vissa läkemedel kan ha det som biverkan. Om man har tendens att bli deprimerad har 

även visat sig variera beroende på individens bostadsort, självförtroende, sociala nätverk, 

personlighet och livstillfredsställelse (Larsson & Lilja, 1998).  
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3. Metod 

3.1 Design  

Vi har valt att samla in information via kvantitativ metod som består av enkäter. Valet av 

datainsamlingsmetoden grundar sig i att vi ville undersöka en större population och få en 

bredare uppfattning om sambandet mellan mobilanvändning och ohälsa i samhället. Survey & 

report heter programmet som vi skapade enkäten i. Det finns både för och nackdelar med en 

enkätundersökning. Fördelen med att använda sig av enkäter som datainsamlingsmetod är att 

man kan få flera svar från respondenter och undersöka något i en större utsträckning. En 

annan fördel är att enkäter är tidssparande, det går snabbt att skicka ut till en stor grupp 

respondenter och insamling av data sker smidigt. Nackdelen med kvantitativ metod är att man 

inte kan ställa uppföljningsfrågor eller för många öppna frågor. Det resulterar i att 

respondenterna inte kan fördjupa sina svar och man får istället en ytlig uppfattning på det man 

undersöker. Det finns också en risk för att man inte får med all information om respondenten 

beslutar sig för att hoppa över frågor som upplevs irrelevant eller om respondenten inte 

uppfattar frågan (Bryman, 2016).  

 

3.2 Urval  

Vi valde att använda oss av bekvämlighetsurval. Det innebar att vi skickade ut enkäter till 

personer som fanns lättillgängliga i vår närhet (Bryman, 2016). Valet av att ha detta urval 

kom vi fram till genom att vi ville nå ut till en bred målgrupp i olika åldrar. Det var även 

lättillgängligt och smidigt samt att det sparade oss tid. Nackdelen med detta urval är att man 

inte kan generalisera resultaten man får från respondenterna (Bryman, 2016). Enkäterna 

skickades ut på Facebook och har besvarats av totalt 63 personer varav 46 var kvinnor, 15 var 

män och två annat. Det var varierande åldrar men de flesta var mellan 21 till 30 år.  

 

3.3 Mätinstrument 

Via Survey & Report programmet har vi tillverkat vår enkät (se bilaga 1). Enkäten är 

uppdelad i två delar som består av mobilanvändning och hälsotillstånd då vårt huvudsyfte är 

att kolla om det finns något samband mellan dem. Vi har inte utgått från litteratur eller andra 

källor när vi skapat enkäten utan enkätfrågorna är självkonstruerade. Enkäten består av 

sammanlagt 11 frågor varav tre frågor är om kön, ålder och civilstatus. Varför vi har med de 

här tre variablerna som frågor är för att vi också vill undersöka om det finns några samband 

mellan variablerna och mobilanvändning och ohälsa. Till största del består enkäten av olika 

påståenden som respondenterna ska svara stämmer inte alls, stämmer till viss del, stämmer 
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ganska bra, stämmer bra och stämmer väldigt bra. Enkäten avslutas med en öppen fråga där 

respondenten själv får reflektera över hur man påverkas av mobilanvändning.    

 

3.4 Genomförande 

Innan vi påbörjade enkäten började vi diskutera och skriva ner frågor som vi ansåg var 

betydelsefulla för vår undersökning. Därefter hade vi handledarmöte och fick hjälp med hur vi 

kunde göra för att det skulle bli ännu bättre. Sedan skapade vi enkäten och skickade den till 

vår handledare för en sista granskning och handledaren betonade smådetaljer som vi sedan 

korrigerade. Enkäten var fastställd och klar och skickades ut till fem respondenter för att 

pilottestas. Vi fick feedback från testrespondenterna som tyckte att enkäten var bra 

konstruerad.  

 

Enkäten skickades ut i ett inlägg på Facebook med en länk där man klickade för att komma 

till enkäten. En vecka senare skickade vi ut en påminnelse då vi inte hade fått tillräckligt med 

svar. I inlägget skrev vi kortfattat om syftet med undersökningen och vilka regler som gäller. 

Efter att respondenterna har svarat, skickas deras resultat tillbaka till Survey & Report och 

sammanställs så vi får en rapport på allas resultat och kan analysera det vidare.  

