
 

 

 
 
 
 

Relationer i fickformat 
En kvantitativ studie av smartphones roll i människors sociala liv 

 

Agnes Regell och Alfred Nyman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet 
Institutionen för mediestudier, JMK 
Medie- och kommunikationsvetenskap  
C-uppsats, 15 hp 
H14M Kand 
Handledare: Sven Ross 



	   1 

Abstract 
Denna undersökning ämnar kartlägga och jämföra ungdomars i årskurs sju samt 

universitetsstuderandes användning av smartphones och eventuella konsekvenser av 

användningen. Studien syftar även till att undersöka hur de två åldersgrupperna ser på 

smartphones påverkan på våra interpersonella fysiska relationer, ansikte mot ansikte. Studien 

bygger på en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning där urvalet består 

av 100 studenter vid Stockholms universitet samt 129 elever vid tre olika högstadieskolor i 

Stockholms kommun. Insamlat material har sammanställts och analyserats i IBMs 

statistikprogram SPSS. De teorier som legat till grund för analysen av undersökningens 

resultat är främst den positivistiska socialpsykologiska medieteorin uses and gratifications, 

psykologen och sociologen Sherry Turkles teori kring den nya teknologins påverkan på 

mänskligt socialt beteende samt forskare Larry Rosens bok iDisorder om teknikberoende. 

Resultatredovisningen är indelad i fyra huvudkategorier; kartläggning av smartphone-

användning, ersättning, distraktion och stöd för direktkommunikation. Resultatet av 

undersökningen tyder på att högstadieelever är den åldersgrupp som använder sina 

smartphones mest frekvent medan användningen bland universitetsstudenterna dock visade 

sig vara mer enhetlig. Båda respondentgrupperna uppgav att de använder sina smartphones 

något mer än vad de anser vara rimligt och en majoritet av samtliga respondenter upplevde att 

smartphones är en orsak till stress och prestationsångest. Resultatet visade även på att 

högstadieelever generellt har en mer positiv inställning till smartphones inverkan på 

människors interpersonella relationer, ansikte mot ansikte, än vad universitetsstudenterna har.  
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1. Inledning 
 

Det här är hemskt! Förra helgen var jag på stan och fikade med några kompisar, tänkte att det 

skulle bli en trevlig timme med en massa tjejsnack. Men nej. Det gick nog inte en enda minut 

utan att någon hade sin mobil uppe. Likadant såg det ut vid de andra borden. Sen när slutade 

man pratade med varandra? Det här har gått för lång och det gör mig så upprörd. Man borde 

verkligen tänka mer på detta. Så nästa gång du umgås med någon, prova att lämna mobilen 

hemma, för det går faktiskt att ha roligt utan internet. Nelle (Metro 2014-11-06) 

 

Intresset för hur relationer mellan människor påverkas av ny informationsteknik har länge 

varit stort. Empirisk forskning kring mediebruk i vår vardag blev allt vanligare i och med den 

sociala användningen av den fasta telefonen, tv-apparaten och hemmadatorn. I och med 

utvecklingen av smartphones utgör tekniken i dag en större del av våra liv än någonsin och i 

januari 2014 beräknade man att det senare samma år skulle finnas cirka 1,75 miljarder 

användare av smartphones runt om i världen (Smartphone Users World Wide Will Total 1. 75 

Billion in 2014:2014). 

 

Att ny teknologi som smartphones haft en revolutionerande samhällspåverkan råder det föga 

tvivel om. Smartphones har bland annat bidragit till revolutionerande framsteg gällande 

medicin, företagande, utbildning och forskning. De har även skapat en ökad social trygghet i 

och med möjligheten till att ständigt kunna vara anträffbar, samt förändrat och utvecklat 

människors sätt att till exempel resa, arbeta, träffa nya människor och umgås (Turkle 

2011:152). 

 

Trots att de positiva aspekterna av människors användning av smartphones är många, finns 

det även en baksida. Vi matas dagligen med utläggningar och forskningsrapporter om hur 

våra älskade portabla telefoner, som det i dag är svårt att tänka sig ett liv utan, i många fall är 

boven bakom många psykiska besvär, så som stress, ensamhet och koncentrationssvårigheter. 

Människors intensiva smartphone-användning har till och med år 2014 av Språkrådet, 

Sveriges officiella organ för språkpolitik och språkvård, tilldelats ett nytt ord: Mobilzombie, 

med betydelsen “person försjunken i sin mobiltelefon, som därför inte lägger märke till vad 

som sker runt omkring.”(Hela listan på årets nyord:2014). 

 

Som ett resultat av vår intensiva användning av smartphones har det i Sverige varnats om 

“mobilberoende” som en ny folksjukdom. I slutet av 2013 publicerade Svenska Dagbladet en 
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artikel med rubriken Larm: Mobilberoende en ny folksjukdom. I artikeln har man intervjuat 

Roger Thörn, föreståndare på Kolmårdens behandlingshem för missbrukare. Han hävdar 

bland annat att människor allt oftare kontaktar behandlingshemmet och berättar om sitt 

beroende av smartphones. Människor säger att beroendet påverkar deras relationer och Thörn 

berättar om ett smygande med användandet som han liknar vid en alkoholists smygande med 

sitt drickande. Thörn avslutar med att säga att Kolmårdens behandlingshem till och med 

tänker starta ett särskilt behandlingshem för mobilberoende på grund av alla samtal de tagit 

emot. Beteendevetaren Tomas Danielsson säger i samma artikel att mobilberoendet definitivt 

redan är ett folkhälsoproblem: “Många har problem med koncentration, sömnstörningar, 

muskelspänningar och de gnisslar tänderna i sömnen. Jag ser allvarligt på det här. Många 

kompetenta människor går sönder när de aldrig får tid till paus och reflektion.” (Delling, 

Hannes:2013). 

 

Utgångspunkten för föreliggande undersökning har varit smartphones till synes komplexa roll 

i vår samtid, där den å ena sidan har fört människor närmare varandra samt utvecklat och 

förflyttat människors sociala liv till en ny nivå, och å andra sidan tycks ha en negativ 

påverkan på människors sociala färdigheter och fysiska interpersonella relationer, ansikte mot 

ansikte. Utifrån egna vardagsobservationer samt en tidigare genomförd pilotstudie, vilken 

beskrivs närmare under avsnitt 3.3 Tillvägagångssätt, har vi kunnat ringa in en viktig hypotes 

som legat till grund för vår uppsats: Barn och ungdomar, vilka har lite erfarenhet av ett liv 

utan smartphones, har en mer okritisk syn på teknikens inverkan på vårt sociala liv än vad 

vuxna har. 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ungdomars i årskurs sju respektive 

universitetsstuderandes användning av smartphones, eventuella konsekvenser av 

användningen samt att jämföra hur de olika åldersgrupperna ser på smartphones påverkan på 

våra interpersonella fysiska relationer, ansikte mot ansikte. Vi hoppas även få en bild av hur 

pass medvetna människor är om sin användning av smartphones. 
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1.2 Frågeställningar 
Vilka likheter/skillnader går det att se mellan valda åldersgrupper i nedanstående frågor: 

• Hur mycket använder valda åldersgrupper sina smartphones, vilka motiv/behov ligger 

bakom användningen och vilka konsekvenser kan det få? 

• I vilken utsträckning, och på vilket sätt, utgör användningen av smartphones en 

ersättning och distraktion för verkliga fysiska relationer? 

• I vilken utsträckning kan användningen av smartphones utgöra stöd för verkliga 

samtal, ansikte mot ansikte? 

1.3 Material och avgränsning 
Materialet för föreliggande kandidatuppsats är två olika åldersgrupper, nämligen studerande 

vid grundskola respektive studerande vid universitet. För att få ett så jämt fördelat urval som 

möjligt var avsikten att de två urvalsgrupperna skulle bestå av cirka 100 respondenter i 

årskurs sju runt om i Stockholm och den äldre urvalsgruppen av cirka 100 respondenter från 

Stockholms Universitet. I resultatet kom dock den yngre urvalsgruppen att bli något större, 

bestående av 129 respondenter. På grund av tids- och resursskäl har vi valt att avgränsa oss 

till ett strategiskt urval. Vi har inte heller primärt undersökt eventuella skillnader inom de 

olika åldersgrupperna, så som klass, kön och etnicitet utan vårt fokus har främst riktats på 

åldersskillnaden mellan de två urvalsgrupperna. 

1.4 Definition av smartphone 
I dag definieras en smartphone som en mobiltelefon försedd med mer avancerade funktioner, 

så som kamera, satellitnavigator, internetuppkoppling etcetera. En smartphone har, likt en 

persondator, ett specifikt operativsystem som till exempel Apples iOS, Microsofts Windows 

Phone och Googles Android. Ett viktigt element för smartphones är att användaren 

manövrerar telefonen genom att med sina fingrar peka, dra eller trycka direkt på telefonens 

display, en så kallad pekskärm. Till smartphones finns en mängd olika applikationer, även 

kallade ”appar”, det vill säga olika mjukvaror i form av spel, hjälpverktyg och 

kommunikationsmedel (Smartmobil, Nationalencyklopedin). 

 

Den tidigaste föregångaren till dagens smartphone brukar tillskrivas det amerikanska 

multinationella IT-företaget International Business Machines Corporations (IBM) lansering 

av mobiltelefonen Simon år 1992. Telefonen var utrustad med en monokrom pekskärm, en 

pekpenna samt en uppladdningscentral. Förutom att användaren kunde ringa och ta emot 

samtal med telefonen hade den även en e-mail- och faxfunktion. Under de kommande åren 
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lanserades ytterligare modeller i samma riktning, men var under en lång period teknik riktad 

till framför allt företag och affärsfolk som inte bara hade ett behov av att vara uppkopplade på 

jobbet, utan även på väg till och från jobbet (Taylor, Martin:2014). 

 

Mellan åren 2004-2007 kom dock användningen av smartphones att öka kraftigt och 

enheterna blev allt mer användarvänliga. År 2007 lanserade amerikanska Apple sin iPhone 

vilket blev startpunkten för vad man kallar för en “iPhone-boom”. Den största skillnaden 

mellan Apples iPhone och tidigare smartphones var framför allt kombinationen av webb- och 

mailfunktioner tillsammans med avancerande multimediala funktioner. iPhone hade även en 

stor färgdisplay och var istället för ett tangentbord endast försedd med en knapp på dess 

framsida – hem-knappen – samt tre på sidorna, två volymknappar och en standby-knapp 

(Ibid). 

2. Teoretisk ram och tidigare forskning 
För att få en förståelse för hur ny teknik som smartphones påverkar människans fysiska 

relationer inleds detta kapitel med en presentation av empirisk forskning kring just 

smartphone-användning. Därefter följer en definition av social interaktion samt en 

redogörelse för den klassiska medieteorin uses and gratifications. Avslutningsvis 

kompletteras kapitlet med mer specifika teorier tillsammans med tidigare forskning om just 

kommunikationsteknologi och dess påverkan på människors fysiska relationer samt 

välmående. 

2.1 Användande av smartphones 
Under de senaste åren har kvantitativa studier genomförts där man med teknikens hjälp 

kartlagt användande av smartphones. I exempelvis iDigitalTimes publicerades i september 

2014 en artikel om en studie av hur många gånger vi kontrollerar vår telefon per dag. I 

artikeln framgår det att antalet är högst beroende av faktorer som ålder, kön, civilstatus, 

utbildning och veckodagar. Studien bygger på androidapplikationen Slidejoy och kunde med 

hjälp av hundra miljoner användare runt om i världen konstatera att ungdomar och unga 

vuxna i 20-årsåldern kontrollerar sin telefon 17 procent fler gånger än personer i 30- och 40-

årsåldern. Studien visade även att ungdomar och unga vuxna kontrollerar sin telefon i snitt 49 

gånger per dag (Shu, Sanna:2014). 
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En annan undersökning som behandlar detta område gjordes av skaparna av applikationen 

Locket och publicerades bland annat på nyhetssidan Time.com i oktober 2013. Till skillnad 

från ovanstående undersökning visade denna på att användare av applikationen låser upp sina 

smartphones i snitt 110 gånger per dag och användare av applikationen Locket visade sig vara 

som mest aktiva mellan klockan 17-20. Det ska dock här tillägas att applikationen Locket 

utgör ett incitament för användarna att låsa upp sina telefoner. Användarna får nämligen betalt 

för varje reklamfilm de tittar på i applikationen, vilket givetvis kan vara en uppmuntrande 

faktor till att låsa upp sin smartphone (Aamoth, Doug:2013). Trots det finns det flera 

undersökningar som pekar på ännu högre siffror. Enligt den årliga rapporten om 

internettrender av Kleiner Perkins Caufield & Buyers så är siffran 150 gånger per dag hos den 

genomsnittlige användaren. Dessa 150 gånger utgjordes i snitt av 18 gånger då man 

kontrollerade tiden, vilket man på de allra flesta smartphones inte behöver “låsa upp” 

telefonen för att göra (Stern, Joanna:2013). 

 

I september 2013 skrev Dagens Analys om undersökningen Adobe Digital Index som visade 

att 23 procent av Sveriges webbplatsbesök kommer från smartphones, vilket är den högsta 

siffran i världen. De länder som enligt undersökningen ligger tätt bakom är USA och 

Storbritannien med 20 procent och Norge med 15 procent (Sverige toppar världslistan – var 

fjärde webbesök kommer från en smartphone:2014). Enligt undersökningen The new media 

forecast gjord av Zenith Optimedia 2013 är hälften av den svenska befolkningen användare 

av sociala medier och antalet personer i Sverige som använder sociala enheter, det vill säga 

exempelvis smartphones, hade år 2013 ökat med tio procentenheter under de senaste fyra 

åren. Sverige ligger även i framkant gällande smartphones, enligt The new media forecast är 

det nämligen 73 procent av befolkningen som använder smartphones, en siffra som enligt 

studien förväntas stiga till 90 procent inom de kommande tre åren (Parkkila, Sebastian:2013). 

2.2 Social interaktivitet – en definition 
I Oss emellan mellanmänsklig kommunikation (1997) beskriver Dimbleby och Burton social 

interaktion som en händelse mellan två eller flera människor som möts ansikte mot ansikte. I 

dessa möten har människor ett visst fysiskt beteende i form av ljud och visuella tecken som 

hjälper oss att förstå varandra, oavsett om vårt beteende är avsiktligt eller oavsiktligt. Dessa 

sociala beteenden har kommit att påverkas av smartphones intåg i våra liv, även om det råder 

olika meningar om hur. Dimbleby och Burton redogör fortsättningsvis för hur social 

interaktion kan delas in i två olika riktlinjer. Den ena benämns som samtidig närvaro och 
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syftar exempelvis till en grupp människor som befinner sig på ett tåg eller i ett väntrum och är 

medvetna om men inte socialt engagerade i varandra. Den andra riktlinjen är fokuserad 

interaktion och innebär att två eller flera människor ger varandra full uppmärksamhet samt 

utvecklar en relation som bygger på ett socialt utbyte (Dimbleby & Burton 1997:116). 

 

Begreppet transaktion påvisar att social interaktion har en djupare innebörd än endast en 

medvetenhet om varandra, och bör snarare ses som “två eller flera människor som ömsesidigt 

och samtidigt tar hänsyn till varandra, föreställer sig sina roller och utövar sin interaktion 

enligt en uppsättning regler.” (Ibid 1997:117). Enligt denna definition ställs det vissa krav på 

en social interaktion för att den faktiskt ska kunna betraktas som en transaktion. En 

transaktion måste nämligen bestå av ett dubbelriktat flöde av inflytanden, reaktioner och 

handlingar som tillsammans utvecklar och förändrar en relation mellan två eller flera 

människor – eller som O’Sullivan et al (1994) uttrycker det i sin bok Key Concepts in 

Communication and Cultural Studies: “Utbyte av och förhandling om meningar mellan två 

eller flera deltagare som är placerade i ett socialt sammanhang.” (Ibid 1997:117). 

