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Sammanfattning 
Idag anses stress och psykisk ohälsa vara en av de vanligaste orsakerna till att människor blir 

sjukskrivna. Bland teorierna bakom att sjukskrivningarna till följd av psykisk ohälsa har ökat 

finns den ständiga uppkopplingen mot internet och svårigheterna i att koppla av. Syftet med 

vår studie var att undersöka om det fanns något samband mellan ständig uppkoppling via 

smartphone och stress.  

 

En kvantitativ tvärsnittsstudie har gjorts för att testa vår hypotes. Respondenterna befann sig 

på en träningsanläggning i en mellanstor stad i Sverige den 18/3 2013 och var 81 personer 

fyllde i enkäten. Studien visade ett samband mellan att vara frekvent uppkopplad, alltså 

aktiviteter som involverar användande av smartphonen till exempel att skicka mejl, spela spel 

och stress. Samt att upplevelsen av stress skiljer sig mellan yngre och äldre människor då 

yngre människor ansågs vara med stressade enligt våra mått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Vi ville undersöka om det fanns något samband mellan stress och uppkoppling, eftersom vi 

anser att människor är så uppkopplade hela tiden idag samtidigt som stress är ett så pass stort 

problem bland befolkningen. 

 

Vi vill tacka Martinas pappa som skrev ut alla våra enkäter och träningsanläggningen i 

Karlstad som lät oss göra undersökningen på deras motionärer. Ett stort tack till alla 

respondenter som gjorde undersökningen möjlig och till vår handledare Malin Larsson, PhD 

Karlstad universitet. Vi vill även tacka Mayas bror Bill som ställt upp och korrekturläst och 

gett feedback. Slutligen vill vi tacka varandra för ett roligt och utvecklande samarbete.   

 

Martina har jobbat med metod-delen och korrigerat bakgrundsdelen medan Maya har jobbat 

med bakgrunden. I huvudsak har vi suttit tillsammans och skrivit, ändrat och diskuterat resten 

av delarna i arbetet ihop.  
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Inledning/ Bakgrund 
Under början av 2000-talet har psykisk ohälsa blivit en av de vanligaste orsakerna till att 

människor blir sjukskrivna. Det är främst kvinnor som sjukskrivs idag på grund av psykisk 

ohälsa inom alla yrkesgrupper. Även män sjukskrivs för psykisk ohälsa, men inte i samma 

utsträckning som kvinnor (SCB, 2013). Vad psykisk ohälsa är ser olika ut för olika 

människor, en del upplever kroppsliga symptom som huvudvärk, magont eller yrsel, medan 

andra går in i depressioner eller får sömnproblem (Folkhälsoinstitutet, 2009). Mellan 1997 

och 2003 blev det en markant ökning av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Varför 

denna ökning skedde finns det fler hypoteser bakom (Åsberg, et al 2010).  

 

En av hypoteserna är den ekonomiska krisen under slutet av 90-talet. Krisen resulterade inte 

bara i att många förlorade sina arbeten, utan även i att arbetsbördan ökade för dem som hade 

kvar sitt jobb och att stressreducerande insatser, som kompetensutveckling och 

vidareutbildning nedprioriterades (Iwarsson, 2004). Under krisen “slimmades” även många 

verksamheter genom att man tog bort alla marginaler. Om till exempel sjukdom uppstod på 

arbetsplatsen lastades den sjukes arbetsuppgifter över på de andra anställda som fick dubbelt 

så mycket att göra vilket ledde till fler sjukskrivningar – en dominoeffekt i antalet 

sjukskrivningar (Åsberg et al., 2010). Nedskärningarna under 90-talet drabbade även 

auktoriteter som läkare, lärare och poliser genom försvagningar och började därför 

ifrågasättas. I och med det var det inte bara de yrkesverksamma som drabbades av stressande 

situationer utan även barn och ungdomar som fick vistas i en skolmiljö med hög bullernivå, 

disciplinsvårigheter och våld (Iwarsson, 2004). 

 

En annan hypotes till den ökade psykiska ohälsan är den snabba förändringstakten i samhället 

tillsammans med det kraftigt ökande informationsflödet och kraven på att vara ständigt 

tillgänglig (Åsberg et al., 2010). Iwarsson (2004) skriver att vi måste sätta gränser för hur 

uppkopplade mot internet vi är för att minska den stressrelaterade ohälsan. Iwarsson (2004) 

säger även att informationsflödet och internetanvändande avbryter oss inte bara i vårt arbete 

utan förlänger vår arbetsdag genom att det finns en förväntan på oss att svara på email efter 

arbetstid till exempel på kvällen eller när vi är bortresta.  
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Stress 

FYSS (2008) förklarar stress som en reaktion som utlöses i kroppen vid ett upplevt hot, där 

hormonet kortisol frisätts och som aktiverar kroppen för att slåss eller fly. Hotet kan vara både 

fysiskt och psykiskt, och stress kan definieras som ”…ett tillstånd av ökad psykologisk, 

fysiologisk och beteendemässig beredskap, det vill säga kroppens alarmfunktion” (s.571). 

Einhorn och Nisells (2007) liknar denna definition på stress då de beskriver den som“... en 

obalans mellan upplevda krav och vår tro på förmågan att hantera dem” (s.60). Enligt Giorgio 

Grossi (2008) så är stress när vi känner att vi inte har kontroll över saker som händer i livet, 

samt att de är ofta kopplade till känslor av krav, understimulering och för lite egen tid. Han 

nämner också att stress kan beskrivas som ett slags obehag i kroppen som yttrar sig som 

hjärtklappningar, ångest och irritation. I kroppen så är det hypofys-hypothalamus-binjure 

(HPA-axeln) och det autonoma nervsystemet (ANS) som tar hand om alla stressreaktioner, 

om kroppen utsätts för långvarig stress kan dessa system påverkas och de kan få en sämre 

reaktiv kapacitet vilket kan leda till olika kroppsliga- och psykiska symptom (Svantesson, 

Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willén, 2007; Hassmén, & Hassmén, 2010). 

 

Idag reagerar kroppen på samma sätt på en stressreaktion som förr i tiden då det var en viktig 

mekanism för att överleva svåra situationer. Skillnaden är att svåra situationer förr i tiden var 

mer fysiska medan de idag har en mer själslig karaktär, som att vi till exempel är stressade 

och pressade över hur vi presterar på jobbet, i skolan och i andra situationer, som vi inte får 

ett fysiskt utlopp för, vilket resulterar i att känslan ligger kvar i kroppen och trycker (Einhorn 

& Nisell, 2007). Detta kan påverka bland annat koncentrationen, inlärningen, minnet och ge 

en stressrelaterad smärta vilket i sin tur kan leda till en kronisk smärta (Bood, et al 2006; 

FYSS (2008). 