I enkäten fanns det information om varför vi genomför denna studie. Det stod även att det var 

anonymt, frivilligt att delta och att man hade möjlighet att avbryta när som helst. 

Undersökningen utfördes med informerat samtycke. Det tog cirka fem minuter att svara på 

enkäten och våra kontaktuppgifter fanns att tillgå.   

 

3.5 Databearbetning 

När vi mottagit alla svar från respondenterna så skapade vi en rapport i Survey & Report. Vi 

förde sedan över statistiken i SPSS programmet där vi bearbetade och analyserade datan. Vi 

använder detta program för att man i SPSS kan jämföra olika gruppers procentuella likheter, 

skillnader och samband. Då är detta program är lämpligt med tanke på studiens huvudsyfte 

och frågeställningar. I vår studie fanns det bortfall i form av att respondenterna inte 

besvarande alla frågor, detta gällde bara den sista frågan där det var 43 i bortfall.       

 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet betyder att resultaten är tillförlitliga. Det betyder att samma person kan göra testet 

vid olika tidpunkter och att man ändå får samma resultat (Bryman, 2016). Vi anser att vår 

studie har en ganska hög reliabilitet, eftersom den är oberoende av tidpunkt och yttre 

omständigheter. Men då vi la ut enkäten på Facebook och har hälsointresserade vänner, så kan 
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resultaten delvis ha påverkats av det. Hade man riktat enkäten mot en annan grupp av 

människor skulle resultaten eventuellt blivit annorlunda.  

 

Validitet betyder trovärdighet, alltså om man har mätt det man avser att mäta (Bryman, 2016). 

Studiens validitet är relativt hög, då frågorna är utformade på ett lättförståeligt sätt och de 

flesta frågorna har besvarats fullt ut. Det bidrar till att syftet och frågeställningarna blir mer 

trovärdiga. Alla frågor har inte besvarats och kan ha uppfattats som känsliga då vissa frågor är 

personliga.  

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Några etiska principer som gäller vid forskning och som Bryman (2016) skriver om är bland 

annat informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om undersökningens syfte, 

deltagandet är frivilligt, man har rätt att avbryta medverkan och få reda på vilka moment som 

ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har själv rätt att bestämma 

över sin medverkan. Om en deltagare är minderårig brukar vårdnadshavarens godkännande 

vara nödvändigt. Konfidentialitetskravet innebär att man ska skydda deltagarnas 

personuppgifter så att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter och information som samlas in får enbart tillämpas för forskningsändamålet.   

 

När vi har genomfört vår undersökning har vi tagit hänsyn till dessa etiska principer. Det står i 

inledningen i enkäten information om undersökningen och vilka etiska förhållningssätt vi 

förhåller oss till.  
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4. Resultat 

4.1 Inledning 

I denna del kommer vi att presentera resultaten från datainsamlingen. Resultaten består av 

fem delar. Första delen handlar om sambandet mellan mobilanvändning och olika 

bakgrundsvariabler. Andra delen handlar om sambandet mellan mobilanvändning och allmän 

upplevd hälsa. Tredje delen handlar om sambandet mellan mobilanvändning och negativa 

stressymptom. Fjärde delen handlar om sambandet mellan sömnbesvär, sociala relationer och 

fysisk hälsa. Femte delen handlar om respondenternas egna reflektioner kring hur de påverkas 

av mobiltelefonen. Vi kommer att klargöra resultaten med hjälp av diagram, tabeller och 

texter.  

 

Respondenterna var 63 stycken. 73% var kvinnor, 23,8% var män och 3,2% var annat. 

Civilstatusen hos respondenterna var följande: 50,8% var i ett förhållande, 44,4% var singel 

och 4,8% var gift eller särbo. Åldern var 14,3% på 15-20 år, 65,1% på 21-30 år och 20,5% på 

31 år och uppåt.  

 

 

4.2 Mobilanvändning och olika bakgrundsvariabler 

 

 

Figur 1. Respondenternas (n=63) svar angående hur mycket de använder mobiltelefonen på 

en dag uppdelat på kön. Procent.  
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Resultatet av figur 1 är att de flesta använder mobiltelefonen mellan 2-5 timmar om dagen. 

