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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan självskattade 

timmar i mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna som arbetar. 

Studien undersöker även olika typer av mobilanvändning i relation till livstillfredsställelse. 

Studien gjordes genom ett ja-sägarurval där individerna själva fick välja att delta eller inte. 

Undersökningen gjordes på 99 deltagare som var Facebookanvändare och hade arbete som 

huvudsaklig sysselsättning. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor och instrumenten SWLS 

(Satisfaction with life Scale), STS (Susceptibility to temptation scale) samt ett egen 

konstruerat instrument som mäter deltagarnas mobilanvändning vilket konstruerades med 

inspiration från Chan (2015) och Hoffner, Lee och Park (2016). 

Tidigare forskning har visat att mobilanvändning har både positiva och negativa 

effekter på en individs livstillfredsställelse. Tidigare studier har även forskat kring 

mobilanvändning och impulskontroll. Resultatet i undersökningen visade ingen signifikant 

korrelation mellan mobilanvändning och livstillfredsställelse. Dock visades ett samband 

mellan hög impulskontroll och hög livtillfredsställelse. Det visade även ett samband mellan 

hög impulskontroll och färre timmar mobilanvändning. Hur nöjd man är över sina timmar i 

mobilanvändning visade ett positivt samband till livstillfredsställelse. I en multipel 

regressionsanalys mellan prediktorvariablerna nöjdhet över timmar i mobilanvändning och 

impulskontroll och beroende variabeln livstillfredsställelse visades en signifikant modell. 

Dock var koefficienten för impulskontroll inte signifikant. Det visade ett positivt samband 

mellan att skicka och ta emot SMS och livstillfredsställelse. Forskning bör göras för att få en 

mer klarhet i mobiltelefonens påverkan på individen då det är en stor del av ens individs 

vardag. Genom fortsatt forskning kan man även få mer information om hur man kan undvika 

framtida problem som kan uppstå på grund av mobiltelefonen. 

 

 

 

Nyckelord: Mobilanvändning, Impulskontroll, Livstillfredsställelse, Arbetare, 

enkätundersökning. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether there are any possible 

associations between self-assessed mobile use, impulse control and satisfaction with life in 

adults who has work as a main activity. The study also investigated the associations between 

different types of mobile use in relation to life satisfaction. The study was made through a 

selection in which the individuals themselves could choose to participate. The survey was 

conducted on 99 participants who had work as their main activity and was a member of 

Facebook. The survey consisted of background-questions and measuring instruments like 

SWLS (Satisfaction with life scale), STS (Susceptivility to temptation scale) and a self-

constructed instrument that measured the participants mobile use, which was based on studies 

from Chan (2015) and Hoffner, Lee and Park (2016).  

Previous research has shown that mobile use has both positive and negative effects 

on people’s satisfaction with life. Previous studies have also done researches on mobile use 

and impulse control. The results of this survey showed that there was no significant result 

between hours in mobile use and satisfaction with life. However, a significant result was 

shown between high impulse control and high satisfaction of life. A significant result was 

also shown between high impulse control and fewer hours of mobile use. A positive 

association between the individual’s satisfaction about their hours in mobile and satisfaction 

with life was shown. In a multiple regression between the predictor variables, satisfaction 

about hours in mobile use and impulse control and the dependent variable life satisfaction 

showed a significant model. However, the coefficient of impulse control was not significant. 

Sending and receiving text messages showed a positively association with satisfaction with 

life. Researches about this topic is important to get a larger clarity on the mobile phones 

impact on humans just because it is a major part of people’s lives. Through further research it 

can also contribute to more and clearer information on how to avoid future problems that may 

arise from mobile phone use. 

 

 

 

Key words: Mobile use, Impulse control, Satisfaction with life, Workers, Survey. 
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Förord 

Att arbeta med denna uppsats har varit tufft och utmanande samtidigt som det har 

varit roligt och lärorikt. Genom att göra detta arbete har jag utvecklats på många sätt och lärt 

mig mycket. I arbetet valde jag ämnen som jag tycker är intressanta och som jag vill veta mer 

om vilket bidrog till att det var väldigt roligt att få genomföra denna undersökning. 

Jag vill först och främst tacka mina handledare Nina Svensson, Fredrik Hjärthag och 

Katarina Grim som har gett mig motivation och värdefull handledning under arbetets gång. 

Jag vill även tacka mina klasskamrater som även har gett mig motivation, bra stöd och hjälp 

under detta arbete genom bland annan feedback och diskussioner. Slutligen vill jag tacka alla 

som valde att delta i min undersökning.  
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Inledning 

Mobiltelefonen är en av de snabbaste och mest spridda kommunikationsteknikerna i 

världen (Chan, 2015) och den har idag blivit en stor del i våra dagliga aktiviteter (Wilmer & 

Chein, 2016) och är den mest populära enheten för att kommunicera med andra (Clayton, 

Lesher & Almond, 2015). Genom mobiltelefonen kan individer idag använda den för att 

kommunicera, titta på videoklipp, lyssna på musik, skriva texter, ladda ner olika appar, ta 

foton, använda sociala medier och mycket mer (Chan, 2015). Elektroniska enheter har idag 

blivit allt mer bärbart och bekvämt där det finns en konstant tillgång till programvaror, 

digitala medier och internet (Wilmer & Chein, 2016). Ett annat ord för mobiltelefon med alla 

dessa egenskaper kallas idag även för smartphone. 

I en studie av Duke och Montag (2017) visades ett medelvärde på att individer 

använder mobilen cirka två timmar per dag på fritiden och ett medelvärde på cirka 40 minuter 

mobilanvändning under ett arbetspass. En annan studie av Clayton m.fl. (2016) visade att 

studenter spenderar cirka 3,5 timmar per dag på sin iPhone. Studenter spendera många 

timmar på informativa och kommunikativa teknologier i samband med studier och har då i en 

studie av Junco och Cotton (2012) visat ett snitt på 2 timmar med att leta information, 1 

timme och 42 minuter på Facebook och skickar omkring 97 sms varje dag. 

Ungdomar med en högre skrämtid på smartphones har visat sig vara mindre lyckliga, 

ha en lägre självkänsla samt ha en lägre livstillfredsställelse jämfört med ungdomar som 

spenderar mer tid med sociala interaktioner och som istället visade ett högre psykologiskt 

välbefinnande (Twenge, Martin & Campbell, 2019). Livstillfredsställelse är ett begrepp som 

kan anses vara synonym med lycka och subjektivt välbefinnande (Proctor, Maltby & Linley, 

2011) och är en självskattning kring ens egna liv (Diener & Diener, 1995). En studie av 

Twenge m.fl. (2018) har visat att ungdomars välbefinnande har minskat sedan 2012, vilket 

kan bero på den ökade skärmtiden på mobilen. Twenge m.fl. (2019) menar att det finns ett 

negativt samband mellan aktiviteter med skärm och lycka samt ett positivt samband mellan 

aktiviteter utan skärm och lycka. Dock är de som kommunicerar elektroniskt lyckligare 

jämfört med de som inte alls kommunicerar elektroniskt (Twenge m.fl., 2019). Ungdomar 

med en skärmtid på cirka 6 timmar per dag beskrev sig själva som olyckliga (Twenge m.fl., 

2018). Ungdomar i åttonde och tionde-klass som hade fler timmar användning i sociala 

medier (cirka 2 timmar per dag) och skickade många sms (cirka 3,5 timmar per dag) hade en 

större chans att anse sig själva som olyckliga än de i tolfte-klass som hade 1 - 2 timmar i 

veckan i sociala medie-användning och 1 - 2 i timmar veckan av att skicka SMS (Twenge 

m.fl., 2018). I en tidigare studie av Hoffner, Lee och Park (2016) upplevde cirka 66% av 
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deltagarna negativa emotioner som ångest, ensamhet, nedstämdhet, uttråkning och ilska när 

de var separerade från sin mobiltelefon. Av deltagarna kände 7% en lättnad med att vara ifrån 

sin mobiltelefon och 20% upplevde sig vara opåverkade av separationen (Hoffner m.fl., 

2016). En tidigare studie av Clayton m.fl. (2015) visade även att individer som inte hade 

möjlighet att svara när deras mobil ringde bidrog till ökat obehag, ökad hjärtfrekvens och 

sämre kognitiv förmåga och gjorde då ett sämre utförande i ett ordsök-pussel. Deltagarna i 

Clayton m.fl. (2015) studie visade en minskad ångest och minskat obehag när deltagarna 

hade sin mobil i närheten. 