 

Utifrån O’Sullivan et als definition av begreppet transaktion undersöker Dimbleby och Burton 

fyra grundsatser. Den första är att förhandlingen eller utbytet står i centrum för interaktionen, 

vilken därmed förutsätter att två eller flera människor interagerar med varandra. Den andra är 

att deltagarnas humör och personlighet, tillsammans med det sociala sammanhang i vilket 

deltagarna möts, har betydelse för deras kommunikation. Även faktorer som hur de 

deltagande vill presentera sig själva samt deras självbild spelar här en betydande roll. Ett 

tredje element enligt Dimbleby och Burton är placeringen i ett socialt sammanhang, det vill 

säga att en interaktion existerar i en viss social situation. Denna situation kan dels ha kulturellt 

förutbestämda förväntningar, som i exempelvis ett klassrum, men den kan även vara öppen 

och informell. Den fjärde och sista huvudkomponenten i definitionen är meningen, vilken 

skapas i ett utbyte av verbala och ickeverbala tecken. Om detta utbyte har varit effektivt är 

sannolikheten stor att varje deltagare har liknande uppfattningar (Ibid 1997:118). 

 

Enligt Dimbleby och Burton hanterar vi våra sociala interaktioner med hjälp av en 

kombination av fyra element. Det första elementet är det verbala språket, det vill säga hur vi 

använder ord. Det andra elementet är det icke-verbala språket och beteendet, något som 

många menar utgör så mycket som 80 procent av den mening som skapas genom en fysisk 

mellanmänsklig interaktion. Exempel på det icke-verbala språket kan vara paralingvistiska 
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inslag, gester, kroppsrörelser, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Det tredje elementet utgörs av 

de deltagandes sociala relation och det fjärde av den sociala kontexten (Ibid 1997:118).  

2.3 Uses and gratifications – en allmän teori om medieanvändning 
I centrum för tidig kommunikationsforskning stod tillfredställelsen av individens sociala och 

psykologiska behov och den rådande forskningssynen studerade motiv och urvalsmönster hos 

konsumenter av massmedier. Dessa studier formulerade i sin tur under 30- och 40-talet ett 

antal funktioner som massmedier eller deras innehåll fyller hos mediekonsumenter. 

Funktionerna handlade då om att bland annat få möjlighet att jämföra sig med andra på ett 

intellektuellt plan, att få information och råd i vardagen och kulturell vägledning. Utifrån 

denna forskningssyn och dessa funktioner växte teorin uses and gratifications fram (Ruggiero 

2000:3f). 

 

Uses and gratifications är en forskningsteori som ställer frågan varför människor använder 

medier och vad de får ut av sin användning. Teorin studerar alltså hur mediepubliker 

använder medier samt vilken tillfredsställelse de får av användningen. Dessa mediepubliker är 

ofta utformade efter individuella behov, intressen och preferenser, och då främst sådana med 

sociala eller psykologisk karaktär. Exempel på dessa behov är information, avslappning, 

sällskap, förströelse eller ”flykt” (McQuail 2010:423). Till skillnad från andra teorier inom 

medieforskningen som menar att en publik utgörs av passiva medieanvändare, hävdar uses 

and gratifications-teorin istället att en mediepublik har stor frihet i sin medieanvändning. 

Teorin utgår alltså från att människor får det de efterfrågar från medier (Balnaves et al 

2009:68). 

 

Inom uses and gratifications är tre antaganden tydliga. Det första är att publiken väljer den 

medietyp som den har mest användning av. Det andra är att publiken använder en viss typ av 

medier för att den har en anledning till det. Det tredje är att vi använder medier för att försöka 

motstå att bli mottagliga för en medial påverkan. Balnaves et al (2009) menar även att 

grundtanken bakom teorin är att en publik alltid har ett mål med sin mediekonsumtion, oftast 

för att tillfredsställa vissa behov, som i sin tur påverkas av vår sociala miljö (Balnaves et al 

2009:69). Enligt Katz, Blumler och Gurevitch studerar uses and gratifications: 
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(1) The social and psychological origins of (2) needs, which generate (3) expectations of (4) the 

mass media or other sources, which lead to (5) differential patterns of media exposure (or 

engagement in other activities), resulting in (6) need gratifications and (7) other consequences, 

perhaps mostly unintended ones. (Balnaves et al 2009:69) 

 

De första undersökningarna inom uses and gratifications presenterades under 1940-talet och 

studerade olika mediepublikers sätt att använda underhållningsmedier som till exempel 

såpoperor och klassisk musik. Undersökningarna fokuserade även på vad publikerna ansåg sig 

få ut av medierna (Balnaves et al 2009:68). I McQuail’s bok Mass Communication Theory 

framgår det att förespråkare av uses and gratifications under 1960- och 1970-talet menade att 

majoriteten av allt medialt innehåll ofta var ämnat för specifika mål och för att tillfredsställa 

vissa behov. Man ansåg att en mediepubliks medierelaterade behov kunde uppstå under både 

individuella och sociala omständigheter, samt att publiken generellt sett alltid var medveten 

om dessa. Teoretiker menade även att kulturella och estetiska faktorer över lag spelar mindre 

roll än önskan om att tillfredsställa våra personliga och sociala behov, som till exempel 

avslappning, “flykt” etcetera (McQuail 2010:424). 

 

Uses and gratifications har kritiserats för att vara för behavioristisk och funktionalistisk, samt 

för att inte kunna erbjuda en förutsägbarhet eller kausal förklaring bakom val och användning 

av medier, något som McQuail (2010) menar kan vara för att mycket av medieanvändningen 

bestäms av den specifika kontexten. Därför anser McQuail att teorin verkar fungera bäst i 

relation till specifika typer av mening där en motivation är tydlig, till exempel nyheter 

(McQuail 2010:425). En annan vanlig kritik som riktats mot uses and gratifications är 

ifrågasättandet av bilden av den aktiva publiken. Kritiker anser att denna bild inte stämmer 

överens med verkligheten, att en publiks medieval inte i så pass stor utsträckning är 

individens. Istället har man försökt påvisa en motsats, det vill säga att dagens 

mediekonsumenter inte har ett medvetet mediebeteende (Ruggiero 2000:11). 

 

I artikeln Uses and Gratifications Theory in the 21st Century menar dock Ruggiero att i och 

med internet har teorin uses and gratifications fått en ökad relevans, detta eftersom teorin 

alltid varit i framkant i uppstarten av nya massmedier, som exempelvis i framväxten av den 

moderna dagstidningen och radion (Ibid 2000:3f). Enligt Ruggiero har ny teknik som internet 

och hemmadatorn inneburit en konvergens av flera medier, på samma vis som smartphones 

fungerar i dag. Detta menade han kunde innebära en ökad tilltro till uses and gratifications 
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som år 2000, då artikeln skrevs, inte var särskilt populär. “Ny” teknologi som hemmadatorn, 

internet, mobiltelefoni och smartphones har ställt människan inför fler och fler medieval. 

Denna förändring ökar vikten av motivation och tillfredsställelse inom en publikanalys, vilket 

i sin tur ökar tilltron till teorier som just uses and gratifications (Ibid 2000:13f). 

 

Trots all kritik mot teorin har de hårdaste kritikerna nästan alltid varit uses and gratifications-

forskare själva. De har alltid utmanat sina egna idéer och efterfrågat en mer omfattande 

teoretisk grund i teorin. Forskarna har också konsekvent försökt förfina teorin (Ibid 2000:10f). 

Ruggiero anser att forskare måste fortsätta med detta och alltid vara förberedda på att utöka 

de nuvarande teoretiska modellerna i uses and gratifications. Vidare skriver han att nya 

begrepp som måste inkluderas är bland andra interaktivitet och att forskare måste utforska 

interpersonella och kvalitativa aspekter av medierad kommunikation (Ibid 2000:29). 

 

Någon som har gjort en form av modern utveckling av teorin, som Ruggiero efterfrågar, är 

Philip J. Auter. I artikeln Portable social groups: willingness to communicate, interpersonal 

communication gratifications, and cell phone use among young adults (2007) menar han att 

teorin uses and gratifications inte enbart är relevant i en massmedial diskussion, utan även 

erbjuder intressanta förklaringar till människors användning av mobiltelefoner. I artikeln 

hänvisar Auter visserligen till traditionella aspekter inom teorin, men återger även fyra nya 

motiv till människors mobila interpersonell kommunikation; tillgivenhet, inkludering, kontroll 

samt tillfredsställelse. Auter menar att människor genom just sina mobiltelefoner erbjuds en 

möjlighet till interpersonell kommunikation i situationer där det annars skulle varit omöjligt, 

men hävdar samtidigt att våra mobiltelefoner motsägelsefullt nog även kan hjälpa oss att 

undvika just interpersonell kommunikation och därmed avskärma oss från vår omvärld (Auter 

2007:144). 

2.4 Smartphones och interpersonella fysiska relationer 
I boken Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other 

(2011) redogör psykologen och sociologen Sherry Turkle för hur människor i dag genom sina 

smartphones lever stora delar av sina liv på virtuella platser, något som skapar en komplicerad 

relation mellan det “verkliga” och det virtuellt “verkliga”. Trots att vi inte ställer några 

personliga krav på exempelvis våra Facebook-vänner tillskriver vi internet ett stort 

emotionellt värde (Turkle 2011:155). Fortsättningsvis beskriver Turkle hur teknologi i dag 

erbjuder ett alternativ till våra fysiska interpersonella relationer eftersom människan till sin 
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natur är sårbar och ensam, och samtidigt rädd för intimitet. Ny teknologi, som till exempel 

smartphones, blir för våra mänskliga svagheter därför oemotståndliga, eftersom teknologin 

kan erbjuda oss en slags villkorslös typ av sällskap: ”We'd rather text than talk.” (Ibid 

2011:1). Att ständigt vara uppkopplad har bidragit till att ensamhet i dag kan vara 

förutsättning för sällskap och socialt umgänge, just för att det helt enkelt kan vara lättare att 

umgås om man utan att bli distraherad kan koncentrera sig på sin skärm. Digital 

kommunikation kan även vara att föredra om man är blyg eller av annan orsak drar sig för 

fysisk direktkommunikation. 

 

Förutom att smartphones har kommit att ersätta många av människans fysiska 

umgängestillfällen menar Turkle vidare att smartphones även är en stor källa för distraktion. I 

dag är det möjligt för människor att pausa sina konversationer, såväl fysiska konversationer 

ansikte mot ansiktet, som internetbaserade konversationer. Att plötsligt vända sig bort från 

personen man för en konversation med för att exempelvis läsa ett sms eller besvara ett 

inkommande samtal är inte länge något konstigt och skulle i många situationer inte ens 

betraktas som otrevligt eller oartigt (Ibid 2011:161). Trots att det i dag råder en stor 

medvetenhet om denna aspekt är det få som är beredda att gå “offline”. Istället, menar Turkle, 

väljer vi att acceptera det som ett nytt, “naturligt” sätt att umgås på. Ett exempel på denna 

acceptans är den oförståelse Turkle möttes av när hon frågade ungdomar hur det är att 

ständigt bli avbrutna i sitt läxläsande av till exempel sms eller nya Facebook-meddelanden: 

“That’s just how it is. That’s just my life.” (Ibid 2011:163). Turkle förklarar även att det finns 

få rationella orsaker bakom människors acceptans för den distraktion som våra smartphone 

skapar. Hon menar att några verkliga orsaker inte existerar, att människan helt enkelt känner 

ett behov av ständig uppkoppling. Numera vill man bli avbruten av sin smartphone, eftersom 

ett “avbrott” är början på anslutning (Ibid 2011:172f). 

 

Acceptansen av smartphones inverkan på människans fysiska relationer i form av ersättning 

och distraktion har givit begreppet “mänsklig multitasking”, det vill säga färdigheten att 

kunna utföra två saker samtidigt, en ny status. Från att ha betraktats som något negativt har 

multitasking i dagens uppkopplade samhälle istället blivit en avgörande färdighet för social 

och karriärmässig framgång. Dock hävdar Turkle att ständigt vara omgiven av medier fråntar 

människan möjligheten att aktivt välja att kommunicera. Ett exempel på detta är att när barn 

och unga i dag gör sina läxor innebär det inte sällan att de även är inloggade på Facebook, 

lyssnar på musik, sms:ar, ringer och/eller chattar. Ett annat exempel är när vuxna 
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kommunicerar via sin telefon samtidigt som de kör bil, trots att det innebär en stor risk för så 

väl de själva som andra medtrafikanter (Ibid 2011:162). 

 

En annan forskare som behandlar frågan kring smartphones inverkan på människans 

interpersonella relation är Nanna Gillberg, forskare på Gillberg Neuropsychiatry Centre 

(GNC) och på Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan i Göteborg. I sin 

bok Uppmärksamhetssamhället (2014), som bygger på både aktuell forskning och egna 

observationer, menar Gillberg att mobiltelefonen är den främsta anledning till att våra 

privatliv i dag är mer eller mindre offentliga, något som hon kallar för en “successivt 

upptrappad offensiv mot intimsfären”. Gillberg redogör för en rad exempel på “nya” 

situationer där människor är försjunkna i sina mobiltelefoner istället för att interagera med sin 

omgivning, till exempel i kassan i en matvarubutik. I likhet med Turkle menar Gillberg att det 

inte längre är tillräckligt att ständigt vara tillgänglig för att svara i sin mobiltelefon, utan man 

förväntas även kunna “bjuda på sig själv” både socialt och emotionellt (Gillberg 2014:32f). 

 

Gillberg menar vidare att människors medierade interaktion har blivit allt mer omfattande, 

vilket i sin tur har lett till att den medierade interaktionen mellan människor numera står för 

en allt större del av människors totala interaktionsmängd. När människor tvingas välja mellan 

fysisk direktinteraktion och medierad, föredras i allt fler fall den sistnämnda. Detta beror 

framför allt på vad Gillberg förklarar som “den medierade interaktionens kravlöshet och dess 

gynnsamhet ur självpresentationshänseende.” (Ibid 2014:96). Det skulle även kunna bero på 

att det vid direktinteraktion krävs ett hårdare arbete för att styra andra människors intryck av 

en själv än vid medierad interaktion. Vid medierad kontakt finns det nämligen tid och tillfälle 

att finslipa, förbereda och anpassa ett meddelande innan det skickas i form av exempelvis ett 

sms, Facebook-meddelande eller blogginlägg (Ibid 2014:97). 

2.5 Smartphones psykiska påverkan på människor 
I iDisorder (2012) behandlar Larry Rosen, forskare vid California State University, internet- 

och teknikberoenden och menar att forskare numera har börjat identifiera och studera ett nytt 

beroende – mobilberoende. Rosen ger flera exempel på människor som mer eller mindre är 

beroende av sina smartphones och hur detta blir ett störande moment för fysiska sociala 

sammanhang som exempelvis familjemiddagar. Rosen beskriver även hur folk i allt större 

utsträckning kommunicerar med sina vänner genom sociala medier istället för att faktiskt 

ringa dem och föra en “verklig” konversation (Rosen 2012:61f). 
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För att få en djupare förståelse för mobilberoende reder Rosen ut vad ett verkligt beroende 

egentligen innebär. En viktig del av till exempel ett internet- eller smartphone-beroende är att 

användandet är tvångsmässigt och överdrivet intensivt. Men, Rosen påpekar även att 

överanvändning inte är den enda viktiga aspekten av teknologiberoende och inte heller ensamt 

går att betrakta som en definition av beroende. Han påpekar nämligen att det finns fler 

avgörande faktorer i ett beroende, som till exempel att en missbrukare lider av 

abstinensbesvär, att hen ofta upplever sociala svårigheter eller hälsoproblem och har problem 

med att planera sin tid. Ett annat tydligt kännetecken är att en missbrukare har en ständigt 

ökande toleransnivå, likt en drogmissbrukare som hela tiden känner att hen måste öka sin dos 

(Ibid 2012:61f). Forskare har till och med kunnat påvisa att konsekvenserna av olika 

teknologiska beroenden liknar konsekvenserna av ett drog- eller alkoholmissbruk, där 

missbruken i båda fallen kan leda till ekonomiska problem, att man förlorar sitt jobb eller 

förstör sina relationer (Ibid 2012:67). 