Det gäller både kvinnor och män. Från 6 timmar och uppåt är det ganska jämt fördelat på 

mobilanvändningen av könen medan män tenderar att använda mobiltelefonen lite mer. De 

som uppgav ”annat” använder mobiltelefonen mest och visar siffror på 6 timmar och uppåt 

per dag.  

 

 

 

Figur 2. Respondenternas (n=63) svar angående hur mycket de använder mobiltelefonen per 

dag uppdelat på civilstatus. Procent.  

 

Resultatet av diagrammet visar att respondenterna som har ett förhållande använder mobilen 

mer än personer som är singel. De som använder mobiltelefonen mellan 4-5 timmar om dagen 

har ett genomsnitt på 38% vilket är jämnt för både de som uppgav singel och i ett förhållande. 

Likaså ser man att det är jämnt resultat på de som uppgav att de använder mobiltelefonen 6-7 

timmar om dagen.  

Respondenter som uppgav ”annat” var gift eller särbo. De respondenter som uppgav ”annat” 

specificerade att de var gift eller särbo.   
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Figur 3. Respondenternas (n=63) svar på hur mycket de använder mobiltelefonen per dag 

uppdelat på ålder. Procent.  

 

Från figur 3 visar resultatet på att det generellt är de som är 41 år och uppåt som använder 

mobiltelefonen mer timmar per dag än de yngre kategorierna. Från 15-40 år är det ganska 

jämnt fördelat angående resultatet av mobilanvändningen per dag, som är 2-5 timmar. 

4.3 Mobilanvändning och allmän hälsa 
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Figur 4. Respondenternas (n=63) upplevda hälsotillstånd. Procent. 

 

Det som framgår av figur 4 är att majoriteten av respondenterna har svarat ”stämmer bra” 

angående om deras nuvarande hälsotillstånd är bra. I största allmänhet är 

undersökningsgruppens hälsotillstånd bra. En mindre andel uppger att de har ett sämre 

hälsotillstånd. 

 

Undersöker man sambandet mellan mobilanvändning och allmän hälsa så ser man ett ganska 

svagt samband (r1=-0,26*2) som tyder på att man mår sämre ju mer man använder 

mobiltelefonen. 

 

4.4 Samband mellan mobilanvändning och negativa stressymptom 

Om man analyserar sambandet mellan mobilanvändning och stress får man ett ganska svagt 

samband (r=0,30*). Om man studerar kopplingen mellan mobilanvändning och ångest/oro, 

ser man även här ett svagt samband (r=0,38**3). Det betyder att ju mer man använder sin 

mobiltelefon kan det öka negativa stressymptom, och där dominerar symtom för ångest och 

oro.  

 

4.5 Samband mellan mobilanvändning och sömnbesvär, sociala relationer och fysisk 

hälsa 

Studerar man sambandet mellan mobilanvändning och sömnbesvär ser man resultat av ett 

mycket svagt samband (r=-0,11) och där ser man att mobilanvändning och sömnbesvär kan ha 

en ytterst liten koppling eller ingen alls.  

 

De som använder mobilen mer har en något sämre relation till vänner och familj, men 

kopplingen är mycket svag eller inget alls. Från resultatet av analysen kan man klargöra att 

det finns en aning svagare eller ingen koppling alls mellan mobilanvändning och relation till 

vänner (r=-0,12) och detsamma med familj (r=-0,17). 

 

Resultat från analysen påvisar att det finns ett ganska starkt samband mellan mobilanvändning 

och fysisk hälsa (r=-0,29*). Det kan innebära att mer användning av mobiltelefonen genererar 

till en sämre fysisk hälsa.  

                                                             
1 r=Pearson Correlation 
2 Korrelationen är signifikant  
3 Korrelationen är starkt signifikant  
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4.6 Respondenternas egna tankar och reflektioner 

I slutet på vår enkät hade vi konstruerat en öppen fråga och det gavs möjlighet till egna åsikter 

och funderingar. Det var 20 respondenter av 63 som hade besvarat frågan. Vi redovisar 

resultaten från åtta stycken respondenter. Varför vi inte redovisar alla av respondenternas svar 

är för att många hade likvärdiga svar, så vi valde de svar som var av variation för att visa ur 

ett mer bredare perspektiv.  