 Det finns ett antal orsaker till att mobiltelefonen påverkar ens livstillfredsställelse. Det 

har visat att mobilen kan bidra till en ökad livstillfredsställelse genom att det kan bidra till ett 

ökat socialt kapital genom att kunna fortsätta hålla kontakten med människor som inte är i 

närheten fysiskt (Chén & Li, 2017). Att använda sociala medier via mobilen kan även bidra 

till en högre livstillfredsställelse genom möjligheten att upptäcka nya saker, följa trender och 

vara involverad i en gemenskap (Chan, 2015). Livstillfredsställelsen kan även öka genom att 

röstsamtal kan bidra till en social och emotionell support hos individerna (Chan, 2015).  

Det har visat att studenters livstillfredsställelse kan påverkas negativt genom att 

mobiltelefonen kan påverka individers olika beteenden och vanor som i sin tur kan påverka 

sömnkvalitet (Li, lepp & Barkley, 2015). Mobiltelefonen kan påverka individers sömnkvalitet 

genom att mobilen ger ifrån sig ett ljus som dämpar produktionen av melatonin – det hormon 

som hjälper kroppen att förbereda sig inför sömn (Exelmans & Bulck, 2015). Det har även 

visat att mobiltelefonen kan påverka studenters livstillfredsställelse genom att 

mobilanvändning påverkar studieresultat (Li m.fl, 2015). Att använda mobilen i samband 

med studier kan påverka studieresultatet genom att det bidrar till en begränsad kapacitet för 

kognitiv bearbetning vilket kan bli ett hinder för en djupare form av inlärning (Junco & 

Cotton, 2012). I en studie av Beutel m.fl. (2016) framhålls att yngre individer lätt blir 

distraherade av de online-aktiviteter som finns på internet vilket kan bidra till att individerna 

prokrastinerar uppgifter i vardagen vilket bidrar till ett negativt välbefinnande hos individen. 

I Beutel m.fl. (2016) studie framhålls att yngre prokrastinerar mer än äldre vilket författarna 

menar kan bero på att yngre alltid har internet med sig i vardagen då det alltid finns 

tillgängligt i mobiltelefonen. Högre smartphone-användning har även visat sig bidra negativt 

till produktiviteten i arbetet och visade bidra till lägre faktiska arbetstimmar (Duke & 

Montag, 2017). Duke och Montag (2017) antyder att individer kan vid arbetsplatser använda 

mobiltelefonen för att fly ifrån en hög stress som kan upplevas på arbetsplatsen vilket då 

bidrar till lägre arbetstimmar hos arbetare.  
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Mobiltelefonen kräver mycket uppmärksamhet vilket bidrar till att det kan bli lätt att 

fastna vid den då den konstant ger oss notifikationer och ljudsignaler ifrån sig (Robert & 

David, 2015). Robert och David (2016) beskriver mobiltelefonen som ett barn som inte 

kommer lugna ner sig tills den får den uppmärksamhet den vill ha. Det är svårt att ignorera 

mobiltelefonen i vardagen då den ger oss notifikationer vilket kan störa sinnen genom att ge 

ifrån sig ljus, ljud samt vibrationer (Wilmer & Chein, 2016). Detta bidrar till att det blir lätt 

att ignorera andra uppgifter i vardagen och istället fokusera på mobilen (Wilmer & Chein, 

2016). Smartphones kan enkelt bidra till ett beroendeframkallande beteende vilket kan 

påverka individers vardag (Duke & Montag, 2017). Genom att bli distraherad av 

mobiltelefonen i vardagen kan det bidra till sämre relationer som i sig kan påverka såväl 

relationens välbefinnande som personligt välbefinnande (Roberts & David, 2016 

Hur mobilen används i vardagen kan vara mer eller mindre medvetet där vissa har ett 

mer omedelbart och naturligt beteende och andra har ett mer medvetet beteende (Bayer, Dal 

Cin, Campbell & Panek, 2016). Att ta upp och titta på sin mobil kan ske automatiskt och 

omedvetet bland individerna (Duke & Montag, 2017). Impulser är en typ av ett automatiskt 

eller ett mindre medvetet beteende som visas exempelvis när individer tar upp sina mobiler 

direkt de hör att en mobil gör ett ljud ifrån sig (Bayer m.fl., 2016). Ett mer medvetet beteende 

kan vara när individer fokuserar och är involverade i sina mobiler och inte reagerar på det 

som händer runt om (Bayer, m.fl., 2016). Bayer m.fl. (2016) menar att skicka sms är ett 

beteende som kräver självreglering eftersom det är en del i mobilen som alltid finns med oss. 

Att skicka ett sms innehåller fyra delar: starta, skicka, titta på och läsa och här menar Bayer 

m.fl. (2016) att titta efter sms är det beteendet som är mest automatiskt jämfört med de andra 

delarna. I deras studie visade det sig även att individer med ett automatiskt beteende i att 

skicka SMS har sämre självkontroll, mer impulsiva och har en sämre medveten närvaro, 

vilket kan ge negativa konsekvenser i vardagen – som att använda mobilen vi bilkörning 

(Bayer m.fl., 2016). Självkontroll är strategier som kan användas för att stå emot frestelser, 

dessa strategier är exempelvis att försöka undvika eller inte bli distraherade av stimulanser 

(Quinn, Pascoe, Wood & Neal, 2009). I studien av Quinn m.fl. (2009) visades att den bästa 

självkontrollen för att stå emot frestelser är att begränsa den stimulans som kan bidra till 

automatiska och impulsiva handlingar. I studien av Wilmer och Chein (2016) upptäcktes att 

individer med en högre självskattad användning av elektroniska enheter hade mindre 

impulskontroll och tyder då på att okontrollerade impulser är orsaken till att individer ofta vill 

titta på sin mobil.  
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Sammanfattningsvis kan mobilanvändning anses vara en bidragande faktor till negativa 

tankar och konsekvenser samt lägre livstillfredsställelse, men det kan vara möjligt att mobilen 

även kan vara en terapi för individer med negativa känslor och då istället bidra till ett ökat 

välbefinnande (Chan, 2015). 

För att i framtiden kunna hantera de problem som skulle kunna uppstå av 

mobilanvändandet är det viktigt med mer forskning i området (Brooks, 2015). Då de flesta 

studier kring mobilanvändning har gjorts på studenter bör det därför göras mer forskning 

kring andra målgrupper (Choi & Toma, 2014) som till exempel vuxna som arbetar. Det bör 

göras mer forskning som begränsar sig på ett media, till exempel mobilen (Choi & Toma, 

2014) och det bör även göras mer forskning kring mobilanvändning i flera länder för att 

kunna förbättra generaliserbarheten då utvecklingen och möjligheterna till teknologin ser 

olika ut i världen (Chan, 2015).  