 

Rosen redogör dock för problematiken kring måttet av ovanstående tecken på ett beroende, 

eftersom det i fråga om teknologi och internet blir komplicerat i och med att det är något som 

många människor använder varje dag utan att vara beroende, till skillnad från exempelvis 

andra missbruk så som droger eller alkohol. Dock tycks symptomen påminna starkt om 

varandra: Tecken på abstinensbesvär efter teknologi kan vara så starka som att man känner 

oro och depression. Symptomen kan till och med bli fysiska i form av hjärtklappning, spända 

axlar och andningssvårigheter (Ibid 2012:62). 

 

En sista viktig aspekt inom iDisorder, det vill säga vad Rosen kallar internet- eller 

teknikbaserade beroenden, är att de i hög grad påverkar ens normala liv. Att spendera mycket 

tid på medier eller teknologi behöver inte nödvändigtvis vara något negativt, så till vida att det 

inte stör sådant som hygien, arbete eller förhållanden med andra människor. Men, Rosen 

poängterar att för mycket spenderad tid på sitt beroende, i det här fallet smartphones, kan 

resultera i sömnbrist, att man blir sämre på att passa tider samt att man drar sig för sociala 

aktiviteter som innefattar fysiska möten, ansikte mot ansikte (Ibid 2012:63). 

 

Människor intensiva användning av smartphones har inte bara en signifikant inverkan på våra 

interpersonella relationer, utan alltså även på så essentiella behov som sömn, struktur och 

stimulans. I iDisorder redogör Rosen för en studie om just detta. Studien är gjord av bland 
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andra Cristina Janero som visade att 10 procent av studenterna vid ett universitet i Spanien 

uppvisade ett problematiskt överanvändande av sina mobiltelefoner. Dessa personer löpte 

även större risk för att drabbas av fysiska och psykiska besvär, så som sömnlöshet, sociala 

svårigheter, ångest och depression. Liknande studier har även genomförts av barn i främst 

asiatiska länder, där man kunnat identifiera ett sms-beroende. Studierna visade att de sms-

beroende barnen tenderade att bli nervösa om de var utan sina telefoner, vilket i sin tur skulle 

kunna leda till sömnproblem då de inte stänger av sina telefoner nattetid (Ibid 2012:63ff). 

 

I boken Uppkopplad eller avkopplad: om konsten att verka i en uppkopplad värld (2013), en 

popularisering av forskare som bland anda Rosen och Turkle, redogör Micke Darmell för 

olika aspekter av smartphones inverkan på individen. Med Sherry Turkle som referens 

beskriver han vikten av härvaro, det vill säga förmågan att kunna vara “mentalt närvarande 

där du fysiskt befinner dig” (Darmell 2013:15). Enligt Darmell är detta en egenskap som blir 

allt mer sällsynt, eftersom vi, som tidigare klargjorts, hyser en allt större acceptans för 

mobiltelefonernas intåg i våra vardagliga relationer (Ibid 2013:16). 

 

Precis som Larry Rosen diskuterar Darmell smartphones påverkan på den mänskliga hjärnan. 

På samma sätt som tv- och datorspel är skapade för att tillfredsställa hjärnans 

belöningssystem genom att belöna spelaren om hen exempelvis klarar en bana eller lyckas ta 

sig igenom en ny nivå, triggar mail och sociala medier hjärnans belöningssystem på samma 

vis. Trots att vi är medvetna om att det i många fall varken är nödvändigt eller bra för oss att 

ägna vår uppmärksamhet åt våra smartphones så snart vi fått ett nytt sms, mail eller 

Facebook-meddelande, kan vi av nyfikenhet och bekräftelsebehov inte låta bli. 

Fortsättningsvis menar Darmell att belöningen och stimulansen vi får i våra uppkopplade liv 

är såpass lättillgänglig att vi bortprioriterar våra verkliga relationer, eftersom dessa är mer 

tidskrävande för oss (Ibid 2013:36f). 

2.6 Stöd för direktkommunikation 
I kandidatuppsatsen Den portabla ringprylen: Ett examensarbete om mobilbeteende i sociala 

situationer (2014) undersöker och redogör författarna Sandra Frykberg och Therese Svanborg 

för studenters mobilbeteende. Med hjälp av fokusgrupper och observationer drar Frykberg 

och Svanborg slutsatsen att mobiltelefoner i mycket hög grad påverkar människans vardagliga 

liv. 
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Undersökningen visade bland annat att det fanns en utbredd kritisk inställning till 

användandet av smartphones bland studenterna och många erkände sig vara beroende av dem. 

Trots detta tyckte många att telefonerna kunde vara ett bra verktyg och hjälpmedel för fysiska 

samtal, ansikte mot ansikte, genom att för den man pratar med exempelvis kunna visa upp en 

bild på någon eller något. 

3. Metod 
I detta kapitel förklaras och definieras den för undersökningen valda kvantitativa 

forskningsmetoden. Det ges även en motivering till urvalet samt en beskrivning av 

undersökningens tillvägagångssätt.  

3.1 Kvantitativ metod 
För föreliggande undersökning har en kvantitativ metod i form av en surveyundersökning 

valts. Kvantitativa undersökningsmetoder är flitigt använda metoder inom medie- och 

kommunikationsforskning. Metoderna har fått särskilt genomslag eftersom man anser att tal 

och procentsiffror ger en rationell och objektiv bild av forskningsfältet. Trots de kvantitativa 

undersökningsmetodernas genomslag har de även kommit att kritiseras för att vara för 

generaliserande och kvantifierande. Kritiker har menat att “sociala företeelser sönderdelas i 

sådana element som passar mätinstrumenten, vilket innebär att fenomen tappar sin egentliga 

innebörd.” (Johansson 2010:87). 

 

Vid användning av kvantitativa metoder är idén om att mängden har betydelse central. En 

kvantitativ metod underlättar för jämförelser och kan ge förklaringar till orsakssamband. Inom 

det kvantitativa metodfältet utgör en så kallad surveyundersökning, det vill säga 

enkätundersökningar, den kanske vanligaste varianten. I Metoder i kommunikationsvetenskap 

(2010) beskrivs surveyundersökningar som en kombination av två element, nämligen den 

traditionella tekniken att samla in data genom en utfrågning av människor och den moderna 

tekniken för ett slumpmässigt urval, vilket möjliggör för en mindre grupp att representera en 

större population (Ibid 2010:87). 

 

I Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement (2006) beskrivs den 

kvantitativa forskningsprocessen i ett antal olika steg. Ett första steg är att göra en 

problemformulering, där undersökningens syfte och frågeställningar presenteras. Därefter 

bestäms forskningsprocessens urval och population. Ett tredje steg är att utforma själva 
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enkäten, där element som rätt layout, struktur, ordningsföljd samt formulering av frågorna och 

svarsalternativen alla har en stor betydelse för undersökningens resultat. Enkätens frågor 

behöver vara konkreta, specifika och så neutrala som möjligt så att alla respondenter kan läsa 

av och tolka frågorna på samma sätt utan att bli provocerade eller ta illa upp. Enkäten kan 

bestå av antingen öppna eller slutna frågor och bör inte kräva någon större förkunskap hos 

respondenterna (Oppenheim 2006:101). 

 

Ett fjärde steg i den kvantitativa forskningsprocessen är insamlingen av data, för vilken det 

finns olika tillvägagångssätt, till exempel postenkäter, gruppenkäter eller webbenkäter. Vilket 

av dessa alternativ som är det bästa beror helt på typen av undersökning. Postenkäter, där det 

inte behöver ske ett personligt möte mellan avsändaren och respondenten, kan till exempel 

vara bra för en undersökning innehållande känsliga frågor. Dock riskerar man att få en lägre 

svarsfrekvens eftersom man inte kan kontrollera att respondenterna skickar in sina svar (Ibid 

2006:103). 

3.2 Urval 
Vid utförandet av en kvantitativ undersökning är alltså bestämmandet av 

forskningsprocessens urval och population ett viktigt moment. Med population menas den 

grupp som man önskar dra en slutsats om, medan urvalet är den undergrupp av populationen 

som man gör den faktiska undersökningen på. Om man till exempel vill undersöka ett visst 

beteende hos en viss social grupp, är det svårt att nå ut till samtliga i denna grupp. Då kan 

urvalet av den valda sociala gruppen istället möjliggöra en generalisering från urvalet till 

populationen. 

 

Den här undersökningen är baserad på ett strategiskt klusterurval, dock utan att göra anspråk 

på att vara ett sannolikhetsurval, vilket innebär att populationen delats in i olika kluster från 

vilka ett urval sedan gjorts. Eftersom syftet med studien bland annat var att göra en 

undersökning mellan två olika åldersgrupper, delades populationen in i kluster på två olika 

nivåer. Det första klustret består av “universitetsstuderande” och “elever studerande i årskurs 

sju” och det andra är ett geografiskt kluster, där vi motiverat valet av högstadieskolor för att 

få en viss geografisk bredd (Eliasson 2013:47). 

 

Undersökningens första kluster och urvalsgrupp valdes via Svenska Dagbladets sökverktyg 

Skolvalet, ett verktyg som listar olika variabler bland grundskolorna i Stockholms stad, till 
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exempel andelen högutbildade respektive lågutbildade föräldrar samt elevernas resultat på de 

nationella proven. För att få en så bred spridning som möjligt valdes grundskolorna 37 elever 

från Hagsätraskolan, 44 från Äppelviksskolan och 44 från Matteusskolan, det vill säga en 

skola med ett högt antal högutbildade föräldrar, en med ett högt antal lågutbildade föräldrar 

samt en med en relativt lika stor andel av de båda variabeln (Sök och jämför Stockholms 

grundskolor i SvD:s Skolvalet, Svenska Dagbladet). Denna urvalsgrupp består sammanlagt av 

66 flickor och 63 pojkar. 

 

Vid valet av undersökningens andra urvalsgrupp – universitetsstuderande – kontaktades tre 

olika fakulteter vid Stockholms universitet, nämligen matematisk-fysiska sektionen vid 

naturvetenskapliga fakulteten, sociologiska institutionen vid samhällsvetenskapliga fakulteten 

samt institutionen för mediestudier vid humanistiska fakulteten. Gruppen 

universitetsstuderande består av 52 kvinnor och 47 män födda mellan åren 1961 och 1995. 33 

respondenter från matematisk-fysiska sektionen, tre personer från sociologiska institutionen 

och 58 personer från institutionen för mediestudier. 

 

Vid utdelningen av enkäten vid Stockholms universitet informerades respondenterna om att 

enkäten endast var riktad till användare av smartphones. Vid utdelningen vid grundskolorna 

valde vi dock att inkludera frågan “Har du en smartphone?” för att sedan kunna exkludera de 

respondenter som uppgav att de inte hade en smartphone. Totalt var det endast fyra 

högstadieelever som uppgav att de inte hade en smartphone och dessa har alltså inte 

inkluderats i undersökningens material. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Innan arbetet med undersökningen påbörjades utfärdades en pilotstudie. Pilotstudien utgjordes 

av en elektronisk enkät bestående av 18 frågor. Pilotstudien byggde på ett bekvämlighetsurval 

av 19 personer i åldrarna 19 till 26. Utifrån resultatet kunde vi ringa in de hypoteser som 

ligger till grund för denna uppsats (se sida 4). Utifrån valda teorier reviderades sedan 

pilotstudiens enkätfrågor. Syftet med frågorna var nämligen att kartlägga respondenternas 

smartphone-användning, undersöka motiven bakom bruket, samt att undersöka hur detta 

påverkar respondenterna. 

 

Som tidigare redogjorts för består undersökningens respondenter av dels elever i årskurs sju, 

dels studenter vid Stockholms universitet. Eftersom många skolor förhåller sig kritiska till 
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utdelning av enkäter till skolelever visade det sig vara mer komplicerat än vi först trott att 

hitta grundskolor som hade tid och lust att hjälpa oss med vår undersökning. Som under 

rubriken 3.2 Urval klargjorts valdes slutligen de tre olika grundskolorna Hagsätraskolan, 

Äppelviksskolan och Matteusskolan via Svenska Dagbladets sökverktyg Skolvalet. På 

Hagsätraskolan och Äppelviksskolan fick vi möjligheten att själva dela ut enkäterna till 

eleverna, vilket var en fördel eftersom vi då fick chansen att förklara de frågor som för 

eleverna var svåra att förstå. Till Matteusskolan fick vi istället, på grund av tidsbrist, skicka 

enkäterna direkt till en ansvarig lärare som själv delade ut och samlade in enkäterna bland 

eleverna. 

 

Respondentgruppen högskolestuderande bestod som tidigare nämnt av studenter från 

matematisk-fysiska sektionen vid naturvetenskapliga fakulteten, sociologiska institutionen vid 

samhällsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för mediestudier vid humanistiska 

fakulteten. Vi fick vid samtliga institutioner möjligheten att efter en föreläsning dela ut 

enkäterna, vilket var ett tillvägagångssätt som fungerade bra vid såväl matematisk-fysiska 

sektionen som institutionen för mediestudier, eftersom studenterna i de båda fallen hade andra 

anledningar för att stanna kvar i föreläsningssalen. Dock fungerade detta sämre i samband 

med föreläsningen vid sociologiska institutionen, eftersom det var svårt att “fånga in” 

studenterna efter föreläsningens slut. 

 

Analysen av insamlad data har skett i SPSS, ett datorprogram för statistisk analys, och har 

främst utgjorts av deskriptiva analyser i form av korstabeller, det vill säga tabeller som 

möjliggör ett betraktande av minst två variabler samtidigt. För samtliga korstabellerna har 

åldersgrupp varit den oberoende variabeln. Korstabellerna har bland annat analyserats med 

hjälp av Cramer’s V, vilket är ett mått av sambandsstyrkan mellan två nominala variabler, i 

det här fallet en åldersgrupp och de olika variablerna som mäter användningen av och 

uppfattningen om smartphones. 

 

För att undersökningen ska anses vara trovärdig krävs en hög reliabilitet – pålitlighet – samt 

validitet – giltighet. Reliabiliteten i undersökningen avgörs av hur studien har genomförs och 

hur omsorgsfullt resultatet har bearbetats. Reliabiliteten svarar på frågan: “Kan vi lita på att 

undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade förhållanden som 

möjligt?” (Eliasson 2013:14), medan undersökningens validitet svarar på frågan: “Kan vi 
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räkna med att undersökningen är giltig – att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?” 

(Ibid 2013:16). 

 

För att öka reliabiliteten i vår studie har vi bland annat bearbetat och reviderat variablerna. 

Eftersom vi utformade två olika enkätformulär, ett till universitetsstudenterna och ett till 

högstadieeleverna, var vi noga med att anpassa formuleringen av frågorna till respondenterna, 

så att inga språkliga missförstånd skulle uppstå. För att nå en så hög reliabilitet som möjligt 

har vi även, för att minimera risken för eventuella frågetecken och problem, varit noggranna 

med att förbereda och planera undersökningen väl. Vi har även lagt stor vikt vid inmatningen 

av data, det vill säga enkätsvaren, i SPSS för att undvika felinmatning.  