 

Fysisk aktivitet och stress 

Det informationstäta och högpresterande samhälle vi lever idag kan resultera i både psykisk 

ohälsa och mer fysiska problem, då stressen gör det svårt att slappna av och att spänningar 

lagras i kroppen (Einhorn & Nisell, 2007). Eftersom stress är något individuellt diskuteras 

bara generella effekter av fysisk aktivitet på vår psykiska hälsa, till exempel kan fysiskt 

aktivitet leda till en positiv känsla av att klara av situationen vilket kan sprida sig till andra 

situationer i livet – vi får helt enkelt lättare att hantera olika händelser. Vid träning frisätts 

även endorfiner, ett lyckohormon som både gör oss gladare och har en smärtreducerande 

effekt (FYSS, 2008). Dock kan fysisk aktivitet bli akut stressande för kroppen om den tränas 
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för intensivt utan att kombinera träningen med återhämtning (FYSS, 2008; Börjesson & 

Jonsdottir, 2010). 

 

Infostress 

Utsätts hjärnan för en stor mängd information och olika intryck klarar den efter ett tag inte att 

hantera all stimuli och stänger av. Detta fenomen beskrivs som infostress (Jürisoo, 2001). I 

boken ”Den översvämmade hjärnan” påstår Torkel Klingberg att vår hjärna kan ta emot en 

begränsad mängd information, och att detta blir allt tydligare i det informationssamhälle vi 

lever i idag och med teknologins utveckling. Forskning som gjorts i USA visar att personalen 

på en modern arbetsplats blir avbruten i sitt arbete ungefär var tredje minut (Klingberg, 2007). 

Avbrotten i vår arbetsdag gör det svårt för många att strukturera upp sina arbetsuppgifter och 

slutföra dem, vilket leder till att vi lämnar vår arbetsplats med en känsla av att inte ha hunnit 

med det vi förutsatte oss att göra, en känsla av otillräcklighet och att inte ha kontroll över 

situationen (Klingberg, 2007). I artikeln: ”Overloaded Circuits: Why smart people 

underperform” skriver psykiatern Edward M. Hallowell, om ett neurologiskt fenomen som 

han kallar ADT (Attention Deficit Trait). ADT är nära besläktat med ADD (Attention Deficit 

Disorder), ett neurologiskt fenomen som oftast ses hos barn med inlärningssvårigheter och 

som orsakar svårigheter för att hantera ilska och frustration, samt att fatta beslut och lösa 

problem och inlärning. Till skillnad från ADD är inte ADT en sjukdom, utan en reaktion med 

likande symptom som ADD som uppstår när hjärnan utsätts för allt för mycket intryck och 

krav. Hallowell (2005) menar att med ett ökat informationsflöde förlorar vi vår förmåga att 

lösa problem och hantera det oförutsägbara. Kreativiteten minskar, misstagen multipliceras 

och för somliga resulterar det i att hjärnan slutar att fungera (Hallowell, 2005). 

 

Smartphone 

En smartphone, eller ”smart telefon”, är en avancerad mobiltelefon som kan liknas vid en 

handdator och kan användas till att ladda ner olika funktioner, ta kort, spela spel och navigera. 

En smartphone har många fördelar som underlättar vår vardag, vi kan till exempel 

kommunicera med vår omvärld via sociala medier (bland annat Facebook och Instagram), vår 

arbetsdag kan bli mer flexibel då vi får en större möjlighet att jobba hemma och bestämma 

under vilka timmar och vi kan få fram information snabbt (Gill, Gill & Kamath, 2012). 

Samtidigt har smartphones och mobiltelefoner en negativ effekt på vår kognitiva förmåga. 

Användandet av smartphones eller mobiltelefoner kan göra människor mindre fokuserade och 
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har en nedsättande effekt på vår förmåga att lösa problem som kräver mental koncentration 

och förmåga att lösa problem (Gill et al., 2012).  

 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistik från 2012 så har 45 % av befolkningen som är 

mellan 16-76 år en smartphone som kan användas till att titta på nyhetssajter, skicka mejl, ha 

GPS-funktion och kolla sociala medier. Det är dock främst de yngre som använder dessa 

funktioner. SCB säger att den största skillnaden mellan yngre och äldre är att de som är 

mellan 16-24 år i mycket större utsträckning använder sociala nätverk (79 %) medan bland de 

som är mellan 65-74 år det endast är 7 % som använder sig av dessa funktioner. 

 

Problemformulering 
Den psykiska ohälsan ökar allt mer och mer och upplevs idag som ett av våra största 

hälsoproblem, och som studerande inom hälsobranschen tycker vi att det är viktigt att fortsätta 

att undersöka vilka de bakomliggande orsakerna kan vara och hur hälsocoacher kan arbeta på 

förebyggande och rehabiliterande med problemen. Om en ökad uppkoppling resulterar i 

ökade krav som i sin tur bidrar till ökad ohälsa är det viktigt att förstå hur och varför 

uppkopplingen påverkar oss. Tidigare forskare pekar på en ökad arbetsbörda och avsaknaden 

av stress-reducerande insatser som vidareutbildningar är anledningen bakom den ökade 

psykiska ohälsan, men att det också finns en fara i den ständiga uppkopplingen. Som ett av de 

senaste, och mest populära, tekniska tillskotten vill vi undersöka om smartphoneanvändandet 

påverkar oss och det finns något samband med psykisk ohälsa. Vi undrar om det finns något 

samband mellan den ökade psykiska ohälsan och den ökade möjligheten att vara ständigt 

kontaktbar. Är det så att vi är ständigt uppkopplade och aldrig avkopplade?  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan den ständiga 

uppkopplingen med smartphones och stress.   

 

Frågeställningar 

1. Finns det något samband mellan upplevd stress och frekvent uppkoppling? 

2. Finns det något samband mellan upplevd stress och krav?  

3. Skiljer sig den upplevda stressen åt i olika åldrar och mellan män och kvinnor? 

4. Finns det något samband mellan upplevd stress och fysisk aktivitet? 
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METOD  
Design 

Föreliggande uppsats har en kvantitativ ansats i form av en tvärsnittstudie med enkätdata. En 

tvärsnittsstudie är bra för att undersöka samband vid ett speciellt tillfälle, en ögonblicksbild av 

hur det är just nu (Ejlertsson, 2003).  