 

Syfte 

 Syftet var att undersöka om det finns samband mellan självskattad mobilanvändning, 

impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna som arbetar. Dessutom kommer olika typer 

av mobilanvändning i relation till livstillfredsställelse undersökas.  

 

Frågeställningar 

- Finns det ett samband mellan självskattade timmar i mobilanvändning och 

självskattad livstillfredsställelse hos vuxna? 

- Finns det ett samband mellan självskattade timmar i mobilanvändning och 

impulskontroll? 

- Finns det ett samband mellan självskattad livstillfredsställelse och att använda 

mobilen till de olika kategorierna som sociala medier, röstsamtal, SMS, spel, leta 

information, fotografera, lyssna på musik, titta på film? 

- Kan nöjdhet över timmar i mobilanvändning och impulskontroll förklara 

livstillfredsställelse? 

 

Metod 

Deltagare 

 Studien gjordes på 99 individer som valdes ut genom ett ja-sägarurval. Ett ja-

sägarurval innebär att individer inom en population själva får välja om de ville delta eller inte 

(Kjellberg & Sörqvist, 2015). Studiens urval var vuxna Facebook-användare som hade arbete 
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som huvudsaklig sysselsättning. Deltagarna valdes inte ut slumpmässigt. Det yrke som valdes 

att fokusera på var lärare som arbetar med yngre barn på grund av inom det yrket påträffades 

många aktiva grupper med många medlemmar. De fyra Facebook-grupperna som enkäten 

lades ut i heter ”Idébank för förskollärare/lärare”, ”Förskolan.se”, ”Hållbar utveckling i 

förskolan” och ”Pedagogiska tips och trix för oss som jobbar i förskolan =)”. 

Undersökningen lades ut i grupperna eftersom det var stora och aktiva grupper med många 

medlemmar samt passar studiens urval – vuxna som arbetar som lärare och med yngre barn. 

Av deltagarna var 97 (98%) kvinnor och 2 (2%) icke-binära där alla var medlem i 

någon av Facebook-grupperna som användes i undersökningen. Den yngsta deltagaren var 23 

år och den äldsta deltagaren var 65 år. Deltagarnas fick en genomsnittlig ålder på 39 år. Alla 

99 deltagare hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Majoriteten, 80 deltagare (80,8%) 

kryssade i sambo/gift i civilstånd. 14 deltagare (14,1%) hade singel i civilstånd och 5 

deltagare (5,1%) hade förhållande/särbo i civilstånd. Alla 99 deltagare hade en smartphone. 

 

Design 

 Studien skapades utifrån en icke-experimentell design. Ett icke-experiment innebär 

att det inte finns någon kontroll på oberoende variabeln och inte finns någon randomisering 

(Borg & Westerlund, 2012). Prediktorvariablerna är mobilanvändning i timmar, olika typer 

av mobilanvändning, nöjdhet över timmar i mobilanvändning och impulskontroll. Den 

beroende variabeln är livstillfredsställelse. 

 

Instrument  

Bakgrundsfrågor. I enkäten användes bakgrundsfrågor som frågade om deltagarnas 

ålder, kön, civilstånd, huvudsaklig sysselsättning, om deltagaren ägde en telefon, vilken typ av 

telefon och sedan om deltagaren var nöjd över sina timmar i mobilanvändning. Frågan 

angående typ av mobil och tillfredställelsen angående sin mobilanvändning var menad att 

endast besvaras av de som ägde en mobiltelefon. 

 Satisfaction with life scale (SWLS). SWLS är ett test skapat av Diener, Emmons, 

Larsen och Griffin (1985) och mäter en individs självskattade livstillfredsställelse – ett 

centralt begrepp för subjektivt välbefinnande. I denna studie användes en svensk översättning 

som finns på hemsidan Web4health (2008). SWLS består av fem påståenden där deltagaren 

skattar sig själv i en likert-skala från 1 - 7. Poäng 1 representerar ”instämmer inte alls” och 

poäng 7 representerar ”instämmer helt”. Minimumpoängen är 5 vilket representerar låg 

livstillfredsställelse och maxpoängen är 35 vilket representerar hög livstillfredsställelse. Alla 
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poäng summeras och den sammanlagda poängen hos en individ jämförs med en skala med 

olika nivåer som representerar grad av livstillfredsställelse (Diener, 2006). 5 – 9 poäng 

representerar mycket missnöjd, 10 – 14 poäng representerar missnöjd, 15 – 19 poäng 

representerar något under genomsnittet i livstillfredsställelse, 20 – 24 representerar 

medelpoäng, 25 – 29 representerar hög livstillfredsställelse och 30 – 36 representerar väldigt 

hög livstillfredsställelse (Diener, 2006). 

Susceptibility to temptation scale (STS). STS är ett test skapat av Steel (2010) och 

mäter en individs självskattade impulskontroll – förmågan att kunna stå emot frestelser. I 

denna studie användes en svensk översättning som är gjord av Rozental m.fl. (2014). STS 

består av elva påståenden där deltagaren skattar sig själv i en likertskala från 1 - 5. Poäng 1 

representerar ”mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall” och poäng 5 representerar 

”mycket ofta eller stämmer helt och håller i mitt fall”. Poängen för varje individ summeras 

där maxpoängen är 60 vilket representerar låg impulskontroll att det är väldigt svårt att stå 

emot frestelser och minimumpoängen är 12 vilket representerar hög impulskontroll och att 

det är väldigt lätt att stå emot frestelser. Låga poäng i impulskontroll innebär god 

impulskontroll och tvärtom.  

Mobilanvändning. För att mäta individernas mobilanvändning konstruerades en 

fråga angående hur många självskattade timmar på dag som deltagarna spenderar med sin 

mobiltelefon. Deltagare besvarade frågan i en skala från 0 timmar till 24 timmar. Det 

konstruerades till det även en fråga angående vad deltagarna använder sin mobiltelefon till. 

Detta instrument konstruerades med inspiration från Chan (2015) och Hoffner, Lee och Park 

(2016). Instrumentet består av nio olika kategorier – ”Använda sociala medier”, ”Ringa/svara 

på röstsamtal”,”Skicka/ta emot sms”,”spela spel”,”leta information”,”ta foton”,”Lyssna på 

musik”,”titta på film/video” och ”övrigt”. Deltagarna besvarar dessa kategorier i en likert-

skala där 1 representerar ”aldrig”, 2 representerar ”sällan”, 3 representerar ”ibland” och 4 

representerar ”ofta”.  

 

Datainsamlingsmetod 

Studien valdes att utföras genom en kvantitativ metod. En kvantitativ metod innebär 

en samling av siffermässiga data och behandling av statistik (Borg & Westerlund, 2006). 

Studien genomfördes som korrelationsstudie. Med hjälp av statistiska metoder kan ett 

samband utforskas mellan variabler (Borg & Westerlund, 2006). För att utföra denna studie 

användes en elektronisk enkät för att sedan läggas ut i Facebook-grupper där minst 100 

medlemmar skulle få möjlighet att besvara enkäten. Elektronisk enkät är en bra metod för att 
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snabbt kunna få ett större urval inom ett större geografiskt område (Ejlertsson, 2014), vilket 

passade studien då den inte fokuserades på en viss plats. Genom elektroniska enkäter får 

deltagare en möjlighet att genomföra enkäten i lugn och ro och då kunna besvara den korrekt 

(Ejlertsson, 2014). Elektroniska enkäter är även en billigare variant och är oberoende av vart 

människor bor (Ejlertsson, 2014). Deltagarna enkätsvar kommer även direkt in i ett 

dataprogram vilket gör att forskaren inte själv behöver inmata en större mängd av data när 

enkätsvaren är korrekt ifyllda (Ejlertsson, 2014). Genom elektroniska enkäter är det dock 

svårare för deltagarna att ställa kompletterade frågor eller berätta om det är någon fråga som 

är svår att besvara (Ejlertsson, 2014). När en enkät väl är pågående går det inte att göra några 

ändringar om det skulle uppstå några missuppfattningar, vilket gör det viktigt att tänka 

igenom enkäten grundligt från början (Ejlertsson, 2014).  