 

Respondent 1 ”Man känner sig lite beroende av den, att man måste ha med sig den 

var man än går” 

Respondent 2 ”Mycket. Är betydande för kommunikation och tillgång till  

information. Utan mobil skulle jag känna mig avskärmad, även  

under en kortare period” 

Respondent 3 ”Svårt att fokusera på studier ibland. Ibland inte full fokus på person

erna i fysisk närvaro utan att man fipplar med telefonen under social

a sammanhang” 

Respondent 4 ”Ger ett beroende av att alltid vara uppdaterad och alltid veta vad  

folk gör och var de är. Blir stressande om man själv känner att man 

 inte är lika 

aktiv. Att även bli bortskämd med enkelheten att alltid kunna nå folk 

blir stressande vid tillfällen när man inte kan nå dem” 

Respondent 5 ”Känns som jag hela tiden behöver uppdatera mig och ha koll på vad

 som händer på sociala medier” 

Respondent 6 ”Jag påverkas inte” 

Respondent 7 ”Den kan ibland vara stressande men jag är oftast medveten om det  

och loggar då ut från t ex sociala medier” 

Respondent 8 ”Jag tycker personligen att jag har för mycket skärmtid idag. Nästan 

tre timmar om dagen är enligt mig alldeles för mycket. Det är inget 

 som jag 

tror påverkar min hälsa i dagsläget, men det är tid man skulle kunna 

spendera smartare” 
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Tabell 1. Respondenternas egna tankar kring hur de tycker sig påverkas av mobilen. 

Det nämns av flera respondenter att mobiltelefonen betyder mycket och att man påverkas 

oftast på ett negativt sätt med bland annat stress. Ett beroende växer fram och man har svårt 

att vara utan mobiltelefonen och man känner att man vill vara uppdaterad på sociala medier. 

Men vissa respondenter uppger att de inte påverkas alls av mobiltelefonen och inte heller att 

deras hälsa påverkas negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

5. Diskussion  

Huvudsyftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan 

mobilanvändning och allmän upplevd hälsa. Genom att studera syftet och frågeställningarna 

fick vi fram resultat som vi sedan analyserade vidare. Vi analyserade olika variabler, där vi 

undersökte kön, ålder och civilstatus. Vi undersökte om det fanns någon korrelation mellan 

variablerna och negativa stressymptom, sömnbesvär, sociala relationer och fysiska besvär.  

 

Resultatet av figur 1 visar att de flesta respondenter använder mobiltelefonen mellan 2-5 

timmar per dag. Män tenderar att använda mobiltelefonen i en något större utsträckning än 

kvinnor. När det gäller resultatet hade vi en annan uppfattning än vad resultatet visade. Vi 

trodde att kvinnor var mer aktiva att använda mobiltelefonen än män. Varför vi tror att 

kvinnor är mer aktiva på mobiltelefonen är för att vi har en uppfattning om att kvinnor är mer 

beroende av sociala medier och därav kollar mobiltelefonen mer. 

 

Vad gäller resultatet om undersökningsgruppens svar angående om hur mycket de använder 

mobiltelefonen utifrån civilstatus tyder det på att de som har ett förhållande använder 

mobiltelefonen mer överlag än singlar. Men tittar man på kategorin 4-5 timmar så ser man 

ingen skillnad vad gäller mobilanvändning per dag utifrån vilken relationsstatus man har. 

Detta resultat stämde inte överens med våra tankar, då vi trodde att singlar var mer aktiva på 

mobilen. När man är singel så uppfattar vi att man är mer ensam och mobiltelefonen blir 

därför ett lätt medel att ta till för att inte känna sig lika ensam. När man är singel känns det 

som att man är mer i beroende av bekräftelse från andra via sociala medier och använder 

mobiltelefonen som en plattform för att socialisera sig med andra. Anledningen till att de som 

är i förhållande använder mobilen mer kan möjligtvis bero på man har större umgängeskrets 

från båda partnerna och mer kontakt med sin partner via mobiltelefonen. 