 

Enkäten 

Frågorna i enkäten var inte enbart av tvärsnittskaraktär utan var även retrospektiva, det vill 

säga frågade om hur det varit bakåt i tiden (Trost, 2007). Enkäten inleddes med frågor rörande 

bland annat kön, ålder och civilstatus och fortsatte med frågor som gällde fritid, arbete, 

användandet av smartphone och slutligen frågor om hur respondenten mått de senaste två 

veckorna.    

 

Genomförande  

I ett första steg testades enkäten på några personer för att se om frågorna behövde korrigeras. 

Frågetecken uppstod vid fråga nummer 24 och nummer 30 så de fick vi förtydliga.  

Den riktiga undersökningen utfördes under en dag på en träningsanläggning i Karlstad. Vi tog 

kontakt med verksamhetsansvarig och sedan med kommunikationsansvarige om hur vi skulle 

gå till väga och bestämde med kommunikationsansvarig att vi skulle stå i entrén på 

anläggningen vid ett bord. På bordet låg enkäterna som respondenten själv kunde hämta samt 

kanelbullar som tack för deltagandet. Respondenterna informerades både muntligt om 

undersökningen samt kunde läsa om den i vårt följebrev som stod bredvid enkäterna på 

bordet.  

 

Urval 

De som svarade på enkäten var personer som befann sig på träningsanläggningen en 

förutbestämd dag i mars. Eftersom vi inte kunde fråga alla människor om hur de använder 

sina smartphones så valde vi att använda oss av ett obundet slumpmässigt urval, med 

undantaget att de som svarade på enkäten äger en smartphone (Trost, 2007). Att göra ett 

slumpmässigt stickprov på befolkningen är bra för att man då kan få en avbild i miniatyr av 

befolkningen (Ejlertsson, 2003). Vi valde den metoden eftersom vi inte visste vilka som 

skulle komma och träna just den dagen vi var där och vi visste inte vilka som väljer att svara 

på enkäten. Alla människor tillfrågades, vilket betyder att vi fick en mycket stor spridning av 

demografiska data, såsom ålder, yrken och kön.  
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Datainsamlingsmetod 

Denna studie var en enkätstudie med medföljande följebrev. I följebrevet berättade vi vilka vi 

var, vad syftet med undersökningen var och att vi var tacksamma för att just han/hon svarade 

på enkäten. Samt att det hjälper oss att försöka förstå olika sammanhang i denna nya tekniska 

era. I följebrevet informerade vi även om anonymiteten och att enkäterna kommer att kasseras 

när arbetet är färdigställt. Respondenterna fick svara på enkäten på plats på 

träningsanläggningen. För att göra enkäten så tydlig som möjligt delades den upp i sektioner 

som gjorde det lätt att se frågorna och att man inte tröttnar på att svara (Trost, 2007). Den 

började med bakgrundsfrågor, efter det kom frågor om fritiden, jobbfrågor, användandet av 

smartphone och till sist olika symptom på stress. I en försluten låda kunde respondenterna 

lägga sin enkät för att vara så anonyma som möjligt. Lådan var placerad på samma bord som 

vi stod vid och vi kunde se när de stoppade ner enkäten i lådan. De frågor som var öppna 

kunde vi inte använda oss av i SPSS men vi tog till oss när någon har skrivit något intressant 

eller tänkt på ett annorlunda sätt och tog med det i diskussionsdelen. 

 

Databearbetning/Analys 

Dataprogrammet SPSS 20.0 användes för bearbetning av data. I ett första steg togs 

frekvenstabeller fram. Ålder, kön, grad av fysisk aktivitet, hur ofta respondenten kollar sin 

telefon och upplevd stress. För att kunna ställa olika frågor/påståenden mot varandra, gjordes 

ett par frågor/påståenden om till binära variabler. De var fråga nummer fyra (hur ofta man är 

fysiskt aktiv) och fråga nummer trettio (hur ofta man kollar telefonen per dygn). För att få en 

jämnare fördelning mellan åldrarna gjordes en uppdelning av ”ung” och ”äldre” där 19-29 är 

unga och resten räknas som äldre. 

 

Dataanalys  

På några frågor gjordes ett index, det vill säga en kombination av svar från olika frågor. 

Första indexet handlade om ”krav” och bestod av fråga 10-14, andra indexet handlar om 

”frekvent uppkoppling” och bestod av fråga 19-24 och tredje indexet kombinerades av fråga 

31-36 och handlade om upplevd stress och döptes till “stress”. Fråga fyra som från början 

hade fyra stycken svarsalternativ gjorde vi om så att om personen svarat 0-2 träningstillfällen 

i veckan så kategoriserades denne som “Lite fysiskt aktiv” och om respondenten svarat att 

han/hon tränar mer än så, så var respondenten “Mycket fysiskt aktiv”, detta för att få en jämn 

fördelning av resultatet. 
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I dataanalysen fick en del frågor med ett visst svarsalternativ en viss poäng. Ett exempel på 

detta är ”Stress-index”, när frågorna 31-36 slagits samman så kunde få poäng mellan 6 och 36 

och denne kategoriserades då antingen som ”Stressad” eller ”Inte stressad”, utifrån om 

poängen uppgick till 14 eller högre. Detta för att lättare kunna ställa olika delar mot varandra i 

analysen. Samma sak gjordes med frågorna 19-24 och 10-14, dock med andra poängnivåer. 

För att undersöka samband och skillnader genomfördes Chi Square-analyser på 95 % nivån 

(p<0.05). 

 

Bortfall och deltagande  

Vi skrev ut 100 enkäter, och 81 personer fyllde i och lämnade in enkäter. Efter att ett index 

hade gjorts av frågorna om krav (fråga 10 – 14 i enkäten) fanns ett bortfall på tio personer.  

 

 

Etiskt förhållningssätt 

Det är viktigt att respondenterna informeras på ett korrekt sätt. Vi skrev i vårt följebrev vad vi 

hade för etiska förhållningssätt, eller så kan man berätta för respondenterna vad som gäller 

(Ejlertsson, 2003). Alla människor som gick förbi oss tillfrågades om de hade en smartphone 

och hade de det frågade vi dem om de kunde tänka sig att svara på en enkät i utbyte mot en 

kanelbulle.  