 

Genomförande 

Första steget i undersökningen var att konstruera en enkät i Survey & Report vilket 

är ett webbaserat enkätverktyg. När enkäten hade blivit godkänd av handledarna och en 

pilotstudie hade genomförts började letandet efter relevanta Facebook-grupper för att kunna 

lägga upp enkäten. Relevanta grupper ansåg vara grupper med många medlemmar som var 

aktiva samt att det var grupper som fokuserade på ett specifikt arbetsyrke. Valet av grupper 

blev fyra Facebook-grupper som främst hade fokus på lärare som jobbar med barn eftersom 

det fanns många grupper inom det yrket med många medlemmar. När grupperna hade hittats 

kontaktades en administratör för varje grupp för att få ett godkännande av att publicera 

enkäten på den sidan. Efter ett godkännande av administratören lades ett inlägg ut i 

Facebook-grupperna med information om studien samt en länk till enkäten. Enkäten 

beräknades ta mellan 5 – 10 minut att genomföra. De individer som ville delta kunde trycka 

på en länk och då komma till sidan med informationsbrev/samtyckesbrev och som sedan tog 

dem vidare till enkäten. När deltagarna valde att skicka in sina svar hamnade det i Survey & 

Report som sedan överfördes till dataprogrammet SPSS. 

  

Databearbetning 

Den data som samlades in analyserades i dataprogrammet SPSS där varje individ 

först fick en totalpoäng för livstillfredsställelse och för impulskontroll. Ett totalt medelvärde 

samt standardavvikelse räknades ut för samtliga deltagarna angående livstillfredsställelse, 

impulskontroll och självskattade timmar per dag angående mobilanvändning. Ett medelvärde 

är ett passande centralmått för att beräkna ett genomsnitt av siffror och med hjälp av siffrorna 
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hitta något viktigt kring den data som samlats in (Borg & Westerlund, 2006). I studien 

användes intervallskalnivå för att undersöka impulskontroll och livstillfredsställelse och 

kvotskala för att undersöka självskattade timmar i mobilanvändning. Att räkna ut ett 

medelvärde är därför passande med den datanivå som användes då skalorna innehåller 

numeriska värden och jämna steg. Medelvärde ger en relativt säker uppskattning då det är en 

liten chans för slumpmässiga fel (Borg & Westerlund, 2006). Standardavvikelse är passande 

vid statistisk inferens samt för att se hur data sprider sig från medelvärdet (Borg & 

Westerlund, 2006). 

Cronbach’s alfa beräknades för instrumenten STS och SWLS för att kontrollera 

reliabiliteten och kontrollera att alla frågor mäter samma sak. Cronbach’s alfa är ett test för 

att kontrollera att alla frågor i ett instrument mäter det instrumentet bör mäta (Howitt & 

Cramer, 2016). Ett värde på 0,70 eller högre i Cronbach’s alfa är ofta ett bra värde för ett 

instrument (Howitt & Cramer, 2016). 

 I SPSS genomfördes pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, även kallad 

pearsons r, för att beräkna samvariationen mellan de olika variablerna i studien. Ett villkor 

gällande pearsons r är att det endast mäter linjär samvariation samt att det endast kan 

användas om data är parametriskt (Brace, Kemp & Snelgar, 2016). Villkoren uppfylldes 

genom att studien har en hög datanivå på intervallskala, någorlunda normalfördelade data 

samt en linjär samvariation vilket allt kontrollerades i SPSS. Det kontrollerades efter 

extremvärde i SPSS vilket visade att det inte fanns något extremvärde som gjorde en stor 

påverkan. 

Pearsons r beräknades först mellan prediktorvariabeln mobilanvändning i timmar 

och den beroende variabeln livstillfredsställelse. Sedan beräknades även en korrelation 

mellan prediktorvariabeln impulskontroll och livstillfredsställelse och en korrelation mellan 

impulskontroll och mobilanvändning i timmar. Det utfördes även en korrelation mellan 

prediktorvariabeln deltagarnas nöjdhet över timmar i mobilanvändning och mobilanvändning 

i timmar samt en korrelation mellan nöjdhet över timmar i mobilanvändning och 

livstillfredsställelse. 

För att undersöka ifall vad man använder mobilen till har något samband till 

livstillfredsställelse gjordes även en korrelation mellan de olika kategorierna i 

mobilanvändning och livstillfredsställelse. Detta gjordes dock genom spearmans 

rangkorrelationskoefficient. Spearman valdes eftersom den data i de olika kategorierna var 

snedfördelad, i ordinalskala samt att det fanns deltagare som inte fyllde i alla svar på alla 

kategorier utan lämnade någon kategori obesvarad. Villkor gällande spearmans 
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rangkorrelationskoefficient är att variablerna är icke-parametriska och har då exempelvis 

ordinalskala samt att det inte är ett linjärt samband (Brace m.fl., 2016). 

Till sist gjordes en multipel regressionsanalys mellan de variabler som ansågs vara 

viktigaste variablerna i undersökningen, vilket var impulskontroll, nöjdhet över timmar i 

mobilanvändning och livstillfredsställelse. Dessa variabler ansågs viktigast då det är i 

huvudsakligen det som studien fokuserar på. Multipel regressionsanalys är en passade metod 

när flera prediktorvariabler ska predicera en beroende variabel (Borg & Westerlund, 2006). 

Detta kontrollerades genom att studien har flera prediktorvariabler -impulskontroll och 

nöjdhet över timmar i mobilanvändning, som sätts i korrelation med variabeln 

livstillfredsställelse. En multipel regression framställer den regressionsanalys som 

sammanlagt tar fram de minsta residualerna, skillnaden mellan en mätpunkt och själva 

regressionslinje (Borg & Westerlund, 2006). Den kvadrerade multipla 

korrelationskoefficienten visar hur stor del prediktorvariablerna kan förklara variansen i den 

beroende variabeln (Borg & Westerlund, 2006).  

Det krävs vissa villkor för att göra en trovärdig multipel regressionsanalys. Borg och 

Westerlund (2006) påpekar att Tabachnick och Findell (2006) rekommenderar att 

stickprovsstorleken bör vara större eller lika med 50 + 8 × antal prediktorer. Villkoret 

uppfylls genom att denna undersökning har en stickprovsstorlek på 99 deltagare och är då 

större än 50 + 8 x 2. 

Den beroende variabeln ska i en multipel regression ha en datanivå på intervallskala 

eller kvotskala och prediktorvariablerna ska ha en datanivå på kvotskala, intervallskala eller 

ordinalskala (Brace m.fl., 2016). Villkoret uppfylls då variablerna undersöks i 

intervallskalenivå.  

Ett annat villkor är att kontrollera multikolinearitet vilket betyder att 

prediktorvariablerna inte ska korrelerar starkt med varandra (Brace m.fl., 2016). En stark 

korrelation skapar problem genom att det blir svårare att se vilken prediktor som bidrar till 

vad i regressionen (Brace m.fl., 2016). Villkoret kontrollerades genom att i SPSS undersöka 

multikolinearitet mellan prediktorvariablerna vilket visade ett toleransvärde på ,770 och ett 

VIF (Variance inflation factor) värde på 1,299. Ett toleransvärde visar hur stor del av 

variansen den ena oberoende variabeln förklaras av den andra oberoende variabeln (Borg & 

Westerlund, 2006). Låga värden på toleransvärde och då högre värde på VIF visar på 

multikolinearitet och att variablerna korrelerar starkt med varandra (Borg & Westerlund, 

2006). Borg och Westerlund (2006) antyder att en del menar att man bör undvika ett 

toleransvärde på < 0,10 och då ett VIF > 10. Toleransvärde och VIF i denna studie tyder på 
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att problemet med multikolinearitet är litet och prediktorvariablerna kunde därför användas i 

en multipel regression. 