 

Från figur 3 kan man avläsa att det är människor som är 41 år och uppåt, som använder 

mobiltelefonen mer än yngre. Vi tror att anledningen till att 41 år och uppåt använder 

mobiltelefonen mer är för att de inte har lika mycket fritidsaktiviteter som yngre och de har 

oftast en partner som kan bidra till mer mobilanvändning. I stora drag använder de flesta 

mobiltelefonen 2-5 timmar per dag. Vår föreställning är att vi trodde att yngre skulle vara 

överrepresenterande för att använda mobiltelefonen mer per dag. Detta för att i dagens 

samhälle växer man upp med mobiltelefon och mobilt internet. Förr i tiden hade de inte 
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tillgång till samma teknologi vilket genererar i att vi tror att människor som är 41 år och uppåt 

inte använder mobiltelefonen lika mycket, för att de inte är lika beroende och inte har samma 

behov av att vara uppkopplad på mobiltelefonen. 

 

Som vi tidigare har konstaterat i resultatdelen kan mobilanvändning bidra till mer negativa 

stressymptom så som ångest, oro och depression. Där man kan se att ångest och oro har en 

tydligare ökning. Hansen (2019) skriver att ångest och depression ökar i samband med 

mobilanvändning. Man har sett att antidepressiv medicin har ökat sedan smartphonen slog 

igenom. Samtidigt kan man inte helt säkert säga att depression uppstår och påverkas av 

mobilanvändning. Det kan även vara så att de som lider av negativa stressymptom använder 

mobiltelefonen mer än de som inte lider av en åkomma. Währborg (2009) skriver att förr när 

vi levde i ett naturbrukssamhälle var den sociala stressen mindre, men den psykiska, sociala 

och biologiska stressen blev allt vanligare sedan informationssamhället slog till med 

explosionsartad kraft. Varför man blev stressad beror på att kraven på anpassning ökade. 

Slutsatsen efter resultatet och litteraturbearbetning är att negativa stressymptom har ökat 

sedan informationssamhället slog till och att mobiltelefonen kan vara en stor bidragande 

faktor till stress, oro, ångest och depression.  

 

En av frågeställningarna var om det finns något samband mellan mobilanvändning och 

sömnbesvär. Resultatet av analysen var att det var en ytterst svag koppling, vilket betyder att 

mobilanvändning nästan inte alls påverkar sömnen. D´elia & Ottosson (2008) belyser 

problemet med sömnbesvär som ett resultat av ångestproblematik. Detta blir då en indirekt 

koppling till mobilanvändning och kan bidra till ångest. Sömnen blir en bristvara då den 

bortprioriteras för att man gärna lägger mer tid på mobiltelefonen påpekar Hansen (2019).  

 

Utifrån studien så ser man en mycket svag korrelation mellan mobilanvändning och sociala 

relationer. Vi fick även fram att man har något sämre relation till vänner än familj. Resultatet 

stämmer delvis in på vår föreställning, då vi förmodar att relationen till vänner blir sämre än 

till familjen. Detta för att man troligtvis prioriterar sin familj mer. Ju mer man använder 

mobiltelefonen desto sämre sociala relationer får man. Resultatet visar på ett mycket svagt 

samband gentemot mer mobilanvändning och sociala relationer. Vi delar Hansens (2019) 

tankar om att man bör lägga mer tid på sociala relationer i stället för mobiltelefonen.  
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Det som framkom av resultatet var att mobilanvändning och fysisk hälsa har ett ganska starkt 

samband. Som vi tidigare nämnt i litteraturbearbetningen menar Hansen (2019) att skärmtid 

bidrar till att vi rör oss mindre och att mobiltelefonen är den största boven till detta. Vuxna 

människor har idag så dålig kondition att det utgör en hälsorisk för dem. Resultatet vi fick 

förvånar oss då vi trodde att sambandet skulle vara starkare, att den fysiska hälsan skulle 

påverkas mer negativt i förhållande till mobilanvändning. Tillförlitligheten av resultatet kan 

ha påverkats av att vi är hälsointresserade och att våra respondenter kan ha varit likasinnade. 

Det kan betyda att man använder mobiltelefonen mycket men att man ändå prioriterar fysisk 

aktivitet.  