 

Vi använde oss av Vetenskapsrådet (1990) när vi tog hänsyn till de etiska aspekterna på vårt 

arbete. Det finns fyra stycken huvudkrav som alltid måste vara med och dessa är: 

Informationskravet - Vi angav i följebrevet vilka som var projektansvariga och att vi kom från 

Karlstad Universitet. Där fick de också läsa att deltagande är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan men att vi är tacksamma för att just Du medverkar. Vi 

informerade även om syftet med arbetet och vilka delar som enkäten innehåller. Om någon av 

respondenterna ville ta del av det färdiga arbetet stod det att de kunde mejla någon av oss. 

Samtyckeskravet - Eftersom ingen under 15 år får träna på anläggningen utan målsman 

behövde vi inte bry oss om att få samtyckte från föräldrar/vårdnadshavare. I följebrevet skrev 

vi att om man väljer att svara på enkäten så godkänner man att uppgifterna får användas vid 

vår undersökning. 

Konfidentialitetkravet - För att få största möjliga diskretion i samband med att respondenterna 

svarade på enkäten så hade vi en låda som endast hade en öppning för pappersark för att 

respondenterna ska känna sig anonyma. 
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Nyttjandekravet - Vi förklarar vad informationen vi får in kommer att användas till och att vi 

kommer att kassera enkäterna så fort arbetet är färdigställt. Det är inte någon obehörig som 

kommer att ha tillgång till enkäterna.  

 

Resultat 
Av de som valde att svara på enkäten så var det något fler kvinnor än män, 64,2% av 

respondenterna var kvinnor och 35,8% var män. Deltagarna var mellan 19 och 76 år och som 

redan har nämnts i metoden delades respondenterna in i två grupper, ”yngre” och ”äldre”. 

Tabellen nedan visar hur spridningen mellan åldrarna såg ut innan vi gjorde fördelningen. 

 

 
Figur 1 Fördelning av ålder 

 

Antalet respondenter som upplevdes stressade respektive inte stressade var ganska jämt 

fördelat, med något fler stressade (54,3%) i förhållande till dem som inte ansågs stressade 

(45,7%). Dock visar inte vår undersökning några signifikanta skillnader mellan mäns och 

kvinnors upplevelse av stress (p=0,415, se tabell 1). Av männen som deltog i undersökningen 
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var något mer än hälften inte stressade och något färre än hälften ansåg vi som stressade. 

Fördelningen mellan stressade och inte stressade kvinnor var också ganska jämn, med något 

fler stressade än inte stressade. Det fanns vidare inga signifikanta samband mellan krav och 

stress eller fysisk aktivitet och stress som synes i tabell (se tabell 1). 

 

Undersökningen visar på ett signifikant samband mellan frekvent uppkoppling och stress där 

de som är mycket uppkopplade i högre grad är mer stressade än de som inte är uppkopplade 

(p=0,041, tabell 1). Vidare fanns en skillnad av upplevelsen av stress mellan yngre och äldre 

där yngre personer under 29 år är mer stressade jämfört med de som är äldre (p=0,017).  

 

Tabell 1 Samband mellan stress och olika faktorer (N =81) 

  
Inte stressad Stressad 

P-värde* n (%) n (%) 

Inte uppkopplad 23 (56,1) 18 (43,9)   

Uppkopplad 13 (33,3) 26 (66,7) 0.041 

    

Inte krav 14 (48,3) 15 (51,7)   

Krav 19 (45,2) 23 (54,8) 0.801 

    

Ung 12 (31,6) 26 (64,8)   
Äldre 25 (58,1) 18 (41,9) 0.017 
    

Man 15 (51,7) 14 (48,3)   
Kvinna 22 (42,3) 30 (57,2) 0.415 
    

Lite fysiskt aktiv 7 (58,3) 5 (41,7) 
  

Mycket fysiskt 
aktiv 30 (43,5) 39 (56,5) 0.340 

* < 0,05 statistiskt signifikant 

Chi-Square analys 

  

På frågan om hur ofta respondenten kollade på sin smartphone ansåg vi att 37 personer 

kollade smartphonen sällan medan 44 personer ansågs kolla den ofta. Antalet gånger 
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respondenten kollade sin smartphone ställdes mot upplevd stress och analysen visade på ett 

statistiskt signifikant samband (p=0.002). Av de som kollade sin telefon ofta var 65,9% 

stressade och 34,1% ansåg sig inte vara stressade. Vidare undersöktes hur ofta respondenterna 

kollade sociala medier och om detta upplevdes som stressande. Antalet på de som sällan 

kollade sociala medier och som var stressade var för liten för att kunna genomföra en 

statistisk analys. Dock syntes det att de som kollar sociala medier sällan inte ansågs som 

stressade medan de som kollar sociala medier mycket ansågs vara stressade.  

 

Diskussion 
Stress och uppkoppling 

Vi undersökte om det fanns något samband mellan de som kollade sin smartphone ofta var 

mer stressade än de som inte kollade sin smartphone ofta. Resultatet visade ett signifikant 

samband mellan stress och uppkoppling, det vill säga desto mer uppkopplad desto mer 

självrapporterad stress.  

 

I studien påvisades ett statistiskt signifikant samband mellan stress och frekvent uppkoppling. 

De som var frekvent uppkopplade var också mer stressade än de som inte var frekvent 

uppkopplade. Med frekvent uppkopplade menade vi till exempel hur ofta individen har med 

sig sin smartphone, om han/hon kollar sociala medier, skickar mejl och helt enkelt har koll på 

sin telefon. Det vi vill säga med den här frågeställningen och svaret på denna analys är att de 

som är frekvent uppkopplade på sin smartphone också upplever mycket mera stress än de som 

inte gör det. 

 

Även om det inte framkom ett signifikant samband mellan sociala medier och stress så fanns 

det ändå en tendens att de som kollade sociala medier ofta var stressade och de som kollade 

sociala medier sällan. Tidigare forskning visar att människor som använder internet mycket 

känner mer ensamhet och mer daglig stress än människor som inte använder internet så 

mycket (Kalpidou, Costin & Morris, 2011).  

 

Stress och krav 

Vi fann inget samband mellan de som känner mycket krav i sin vardag och hur mycket stress 

de känner. Vilket kändes lite förvånande. Varför studien inte visade på något samband är svårt 

att svara på. Kanske är det för att alla människor är olika och hanterar krav på olika sätt, att 
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krav inte behöver resultera i stress. Eller så upplever människor krav från andra håll och inte i 

relation till smartphoneanvändande, som frågorna baserades på. 