Borg och Westerlund (2006) antyder att det bör kontrolleras efter extremvärden 

inför en multipel regression. Borg och Westerlund (2006) påpekar att Tabachnick och Findell 

(2006) menar att man bör vara försiktig med att medräkna individer med standardiserade 

residualer som är större än 3,3 eller mindre än -3,3. Detta kontrollerades i SPSS genom att 

beräkna Cook’s distance för att kontrollera extremvärden. Det uppstod inget extremvärde i 

analysen. 

Det sista villkoret som undersöktes är av Brace m.fl. (2016) som beskriver att det 

bör kontrolleras efter normalfördelning och homoskedasticitet av residualerna. Villkoret 

kontrollerades i SPSS genom grafer där det gjordes ett antagande om homoskedasticitet och 

att residualerna är någorlunda normalfördelade och linjära. 

 

Bortfall 

För att minska bortfallet har det genomförts en pilotstudie där tre personer besvarade 

enkäten för att kontrollera om det uppstod några oklarheter innan den skickades ut i 

Facebook-grupperna. En av individerna upptäckte ett stavfel i enkäten vilket ändrades, 

förutom det uppstod inga oklarheter. 

202 individer öppnade enkäten och 122 individer slutförde enkäten. Studien fick in 

en datasamling med total 122 deltagare/svar och av dessa användes 99 svar där resterande 

blev bortfall. Det uppstod 23 bortfall i studien där individerna inte räknades med i studien då 

14 individer hade studerande som huvudsaklig sysselsättning och 8 individer hade uppehåll 

från arbete som huvudsaklig sysselsättning. Bortfallet uppstod då studien fokuserar på de 

med arbete som huvudsaklig sysselsättning. 1 deltagare fyllde varken i testet SWLS eller 

STS, denna deltagare räknades också bort då det inte fanns data att gå efter. 

Ett antal deltagare lämnade några frågor obesvarade. 20 deltagare hade lämnat en 

kategori tom vid frågan angående vilka olika kategorier de använde sin mobil till och en 

deltagare hade lämnat hela 5 kategorier obesvarade. 11 deltagare hade lämnat en fråga vid 

STS obesvarad medan en deltagare hade lämnat två frågor vid STS obesvarade. Två deltagare 

hade lämnat en fråga i SWLS obesvarad. De deltagare som hade lämnat en eller två frågor 

obesvarade fick vara med i analysen. För att få en fullständig datamatris och kunna få data på 

de obesvarade frågorna menar Hawthorne & Elliott, 2005) att man kan beräknades 

deltagarens medelvärde av de besvarade frågorna inom instrumentet där den obesvarade 
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frågan fanns. Av detta blir det då en skattning på vad deltagaren säkerligen hade fyllt i om 

den hade besvarat frågan  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur mycket slumpen kan ha bidragit till resultatet (Borg & 

Westerlund, 2006).  Mätinstrument har hög reliabilitet om instrumentet ger samma resultat 

varje gång, i olika situationer, vid olika tillfällen och mäter samma begrepp (Borg & 

Westerlund, 2006). Ett instruments reliabilitet kan mätas genom Cronbach’s alfa som mäter 

om alla objekt i ett instrument mäter det som instrumentet bör mätas (Howitt & Cramer, 

2016). Mätinstrumentet SWLS har en hög reliabilitet då det är beprövat och har en 

cronbach’s alfa på 0,88 enligt Hultell och Gustavsson, (2008). Cronbach’s alfa beräknades 

även i denna studie vilket fick ett värde på 0,87 och tyder på en hög reliabilitet. 

Mätinstrumentet STS är även beprövat och har en hög reliabilitet med en cronbach’s alfa på 

0,87 enligt en studie av Rozental m.fl. (2014). Cronbach’s alfa beräknades även i denna 

studie för STS vilket visade ett värde på 0,89 och tyder på hög reliabilitet. De instrument som 

används i undersökningen mäter det begrepp som det bör mätas.  

Validiteten i en undersökning handlar om hur väl man kan lita på de slutsatser som 

har sagts och en hög validitet tyder på trovärdiga slutsatser (Kjellberg & Sörqvist, 2015). 

Interna validiteten handlar om orsakssamband och om det med säkerhet går att säga att det 

var den oberoende variabeln som påverkade den beroende variabeln (Borg & Westerlund, 

2006). Denna studie hade ingen kontroll på den oberoende variabeln och kan därför inte med 

säkerhet säga vad som påverkade vad. De hot som kan uppstå mot den interna variabeln är att 

det finns ett riktningsproblem, vad som påverkar vad, eller ett bakomliggande-variabel-

problem, att det finns en annan variabel som ligger bakom sambandet (Borg & Westerlund, 

2006).  

Extern validitet handlar om det går att generalisera det resultat som studien visat till 

andra miljöer eller situationer än det som användes i undersökningen samt om det går att 

generalisera till andra individer än deltagarna i studien (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Studien 

valde att fokusera på en yrkesgrupp – lärare som arbetar med yngre barn, vilket gör det 

enklare att generalisera till populationen då de är inom samma område yrkesmässigt. Det 

kontrollerade även att deltagarna i studien hade alla arbete som huvudsaklig sysselsättning. 

Det finns dock en skevhet angående könsfördelning då yrkesgruppen som valdes är 

kvinnodominerad. Det är även få deltagare i studien vilket kan göra det svårare att 

generalisera. Det är svårt att generalisera till andra situationer och miljöer då det inte fanns 
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någon större kontroll på miljön då enkäten lades ut på Facebook och det går inte med 

säkerhet att deltagarna skulle svara samma i en annan situation än de gjorde i studien.  

Ekologisk validitet handlar om resultatet verkligen stämmer in i vardagen och i 

verkligheten (Kjellberg & Sörqvist, 2015). I studien fick deltagarna själva skatta sig i olika 

skalor och detta tyder då på att det finns ingen säkerhet på att individerna till exempel har de 

timmar i mobilanvändning, impulskontroll eller livstillfredsställelse som de själva skattat. 

 

Etiska överväganden 

 Studien kan hjälpa deltagarna att få en uppfattning kring sin egen mobilanvändning 

och hur det kan bidra deras välbefinnande. Det är viktigt att göra undersökningar kring 

mobilanvändning och välbefinnande för att i framtiden kunna hantera de problem som skulle 

kunna uppstå av mobilanvändning (Brooks, 2015). Det finns inga förväntade risker med att 

delta i studien. Nyttan över att göra undersökningen överstiger därför den risk som finns i 

undersökningen.  

I studien samlades personuppgifter för att kunna utföra studiens syfte. Enkäten som 

användes i studien innehöll bakgrundsfrågor som frågade om deltagarnas ålder, kön, 

huvudsakliga sysselsättning och civilstånd.  Enkäten innehöll även frågor angående 

deltagarnas mobilanvändning, impulskontroll samt livstillfredsställelse. Deltagarna fick 

information som beskrev att de inte bör besvara den om de inte vill svara på frågor angående 

mobilanvändning, impulskontroll eller livstillfredsställelse i informationsbrevet som kom upp 

innan enkäten kunde påbörjas. Inga känsliga personuppgifter samlades in och alla uppgifter 

raderades när uppsatsen var färdig och ett godkänt betyg registrerades. Vid insamling av 

personuppgifter ska uppgifter inte förvaras längre än vad som behövs. Uppgifter ska inte 

behållas längre än vad som är nödvändig (Karlstad universitet, 2019).  