 

För att även förse studien med hög validitet har vi först och främst strävat efter en hög 

reliabilitet, eftersom validiteten inte kan bli högre än reliabiliteten (Ibid 2013:16). För att 

ytterligare höja validiteten har vi arbetat utförligt med att få ett så representativt urval och 

därmed en så bred spridning bland respondentgrupperna som möjligt. Vi har även i ett tidigt 

stadie fastställt undersökningens syfte och frågeställningar, från vilka vi sedan kunnat utforma 

enkätformulären. Vi har även gjort en bedömning av huruvida insamlad data kan antas som 

trovärdig eller inte och därmed kodat vissa osannolika svar som bortfall.  

 

En annan viktig aspekt i undersökningen är den etiska. För att undvika etiska problem har vi 

inte delat ut några enkäter utan tillstånd från respektive högstadieskola och 

universitetsinstitution. Respondenterna är helt anonyma – så även för oss – och har helt fått 

avgöra själva om det är någon eller några frågor de inte velat svara på.  

4. Resultat 
4.1 Kartläggning av användning 
I kommande avsnitt kartläggs respondenternas smartphone-användning. Vi har främst 

undersökt i vilken utsträckning respondenterna använder sina smartphones, hur många 

timmar, när på dygnet och med vilken frekvens. Frågor om hur och till vad de använder sina 

smartphones till kommer även att behandlas, främst utifrån den socialpsykologiska teorin 

uses and gratifications. Avslutningsvis behandlas också eventuella konsekvenser som kan 

uppstå av intensiv smartphone-användning. 
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4.1.1 Användningsfrekvens 
Inledningsvis fick såväl universitetsstudenterna som högstadieeleverna svara på hur ofta de 

tror att de låser upp sina smartphones per dag (se bilaga 1, sida 46 samt bilaga 2, sida 50), 

alltså hur många gånger de faktiskt slår in sin kod, eller på annat sätt “öppnar” sin 

smartphone. Svarsalternativen sträckte sig mellan ”10 gånger” och ”Fler än 150 gånger”. Det 

man tydligt kan se är att de två svarsalternativen med högst antal upplåsningar per dag, det 

vill säga 125 gånger och fler än 150 gånger, utgör en större procentandel bland eleverna i 

årskurs sju än bland universitetsstudenterna. Paradoxalt nog är också att de två 

svarsalternativen med lägst antal upplåsningar, 10 gånger respektive 25 gånger, också är 

procentuellt större bland ungdomarna i årskurs sju. Trots att de båda grupperna har svarat 

olika, blir medelvärdet av svarsresultaten därmed slående lika; 67,3 gånger per dag för 

ungdomarna och 67,7 gånger för universitetsstudenterna (se tabell B1, sida 54).  

 

Som klargjorts i avsnittet 2.1 Användande av smartphones finns det flera olika studier om hur 

många gånger vi aktivt ägnar uppmärksamhet åt våra smartphones per dag. Enligt 

applikationen Slidejoy är snittantalet bland ungdomar och unga vuxna 49 gånger per dag, 

medan applikationskaparen bakom Locket menar att det i snitt är så högt som 110 gånger per 

dag. I vår undersökning visade sig medelvärdet, som ovan redovisats, bland såväl barnen i 

årskurs sju som studenterna vid Stockholms universitet vara cirka 67 gånger per dag, ett 

resultat som därmed hamnar mellan resultaten från Slidejoy och Locket (Shu, Sanna:2014, 

Aamoth, Doug:2014). 

 
Tabell 1: Medelvärdet av antal timmar/dygn samt rimliga timmar/dygn 

 
 

När det kommer till hur många timmar de två olika respondentgrupperna uppskattningsvis 

använder sina smartphones per dag kan man se att frågan genererade många olika svar och att 

många respondenter också svarade med en decimal. I stora drag ser man dock att de 
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respondenter som använder sin smartphone upp till endast en timme per dag är 26 procent hos 

den äldre gruppen och bara 18 procent hos den yngre. När det kommer till ett specifikt antal 

timmar har flest äldre svarat tre timmar (17 procent) tätt följt av fyra timmar med en 

procentandel mindre. Tredjeplatsen, vilken utgörs av 14 procent, har svarat två timmar per 

dag. Hos de yngre har flest svarat två timmar, följt av tre och fem timmar per dag (se tabell 

B6, sida 56). Däremot är det en större spridning bland de yngre, särskilt bland de högre 

antalen timmar, vilket gör att högstadieelevernas medelvärde blir högre än de äldres; 

medelvärdet för de yngre är över fyra timmar per dag medan samma siffra är drygt 3,5 för de 

äldre studenterna. Detta innebär dock att resultaten inte avviker från varandra på signifikant 

sätt. 

 

Att addera sitt användande under en dag, och uppskattningsvis svara på hur många timmar det 

sammanlagt blir kan vara svårt. Frågan är trots detta fortfarande relevant, speciellt i samband 

med hur många timmar respondenterna anser vara rimligt att använda sin smartphone under 

en dag. Genomförda undersökning visar på att ungdomarna är mer toleranta till en mer 

intensiv användning. Om man jämför medelvärdena med föregående resultat visar det sig att 

eleverna i årskurs sju i snitt anser att 3,2 timmar per dag är rimligt, medan 

universitetsstudenterna anser att 2,85 timmar per dag är rimligt. Detta resultat blir, trots att 

signifikansnivån fortfarande är låg, i förhållande till hur mycket respondenterna egentligen 

anser att de använder sina smartphones mycket intressant. Ungdomarna använder den i snitt 

nästan en timme mer än vad de anser vara rimligt, medan de vuxna använder den cirka 0,7 

timmar mer än vad de anser vara rimligt. Många vet alltså, eller i alla fall tror, att de använder 

den mer än vad de anser vara rimligt. 

 

I och med den intensiva användningen som visat sig vara ett faktum i undersökningen, kan 

man fundera över om människor någonsin tar en paus och stänger av sina smartphones. I 

årskurs sju visade det sig att nästan 45 procent aldrig stänger av sina smartphones, på 

universitetet var siffran ännu högre; nästan 70 procent. De övriga svaren bland 

universitetsstudenterna var något utspridda, men ingen svarade att de stänger av sin 

smartphone mer än 10 gånger per vecka. Majoriteten bland de ungdomar som ibland stänger 

av sin smartphone svarade också upp till max 10 gånger per vecka, undantagsvis från sex 

stycken respondenter som svarade fler gånger, med 37,5 gånger som högsta notering per 

vecka (se tabell B18, sida 61). Det ska dock nämnas att en gång per vecka är det näst mest 
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valda alternativet, efter noll gånger. Det skiljer sig alltså en hel del mellan de båda grupperna 

och Cramer’s V-värdet hamnar därför på 0,387 (se tabell B20, sida 63). 

 

Skillnaden kan ha flera olika förklaringar, men en trolig anledning kan vara att ungdomarnas 

användande regleras av restriktioner i såväl hemmet som i skolan (se bilaga 3, tabell B69). 

Högstadieungdomarna har alltså inte alltid chansen att bestämma själva över sitt användande.  

Det ska slutligen tilläggas att ett par respondenter även har svarat att när de väl stänger av sina 

smartphones så beror de på att de startar om den, för att de upplever att telefonen inte fungerar 

som den ska.  

4.1.2 Motiv och behov 
Som inledningsvis nämnt varnar forskare om att smartphones kan orsaka stress men 

paradoxalt säger sig många i genomförda undersökning använda sin smartphone för 

avslappning. Skillnaderna mellan de två respondentgrupperna är inom detta område 

förhållandevis små; 27 procent av ungdomarna och 22 procent av de äldre anger att det 

stämmer mycket bra att de använder sina smartphones för avslappning. Att det stämmer 

ganska bra säger drygt 29 respektive 34 procent. Det är alltså över hälften av de båda 

respondentgrupperna som anser att de, mer eller mindre, använder sina smartphones i 

avslappnande syfte. Samtidigt ställer sig en relativt stor del av båda grupperna sig neutrala till 

frågan; över en tredjedel av de yngre och över en fjärdedel av den äldre gruppen svarade 

”varken eller”. De som i olika grad svarade det inte stämmer är alltså i klar minoritet bland 

respondenterna (se tabell B22, sida 64). 

 

Ännu fler säger sig använda sina smartphones som tidsfördriv. Återigen har grupperna svarat 

någorlunda samstämmigt, även om det är en något större andel av den äldre gruppen som 

anser att det stämmer både mycket och ganska bra: 
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Tabell 2: Korstabell av variablerna Tidsfördriv och Åldersgrupp 

 
 

Ytterligare ett behov, eller motiv som vissa forskare föredrar att benämna det, som utifrån ett 

uses and gratifications-perspektiv är centralt är att genom medier tillhandahålla sällskap. 

 
Tabell 3: Korstabell av variablerna EnsamOffentligMiljö och Åldersgrupp 

 
 

Ovanstående tabell visar på hur respondenterna har svarat på frågan “Om du befinner dig 

själv i en offentlig miljö, exempelvis på ett café, kan det då hända att du tar upp din 
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smartphone för att slippa känna dig ensam?”. Åldersgrupperna har svarat väldigt enhetligt; det 

är över 8 av 10 av samtliga respondenter som åtminstone stundtals använder sina smartphones 

för att slippa känna sig ensamma i olika situationer, och kanske också för att slippa känna sig 

exponerade. 

 

Att det inte finns någon märkbar skillnad mellan undersökningens två olika 

respondentgrupper innebär att sannolikheten för att variabeln skulle vara åldersbestämd är 

näst intill obefintlig. Våra smartphones tycks alltså ha en märkbar sällskapsgivande roll, för 

såväl högstadieeleverna som universitetsstudenterna. Att ensam kliva in i en befolkad miljö 

kan för många människor kännas otryggt och en känsla av att man är “utstirrad” kan lätt 

infinna sig. Ofta kan denna känsla minska eller försvinna helt om vi istället befinner oss i 

sällskap med någon eller något, i det här fallet en smartphone. Smartphones ger oss dock inte 

bara en känsla av socialt sällskap i situationer vi känner oss ensamma eller otrygga i, de 

hjälper oss även att avskärma oss från den fysiska verkligheten och distrahera oss från vår 

omgivning (Auter 2007:144). 

 

Teorin uses and gratifications förklarar varför människor använder medier och vilka behov 

användandet fyller hos människor. Smartphones är förvisso inte ett medium i sig, utan en 

apparat som konvergerar många olika medier. Vad som kunnat påvisas i denna undersökning 

är dock att flera av de behov som uses and gratifications-teorin traditionellt behandlar, det vill 

säga till exempel avslappning, förströelse eller sällskap, är behov som via smartphones tycks 

uppfyllas, eller åtminstone används för att försöka uppfyllas. 

 

Teorin uses and gratifications tillskriver mediepubliken en stor frihet och menar att människor 

själva aktivt väljer vilka medier de konsumerar, något som i dagens medielandskap både kan 

bekräftas, men samtidigt ifrågasättas. Som den tidigare nämnda undersökningen Adobe 

Digital Index visar kommer 23 procent av alla webbplatsbesök i Sverige i dag från 

smartphones, det vill säga teknikenheter som likt en konvergens är en samling av flera olika 

medier. Trots att ny teknologi som smartphones ur denna aspekt ställer mindre krav på 

aktivitet hos användaren, som i princip endast skulle behöva konsumera de medier som andra 

valt åt hen, genom att dela information i sina Facebook-flöden, kan det komplext nog även ge 

människor en större valmöjlighet, eftersom smartphones gör flera medier mer lättillgängliga. 

Precis som Ruggiero anser finns det därför skäl att tro att ny teknologi, som innebär fler och 

fler medieval för människor, kan öka tilltron till uses and gratifications-teorin. Människor 
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behöver inte längre planera sin mediekonsumtion i form av att exempelvis anpassa sig efter 

radio- och tv-tablåer, utan istället kan man själv välja vad, när och hur man ska lyssna eller 

titta på ett viss radio- eller tv-program i form av exempelvis poddradio eller webb-tv. 

4.1.3 Smartphones och psykiska besvär 
Precis som teorin uses and gratifications fastställer använder vi alltså medier för att 

tillfredsställa olika behov. Dock verkar dagens intensiva användning av smartphones inte bara 

tillfredsställa behov, utan även skapa nya. Genom utförda undersökning framgår det nämligen 

att nära hälften av samtliga respondenter känner sig beroende av sin smartphone: 

 
Tabell 4: Korstabell av variablerna Beroende och Åldersgrupp 

 

 
 

Som en av respondenterna i undersökningen påpekade är det här viktigt att skilja på ett fysiskt 

och psykiskt beroende. Man skulle kunna hävda att man kan känna ett fysiskt beroende av en 

smartphone, eftersom den hjälper oss att när som helst tillhandahålla “nödvändig” 

information, så väl på en avancerad nivå som på en vardaglig nivå i form av GPS, 

reseplanerare etcetera. Men det finns även många som skulle identifiera ett psykiskt beroende 

av smartphones. Att exempelvis inte ha tillgång till sin smartphone på grund av att situationen 

kräver att den är avstängd eller för att man har glömt den, kan i många fall leda till stress och 

prestationsångest. 10 procent av den yngre gruppen och 17 procent av den äldre gruppen 

uppger nämligen att de ofta upplever prestationsångest av till exempel obesvarade samtal eller 

sms. Strax under hälften av de yngre, och över hälften av de äldre anser att de upplever 

prestationsångest ibland (se tabell B38, sida 69). 
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Ett psykiskt beroende av smartphones skulle kunna liknas vid ett spelberoende, där 

användarna är rädda för att ett mindre engagemang i sin telefon och ens mobila kontakter kan 

göra att de går miste om något betydelsefullt. Att ständigt vara uppkopplad innebär alltså att 

vi blir mer och mer rädda för att vara “nedkopplad”, vilket exemplifieras av Larry Rosen i 

iDisorder (2012) med studier om bland annat sms-beroende barn som löper större risk för att 

få sömnproblem. Enligt Rosen kan smartphones vara en huvudfaktor bakom att många 

människor i dag känner sig stressade eller lider av just sömnsvårigheter. Detta beroende blir 

även tydligt i och med vår egen undersökning; omkring 70 procent av alla respondenter 

upplever ibland eller ofta att deras smartphones orsakar dem stress, ett resultat som går att se 

bland såväl barnen i årskurs sju som studenterna vid Stockholms universitet (se tabell B42, 

sida 70). 

 

Att alla som svarade att de är beroende inte hade Rosens kunskap om vad ett beroende 

egentligen är, är något man måste utgå ifrån. Man kan heller inte veta exakt vilka värderingar 

respondenterna har lagt i ordet beroende. Det blir också, precis som Rosen påpekar, svårt att 

definiera vad ett beroende verkligen är i det här sammanhanget, då smartphones är något som 

väldigt många människor använder i hög utsträckning. Att de som i undersökningen svarade 

att de känner sig beroende upplever hälsoproblem på grund av sina smartphones är nämligen 

inget man kan ta för givet. Däremot är det inte heller svårt att tro att vissa av de aspekter som 

Rosen och Darmell nämner om ett beroende är något som respondenterna faktiskt upplever. 

Man kan till exempel fundera över hur respondenterna egentligen hade upplevt en dag utan 

sina smartphones, med tanke på hur många av dagens timmar som då skulle fyllas av något 

annat. 

 

Att respondenterna också, som redovisats i tidigare avsnitt, använder sina smartphones mer än 

vad de själva anser rimligt kan också vara ett tecken på en typ av beroende. Ett symptom för 

att vara beroende är enligt Rosen att man undviker verkliga sociala sammanhang, något som 

den här undersökningen kommer att återkomma till i ett senare avsnitt. Att så många av våra 

respondenter känner främst stress, men också prestationsångest, av sitt användande (eller 

icke-användande) påvisar åtminstone en del av de problem som kommer av att vara så fäst vid 

sin smartphone. I och med de problem som både Darmell och Rosen anser att ett överdrivet 

användande och beroende borde dessa resultat betraktas som oroande. 
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4.2 Ersättning 
I det här avsnittet redogörs för resultat som behandlar smartphones ersättande roll för våra 

fysiska interpersonella relationer. 