 

Ljudet från smartphonen är någonting som stör, vi ändrar fokus, vilket försvårar både arbets- 

och studiesituation vilket kan ge en ökad känsla av att inte ha kontroll över vår situation. Det 

brukar också beskrivas som en stressor (Grossi, 2008) och är även en tidstjuv, vilket betyder 

att vi har mindre tid än vad vi egentligen har. Tidsbristen kan vara intressant att kolla vidare 

på. Det skulle kunna vara så att om att “push-notis”-ljud antingen kan vara positivt- eller 

negativt betingat. Har man en positiv erfarenhet av inkommande mail/facebook-

meddelanden/sms blir man gissningsvis glad när telefonen låter. Har man tvärtemot en 

negativ upplevelse av ljudet; att man kopplar det till påfrestande arbetssituationer eller andra 

konflikter, kan bara ljudet ge en ångest och gör en orolig.  

 

Att ha ljudet påslaget på telefonen under natten kan ha en störande effekt på sömnen, vilket 

kan medföra en lättare sömn och sämre vila på natten. Sömnbrist och låg energi gör det 

svårare för människor att hantera vardagliga problem och kan på så sätt bli en stressor. 

 

Stress och demografiska skillnader 

Vi fann ett statistiskt signifikant samband mellan att yngre är mer stressade än vad äldre är 

vilket skulle kunna bero på att yngre människor dels är mer aktiva användare av internet 

(sociala medier, mejl, etc.) som även Statistiska centralbyrån (SCB) har med i sin 

undersökning från 2012. De som är mellan 16-24 år är enligt SCB mycket mer uppkopplade 

än de som är äldre. Det kan vara så att de unga känner ett större krav att hålla sig uppdaterade 

och tillgängliga och även finner ett större intresse i att vara uppkopplade medan de som är 

äldre har levt ett liv utan smarta telefoner och tillgång till internet där man kan finna all 

information man vill, vi tror alltså att de har kunnat distansera sig på ett sätt som de som är 

uppväxta med den nya teknologin inte har kunnat. Även om det framkom någon signifikant 

skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, så syntes en stigande trend att 

kvinnorna var mer stressade än männen. Vilket även tidigare studier visat (SCB, 2013). 

 

Stress och fysisk aktivitet 

Vi upplever att det finns en generell uppfattning i samhället om att fysiskt aktiva mäniskor har 

en bättre hälsa. Den här uppfattningen gjorde att vi var tveksamma till att utföra studien på 

träningsanläggningen. När ändå gjorde det undersökte vi om det fanns något samband mellan 
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fysiskt aktiva och hur mycket stress de känner. Analysen visade på en stigande trend att de 

som tränade mycket också var mer stressade vilket är intressant och något att undersöka 

vidare. Tidigare studier visar på att fysisk aktivitet kan ha en stressande effekt på kroppen om 

man tränar för intensivt utan återhämtning (FYSS, 2008; Börjesson & Jonsdottir, 2010). 

Samtidigt finns det många studier som pekar på positiva effekter av träning och fysiskt 

aktivitet som till exempel effekter på psykisk hälsa, lättare att hantera olika situationer och 

gör att vi känner oss gladare (FYSS, 2008). Vi menar att fysisk aktivitet har många bra 

effekter på vår hälsa men att återhämtning och vila är minst lika viktigt för att vi ska må bra.  

 

Fortsatt forskning inom ämnet 

När vi började det här arbetet funderade vi mycket kring hur samhället har utvecklats sedan vi 

var yngre. Innan internets framfart med tillhörande utveckling av smartphones och 

handdatorer, fanns, enligt oss, en oskriven regel för hur och när man fick kontakta andra 

människor. När arbetsdagen var slut ringde man inte i arbetsärenden, ville man något så fick 

man vänta till morgonen efter. Idag behöver vi inte ringa, vi kan mejla, sms:a, facebook:a när 

som helst på dygnet. Det är idag ett accepterat fenomen och vill en person inte bli nådd måste 

man aktivt göra valet att stänga av sin smartphone, vilket vi ansåg att människor i allmänhet 

inte gör. Under arbetets gång har den grundtanken egentligen inte förändrats, dock har vi 

insett att problemet är mycket mer komplext än så. Enligt tidigare studier har stressade 

människor ett behov av kontroll, eller lider av avsaknaden av kontroll (Grossi, 2008) och det 

tillsammans med det ökade kravet på att vara tillgängliga (Åsberg et al., 2010) undrar vi hur 

mycket känsla av kontroll vi egentligen har i vårt kommunicerande. Vem är det som 

bestämmer tempot i kommunikationen, avsändaren eller mottagaren? Att svara på mejl eller 

sms går fort, men enligt Klingberg (2007) och Hallowell (2005) så sliter det på oss att ständigt 

byta fokus. Kanske är det ett sätt att skapa en känsla av kontroll genom att ständigt hålla sig 

uppdaterad, men det är lite av en ”hönan eller ägget”-fråga; blir vi stressade för att vi ständigt 

är uppkopplade, eller är vi ständigt uppkopplade för att vi är stressade. Eftersom det är en 

tvärsnittstudie har vi bara kunnat undersöka sambandet mellan stress och uppkoppling, men vi 

kan inte svara på vad som påverkar vilket. Det skulle vara intressant att göra en prospektiv 

studie för att undersöka hur detta påverkar människan på lång sikt (Ejlertsson, 2003) 

 

Det kan vara intressant att studera hur vår sömn störs av att telefonen låter på natten. Skulle 

det kunna vara så att om vår sömn störs flera gånger under en natt får vi inte den vila vi 

behöver? Vi behöver sömnen för att återskapa energi, och får vi inte den vilan blir man mer 
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lättirriterad, aggressiv och får svårare att koncentrera sig (Winroth & Rydqvist, 2008). De 

säger även att oro och problem som man inte kan koppla bort orsakar sömnsvårigheter vilket i 

sin tur leder till att vi blir ännu mer oroliga. 

 

Metoddiskussion 

Enkäten är utformad efter våra frågeställningar, vi anser att den innehöll relevanta frågor, med 

några undantag, för det vi undersöker. Det finns en del problem med formuleringen på några 

av frågorna, det finns utrymme för olika tolkningar och missförstånd från både vår 

(undersökarens) och respondentens sida vilket sänker validiteten (Trost, 2007). 