Den data som samlades in förvarades och behandlas säkert vid survey & report samt 

i dataprogrammet SPSS och inga obehöriga hade tillgång till de personuppgifter som 

samlades in. Den data som samlades in analyserades och redovisades i studien på gruppnivå. 

Deltagarna kommer kunna ta del av studien genom att den kan bli offentlig och läggas på 

publiceringssystemet DiVA (digitala vetenskapliga arkivet).  

Studien följde de forskningsetiska principerna som beskrivs i Vetenskapsrådet 

(2017) och Vetenskapsrådet (1990). Deltagare ska inte utsättas för skada, kränkning eller 

behöva svara på frågor angående deras privatliv (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagaren fick 

information om själva studien och deras uppgift i informationsbrevet. Deltagarna fick även 

information om att deltagandet var helt frivilligt och att deltagaren när som helst får avbryta 
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sin medverkan utan några negativa följder, vilket är ett krav som bör följas enligt 

Vetenskapsrådet, (1990). De deltagare som frivilligt ville delta i studien gav sitt samtycke 

genom att kryssa i en ruta i samband med informationsbrevet där deltagaren fick samtycka 

och godkänna att Karlstad universitet behandlar personuppgifter enligt 

dataskyddslagstigningen samt godkänner att deltagaren har läst den informationen som fanns 

angående studien. 

 

Resultat 

Deltagarna erhöll ett medelvärde angående livstillfredsställelse på 25,43 poäng (Sd = 

5,63) enligt SWLS-skalan av Diener (2006). Ett medelvärde på 23,96 poäng (Sd = 7,527) 

angående deltagarnas impulskontroll erhölls samt ett medelvärde på 4,07 timmar (Sd = 2,56) 

angående antal timmar spenderade per dag i mobilanvändning. 

Majoriteten, 38 (38,4%) deltagare, ansågs sig ofta vara nöjda med sina timmar i 

mobilanvändning. 34 (34,3%) deltagare ansågs sig ibland vara nöjda och 9 (9,1%) deltagare 

ansågs sig vara mycket nöjda över sin mobilanvändning i timmar. 10 (10,1%) deltagare 

ansågs sig sällan vara nöjda över sina timmar i mobilanvändning och 8 (8,1%) deltagare 

ansågs sig inte alls vara nöjda. 

Det visade ingen signifikant korrelation mellan livstillfredsställelse och antal timmar 

i mobilanvändning. Vidare vid en korrelation mellan mobilanvändning i timmar och 

deltagarnas nöjdhet över sina antal mobiltimmar visades ett samband vilket antyder att ju mer 

nöjda individer är över deras mobilanvändning i timmar desto mindre timmar spenderas i 

mobilanvändning per dag. Det visades även ett positivt samband mellan nöjdhet över antal 

spenderade timmar i mobilanvändning och livstillfredsställelse vilket tyder på ett samband 

mellan högre nöjdhet över antal timmar i mobilanvändning och högre livstillfredsställelse. Se 

tabell 1 för resultat. 

En korrelation mellan impulskontroll och livstillfredsställelse visade ett samband 

vilket tyder på en korrelation mellan hög impulskontroll med högt välbefinnande. Det visades 

även ett samband mellan impulskontroll och antal mobiltimmar per dag vilket tyder på en 

korrelation mellan låg impulskontroll och högre timmar i mobilanvändning. Se tabell 1 för 

resultat. 

                           __________________________________ 

                                                                  Tabell 1 här 

__________________________________ 
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Vid en korrelation mellan de olika kategorierna i mobilanvändning och 

livstillfredsställelse visade ett positivt samband mellan kategorin att skicka och ta emot SMS 

och livstillfredsställelse (rs = 0,221, N = 98, p < 0,05). Korrelationen tyder då att skicka SMS 

bidrar positivt till livstillfredsställelse. Utöver det visades ingen signifikant korrelation mellan 

någon annan kategori i mobilanvändning med livstillfredsställelse.  

                        __________________________________ 

                                                Tabell 2 här 

                        __________________________________ 

En multipel regressionsanalys genomfördes mellan de prediktorvariabler som var 

signifikant korrelerat med livstillfredsställelse, vilket var variabeln impulskontroll samt 

variabeln nöjdhet över antal mobiltimmar. Modellen var signifikant: F (2,96) = 6,92, p <0,01 

Modellen förklarar 10,8 % av variansen i livstillfredsställelse (Adjusted R2 = ,108). 

Nöjdheten över antal timmar i mobilanvändning fick en regressionskoefficient på 0,227 och 

är då en viktigare prediktor i modellen än impulskontroll med regressionskoefficienten -,185. 

Regressionskoefficienten för nöjdhet över timmar i mobilanvändning visade signifikans (p = 

0,040) och regressionskoefficienten för impulskontroll visade dock ingen signifikans (p = 

0,092). 

                           __________________________________ 

                                                                  Tabell 3 här 

__________________________________ 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan självskattade 

timmar i mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna som arbetar. 

Studien undersökte även samband mellan olika typer av mobilanvändning och 

livstillfredsställelse.  

Studien visade att majoriteten av deltagarna hade en relativt hög livstillfredsställelse 

och en relativt hög impulskontroll vilket tyder på lätt att stå emot frestelser. Studien visade 

även ett genomsnitt på 4 timmar angående hur många timmar deltagarna spenderar per dag i 

mobilanvändning. Antalet mobiltimmar kan jämföras med tidigare studier (Clayton m.fl., 

2016; Duke & Motang, 2017; Junco & Cotton, 2012) där antalet mobiltimmar per dag för 

studenter ligger mellan 2 timmar och 4 timmar. 

I resultatet upptäcktes ingen signifikant korrelation mellan livstillfredsställelse och 

antal timmar spenderade på mobiltelefonen. Detta är ett intressant resultat då tidigare studier 
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har visat att mobilanvändning både kan bidra till ett lägre välbefinnande och ett högre 

välbefinnande. Att ha högre timmar i mobilanvändning har visat sig bidra till lägre 

livstillfredsställelse genom att de är mindre lyckliga och har lägre självkänsla på grund av de 

inte spenderar lika mycket tid på sociala interaktioner (Twenge m.fl., 2019). Det har även 

visat att mobilanvändning kan bidra till sämre livstillfredsställelse genom att bidra till 

negativa emotioner som ångest och nedstämdhet (Hoffner m.fl., 2016) samt ökat obehag och 

sämre kognitiv förmåga (Clayton m.fl., 2015). Dock kan mobilanvändning öka ens 

välbefinnande genom att det kan bidra till ett ökat social kapital genom möjligheten att hålla 

kontakt med andra individer (Chén & Li, 2017). Det kan även öka livstillfredsställelsen 

genom en känsla av en social och emotionell support hos individerna (Chan, 2015). 

Att undersökningens resultat inte stämmer helt överens med tidigare studier kan bero 

på att tidigare studier har gjort undersökningarna på bland annat ungdomar som studerar 

(Hoffner m.fl.; 2015; Twenge m.fl., 2019) samt på andra ställen i världen. Den här studien 

har även färre deltagarna jämfört med andra studier samt har en skevhet gällande 

könsfördelningen då alla deltagare förutom 2 icke-binära beskrev sig som kvinna. 