 
Tabell 5: Korstabell av variablerna TidPåDygnet och Åldersgrupp 

 
 

Korstabellen “TidPåDygnet * Åldersgrupp” visar hur studenter i årskurs sju respektive 

studenter vid Stockholms universitet svarat på frågan “Under vilken tid på dygnet använder 

du din smartphone mest frekvent?”. I enkäten erbjöds respondenterna två svarsalternativ, 

nämligen “Under skol-/arbetstid” och “Under fritiden”. Tabellen visar att nästan 90 procent 

av grundskoleungdomarna svarade att de använder sin smartphone mest frekvent under sin 

fritid, medan motsvarande siffra bland de universitetsstuderande var cirka 93 procent. 

Sammanlagt svarade 92 procent av samtliga respondenter att användandet av smartphones 

främst är koncentrerat till deras fritid. Det var således endast 10 procent respektive 7 procent 

som svarade att de använder sin smartphone främst under skol- eller arbetstid. 

 

Resultatet som framgår i tabellen ovan visar alltså att respondenternas användande av 

smartphones är mest frekvent under fritiden, vilket i många fall är den tid på dygnet som 

utgörs av socialt umgänge. Detta resultat tyder således på att smartphones i dag skulle kunna 

ha en ersättande roll i människors sociala umgängesliv då tid som skulle kunna nyttjas till 

kvalitativa, fysiska interpersonella relationer istället vigs åt användandet av smartphones. 

 

Att en majoritet av respondenterna använder sina smartphones mest frekvent under sin fritid 

är alltså tydligt. Men, för att undersöka om detta faktum påverkar, och till och med ersätter, 

människors fysiska interpersonella relationer ställdes i enkäten frågan “Känner du ett lika 
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stort behov av att träffa dina vänner (ansikte mot ansikte) på din fritid när du kan umgås med 

dem via din smartphone?”. Sammanlagt svarade nästan en tredjedel att behovet inte är lika 

stort att verkligen ses, utan att smartphones faktiskt kan ersätta verkliga möten. Det skiljde sig 

dock väsentligt mellan de två respondentgrupperna; i årskurs sju var siffran 43 procent medan 

den var hälften så låg hos universitetsstudenterna. Det finns alltså en tydlig diskrepans mellan 

ungdomarna och de vuxna – den åldersgrupp som faktiskt haft ett längre liv utan och innan 

smartphones. Det sambandet bekräftas också med ett relativt högt Cramer’s V-värde på 0,27 

(se tabell B50, sida 73). 

 

Undersökningen av det här området kompletterades bland annat med en något mer nyanserad 

fråga, där respondenterna fick chansen att på ett utförligare sätt gradera sina svar. Frågan som 

ställdes var; ”Vilket alternativ stämmer bäst på påståendet; om du inte hade en smartphone 

skulle du träffa dina vänner (ansikte mot ansikte) mer ofta. 

 
Tabell 6: Korstabell av variablerna TräffaVänner och Åldersgrupp 

 
Cramer’s V = 0,27 

 

Man kan tydligt se att även resultatet av den här frågan skiljer sig mellan de två 

åldersgrupperna. Det är återigen över dubbelt så många av de yngre som anser att det stämmer 

mycket bra. Det är dessutom en fjärdedel av ungdomarna som anser att det stämmer ganska 
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bra. Man kan även se en markant skillnad bland de som anser att stämmer ganska dåligt och 

mycket dåligt, där de äldre är i majoritet. Även här har vi ett Cramers V-värde på 0,27, vilket 

stämmer bra överens med den tidigare frågan (“Känner du ett lika stort behov av att träffa 

dina vänner (ansikte mot ansikte) på din fritid när du kan umgås med dem via din 

smartphone?”). 

 

De två ovanstående frågorna som precis har redovisats pekar på, även om svaren skiljer sig en 

del procentuellt, att många av respondenterna onekligen anser att smartphones ersätter 

verkliga möten. Det går även att utläsa vissa skillnader mellan de båda åldersgrupperna, där 

den yngre respondentgruppen förhåller sig mer positivt till smartphones ersättande roll för 

socialt umgänge, ansikte mot ansikte. 

 

En annan aspekt som behandlades med den äldre gruppen av respondenter, då de är den enda 

som skulle kunna ha någon större uppfattning om detta, var huruvida de ansåg att de träffade 

sina vänner (ansikte mot ansikte) mer regelbundet innan de började använda smartphones: 
 

Figur 1: Cirkeldiagram InnanSmartphones 
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Det resultat man kan se i cirkeldiagrammet liknar de resultat som presenterats från den äldre 

respondentgruppen på de två föregående frågorna som också berör ersättning. I jämförelse 

med föregående fråga, om respondenterna känner samma behov av att träffa sina vänner 

ansikte mot ansikte när de kan umgås via sina smartphones, skiljer sig visserligen 

procentsatserna en del åt. Däremot var det 20 procent som svarade att det stämmer mycket bra 

eller ganska bra (6 och 14 procent) att de skulle träffa sina vänner oftare om de inte hade en 

smartphone, vilket är exakt samma svar som man kan utläsa på frågan i cirkeldiagrammet. 20 

procent (6 och 14 procent) svarade alltså också att de de facto brukade träffa sina vänner mer 

regelbundet innan de började använda smartphones. 

 

Som det i tidigare stycken framgår finns det här en markant skillnad mellan eleverna i årskurs 

sju och studenterna vid Stockholms universitet. Resultatet pekar på en högre grad av 

acceptans hos de yngsta respondenterna gällande smartphones ersättande roll i våra sociala 

liv, något som skulle kunna vara ett resultat av en mer oproblematiska syn på tekniken som en 

följd av att ha “vuxit upp” med den. Men trots att det är en klar majoritet bland de 

universitetsstuderande som anser att de fortfarande har ett behov av att träffa sina vänner i 

fysiska sammanhang är det mer än en femtedel som medger sin smartphone just som ett 

ersättande medel. 

 

Huruvida ensamhet är en förutsättning för eller en konsekvens av människans intensiva 

användning av smartphones är svårt att säga. Att smartphones i många fall tycks ha ersättande 

roll i människors sociala liv kan å ena sidan bidra till att vi blir allt “sämre” på att vara 

ensamma, eftersom smartphones alltid erbjuder oss en slags villkorslös underhållning och 

socialt umgänge: “We'd rather text than talk.” (Turkle 2011:1). Å andra sidan kan ensamhet 

komplext nog vara en förutsättning för socialt umgänge, eftersom vi då inte behöver bli 

distraherade från våra smartphones. 

 

Som Turkle pekar på med sin boktitel Alone Together verkar ett resultat av människans 

intensiva användning av smartphones alltså vara att vi bortprioriterar verkliga fysiska sociala 

sammanhang och att vi komplext nog tillsammans blir allt mer ensamma. Men en annan 

viktig aspekt av smartphones ersättande roll är att våra nya sociala interaktioner, det vill säga 

via våra mobila enheter, saknar flera av de element som våra fysiska sociala interaktioner, 

enligt Dimbleby och Burton (1997), bygger på. Element som det icke-verbala språket 

försvinner helt med kommunikationsformer som sms och Facebook-meddelanden, där 
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personerna som interagerar med varandra inte kan se varandra och därmed inte läsa in 

paralingvistiska inslag så som gester, kroppsspråk eller ansiktsuttryck. De övriga elementen, 

det vill säga det verbala språket, de deltagandes sociala relation och den sociala kontexten, 

återfinns förvisso även i en digital interaktion, men då under helt andra förutsättningar. 

Språket förkortas och förenklas och den sociala kontexten blir en slags neutral internet-miljö. 

 

I vår utförda undersökning går det att finna tecken på att vi uppfattar våra relationer via våra 

smartphones mindre krävande än de i verkligheten. Av samtliga högstadieelever var det 

endast 10 procent som svarade att de kan känna prestationsångest av obesvarade sms, 

telefonsamtal etcetera, medan det var hela 45 procent som svarade att de inte gör det. En 

förklaring bakom detta kan vara att man inte tillskriver kontakter via exempelvis Facebook 

och sms samma verklighetsgrad och att dessa inte orsakar samma sociala press på en som ens 

verkliga och fysiska relationer.  

4.3 Distraktion 
I det här avsnittet redogörs för resultat som behandlar smartphones som en källa till 

distraktion för våra fysiska interpersonella relationer.  

4.3.1 Smartphones – en ny källa för konflikter? 

Som Turkle beskriver är smartphones i dag en viktig källa för distraktion för människors 

interpersonella relationer. Men, samtidigt som det blir allt vanligare att fysiska samtal avbryts 

av sms, telefonsamtal eller Facebook-meddelanden ökar vår tolerans för just denna 

distraktion. 

 

I genomförda undersökning tillfrågades respondenterna huruvida de känner irritation över att 

deras vänner, partner eller familjemedlemmar spenderar för mycket tid på sina smartphones. I 

årskurs sju var det endast en dryg sjättedel som ansåg att det var någonting som skedde ofta, 

medan motsvarande siffra bland universitetsstudenterna var närmare en tredjedel. Däremot 

svarade över hälften av högstadieeleverna att de ibland kände irritation över att personer i 

deras omgivning spenderade för mycket tid på sina smartphones medan en tredjedel uppgav 

att de aldrig kände irritation. Studenterna på Stockholms universitet svarade något lägre, 44 

procent, att det skedde ibland och en fjärdedel svarade att de aldrig kände irritation (se tabell 

B59, sida 76). 
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Respondenterna fick även frågan “Upplever du att smartphones stör dina verkliga samtal 

(ansikte mot ansikte)?”. 

 

Tabell 8: Korstabell av variablerna StörVerkligaSamtal och Åldersgrupp 

 
Cramer’s V = 0,24 

 

I korstabellen ovan kan man utläsa skillnaden mellan eleverna i årskurs sju och studenterna på 

universitet. Det är ungefär 6 procentenheter fler universitetsstudenter som ofta känner att 

smartphones är ett störande moment i verkliga samtal än bland ungdomarna. Det är överlägset 

flest respondenter som har svarat “Ibland” inom de båda grupperna. Intressant att notera är att 

det är drygt 10 procent som aldrig känner sig störda bland universitetsstudenterna, 

motsvarande siffra i årskurs sju är drygt 30 procent. Det anmärkningsvärda är alltså att det år 

så många färre ungdomar som inte anser att smartphones är ett störande moment i vardagen. 

Detta resulterar också i ett Cramer’s V-värde på 0,24, vilket anses vara ett högt 

sambandsmått.  

 

Vid en jämförelse av tabell B63 (sida 78) och tabell B59 (sida 76) går det att konstatera att 

utfallen av de två nyss nämnda frågorna om huruvida smartphones kan orsaka irritation eller 

vara ett störande moment för fysiska samtal, ansikte mot ansikte är förhållandevis lika. Det 

var drygt dubbelt så många av barnen som inte tyckte att sin omgivnings smartphone-

användning var distraherande eller irriterande, samt en stor majoritet som ansåg att det kunde 

vara ett problem ibland, men inte alltid. 
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Ovanstående resultat kan framför allt ha två väsentliga förklaringar. En av dem är att 

distraktionen som smartphones i dag skapar är såpass naturlig att det inte längre är något vi 

reflekterar över. Det är inte längre oartigt att be personen eller personerna man för en 

konversation med att vänta på grund av ett inkommande samtal. Denna acceptans för avbrott 

är till och med så pass vedertagen att man i många sammanhang inte ens behöver ursäkta sig 

eller be den man interagerar med vänta, det är istället något som många gånger tas för givet. 

 

En annan viktig förklaring till ovanstående resultat är människors förmåga att “multitaska”. 

Att vi inte uppfattar smartphones integration i våra fysiska samtal som ett lika stort problem i 

dag behöver inte enbart bero på att vi hyser en större acceptans för det, utan för att vi helt 

enkelt är bättre på att sköta ett fysiskt samtal och svara på ett sms samtidigt. Dock blir det här 

intressant att fundera över hur bra vi egentligen är på att multitaska och sköta flera 

konversationer samtidigt, utan att den mellanmänskliga kommunikationen påverkas. Enligt 

Dimbleby och Burton (1997) bygger en fokuserad interaktion nämligen på att två eller flera 

människor ägnar varandra full uppmärksamhet som leder till ett socialt utbyte. För att en 

social transaktion ska kunna ske mellan två eller flera människor krävs det alltså ett 

ömsesidigt flöde mellan reaktioner, handlingar och inflytande (Dimbleby & Burton 

1997:117). Att det genom multitasking går att upprätthålla en social transaktion som här 

beskrivet samtidigt som man ägnar fokus på sin smartphone verkar dock därför för en 

”vanlig” människa svårt och kanske till och med omöjligt. 

 

Resultatet visar alltså att en stor andel av både högstadieeleverna och universitetsstudenterna 

svarade “Ibland” och “Nej, aldrig” på frågorna “Kan du känna irritation över att dina 

vänner/partner/familjemedlemmar spenderar för mycket tid på sin smartphone?” och 

“Upplever du att smartphones stör dina verkliga samtal (ansikte mot ansikte)?”. Men, det 

visar samtidigt att andelen som svarade “Ja, ofta” på den första frågan är dubbelt så stor bland 

universitetsstudenterna än högstadieeleverna. Det var även betydligt fler högstadieelever än 

universitetsstudenter som svarade “Nej, aldrig” på den andra frågan. Denna differens 

överensstämmer med hypotesen att barn och ungdomar, vilka har lite, eller helt saknar, 

erfarenhet av ett liv utan smartphones, har en mer okritisk syn på teknikens inverkan på vårt 

sociala liv. 

 

För att ytterligare undersöka huruvida smartphones påverkar våra interpersonella relationer 

genom distraktion ställde vi frågan “Händer det att smartphones orsakar konflikter i ditt 
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förhållande?” till studenterna vid Stockholms universitet samt frågan “Händer det att 

mobiltelefonen orsakar konflikter hemma?” till eleverna i årskurs sju. Av de 51 personer 

bland universitetsstudenterna som befann sig i ett förhållande svarade 38 stycken att de inte 

upplever att smartphones orsakar konflikter i deras förhållande, medan 13 svarade att de gör 

det. Av samtliga respondenter som befann sig i ett förhållande var det alltså 25,5 procent, det 

vill säga en fjärdedel som upplever att smartphones är en orsak till konflikt i förhållandet (se 

tabell B66, sida 79). Av högstadieeleverna var det 29,5 procent som svarade “Ja” och 70,5 

procent svarade “Nej” på frågan om deras mobiltelefoner orsakar konflikter hemma, ett 

resultat som jämförelsevis liknar det ovan (se tabell B67, sida 79). 

 

Trots att eleverna i årskurs sju enligt tidigare nämnt resultat verkar ha en något mindre kritisk 

syn på smartphones inverkan på våra interpersonella relationer tycks de i samma grad som 

universitetsstudenterna uppleva att tekniken kan vara en konfliktkälla i den privata miljön. 

Undersökningen visade även att smartphones i vissa familjer är en så stor källa till konflikter 

att det i hemmet finns vissa bestämmelser kring familjemedlemmarnas användande. Bland 

högstadieeleverna svarade nämligen 17 procent att de har regler för sitt smartphone-

användning i sitt hem (se tabell B68, sida 79). Det var exempelvis flera som inte fick använda 

sin smartphone efter att hen gått och lagt sig: “Att jag inte får ha den när jag går och lägger 

mig.”. Andra vanliga exempel på regler var att det smartphones inte får användas vid 

matbordet: “Vi har inga regler men typ inte ha den vid matbordet”, eller att läxläsning alltid 

måste prioriteras före smartphone-användning: “Jag svarade både ja och nej eftersom några 

gånger så kan jag ha regler när jag har prov den dagen eller så men annars så har jag inre 

regler.”. Frågan genererade även svar som: “För när jag var liten så spelade vi tillsamans spel 

ungefär en gång i veckan nu gör vi aldrig det. (det är jag som vill sätta regler för mobil 

användandet)” [Sic!]. 