Undantagsfrågorna, till exempel frågorna om hobbys, vad som respondenten upplevde som 

positivt och negativt med sin smartphone och vad respondenten arbetade med, togs dels med 

för att “lätta upp” enkäten men även för att ursprungstanken var att undersöka om till exempel 

vissa yrkesgrupper var mer stressade än andra. Dock undersöktes inte detta.  Några av 

frågorna krävde eftertanke och syftet med att ha med enklare frågor var att enkäten skulle 

kännas mer lättsam, vilket kan minska risken för att respondenten tröttnar på att fylla i 

enkäten (Trost, 2007). Resultatet blev dock att vår enkät bestod av väldigt många frågor vilket 

förmodligen gjorde enkäten mindre attraktiv att svara på i vilket fall. 

 

De människor som lyssnade på musik eller skrev sms på sin smartphone när de gick förbi oss 

var svåra att få tag på och det var egentligen de människorna vi ville ha kontakt med och det 

kan ha påverkat vårt resultat i en riktning som vi inte ville. Vi tror även att människor som tar 

sig tiden att fylla i en enkät antagligen inte är särskilt stressade vilket också kan ha påverkat 

slutresultatet. Stressade människor känns generellt svåra att motivera till att del ta i den här 

sortens studie (på grund av tidsbrist). Att de helt enkelt tar sig tiden att delta om de vet att det 

kommer att förbättra deras egen situation. Alternativt om vi hade gjort studien på en 

arbetsplats där det är mycket stress och frågat om de ville delta där, i jämförelse när de var på 

språng till/från gymmet. 

 

Val av metod 

Vi har diskuterat under tiden som vi arbetat om vi kanske skulle ha valt att göra en kvalitativ 

studie istället för en kvantitativ då man under en kvalitativ får en djupare förståelse och en 

helhetsbild på hur människor tänker kring olika saker och man kan ställa mer specifika frågor 

(Graneskär & Höglund-Nielsen, 2008). De hade då kanske kunnat förklara för oss hur de 

använder sin telefon och hur de reagerar kring vissa händelser, till exempel sms eller att det 
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ringer. Nackdelen med kvalitativ metod hade varit att vi hade fått få respondenter och inte 

kunnat se en stor bild som kan ses vid kvantitativ metod. Det är också mycket tolkningar i 

kvalitativ metod, undersökaren lyssnar på vad respondenten har att säga och skriver ned detta, 

men när det ska tolkas och resultatet ska föras ihop med andra intervjuer så kan resultatet bli 

annorlunda än vad respondenten egentligen menade. 

 

Vi ville undersöka om det fanns något samband mellan stress och uppkoppling, och för att 

kunna göra det behövde vi tillfråga ett stort antal respondenter (Andersson, 2009), vilket var 

anledningen till, och en fördel med, att vi valde kvantitativ metod.  

 

Frågorna 

Gällande uppkopplingsfrågorna är vad som anses som ”ofta” är en tolkningsfråga både från 

vår och respondentens sida, frågan var alltså subjektiv med utrymme för tolkningsmöjligheter 

(Trost, 2007) vilket kan ha dragit ned tillförlitligheten av resultatet. Vad det innebär “att 

kolla” sin smartphone var inte så tydligt formulerat vilket ökade risken för misstolkningar 

från respondentens sida. Precisionen var alltså låg vilket också drog ner reliabiliteten av 

resultatet (Trost, 2007). 

 

Kravfrågorna som låg till grunden för kravindexet handlade om respondentens arbetssituation 

men var otydligt formulerade vilket resulterade i att några respondenter som studerade, var 

pensionärer eller mellan arbeten svarade på några av frågorna och lämnade några obesvarade.  

Som vi skrev i resultatdelen fick vi inte fram något signifikant samband mellan krav och 

stress, och kanske att det beror på att frågorna som vi baserade vårt krav-index på och 

använde som variabel var otydligt formulerade. Det fanns stort utrymme för missförstånd och 

det var även de frågorna som vi fick bortfall på. Antagligen hade vi kunnat få ett annat 

resultat om vi hade varit mer precisa i våra frågor, till exempel varit tydliga i att frågorna 

gällde dem som hade ett jobb respektive de som studerade. Vi skapade även krav-indexet 

enbart på de arbetsrelaterade frågorna, alltså uteslöt vi några av respondenterna. Det vi vill 

säga är att om vi hade formulerat de frågorna annorlunda samt baserat indexet på frågor som 

gällde yrkesverksamma och studerande såväl som arbetslösa och pensionärer hade vi kunnat 

få ett annat resultat. Anledningen till att vi baserade indexet på de frågor om krav som riktade 

sig mot yrkesverksamma personen var att vår hypotes var att det var den gruppen människor 

som har störst krav på sig att vara ständigt tillgängliga, vilket styrks av tidigare studier 

(Åsberg et al, 2010; Hallowell, 2005; Klingberg, 2007).  
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Stressfrågorna diskuterades mycket, och om de borde ha utformats annorlunda. Eventuellt 

borde det ha funnits en känner du dig stressad”-fråga. Anledning till att vi inte hade det var att 

vi inte ville “styra” respondenterna, utan fokusera på stress-symptom. Men eftersom stress är 

så individuellt kanske det hade varit bra med en sådan fråga, för att förtydliga för 

respondenterna. Exempel på frågor som vi skulle kunna lägga till i stress-sektionen var; om 

respondenten upplevt stress senaste två veckorna, om respondenten varit upprörd över 

någonting, och inte haft kontroll över viktiga saker (Grossi, 2008). 

 

I övrigt vad det gäller frågorna finns det några där vi kunde ha varit tydligare, t ex borde vi ha 

definierat vilken “telefon” vi syftar på, att det gäller smartphonen och inte hemtelefonen samt 

att vi borde ha haft med “arbetstelefon” som svarsalternativ för att undvika oklarheter. Vi 

valde även att skriva “mellan jobb” eftersom vi tyckte att det lät mer positivt än “arbetslös” 

men som också orsakade lite förvirring bland respondenterna. Vi borde haft med 

svarsalternativet “pensionär” och inkluderat den gruppen bättre i enkäten. Andra 

svaralternativ som borde ha funnits med var om man aldrig kollade sin telefon, att man alltid 

hade telefonen med sig, att man har internet avstängt på natten och enbart använder telefonen 

som alarm, etc. Frågesektionen som rörde krav hade vi kunnat utveckla och fråga om mer 

interna prestationskrav, inte bara fråga om externa krav. Då hade vi kunnat se om t ex 

högpresterande människor och människor som ställer väldigt höga krav på sig själva är mer 

stressade än andra, och om man kan härleda det till olika personlighetstyper. Tidigare 

forskning visar till exempel att introverta människor som använder internet fick en minskad 

känsla av att tillhöra samhället och ökad känsla av ensamhet medan extroverta människor 

snarare fick en ökad känsla av samhällstillhörighet och minskad känsla av ensamhet 

(Kalpidou et al, 2011).  