Den här studien fokuserade inte endast på yngre individer utan hade även äldre 

deltagarna med åldrar från 23 till 65 år. Åldern på deltagarna kan påverka resultatet då 

tidigare studier av Beutel m.fl. (2016) har visat att yngre individer blir lättare distraherade av 

mobiltelefonen då de jämfört med äldre oftare har mobiltelefonen med sig i sin vardag, och 

detta i sig kan bidra till prokrastinering och då även ett negativt välbefinnande. Eftersom det 

finns mycket forskning kring mobilanvändning och hur det påverkar människan på både 

negativa och positiva sätt kanske det kan förklara resultatet i denna undersökning. Varierande 

antal timmar i mobilanvändning kan bidra till både högre eller lägre välbefinnande och 

studien visar att en individs livstillfredsställelse kan vara oberoende av hur många timmar 

som spenderas på mobiltelefonen. 

Studien gjorde dock en intressant upptäckt som visade att individers nöjdhet över 

sina timmar i mobilanvändning hade ett samband med hur många timmar de använder samt 

deras livstillfredsställelse. Majoriteten av deltagarna ansågs sig vara nöjda eller ibland nöjda 

med deras antal spenderade timmar i mobilanvändning och några få deltagarna ansågs sig 

inte vara nöjda över sina timmar i mobilanvändning. Denna studie tyder på att lägre timmar i 

mobilanvändning korrelerar mer nöjdhet över timmar i mobilanvändning. Studien visade 

även att ju mer nöjda individerna är över sin mobilanvändning desto högre 

livstillfredsställelse har de. Majoriteten av deltagarna ansågs sig vara nöjda över sin 

mobilanvändning vilket kan förklara att majoriteten även fick ett högt medelvärde på 
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livstillfredsställelse och inte allt för många timmar i mobilanvändning. Studien visar att det 

inte är antal timmar i mobilanvändning som korrelerar med livstillfredsställelse, utan det är 

nöjdheten med antal timmar i mobilanvändning som korrelerar med livstillfredsställelse. Att 

deltagarna i studien kan anses sig vara nöjda till sin mobilanvändning kan kanske kopplas till 

att de inte upplever några större negativa effekter av deras mobilanvändande och har därför 

även en högre livstillfredsställelse. Tidigare studier av Li m.fl. (2015) menar att 

mobiltelefonen kan påverka individers beteende och vanor vilket exempelvis kan påverka ens 

sömnkvalitet. Mobiler har även visat påverka relationer negativt vilket i sig även kan påverka 

det personliga välbefinnandet (Duke & Montag, 2017). Att vara nöjd över sin 

mobilanvändning kan kanske istället kopplat till de positiva effekterna av mobilanvändning. 

Chan (2015) menar att mobiltelefonen kan bidra till en känsla av att vara involverad i en 

gemenskap och bidra till en social och emotionellt stöd hos individerna.  

Studien upptäckte även ett intressant samband mellan livstillfredsställelse och 

impulskontroll vilket tyder på ett samband mellan låg livstillfredsställelse och låg 

impulskontroll. Att ha svårt att stå emot frestelser kan då försämra ens livstillfredsställelse 

och har lätt att stå emot frestelser kan då öka ens välbefinnande. Att vara nöjd över sina 

timmar i mobilanvändning visade sig dock vara en viktigare prediktor till 

livstillfredsställelsen än impulskontroll. Genom en multipel regressionsanalys visade det att 

prediktorvariablerna att vara nöjd över sina timmar i mobilanvändning och impulskontroll 

och den beroende variabeln hade en signifikant modell och prediktorvariablerna förklarar 

10,8% av variansen i livstillfredsställelse. Dock var koefficienten för impulskontroll inte 

signifikant. Det upptäcktes dock ett intressant samband mellan impulskontroll och antal 

timmar i mobilanvändning och tyder på ett samband mellan lägre impulskontroll och högre 

antal timmar i mobilanvändning. 

Deltagarna i denna studie fick ett medelvärde på fyra timmar per dag som 

spenderades på mobiltelefonen. Antal timmar som spenderas på mobiltelefonen kan kopplas 

till studien av Robert och David (2016) som antyder att det är lätt för människor att fastna i 

mobiltelefonenen och ofta ge den uppmärksamhet. En hög mobilanvändning kan även 

kopplas till studien av Wilmer och Chein (2016) som antyder att det är lätt att fastna i 

mobiltelefonen genom att det ger ifrån sig ljud, ljus och vibrationer vilket gör den svår att 

ignorera. Mobiltelefonen kan enligt Bayer m.fl. (2016) användas genom ett medvetet eller ett 

omedvetet beteende. Deltagarna i denna studie kan anses ha ett mer medvetet beteende till sin 

mobilanvändning då majoriteten av deltagarna hade en hög impulskontroll och lättare att stå 

emot frestelser. I denna studie visades ett samband mellan lägre impulskontroll och högre 
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antal timmar i mobilanvändning, och detta skulle då kunna kopplas till ett mer automatiskt 

beteende till sin mobiltelefon då det kan vara svårare att stå emot olika frestelser, som 

mobiltelefonen. Studiens upptäckt kan stödja forskning av Wilmer och Chein (2016) som 

även antyder att individer med en hög användning av elektroniska enheter har en lägre 

impulskontroll.  

Ett annat intressant fynd i undersökningen var att det hittades en korrelation mellan 

att skicka/ta emot SMS och livstillfredsställelse. Korrelationen är intressant då tidigare 

forskning av Bayer m.fl. 2016) visade att skicka och ta emot SMS är ett omedvetet beteende 

som bidrar till sämre impulskontroll och ge negativa konsekvenser i vardagen. Det är då 

intressant att denna studie visar motsatsen genom att SMS korrelerade till ett ökat 

välbefinnande där ett högt välbefinnande hade även ett samband till en hög impulskontroll. 

Att skicka och ta emot SMS i denna studie fick ett samband till livstillfredsställelse skulle 

kunna kopplas till forskningen av Chén och Li (2017) som antyder att genom mobiltelefonen 

har vi möjlighet att fortsätta hålla kontakt med människor och öka det sociala kapitalet vilket 

även kan öka en individs livstillfredsställelse.  

Majoriteten av deltagarna var sambo/gift och majoriteten av deltagarna hade som 

sagt tidigare även ett högt välbefinnande. Detta skulle kanske kunna kopplas till att de 

möjligtvis har bra relationer och bra sociala interaktioner vilket kan bidra till högre 

livstillfredsställelse. Genom att ha bra relationer och ändå ha ett antal timmar i 

mobilanvändning kan möjligtvis kopplas till att mobilanvändandet inte blir något problem i 

relationerna och blir därför även då nöjd med sina antal spenderade timmar i 

mobilanvändning. Tidigare studie har visat att mobilanvändning kan påverka relationer som i 

sig även kan påverka ens egna välbefinnande samt relationens välbefinnande (Robert & 

David, 2016). Det har även visats att spendera lite tid på sociala interaktioner kan bidra till 

lägre välbefinnande (Twenge m.fl., 2019). Dock har tidigare studier även visat att 

mobiltelefonen kan bidra till socialt kapital och fortsätta hålla kontakt med andra människor 

vilket kan öka livstillfredsställelsen (Chén & Li, 2017).  

Det finns dock några problem i studien som kan påverka resultatet. Ett problem 

uppstod i enkäten då ett antal deltagare beskrev sig hade svårt att tolka instrumentet STS. 