 

Som i tidigare avsnitt klargjorts tycks smartphones ha påverkat människans sociala 

umgängesliv, något som en majoritet av respondenterna, 57 procent, vid Stockholms 

universitet bekräftade (se tabell B69, sida 80). Vad undersökningen även visade var att det 

endast var en liten grupp, nämligen 11 procent, som upplever denna förändring som positiv. 
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Tabell 9: Frekvenstabell PositivtNegativt 

 
 

Att majoriteten av respondenterna vid Stockholms universitet upplever att smartphones haft 

en negativ inverkan på fysiska sammanhang som till exempel familjemiddagar verkar 

motsägelsefullt i förhållande till resultatet i tabell B59, sida 76. Enligt denna tabell är det 

nämligen fler studenter som menar att de inte brukar bli irriterade över sin omgivnings 

intensiva smartphone-användning. 

4.4 Stöd för direktkommunikation 
I följande avsnitt beskrivs hur smartphones kan utgöra ett verktyg för fysisk 

direktkommunikation. 

 

Ett tredje viktigt område för smartphones påverkan på våra interpersonella relationer är dess 

förmåga att underlätta för direktkommunikation. Som tidigare nämnt går det i Frykbergs och 

Svanborgs kandidatuppsats Den portabla ringprylen att se hur smartphones framställs som 

hjälpmedel och verktyg för fysiska samtal, det vill säga samtal som sker mellan två eller flera 

personer, ansikte mot ansikte. Frykberg och Svanborg skriver följande:  

 
Att mobilen används som ett verktyg var någonting som fastställdes i våra fokusgrupper. Dels som 

ett hjälpverktyg men också som ett hjälpmedel att umgås med varandra. Exempelvis att visa en 

bild för några av sina vänner. (Frykberg & Svanborg 2014:35) 

 

Detta är något som även går att se i vår studie: 
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Tabell 10: Korstabell av variablerna VerktygFysiskaSamtal och Åldersgrupp 

 
 

Tabellen ovan visar att majoriteten av både eleverna i årskurs sju och studenterna vid 

Stockholms universitet ställer sig positiva eller neutrala till frågan “Använder du din 

smartphone för att underlätta för ett fysiskt samtal (ansikte mot ansikte)?”. Den grupp som 

ställde sig mest positiva till påståendet var dock ungdomarna i årskurs sju.  

5. Slutsats och diskussion 
I det här avsnittet sammanfattas och diskuteras resultatet utifrån frågeställningarna. 

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka ungdomars i årskurs sju och 

universitetsstuderandes användande av smartphones samt eventuella konsekvenser av detta 

användande. Centralt i uppsatsen har även varit att jämföra hur de olika åldersgrupperna ser 

på smartphones påverkan på våra interpersonella fysiska relationer, ansikte mot ansikte.   

 

För att besvara undersökningens första frågeställning bads respondenterna att 

uppskattningsvis svara på frågor som hur många gånger de låser upp, det vill säga ”öppnar”, 

sina smartphones per dag, hur många timmar de i snitt tror att de ägnar åt sina smartphones 

per dag samt hur många timmar de i snitt anser vara rimligt att spendera på sina smartphones 

per dag. I vår hypotes utgick vi från att ungdomar, med mindre erfarenhet av ett liv utan 
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smartphones, har en mer okritisk syn på teknikens inverkan på vårt sociala liv än vad vuxna 

har. Vi förutspådde även att ungdomar på grund av detta skulle använda sina smartphones 

mer intensivt och också anse det vara rimligt. Resultatet visade att spridningen mellan svaren 

bland eleverna i årskurs sju, för såväl antal upplåsningar som antal timmar och antal rimliga 

timmar, var betydligt större än bland universitetsstudenterna som svarade mer enhetligt. Trots 

att respondentgruppernas kurvor skiljde sig stort blev dock medelvärdena av svaren hos de 

båda respondentgrupperna slående lika, på vissa frågor till och med näst intill identiska. Vid 

en kvantitativ mätning av människors smartphone-användning är inte enbart den aktiva 

användningen relevant, utan även den inaktiva. Undersökningen visade att nästan hälften av 

eleverna i årskurs sju aldrig stänger av sina smartphones, medan motsvarande siffra bland 

universitetsstudenterna var hela 70 procent. 

 

Att smartphones i dag upptar en stor del av människors uppmärksamhet framgår alltså av vår 

undersökning. Intressant blir därför även att reflektera över vilka motiv och behov som ligger 

bakom detta, förhållandevis nya, beteende. Som den klassiska medieteorin uses and 

gratifications förklarar använder människor olika medier i hög grad för att tillfredsställa vissa 

fundamentala behov, som till exempel avslappning. Vår genomförda undersökning visar just 

att ungefär hälften av de båda respondentgrupperna anser att avslappning är en viktig källa 

bakom deras smartphone-användning, samtidigt som desto fler menar att de i hög grad 

använder sina smartphones som ett tidsfördriv. Ett annat bakomliggande motiv till människors 

smartphone-användande är att de genom teknologi kan tillhandahålla sällskap, något som 

enligt undersökningen inte är åldersberoende eftersom högstadieeleverna och 

universitetsstudenterna svarade relativt enhetligt. Drygt 83 procent av de tillfrågade i 

undersökningen bekräftade nämligen smartphones förmåga att tillfredsställa ett behov av 

sällskap.  

 

Genom vår undersökning har vi även kunnat konstatera att en stor majoritet av både unga och 

vuxna använder sina smartphones mer än vad de anser vara rimligt, vilket speglar tidigare 

nämnda forskningsresultat som visar på att människor smartphone-användning många gånger 

är väldigt intensivt och omfattande. Resultatet pekar även på att vi accepterar ett omfattande 

användande av smartphones samtidigt som vi kunnat identifiera problematiken med det. 

Frågan är dock om vi är tillräckligt medvetna och angelägna för att åtgärda det. 
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Som tidigare nämnt talar forskare som till exempel Larry Rosen inte längre om en ovanligt 

intensiv mobilanvändning utan till och med om ett ”mobilberoende”, något som även speglas 

i vår undersökning då anmärkningsvärda hälften av samtliga respondenter ansåg sig vara 

beroende av sina smartphones. Man anser helt enkelt att användningen många gånger är för 

intensiv, möjligtvis på grund av konsekvenser som bland annat stress eller prestationsångest. 

Cirka 70 procent av alla tillfrågade uppgav nämligen att de upplever stress orsakad av sina 

smartphones och 10 procent av de yngre samt 17 procent av de äldre uppgav dessutom att de 

ofta upplever prestationsångest på grund av till exempel obesvarade sms eller samtal. Nästan 

hälften av de yngre, och över hälften av de äldre svarade också att de upplever det ibland. 

 

För att besvara undersökningens andra frågeställning har vi utifrån kartläggningen av 

respondenternas användningsfrekvens och de bakomliggande motiven och behoven kunnat 

fastställa två viktiga konsekvenser av ett intensivt smartphones-användning för människors 

fysiska interpersonella relationer. Den första är de mobila enheternas ersättande roll i våra 

sociala liv. Studien visade att en klar majoritet av såväl högstadieungdomarna som 

universitetsstudenterna använder sina smartphones mest frekvent under sin fritid, vilket är den 

tid man vanligtvis ägnar mest tid åt åtminstone självvalt socialt umgänge. Att utifrån enbart 

detta resultat dra slutsatsen att människor bortprioriterar fysiska sociala interaktioner för sina 

smartphones är svårt, men något som stärker denna tes är att nästan hälften av respondenterna 

i årskurs sju menade att de inte känner samma behov av att träffa sina vänner på sin fritid när 

de istället kan ”träffa” dem via sina smartphones. Bland respondenterna vid Stockholms 

universitet var det istället 20 procent som menade att de inte känner samma behov av socialt 

umgänge, ansikte mot ansikte, och cirka 30 procent som ställde sig neutrala till frågan. 

Resultatet visade även på att antalet högstadieelever som menade att de skulle träffa sina 

vänner, ansikte mot ansikte, mer ofta om de inte hade en smartphone var betydligt fler än 

antalet universitetsstuderande.  

 

Den andra viktiga konsekvensen av intensiv smartphones-användning för människors fysiska 

interpersonella relationer är distraktion. Genom undersökningen har vi kunnat fastställa att en 

stor del av respondenterna kan känna irritation över att personer i deras närhet ägnar för 

mycket tid åt sina smartphones. Det var även betydligt fler högstadieelever än 

universitetsstudenter som aldrig upplevde att smartphones stör deras verkliga samtal, ansikte 

mot ansikte. Att toleransnivån är högre och inställningen mindre kritisk till smartphones 
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avgörande roll i vår vardag hos den yngre respondentgruppen än hos den äldre blir alltså även 

i denna aspekt tydligt.  

 

Den tredje och sista frågeställning behandlar i vilken mån smartphones-användning kan 

utgöra ett stöd för verkliga fysiska samtal, ansikte mot ansikte. Resultatet visade att framför 

allt den yngre respondentgruppen använde sina smartphones i just detta syfte. Närmare 60 

procent uppgav nämligen att de mer eller mindre använde sina smartphones för att underlätta 

för ett fysiskt samtal genom att till exempel visa en bild eller en film för den de pratade med. 

Bland universitetsstudenterna var siffrorna inte lika höga, drygt 45 procent ansåg att det 

stämde men inte i samma grad som ungdomarna. 

 

Utifrån det resultat som ovan sammanfattats finns intressanta slutsatser att diskutera. 

Inledningsvis är det värt att poängtera att teorin uses and gratifications varit mycket relevant 

för vår undersökning, såväl som ett teoretiskt underlag som en teoretisk riktlinje. Trots att den 

tillhör en av de klassiska medieteorierna och ofta har kritiserats för att vara för 

funktionalistisk och behavioristisk finner vi den fortfarande adekvat i många avseenden. Uses 

and gratifications-teorins idé om en aktiv mediepublik är i diskussionen kring en intensiv 

smartphones-användning intressant. På ett enkelt och smidigt sätt erbjuder smartphones sina 

användare avancerade interaktionsmöjligheter samt ett brett omfång av olika medier, något 

som å ena sidan förutsätter en aktiv publik, men å andra sidan komplext nog även passiviserar 

den. Samtidigt som användare med hjälp av smartphones lätt kan välja och sålla bland olika 

medier, fråntas man en del av sin valmöjlighet när man bara genom att ”scrolla” i sitt 

Facebook-flöde, vare sig man vill eller inte, förses med stora mängder information från såväl 

nyhetssidor och företag som sitt sociala kontaktnät på endast ett fåtal sekunder. 

 

Att medier fyller en psykologisk funktion hos människor genom att erbjuda dem en 

tillfredsställelse av deras grundläggande behov har alltså många gånger bevisats, och så även i 

denna undersökning. Vad som dock är värt att poängtera, med bland andra Philip J. Auters 

tankar om teorin uses and gratifications som bakgrund, är det nya ljus som smartphones tycks 

sprida över diskussionen. För aldrig förr har det var så lätt och smidigt för människan att 

genom medierat material tillfredsställa ett behov som förströelse eller sällskap – i dag finns 

medier nämligen inte längre bort än i våra byxfickor eller handväskor. 
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Av studien framgick det även att en stor del av de tillfrågade respondenterna kände sig 

beroende av sina smartphones. Detta är enligt oss visserligen anmärkningsvärt, men inte 

särskilt förvånande. Det räcker nämligen att se sig omkring på bussen en morgon för att se hur 

försjunkna många människor är i just sina smartphones. Som tidigare nämnt är det dock svårt 

att veta vad de respondenter som kände sig beroende har lagt för värderingar i ordet 

”beroende”. Men, att så pass många människor mer eller mindre ofta upplever stress och 

prestationsångest orsakad av smartphones pekar dock på ett ohälsosamt användande. Man 

skulle visserligen kunna argumentera för att människor känner sig stressade och upplever 

prestationsångest även utan smartphones, men trots det kvarstår det faktum att användandet 

av smartphones är utmärkande i den meningen att man numera ständigt förväntas vara 

tillgänglig och uppkopplad.  

 

Av vår undersökning kan vi också dra slutsatsen att smartphones numera har en ersättande 

funktion i människors sociala liv. Människors vilja att förflytta sina fysiska relationer till en 

digital miljö är förvisso inte ett helt nytt fenomen utan har snarare intensifierats med 

smartphones, eftersom teknik som datorer och telefoner har kunnat erbjuda oss detta sedan 

många år tillbaka. Smartphones, som erbjuder funktioner som till exempel videosamtal, ställer 

Dimbleby och Burtons (1997) traditionella definition av social interaktion på sin spets, 

eftersom element som exempelvis social kontext och ett icke-verbalt språk inte kan tillskrivas 

samma betydelse i en digital miljö som i en fysisk.  

 

Intressant att reflektera över är även resultaten rörande irritation och distraktion, här var 

respondenterna långt ifrån överens. Samtidigt som studien visade på att det var en stor andel 

av respondenter som upplevde att smartphones orsakar dem både irritation och distraktion, 

var det många som inte gjorde det. Varför vi nådde detta resultat, i en tid då vi använder våra 

mobila enheter så mycket och ofta att det till och med varnas om ”mobilberoende”, är 

intressant att fråga sig. En förklaring skulle kunna vara att smartphones har intagit en så 

”naturlig” plats i vår vardag att vi inte längre reflekterar över det. I dag kan vi nämligen 

avbryta ett fysiskt samtal för att besvara ett sms, Facebook-meddelande eller inkommande 

telefonsamtal utan att behöva ursäkta oss. Det har till och med blivit så socialt accepterat att 

många inte ens kallar det för att ”avbryta” ett samtal, utan hänvisar helt enkelt till begreppet 

”multitasking”.  
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Ytterligare en intressant slutsats av resultatanalysen är att högstadieungdomar förhåller sig 

mer positiva till smartphones som ett hjälpmedel för våra fysiska samtal – ansikte mot ansikte 

– än vad universitetsstudenter gör. Varför är svårt att svara på, men en anledning skulle kunna 

vara just det som undersökningen i mångt och mycket pekat på, nämligen att ungdomar har en 

något mindre kritisk syn på smartphones roll i våra liv – de använder den mer, ersätter i högre 

utsträckning sina interpersonella relationer med den, reflekterar mindre över distraktionen den 

skapar och integrerar den mer i sina fysiska samtal.  

 

Trots att skillnaderna mellan de yngre och de äldre respondenterna i vår undersökning inte var 

så stora som vi först förutspått, visade resultatet av studien, med utgångspunkt från bland 

andra Sherry Turkle och Larry Rosen, ändå på intressanta mönster, inte minst hos den yngre 

generationen som har lite erfarenhet av ett liv utan smartphones. Förutom att vi faktiskt verkar 

träffas mindre – ansikte mot ansikte – verkar vi inte längre känna samma behov av det, något 

som kan bero på att det både anses vara mindre tidskrävande och emotionellt lättare att 

upprätthålla sina relationer via just smartphones. Dock kan vår smartphones-användning ur 

denna aspekt riskera att skapa en slags förskjutning in i en kollektiv ensamhet, eftersom 

ensamhet blir en förutsättning för vårt “nya” socialt umgänge. Denna förskjutning skulle i 

framtiden även kunna betyda att det kommer anses vara viktigare att vara ”socialt kompetent” 

på sociala medier än i verkligheten, något som för framtida studier vore intressant att 

undersöka vidare. 
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Bilaga 1 
 

Enkätformulär universitet  
 
Vi är två studenter från Stockholms universitet och skriver just nu vår kandidatuppsats i 
medie – och kommunikationsvetenskap om människors vardagliga bruk av smartphones.  
 