 

I vissa fall valde vi att inte ha så många svarsalternativ för att “tvinga” respondenterna att ta 

ett beslut och inte kryssa i mitten för att det är lättast. Vi hade många attitydfrågor, såsom till 

exempel ”alltid” eller ”sällan” som enligt Trost (2007) kan uppfattas olika från person till 

person, då det är värderings sak. 

 

Plats och urval 

Fördelen med att ha gjort studien på träningsanläggningen var att vi fick en bred spridning 

människor som deltog i studien. Det som vi trodde skulle vara mindre bra var att alla 
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respondenterna var fysiskt aktiva vilket gjorde att vi antog att de försökte ha en hälsosam 

livsstil i stort. Vad vi inte tänkte på var att majoriteten av motionärerna på förmiddagen var 

pensionärer, och att det var ett långt glapp mellan för- och eftermiddagspassen. Det kändes 

ineffektivt att sitta och vänta på att eftermiddagspassen skulle börja. Det vi borde ha gjort var 

nog att vara där två dagar, första dagen på förmiddagen och andra dagen på eftermiddagen för 

att få en så stor spridning på människor som möjligt.  

 

Under arbetets gång har vi diskuterat mycket huruvida om vi skulle kunna ha varit mer 

selektiva i vårt urval, till exempel gjort studien på människor arbetar på kontor. Människor 

som arbetar i öppna kontorslandskap tycks bli mer störda under sin arbetsdag och verkar 

stressas mer av det (Klingberg, 2007; Hallowell, 2005). Problematiken enligt oss verkar ligga 

i att inte ha kontroll över sin arbetssituation och inte kunna veta i vilken ordning man ska göra 

uppgifter och kunna prioritera. Samtidigt är det intressant att titta på hur det ser ut för 

människor i allmänhet. Oavsett om vi arbetar eller studerar eller ingetdera lever vi i en tid där 

vi, med hjälp av smartphones och handdatorer, kan utföra många uppgifter samtidigt. 

 
 
Slutsats 
 
I den här studien finns det ett samband mellan uppkoppling och stress. Dock går det inte att se 

i studien vad som orsakar vilket, har stressade människor ett större behov av att kolla sin 

telefon och hålla sig uppdaterad eller blir vi stressade av att ständigt kolla våra telefoner? 

Oavsett vilket är det ett intressant område att fortsätta undersöka och kanske att man i 

framtiden bör reglera användandet eller i alla falla sätta upp riktlinjer på till exempel 

arbetsplatser och skolor hur mycket och när man ska vara uppkopplad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Referenser 
 

Andersson, I. (2006). Epidemologi för hälsovetare - en introduktion. Lund: Studentlitteratur.  

Bood, S-Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Norlander, A., Nordström, L., Nordenström, K., & 

Nordström, G. (2006). Eliciting the relaxation response with the help aof floation-REST 

(Restricted environmental stimulation technique) in patients with stress related ailments. 

International journal of stress management Vol. 13. Hämtad 130315 från url: 

http://floatation.biz/wp-content/uploads/research/Eliciting-the-Relaxation-Response-With-

the-REST.pdf 

Börjesson, M., & Jonsdottir I. (2010). Fysisk aktivitet och stress. Svenskidrottsforskning. 

Hämtad 130311 från url: 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2010/3_2010/SVIF%20103%20s10-

12%20B%C3%B6rjesson.pdf 

Einhorn, S., & Nisell R. (2007). Ont i kroppen: om att förstå och lindra och smärta. 

Bokförlaget forum.  

Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaparna. Lund: Studentlitteratur. 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning i hälso och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

Gill, P., Kamath, A., & Gill, T. (2012). Distraction: an assessment of smartphone usage in 

health care work settings. Risk Management and Healthcare Policy, 105–114. Hämtad 

130311 från url: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3437811/ 

Grossi, G. (2008). Hantera din stress - med kognitiv beteendeterapi. Finland: WS Bookwell. 

Hallowell, E. (2005). Harvard business review. Overloaded Circuits Why Smart People 

Underperform. Hämtad 130319 från url:  http://hbr.org/2005/01/overloaded-circuits-why-

smart-people-underperform/ 

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2010). Idrottsledarskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Unknown
Field Code Changed



22 
 

Iwarsson, S. (2004). Stressrelaterade hälsoproblem ökar – vad hände under 1990-talet 

Läkartidningen Nr 12. Volym 101. Hämtad 130506 från url: 

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2004/temp/pda28277.pdf 

Jürisoo, M. (2001). Burn Out: från stress och utbrändhet till den goda organisationen. 

Stockholm: Ekerlids. 

Kalpidou, M., Costin, D., & Morris, J. (2010). The Relationship Between Facebook and the 

Well-Being of Undergraduate College Students. Hämtad 130516 från url: 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6cf432b0-6f79-40be-a418-

89161b7e4867%40sessionmgr111&vid=2&hid=114 

Klingberg, T. (2007). Den översvämmade hjärnan:en bok om arbetsminne, IQ och den 

stigande informationsfloden. Stockholm: Natur & Kultur. 

Mulder, M. (2012). Kvinnor mer sjukskrivna i alla yrkesgrupper. Statistiska centralbyrån. 

Hämtad 130314 från url: http://www.scb.se/Pages/Article____332393.aspx  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber.  

Svantesson, U., Cider, Å., Jonsdottir, I. H., Stener-Victorin, E., & Willén, C. Effekter av fysisk 

träning vid olika sjukdomstillstånd. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2007. 

Statens Folkhälsoinstitut. FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (Rapport R, nr. 2008:4). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

Statens folkhälsoinstitut. (2013). Sjukdomar och besvär. Hämtad 130419 från url: 

http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Psykisk-

halsa/Sjukdomar-och-besvar/ 

Statistiska centralbyrån. (2013). Vanligt att skicka e-post och titta på nyhetssajter med 

mobilen. Hämtad 130516 från url: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____347306.aspx 

Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 



23 
 

Vetenskapsrådet. (2013). Forskningsetiska principer - inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 130428 från url: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wahlgren, L. (2008). SPSS - steg för steg. Lund: Studentlitteratur. 