Detta uppmärksammades genom kommentarer där ett antal deltagare hade svårt att förstå hur 

STS kunde kopplas till mobilanvändning och om de skulle besvara frågorna mer allmänt eller 

om de skulle koppla det till deras mobilanvändning. Detta problem kan påverka resultatet 

genom att några deltagare kan ha besvarat frågorna genom att tänka mer allmänt i vardagen 

och andra genom att tänka hur det kopplades till deras mobilanvändning. Detta skulle kunna 
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förbättras genom att ge mer och bättre information till deltagarna och då bidra till ett mer 

trovärdigt resultat. Ett mer trovärdigt resultat bidrar även till en högre validitet i 

undersökningen (Borg och Westerlund, 2006). Det finns ett problem avseende den ekologiska 

validiteten genom det inte finns någon säkerhet att deltagarna exempelvis har de timmar de 

själva har angivit då instrumenteten är självskattade. Genom att ha en bättre kontroll på detta 

hur deltagarna är i vardagen skulle även det bidra till ett trovärdigare resultat och bättre 

undersökning. 

Genom att förbättra den externa validiteten fokuserade studien på en yrkesgrupp 

istället för att undersöka olika yrken. En svaghet var dock att det i studien inte fanns någon 

större kontroll på att deltagarna följde samma yrkesgrupp då vem som helst kunde vara 

medlem i en av Facebookgrupperna som enkäten lades ut i och då även hade möjlighet att 

besvara enkäten. Detta skulle kunna förbättras genom att kontrollera, exempelvis med en 

fråga, att alla följde samma yrkesgrupp. Dock skulle det innebära att mer personuppgifter 

skulle samlas in. Ett annat problem var att enkäten lades ut i fyra olika grupper vilket gör det 

mer svårt att veta om alla hade samma yrke då vissa grupper fokuserade endast på 

förskollärare och andra förskollärare/lärare, dock valdes de grupper som var mest lika 

varandra för att få så lika deltagare som möjligt. Det som kontrollerades var dock att alla 

deltagare hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Det var inget slumpmässigt urval i 

studien vilket försämrar generaliseringen. Att ha ett slumpmässigt urval kan enlig Kjellberg 

och Sörqvist (2015) förbättra generaliseringen. Studien kan även anses ha ett lågt antal 

deltagare. Få deltagare menar Kjellberg och Sörqvist (2015) kan påverka generaliseringen då 

fler deltagare bidrar till ett mer trovärdigt resultat och ett litet urval bidrar därför till en större 

chans att resultatet inte gäller för populationen. Studien har även en skevhet gällande 

könsfördelning då majoriteten ansågs sig vara kvinna och ingen man deltog i 

undersökningen. Detta kan bero på att den yrkesgrupp som valdes är kvinnodominerat. Det 

kan även anses vara ett stort antal som inte besvarade enkäten då 202 öppnade och 122 

svarade. Detta kan anses som negativt då det kan vara något i enkäten som bidrar till att ett 

flertal individer inte ville göra klart enkäten. Detta skulle till exempel kunna bero på att ett 

antal stycken tyckte att STS var svår att tolka och kan då ha tagit den enkla vägen och struntat 

i att svara.  

Det uppstod inga problem gällande etik och det fanns inga förväntade risker för 

deltagarna med att delta i studien. Det som skulle kunna upplevas känsligt i är ifall man ansåg 

att det är känsligt att besvara frågor angående ens livstillfredsställelse, impulskontroll eller 

frågor angående sin mobilanvändning. Dock fick deltagarna information om att de inte bör 
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göra enkäten ifall de inte vill besvara på frågor angående mobilanvändning, 

livstillfredsställelse eller impulskontroll. Ett samtycke krävdes även efter de hade läst 

informationsbrevet och innan enkäten kunde påbörjas. Ingen obehörig har haft tillgång till de 

uppgifter som samlades in. De personuppgifter som samlades in var användbara i studien och 

inga uppgifter samlades därför in utan att det var nödvändigt.  

Genom denna studie upptäcktes intressanta resultat angående mobilanvändning, 

impulskontroll och mobilanvändning. Ingen signifikant korrelation mellan antal timmar i 

mobilanvändning och livstillfredsställelse hittades, dock upptäcktes andra intressanta 

korrelationer till livstillfredsställelse. Att vara nöjd med sina antal spenderade timmar i 

mobilanvändning visade sig vara en signifikant och viktig prediktor till livstillfredsställelse. 

Att skicka och ta emot SMS visade sig även korrelera med livstillfredsställelse. Detta tyder 

på att det kanske inte är antal timmar som kan ha ett samband till livstillfredsställelse, utan 

det är hur nöjd en person är över sina timmar och även vad som mobilen används till som kan 

ha ett samband till livstillfredsställelse. En multipel regression mellan nöjdhet över 

mobilanvändning och impulskontroll visade även en signifikant modell till 

livstillfredsställelse. Dock är det viktigt att komma ihåg att koefficienten för impulskontroll 

inte var signifikant och kan därför egentligen vara noll. De resultat som visades med hjälp av 

denna studie är viktiga och intressanta då tidigare forskning har visat olika hur 

mobilanvändandet kan påverka ens livstillfredsställelse. 

Forskning kring mobiltelefoner och dess påverkan bör fortsättas göras då det 

fortfarande kan anses vara oklarheter kring hur mobiltelefonen påverkar individer och deras 

livstillfredsställelse. Eftersom det kan påverka ens individs livstillfredsställelse är det viktigt 

att få mer forskning kring detta ämne. Framtida forskning bör ha bättre kontroll på deltagarna 

och då exempelvis säkra att deltagarna är inom samma yrkesgrupp och även forska kring 

andra yrkesgrupper. Det bör även göras flera studier inom samma område där det exempelvis 

är mer jämställd mellan könen. Det vore även intressant för fortsatt forskning att ha arbetare 

som målgrupp och då även undersöka mer kring hur många timmar med mobilanvändning 

som används på fritiden jämfört med i arbetet. Det vore även intressant att göra mer 

undersökningar och få en djupare förståelse kring vad individer känner och upplever när de 

använder eller inte använder sin mobiltelefon. Det bör göras mer forskning kring 

mobiltelefonen och hur den kan påverka individen eftersom de flesta i dagens samhälle har en 

mobiltelefon vilket även har blivit en stor del av människans vardag och vilket den säkerligen 

även kommer vara i framtiden. Brooks (2015) antyder att fortsatt studier bör göras för att 

kunna hantera de problem som kan uppstå på grund av mobilanvändning i framtiden.  
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Tabeller 

Tabell 1. 

Korrelation mellan SWLS, STS, Mobilanvändning och nöjdhet över timmar i 

mobilanvändning 

 1 2 3 4 

1.SWLS     

2.STS -,294**    

3.Mobilanvändning       -,034 ,376**   

4.Nöjdhet över 

mobilanvändning 

,316** -,480** -,271**  

** p < 0,01 (2-sidigt). 

 

Tabell 2. 

Korrelation mellan olika kategorier av mobilanvändning och livstillfredsställelse 

 

  

1 

 

    2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 6 

 

 7 

 

8 

 

  9 

1. Sociala  

    medier 

 

         

2. Röstsamtal -,093         

3. Sms ,030  ,481**        

4. Spela ,234* -,187 ,018       

5. Information ,097 ,001 ,242* ,089      

6. Foto ,127 -,091 ,111 ,003 ,310**     

7. Musik ,090 -,127 -,026 -,097 ,260*  ,207*    

8. Film ,126 -,229* -,115 ,145 ,270** ,066 ,476**   

9. Swls -,155 ,034 ,221* -,091 -,035 ,087 -018 -,069  

* p < 0,05 level (2-sidigt). ** p < 0,01 (2-sidigt). 

 

Tabell 3: 

Koefficient – SWLS 

Variabel B SWLS B β p 

Nöjdhet över antal timmar i 

mobilanvändning per dag 

 

1,223 

 

0,587 

 

0,227 

 

p < 0,05 

Impulskontroll -0,139 0,081 -0,185 0,092 
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