Det är viktigt att du försöker svara på alla frågor, välj det alternativ som passar bäst! 
Enkäten är anonym. 
 
Tack på förhand! 
 
Agnes Regell 
agnes.regell@gmail.com 
Alfred Nyman  
alfrednyman@outlook.com 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Är du man eller kvinna?  
☐ Man 
☐ Kvinna 
 
2. Vilket år är du född? 
 
Årtal:  
 
3. När på dygnet använder du din smartphone mest frekvent? 
☐ Under arbets- och undervisningstid 
☐ Under fritiden 
 
4. Vilket alternativ stämmer bäst på frågan; uppskattningsvis hur många gånger “låser” 
du upp din smartphone per dygn? 
☐ 10 gånger 
☐ 25 gånger 
☐ 50 gånger 
☐ 75 gånger  
☐ 100 gånger 
☐ 125 gånger 

☐ Fler än 150 gånger 
 
5. Uppskattningsvis hur många timmar spenderar du i genomsnitt på din smartphone 
per dag? Här avses all typ av användning, så som applikationer, sms, musik, samtal, internet 
osv. 
 
Antal timmar: 
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6. Hur många timmar anser du vara rimligt att spendera på din smartphone per dag? 
Här avses all typ av användning, så som applikationer, sms, musik, samtal, internet osv. 
 
Antal timmar: 
 
7. Hur många gånger i veckan stänger du medvetet av din smartphone?  
 
Antal gånger: 
 
8. Använder du din smartphone som ett medel för avslappning? 
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dåligt 
 
9. Använder du din smartphone som tidsfördriv? 
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dålig 
 
10. Om du befinner dig själv i en offentlig miljö, exempelvis på ett café, kan det då 
hända att du tar upp din smartphone för att slippa känna dig ensam? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
11. Blir du stressad av att inte kunna använda din smartphone? 
☐ Ja, ofta 
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
 
12. Vilket alternativ stämmer bäst på påståendet; om du inte hade en smartphone skulle 
du träffa dina vänner (ansikte mot ansikte) mer ofta.  
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dåligt 
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13. Känner du dig beroende av din smartphone eller inte? 
☐ Ja, jag känner mig beroende. 
☐ Nej, jag känner mig inte beroende.  
 
14. Orsakar din smartphone prestationsångest hos dig, i form av exempelvis obesvarade 
samtal eller sms? 
☐ Ja, ofta 
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
 
15. Kan du känna irritation över att dina vänner/partner/familjemedlemmar spenderar 
för mycket tid på sin smartphone? 
☐ Ja, ofta 
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
 
16. Händer det att smartphones orsakar konflikter i ditt förhållande? 
☐ Ja 
☐ Nej 
☐ Är ej i ett förhållande 
 
17. Känner du ett lika stort behov av att träffa dina vänner (ansikte mot ansikte) på din 
fritid när du kan umgås med dem via din smartphone? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
18. Upplever du att smartphones har förändrat dina familjemiddagar, kompisträffar 
eller andra fysiska sociala sammanhang?  
☐ Ja 
☐ Nej 
☐ Vet ej 
 
19. Om du svarade ja på fråga 18, anser du att det har förändrats på ett positivt eller 
negativt sätt? Svarade du inte ja, hoppa över den här frågan. 
☐ Positivt 
☐ Negativt 
☐ Varken positivt eller negativt 
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20. Vilket alternativ stämmer bäst in på påståendet; du träffade dina vänner (ansikte 
mot ansikte) mer regelbundet innan du började använda smartphones? 
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dåligt 
 
21. Använder du din smartphone för att underlätta för ett fysiskt samtal (ansikte mot 
ansikte)? Till exempel genom att visa en bild eller ett videoklipp. 
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dåligt 
 
22. Upplever du att smartphones stör dina verkliga samtal (ansikte mot ansikte)? Till 
exempel att den du pratar med håller på med sin mobiltelefon och inte lyssnar ordentligt.   
☐ Ja, ofta  
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
 
Har du några synpunkter på frågorna? 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
Enkätformulär årskurs 7 
 
Vi är två studenter från Stockholms universitet och skriver just nu vår kandidatuppsats i 
medie – och kommunikationsvetenskap om människors vardagliga bruk av smartphones.  
 
Det är viktigt att du försöker svara på alla frågor, välj det alternativ som passar bäst! 
Enkäten är anonym. 
 
Tack på förhand! 
 
Agnes Regell 
agnes.regell@gmail.com 
 
Alfred Nyman  
alfrednyman@outlook.com 
_____________________________________________________________________ 
 
1. Är du tjej eller kille?  
☐ Tjej 
☐ Kille 
 
2. Vilket år är du född? 
 
Årtal:  
 
3. Har du en smartphone? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
4. När använder du din mobiltelefon mest?  
☐ Under skoltid 
☐ Efter skoltid 
 
5. Vilket alternativ stämmer bäst på frågan; uppskattningsvis hur många gånger “låser” 
du upp din smartphone per dygn? 
☐ 10 gånger 
☐ 25 gånger 
☐ 50 gånger 
☐ 75 gånger  
☐ 100 gånger 
☐ 125 gånger 
☐ Fler än 150 gånger 
 



	   51 

6. Uppskattningsvis hur många timmar spenderar du i genomsnitt på din mobiltelefon 
per dag? Här avses all typ av användning, så som appar, sms, musik, telefonsamtal, internet 
osv. 
 
Antal timmar: 
7. Hur många timmar anser du vara rimligt att spendera på din mobiltelefon per dag? 
 
Antal timmar: 
 
8. Hur många gånger i veckan stänger du medvetet av din mobiltelefon?  
 
Antal gånger: 
 
9. Använder du din mobiltelefon som ett medel för avslappning? 
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dåligt 
 
10. Använder du din mobiltelefon som tidsfördriv? 
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dålig 
 
11. Om du står själv och t ex väntar på en kompis, kan det då hända att du tar upp din 
mobiltelefon för att slippa känna dig ensam? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
12. Blir du ibland stressad av att inte kunna använda din mobiltelefon? 
☐ Ja, ofta 
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
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13. Vilket alternativ stämmer bäst på påståendet; om du inte hade en mobiltelefon 
skulle du träffa dina kompisar (ansikte mot ansikte) mer ofta.  
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dåligt 
 
14. Känner du dig beroende av din smartphone eller inte? 
☐ Ja, jag känner mig beroende. 
☐ Nej, jag känner mig inte beroende.  
 
15. Orsakar din mobiltelefon prestationsångest hos dig, i form av exempelvis obesvarade 
samtal eller sms? 
☐ Ja, ofta 
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
 
16. Kan du känna irritation över att dina kompisar/familjemedlemmar spenderar för 
mycket tid på sin mobiltelefon? 
☐ Ja, ofta 
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
 
17. Har du regler hemma om hur mycket du får använda din mobiltelefon?  
☐ Ja 
☐ Nej 
 
18. Om du svarade ja på fråga 17, vad för typ av regler? 
 
Svar:  
 
19. Händer det att mobiltelefonen orsakar konflikter hemma? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
20. Känner du ett lika stort behov av att träffa dina kompisar (ansikte mot ansikte) på 
din fritid när du kan umgås med dem via din mobiltelefon? 
☐ Ja 
☐ Nej 
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21. Upplever du att mobiltelefonen ibland kan göra det lättare att prata med t ex en 
kompis (ansikte mot ansikte)? Till exempel genom att visa en bild eller ett videoklipp. 
☐ Stämmer mycket bra 
☐ Stämmer ganska bra 
☐ Stämmer varken bra eller dåligt 
☐ Stämmer ganska dåligt 
☐ Stämmer mycket dåligt 
 
22. Upplever du att mobiltelefoner stör dina verkliga samtal (ansikte mot ansikte)? Till 
exempel att den du pratar med håller på med sin mobiltelefon och inte lyssnar ordentligt.   
☐ Ja, ofta  
☐ Ibland 
☐ Nej, aldrig 
 
 
Har du några synpunkter på frågorna? 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
Frekvenstabeller 

AntalUpplåsningar 

Tabell B1  
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

AntalUpplåsningar * 
Åldersgrupp 

215 93,9% 14 6,1% 229 100,0% 

 

Tabell B2 
AntalUpplåsningar * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

AntalUpplåsningar 10 gånger Count 11 6 17 

% within 
Åldersgrupp 

9,5% 6,1% 7,9% 

25 gånger Count 29 22 51 

% within 
Åldersgrupp 

25,0% 22,2% 23,7% 

50 gånger Count 21 22 43 

% within 
Åldersgrupp 

18,1% 22,2% 20,0% 

75 gånger Count 20 14 34 

% within 
Åldersgrupp 

17,2% 14,1% 15,8% 

100 gånger Count 11 23 34 

% within 
Åldersgrupp 

9,5% 23,2% 15,8% 

125 gånger Count 11 6 17 

% within 
Åldersgrupp 

9,5% 6,1% 7,9% 

Fler än 150 
gånger 

Count 13 6 19 

% within 
Åldersgrupp 

11,2% 6,1% 8,8% 

Total Count 116 99 215 
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% within 
Åldersgrupp 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B3 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,520a 6 ,104 
Likelihood Ratio 10,660 6 ,099 
Linear-by-Linear 
Association 

,018 1 ,894 

N of Valid Cases 215   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
7,83. 

 

Tabell B4 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,221 ,104 

Cramer's V ,221 ,104 
N of Valid Cases 215  

 

TimmarDygn 

Tabell B5 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

TimmarDygn * 
Åldersgrupp 

210 91,7% 19 8,3% 229 100,0% 
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Tabell B6 
TimmarDygn * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

TimmarDygn ,2 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

,3 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

,5 Count 3 1 4 

% within Åldersgrupp 2,7% 1,0% 1,9% 

,8 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

1,0 Count 9 12 21 

% within Åldersgrupp 8,0% 12,2% 10,0% 

1,5 Count 10 6 16 

% within Åldersgrupp 8,9% 6,1% 7,6% 

2,0 Count 15 14 29 

% within Åldersgrupp 13,4% 14,3% 13,8% 

2,5 Count 6 2 8 

% within Åldersgrupp 5,4% 2,0% 3,8% 

3,0 Count 12 17 29 

% within Åldersgrupp 10,7% 17,3% 13,8% 

3,5 Count 3 2 5 

% within Åldersgrupp 2,7% 2,0% 2,4% 

4,0 Count 9 16 25 

% within Åldersgrupp 8,0% 16,3% 11,9% 

4,5 Count 4 1 5 

% within Åldersgrupp 3,6% 1,0% 2,4% 

5,0 Count 11 12 23 

% within Åldersgrupp 9,8% 12,2% 11,0% 

5,5 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

6,0 Count 6 4 10 

% within Åldersgrupp 5,4% 4,1% 4,8% 

6,5 Count 5 0 5 

% within Åldersgrupp 4,5% 0,0% 2,4% 

7,0 Count 4 0 4 
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% within Åldersgrupp 3,6% 0,0% 1,9% 

7,5 Count 3 0 3 

% within Åldersgrupp 2,7% 0,0% 1,4% 

8,0 Count 3 3 6 

% within Åldersgrupp 2,7% 3,1% 2,9% 

8,5 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

10,0 Count 4 3 7 

% within Åldersgrupp 3,6% 3,1% 3,3% 

12,0 Count 2 0 2 

% within Åldersgrupp 1,8% 0,0% 1,0% 

14,0 Count 0 2 2 

% within Åldersgrupp 0,0% 2,0% 1,0% 

15,0 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

Total Count 112 98 210 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B7 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,076a 23 ,121 
Likelihood Ratio 39,750 23 ,016 
Linear-by-Linear Association 2,338 1 ,126 

N of Valid Cases 210   
 
a. 35 cells (72,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is ,47. 

 

Tabell B8 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,385 ,121 

Cramer's V ,385 ,121 
N of Valid Cases 210  
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RimligaTimmarDygn 

Tabell B9 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

RimligaTimmarDygn * 
Åldersgrupp 

207 90,4% 22 9,6% 229 100,0% 

 

Tabell B10 
RimligaTimmarDygn * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

RimligaTimmarDygn ,3 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

,5 Count 1 6 7 

% within Åldersgrupp 0,9% 6,3% 3,4% 

1,0 Count 19 18 37 

% within Åldersgrupp 17,1% 18,8% 17,9% 

1,5 Count 9 8 17 

% within Åldersgrupp 8,1% 8,3% 8,2% 

2,0 Count 23 15 38 

% within Åldersgrupp 20,7% 15,6% 18,4% 

2,5 Count 5 6 11 

% within Åldersgrupp 4,5% 6,3% 5,3% 

3,0 Count 15 15 30 

% within Åldersgrupp 13,5% 15,6% 14,5% 

3,5 Count 4 1 5 

% within Åldersgrupp 3,6% 1,0% 2,4% 

4,0 Count 9 12 21 

% within Åldersgrupp 8,1% 12,5% 10,1% 

5,0 Count 9 7 16 

% within Åldersgrupp 8,1% 7,3% 7,7% 

5,5 Count 2 0 2 

% within Åldersgrupp 1,8% 0,0% 1,0% 

6,0 Count 2 1 3 

% within Åldersgrupp 1,8% 1,0% 1,4% 
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6,5 Count 4 0 4 

% within Åldersgrupp 3,6% 0,0% 1,9% 

7,0 Count 3 0 3 

% within Åldersgrupp 2,7% 0,0% 1,4% 

7,5 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

8,0 Count 2 3 5 

% within Åldersgrupp 1,8% 3,1% 2,4% 

10,0 Count 2 2 4 

% within Åldersgrupp 1,8% 2,1% 1,9% 

11,0 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

14,0 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

Total Count 111 96 207 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B11 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,465a 18 ,307 
Likelihood Ratio 25,919 18 ,102 
Linear-by-Linear Association 1,303 1 ,254 

N of Valid Cases 207   
 
a. 24 cells (63,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is ,46. 