Winroth, J., & Rydqvist, L-G. (2008). Hälsa och Hälsopromotion. Med fokus på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

Åsberg, M., Grape, T., Nygren Å., Rodhe, M., Wahlberg, A., & Währborg P. (2010). Stress 

som orsak till psykisk ohälsa. Läkartidningen Nr 19–20. Volym 107. Hämtad 130314 från url: 

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=14349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Smarta vanor, hur använder du din telefon? 
 

 
Som examensarbete på programmet Hälsa och Wellness vid Karlstads universitet vill 
vi  göra  en  undersökning  om  hur  vi  påverkas  av  möjligheten  att  ständigt  vara 
uppkopplade mot  internet  genom  smartphones. Med  smartphone menar  vi  smarta 
telefoner  med  möjligheter  som  en  dator,  du  kan  använda  internet,  spela  spel,  ha 
kalendrar o.s.v. 
 
Syftet med enkäten är att undersöka hur du använder dig av din smartphone och hur 
du mår. Enkäten  innehåller frågor om vem du är,  frågor om ditt användande av din 
smartphone,  jobb/skola,  hobbys  och  till  sist  några  frågor  om  stress.  Vad  stress 
innebär är en väldigt subjektiv upplevelse som skiljer sig från person till person. I vår 
enkät  har  vi  därför  valt  att  fokusera  på  symptom  på  stress  som  vi  upplever  i  vår 
vardag. 
 
Hur påverkas vi av att bära runt på smartphones som ger oss möjligheten att ständigt 
vara  nåbara  och  alltid  finna  information  om nya  saker? Genom  att  delta  i  den  här 
undersökningen bidrar du med ökad kunskap om användandet av smartphones och 
hur de påverkar din hälsa. 
 
Enkäten är helt anonym och kommer  inte att kunna härledas  till dig. Deltagande är 
frivilligt och vi hoppas du svarar så sanningsenligt som möjligt. Genom att delta i den 
här  enkäten  godkänner  du  att  dina  svar  används  i  vår  examensuppgift.  Enkäterna 
kommer att kasseras när arbetet är färdigställt. 
 
Tack för att du hjälper oss med vårt examensarbete, vill du ta del av resultatet är du 
välkommen att kontakta oss.  
 
Martina Skoglund ‐ Martina.skoglund@live.se 
Maya Gradin ‐ Maya.gradin@hotmail.com   
Karlstad Universitet, Hälsa och Wellness‐programmet 
 
 
 



 

 

Frågor om Dig 

 
 
 
 
                           

Är  Du?   Man    Kvinna        

1. Hur gammal är Du? ______ 
 

2. Civilstatus?     

Singel    Gift    Sambo    Särbo     
                                 

3. Vilket påstående stämmer bäst överens med hur Du bor? 

Centrum   Nära centrum    Förort    På landet 

                                             
 

 

Frågor om Din fritid 

 
 

                        0‐2    3‐4    4‐6    7+ 
4. Hur många tillfällen är Du i genom‐ 

snitt fysiskt aktiv per vecka?                 
 

5. Hur många timmar per dygn 
tittar Du i genomsnitt på tv?                         
 

6. Hur många timmar umgås  
Du med familj/vänner per vecka?                    
 
 
 

7. a) Har Du någon speciell hobby som Du gör efter jobbet/skolan? 

Ja       Nej 

   
 

b) Om Du svarade ja, vad för hobby? 
 
 



 

 
 
 

Frågor om Ditt jobb 
 

       Om du inte jobbar, gå vidare till fråga 16 
 

8. Vad jobbar Du som? Lämna blankt om Du är mellan jobb 

______________________________________________________________ 

9. Har Du din arbetsmejl/skolmejl kopplad till din smartphone? 

Ja    Nej    Har bara privat mejl 

         

Ja        Ibland                 Nej 
10. Förväntar sig din chef att Du  

har din jobbmejl kopplad till din privata?              
 

11. Känner Du att ett av dina krav  
på jobbet är att hålla koll på telefonen?             
 

12. Kollar Du mejlen på din smartphone  
när din arbetsdag är slut?                   
 

13. Tror Du att folk förväntar sig att Du  
ska svara på mail/sms/samtal på en gång?              
 

14. Förväntar Du dig att få svar på  
mail/sms/samtal på en gång?                 
 
 

15. Vad studerar Du till? Lämna blank ifall Du inte studerar. 

 ________________________________________________________________ 

       

                 Ja    Nej 

16. Har Du Facebook?         

    Twitter?         

    Instagram?         

           Annat?         



 

Frågor om Ditt smartphoneanvändande  

 

17. Hur många år har Du haft din smartphone? 
 
_________________________________________________________ 
 

18. a) Påverkar Ditt användande av smartphone din koncentration under din 
arbetsdag/skoldag? 

Ja    Nej    Inget som jag tänkt på 

         

b) Om Ja, hur påverkar det Dig? 
 
_______________________________________________ 

 
                            Aldrig      Sällan      Ofta  Mycket ofta 

19. Hur ofta har Du med dig din smartphone?         
                    

20. Tycker Du att det är jobbigt om batteriet tar slut  
eller om Du har glömt din smartphone?         
 

21. Spelar Du spel på din smartphone?         
 

22. Kollar Du sociala medier (bloggar, Facebook  
eller liknande) på din smartphone?         
 

23. Kollar och skickar Du mejl från din smartphone?         
  

24.  Hur ofta kollar Du “om någonting                              
har hänt” på natten?       
 

25. Vad anser Du är mest positivt med Din smartphone?         
   
 
_______________________________________________________________ 
 

26. Vad anser Du är mest negativt med Din smartphone? 

_______________________________________________________________ 

 

 



 

Frågor om hur Du har känt dig de senaste två veckorna 

Ja        Oftast       Nej 
27. Brukar Du svara direkt på mail/sms/notiser?        

 
28. Känner Du att Du måste svara på mail/         

sms/notiser direkt?          
 

29. Har Du din smartphone avstängd på natten?        

30. Kan Du uppskatta ungefär hur många gånger per dygn Du kollar om “någonting har 
hänt” i din smartphone? 

      1‐5 ggr  6‐10 ggr  11‐20 ggr  21‐40 ggr  40+ ggr 
                                  

 
 

 
 

 
 

Aldrig  Sällan  Ofta  Alltid 

31. Upplever Du att du hinner med 
allt som du ska göra?                   

32. Känner Du dig orolig?                  

33. Känner Du dig frustrerad?                 

34. Har Du ont i huvudet?                 

35. Är Du stel och har ont i kroppen?              

36. Känner Du att Du “hänger med               
i utvecklingen”?         
 

37. Har Du någonting som Du vill tillägga i denna undersökning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

Tack! 