 

När vi frågade respondenterna om egna tankar och reflektioner kring hur de påverkas av 

mobilanvändning, svarade de flesta att de påverkades negativt. En mindre andel uppgav att de 

i största drag inte påverkas alls av mobiltelefonen. Utifrån vår studie så kan vi dra slutsatsen 

om att mobiltelefonen kan påverka hälsan negativt men i större utsträckning har 

mobilanvändning ingen större påverkan.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Med tanke på att vi har valt kvantitativ metod har vi inte fått ett så utförligt svar som vi hade 

velat. Därför hade det kanske varit bättre med en kvalitativ metod där man kan få mer 

djupgående svar och reflektioner (Bryman, 2016). Men samtidigt är vi nöjda med vårt val av 

metod då vi har nått ut till en större population. Vi har fått svar på studiens syfte och 

frågeställningar men trovärdigheten kan diskuteras, då det har skett bortfall. Vi anser att 

trovärdigheten är relativt hög, då vi endast hade bortfall på den öppna frågan. Så vi fick fram 

trovärdigt resultat på alla frågeställningar förutom en.  

 

5.2 Slutsats 

Utifrån vår studie och tidigare forskning tyder det på att många människors hälsa kan 

påverkas negativt av mobilanvändning. Man ser även att ju mer man använder mobiltelefonen 

desto mer ohälsa kan man drabbas av. Både den psykiska hälsan så som stress, oro, ångest, 

depression och sömnbesvär men även den fysiska hälsan som att man blir mer inaktiv kan bli 

ett resultat av för mycket mobilanvändning. Vidare forskning inom området skulle kunna vara 

att man undersöker hur mycket kroppen tar skada av mobilanvändning. Det skulle också vara 

av intresse att studera hur mobilanvändning påverkar barns utveckling psykologiskt och 
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fysiologiskt. En annan undersökning skulle kunna vara att man studerar vad människor 

använder mobilen till, om det till exempel är sociala medier eller söka information.  
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Bilaga 1 

Hej! Vi heter Terese och Lovisa och är två studenter från Karlstads universitet. Vi studerar 

idrottsvetenskap och skriver nu vår B-uppsats där vi valt att undersöka sambandet mellan 

mobilanvändning och ohälsa. Det du svarar är anonymt och svaren kommer bara behandlas av oss 

två studenter och vår handledare. Det är frivilligt att delta och enkäten tar max 5 minuter att 

genomföra. Du kan när som helst avbryta ditt medverkande. Kontaktuppgifter finns att tillgå i 

samtyckesformuläret.  

 

Så här fyller du i pappersenkäten 

Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ och hur du avmarkerar ett redan gjort val. 

   Korrekt markerat svarsalternativ 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska var mitt i rutan  

   Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt  

   Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat  
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1. Kön: 

Kvinna 

Man 

Annat 

2. Ålder: 

15-20 år 

21-25 år 

26-30 år  

31-40 år 

41-50 år 

51 år och uppåt 

 

4. Hur många timmar om dagen uppskattar du att du använder din mobil? 

0-1 timmar 

2-3 timmar 

4-5 timmar 

6-7 timmar 

8 timmar eller mer  

5. Gäller endast iPhone-användare. För er som inte använder iPhone, hoppa över frågan! 

Vänligen fyll i din mobilanvändning under en dag. Tillvägagångssätt: inställningar - 

skärmtid - iPhone - senaste 7 dagarna (skriv sedan genomsnittet per dag nedan)  

 

6. Mitt nuvarande hälsotillstånd är bra.. 

3 . Civilstatus : 

Singel 

Förhållande 

Om annat, specificera 
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Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska bra 

Stämmer bra Stämmer väldigt bra 

 
1 

 

7. Jag upplever att jag har en god fysisk hälsa (t.ex god kondition, att orkar med det jag 

vill göra med min kropp).. 

Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska bra 

Stämmer bra Stämmer väldigt bra 

8. Jag upplever ofta stress.. 

Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska bra 

Stämmer bra Stämmer väldigt bra 

9. Jag upplever ofta ångest och oro.. 

Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska bra 

Stämmer bra Stämmer väldigt bra 

10. Mina sömnvanor är bra.. 

Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska bra 

Stämmer bra Stämmer väldigt bra 

11. Jag har bra relation till mina vänner.. 

Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska bra  

Stämmer bra Stämmer väldigt bra 

12. Jag har bra relation till min familj.. 

Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska bra 

Stämmer bra Stämmer väldigt bra 

13. Hur tycker du att du påverkas av din mobil? Motivera! 

 