 

Tabell B12 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,314 ,307 

Cramer's V ,314 ,307 
N of Valid Cases 207  
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Medelvärde TimmarDygn/RimligaTimmar 

Tabell B13 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

TimmarDygn  * 
Åldersgrupp 

210 91,7% 19 8,3% 229 100,0% 

RimligaTimmarDygn  
* Åldersgrupp 

207 90,4% 22 9,6% 229 100,0% 

 

Tabell B14 
Report 

Åldersgrupp TimmarDygn RimligaTimmarDygn 

Årskurs 7 Mean 4,125 3,207 

N 112 111 

Std. Deviation 2,7968 2,1903 

Stockholms universitet Mean 3,554 2,852 

N 98 96 

Std. Deviation 2,5666 2,2767 

Total Mean 3,858 3,043 

N 210 207 

Std. Deviation 2,7006 2,2324 

 

Tabell B15 
ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

TimmarDygn * 
Åldersgrupp 

Between 
Groups 

(Combined) 
17,048 1 17,048 2,353 ,127 

Within Groups 1507,217 208 7,246   

Total 1524,265 209    

RimligaTimmarDygn 
* Åldersgrupp 

Between 
Groups 

(Combined) 
6,492 1 6,492 1,305 ,255 

Within Groups 1020,174 205 4,976   

Total 1026,666 206    
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Tabell B16 
Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

TimmarDygn * Åldersgrupp ,106 ,011 

RimligaTimmarDygn * Åldersgrupp ,080 ,006 
 

Avstängning  

Tabell B17 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Avstängning * 
Åldersgrupp 

211 92,1% 18 7,9% 229 100,0% 

 

Tabell B18 
Avstängning * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

Avstängning ,0 Count 51 67 118 

% within Åldersgrupp 44,7% 69,1% 55,9% 

,3 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

,5 Count 1 5 6 

% within Åldersgrupp 0,9% 5,2% 2,8% 

1,0 Count 16 6 22 

% within Åldersgrupp 14,0% 6,2% 10,4% 

1,5 Count 3 2 5 

% within Åldersgrupp 2,6% 2,1% 2,4% 

2,0 Count 7 5 12 

% within Åldersgrupp 6,1% 5,2% 5,7% 

2,5 Count 2 1 3 

% within Åldersgrupp 1,8% 1,0% 1,4% 

3,0 Count 6 3 9 

% within Åldersgrupp 5,3% 3,1% 4,3% 

3,5 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

4,0 Count 2 0 2 
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% within Åldersgrupp 1,8% 0,0% 0,9% 

4,5 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

5,0 Count 7 1 8 

% within Åldersgrupp 6,1% 1,0% 3,8% 

6,0 Count 3 1 4 

% within Åldersgrupp 2,6% 1,0% 1,9% 

7,0 Count 4 1 5 

% within Åldersgrupp 3,5% 1,0% 2,4% 

7,5 Count 0 1 1 

% within Åldersgrupp 0,0% 1,0% 0,5% 

8,0 Count 2 0 2 

% within Åldersgrupp 1,8% 0,0% 0,9% 

10,0 Count 3 2 5 

% within Åldersgrupp 2,6% 2,1% 2,4% 

14,0 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

15,0 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

16,0 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

21,0 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

35,0 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

37,5 Count 1 0 1 

% within Åldersgrupp 0,9% 0,0% 0,5% 

Total Count 114 97 211 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell B19 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,584a 22 ,085 
Likelihood Ratio 37,974 22 ,018 
Linear-by-Linear Association 10,726 1 ,001 

N of Valid Cases 211   
 
a. 40 cells (87,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is ,46. 

 

Tabell B20 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,387 ,085 

Cramer's V ,387 ,085 
N of Valid Cases 211  

 

Avslappning 

Tabell B21 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Avslappning * 
Åldersgrupp 

222 96,9% 7 3,1% 229 100,0% 
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Tabell B22 
Avslappning * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

Avslappning Stämmer mycket 
dåligt 

Count 8 4 12 

% within Åldersgrupp 6,6% 4,0% 5,4% 

Stämmer ganska 
dåligt 

Count 9 14 23 

% within Åldersgrupp 7,4% 14,0% 10,4% 

Stämmer varken bra 
eller dåligt 

Count 43 26 69 

% within Åldersgrupp 35,2% 26,0% 31,1% 

Stämmer ganska bra Count 35 34 69 

% within Åldersgrupp 28,7% 34,0% 31,1% 

Stämmer mycket bra Count 27 22 49 

% within Åldersgrupp 22,1% 22,0% 22,1% 

Total Count 122 100 222 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B23 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,002a 4 ,287 
Likelihood Ratio 5,029 4 ,284 
Linear-by-Linear Association ,056 1 ,813 

N of Valid Cases 222   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
5,41. 

 

Tabell B24 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,150 ,287 

Cramer's V ,150 ,287 
N of Valid Cases 222  
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Tidsfördriv 

Tabell B25 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Tidsfördriv * 
Åldersgrupp 

222 96,9% 7 3,1% 229 100,0% 

 

Tabell B26 
Tidsfördriv * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

Tidsfördriv Stämmer mycket 
dåligt 

Count 5 1 6 

% within Åldersgrupp 4,1% 1,0% 2,7% 

Stämmer ganska 
dåligt 

Count 8 3 11 

% within Åldersgrupp 6,6% 3,0% 5,0% 

Stämmer varken bra 
eller dåligt 

Count 20 14 34 

% within Åldersgrupp 16,4% 14,0% 15,3% 

Stämmer ganska bra Count 37 32 69 

% within Åldersgrupp 30,3% 32,0% 31,1% 

Stämmer mycket bra Count 52 50 102 

% within Åldersgrupp 42,6% 50,0% 45,9% 

Total Count 122 100 222 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B27 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,261a 4 ,372 
Likelihood Ratio 4,552 4 ,336 
Linear-by-Linear Association 3,612 1 ,057 

N of Valid Cases 222   
 
a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 2,70. 
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Tabell B28 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,139 ,372 

Cramer's V ,139 ,372 
N of Valid Cases 222  

 

EnsamOffentligMiljö 

Tabell B29 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

EnsamOffentligMiljö * 
Åldersgrupp 

223 97,4% 6 2,6% 229 100,0% 

 

Tabell B30 
EnsamOffentligMiljö * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

EnsamOffentligMiljö Ja Count 104 81 185 

% within Åldersgrupp 84,6% 81,0% 83,0% 

Nej Count 19 19 38 

% within Åldersgrupp 15,4% 19,0% 17,0% 

Total Count 123 100 223 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell B31 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,493a 1 ,483   

Continuity Correctionb ,273 1 ,601   

Likelihood Ratio ,490 1 ,484   

Fisher's Exact Test    ,592 ,300 
Linear-by-Linear 
Association 

,490 1 ,484   

N of Valid Cases 223     
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,04. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Tabell B32 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,047 ,483 

Cramer's V ,047 ,483 
N of Valid Cases 223  

 
 

Beroende 

Tabell B33 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Beroende * 
Åldersgrupp 

218 95,2% 11 4,8% 229 100,0% 
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Tabell B34 
Beroende * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

Beroende Ja, jag känner mig 
beroende 

Count 57 56 113 

% within Åldersgrupp 47,9% 56,6% 51,8% 

Nej, jag känner mig 
inte beroende 

Count 62 43 105 

% within Åldersgrupp 52,1% 43,4% 48,2% 

Total Count 119 99 218 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B35 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,626a 1 ,202   

Continuity Correctionb 1,297 1 ,255   

Likelihood Ratio 1,629 1 ,202   

Fisher's Exact Test    ,222 ,127 
Linear-by-Linear 
Association 

1,618 1 ,203   

N of Valid Cases 218     
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,68. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Tabell B36 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,086 ,202 

Cramer's V ,086 ,202 
N of Valid Cases 218  
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Prestationsångest  

Tabell B37 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Prestationsångest * 
Åldersgrupp 

220 96,1% 9 3,9% 229 100,0% 

 

Tabell B38 
Prestationsångest * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

Prestationsångest Ja, ofta Count 12 17 29 

% within Åldersgrupp 10,0% 17,0% 13,2% 

Ibland Count 54 57 111 

% within Åldersgrupp 45,0% 57,0% 50,5% 

Nej, aldrig Count 54 26 80 

% within Åldersgrupp 45,0% 26,0% 36,4% 

Total Count 120 100 220 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B39 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,999a 2 ,011 
Likelihood Ratio 9,137 2 ,010 
Linear-by-Linear Association 8,310 1 ,004 

N of Valid Cases 220   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
13,18. 
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Tabell B40 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,202 ,011 

Cramer's V ,202 ,011 
N of Valid Cases 220  

 
 
 
Stress 

Tabell B41 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Stress * Åldersgrupp 222 96,9% 7 3,1% 229 100,0% 

 

Tabell B42 
Stress * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

Stress Ja, ofta Count 26 21 47 

% within Åldersgrupp 21,3% 21,0% 21,2% 

Ibland Count 58 49 107 

% within Åldersgrupp 47,5% 49,0% 48,2% 

Nej, aldrig Count 38 30 68 

% within Åldersgrupp 31,1% 30,0% 30,6% 

Total Count 122 100 222 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell B43 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,050a 2 ,975 
Likelihood Ratio ,050 2 ,975 
Linear-by-Linear Association ,008 1 ,931 

N of Valid Cases 222   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
21,17. 

 

Tabell B44 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,015 ,975 

Cramer's V ,015 ,975 
N of Valid Cases 222  

 

TidPåDygnet 

Tabell B45 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

TidPåDygnet * 
Åldersgrupp 

203 88,6% 26 11,4% 229 100,0% 
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Tabell B46 
TidPåDygnet * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

TidPåDygnet Under skol-/arbetstid Count 11 7 18 

% within 
Åldersgrupp 

10,4% 7,2% 8,9% 

Under fritid Count 95 90 185 

% within 
Åldersgrupp 

89,6% 92,8% 91,1% 

Total Count 106 97 203 

% within 
Åldersgrupp 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B47 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,626a 1 ,429   

Continuity Correctionb ,296 1 ,586   

Likelihood Ratio ,632 1 ,426   

Fisher's Exact Test    ,469 ,294 
Linear-by-Linear 
Association 

,623 1 ,430   

N of Valid Cases 203     
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,60. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Tabell B48 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,056 ,429 

Cramer's V ,056 ,429 
N of Valid Cases 203  
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BehovTräffaVänner 

Tabell B49 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

BehovTräffaVänner * 
Åldersgrupp 

216 94,3% 13 5,7% 229 100,0% 

 

Tabell B50 
BehovTräffaVänner * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

BehovTräffaVänner Ja Count 66 82 148 

% within Åldersgrupp 56,9% 82,0% 68,5% 

Nej Count 50 18 68 

% within Åldersgrupp 43,1% 18,0% 31,5% 

Total Count 116 100 216 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B51 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,689a 1 ,000   

Continuity Correctionb 14,547 1 ,000   

Likelihood Ratio 16,217 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

15,617 1 ,000   

N of Valid Cases 216     
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,48. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Tabell B52 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,270 ,000 

Cramer's V ,270 ,000 
N of Valid Cases 216  

 
TräffaVänner 

Tabell B53 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

TräffaVänner * 
Åldersgrupp 

216 94,3% 13 5,7% 229 100,0% 

 

Tabell B54 
TräffaVänner * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

TräffaVänner Stämmer mycket 
dåligt 

Count 16 18 34 

% within 
Åldersgrupp 

13,8% 18,0% 15,7% 

Stämmer ganska 
dåligt 

Count 22 30 52 

% within 
Åldersgrupp 

19,0% 30,0% 24,1% 

Stämmer varken bra 
eller dåligt 

Count 33 32 65 

% within 
Åldersgrupp 

28,4% 32,0% 30,1% 

Stämmer ganska bra Count 30 14 44 

% within 
Åldersgrupp 

25,9% 14,0% 20,4% 

Stämmer mycket bra Count 15 6 21 

% within 
Åldersgrupp 

12,9% 6,0% 9,7% 

Total Count 116 100 216 

% within 
Åldersgrupp 

100,0% 100,0% 100,0% 
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InnanSmartphones 

Tabell B55 
InnanSmartphones 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Stämmer mycket dåligt 14 6,1 14,1 14,1 

Stämmer ganska dåligt 20 8,7 20,2 34,3 

Stämmer varken bra 
eller dåligt 

45 19,7 45,5 79,8 

Stämmer ganska bra 14 6,1 14,1 93,9 

Stämmer mycket bra 6 2,6 6,1 100,0 

Total 99 43,2 100,0  

Missing System 130 56,8   

Total 229 100,0   

 

Figur B1 
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Tabell B56 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,908a 4 ,042 
Likelihood Ratio 10,121 4 ,038 
Linear-by-Linear Association 7,584 1 ,006 

N of Valid Cases 216   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
9,72. 

 

Tabell B57 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,214 ,042 

Cramer's V ,214 ,042 
N of Valid Cases 216  

 

Irritation  

Tabell B58 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Irritation * Åldersgrupp 219 95,6% 10 4,4% 229 100,0% 

 

Tabell B59 
Irritation * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

Irritation Ja, ofta Count 19 32 51 

% within Åldersgrupp 16,0% 32,0% 23,3% 

Ibland Count 61 44 105 

% within Åldersgrupp 51,3% 44,0% 47,9% 

Nej, aldrig Count 39 24 63 

% within Åldersgrupp 32,8% 24,0% 28,8% 

Total Count 119 100 219 

% within Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell B60 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,050a 2 ,018 
Likelihood Ratio 8,071 2 ,018 
Linear-by-Linear Association 6,431 1 ,011 

N of Valid Cases 219   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
23,29. 

 

Tabell B61 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,192 ,018 

Cramer's V ,192 ,018 
N of Valid Cases 219  

 
 
StörVerkligaSamtal 

Tabell B62 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

StörVerkligaSamtal * 
Åldersgrupp 

216 94,3% 13 5,7% 229 100,0% 
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Tabell B63 
StörVerkligaSamtal * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

StörVerkligaSamtal Ja, ofta Count 14 18 32 

% within 
Åldersgrupp 

11,8% 18,6% 14,8% 

Ibland Count 70 69 139 

% within 
Åldersgrupp 

58,8% 71,1% 64,4% 

Nej, aldrig Count 35 10 45 

% within 
Åldersgrupp 

29,4% 10,3% 20,8% 

Total Count 119 97 216 

% within 
Åldersgrupp 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B64 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,283a 2 ,002 
Likelihood Ratio 12,974 2 ,002 
Linear-by-Linear Association 10,108 1 ,001 

N of Valid Cases 216   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
14,37. 

 

Tabell B65 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,238 ,002 

Cramer's V ,238 ,002 
N of Valid Cases 216  
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KonfliktFörhållande 

Tabell B66 
KonfliktFörhållande 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 13 5,7 13,1 13,1 

Nej 38 16,6 38,4 51,5 

Är ej i ett förhållande 48 21,0 48,5 100,0 

Total 99 43,2 100,0  

Missing System 130 56,8   

Total 229 100,0   

 
KonfliktHemma 

Tabell B67 
KonfliktHemma 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 36 15,7 29,5 29,5 

Nej 86 37,6 70,5 100,0 

Total 122 53,3 100,0  

Missing System 107 46,7   

Total 229 100,0   

 
ReglerHemma 
Tabell B68 

ReglerHemma 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 21 9,2 17,2 17,2 

Nej 101 44,1 82,8 100,0 

Total 122 53,3 100,0  

Missing System 107 46,7   

Total 229 100,0   
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FörändringSocialaSammanhang 

Tabell B69 
FörändringSocialaSammanhang 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 57 24,9 57,0 57,0 

Nej 29 12,7 29,0 86,0 

Vet ej 14 6,1 14,0 100,0 

Total 100 43,7 100,0  

Missing System 129 56,3   

Total 229 100,0   

 
PositivtNegativt 
Tabell B70 

PositivtNegativt 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Positivt 7 3,1 11,3 11,3 

Negativt 28 12,2 45,2 56,5 

Varken positivt eller 
negativt 

27 11,8 43,5 100,0 

Total 62 27,1 100,0  

Missing System 167 72,9   

Total 229 100,0   
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VerktygFysiskaSamtal 

Tabell B71 
VerktygFysiskaSamtal * Åldersgrupp Crosstabulation 

 

Åldersgrupp 

Total Årskurs 7 
Stockholms 
universitet 

VerktygFysiskaSamtal Stämmer mycket 
dåligt 

Count 10 10 20 

% within 
Åldersgrupp 

8,3% 10,3% 9,2% 

Stämmer ganska 
dåligt 

Count 8 13 21 

% within 
Åldersgrupp 

6,7% 13,4% 9,7% 

Stämmer varken bra 
eller dåligt 

Count 32 30 62 

% within 
Åldersgrupp 

26,7% 30,9% 28,6% 

Stämmer ganska bra Count 36 34 70 

% within 
Åldersgrupp 

30,0% 35,1% 32,3% 

Stämmer mycket bra Count 34 10 44 

% within 
Åldersgrupp 

28,3% 10,3% 20,3% 

Total Count 120 97 217 

% within 
Åldersgrupp 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell B72 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,101a 4 ,017 
Likelihood Ratio 12,714 4 ,013 
Linear-by-Linear Association 6,630 1 ,010 

N of Valid Cases 217   
 
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
8,94. 
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Tabell B73 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,236 ,017 

Cramer's V ,236 ,017 
N of Valid Cases 217  

 
 
 


