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Användning av smartmobiler i arbetet 

En kvalitativ intervjustudie  

 

Syftet med denna studie var att bidra till fördjupad kunskap om och förståelse för hur 
smartmobiler används i arbetssammanhang. Studien var av kvalitativ ansats där 
datainsamlingsprocessen bestod av semistrukturerade intervjuer. Ett målinriktat 
bekvämlighetsurval tillämpades och totalt deltog 15 respondenter (N=15), 8 män och 7 kvinnor. 
Deras ålder varierade mellan 20–56 år där heltidsarbete på kontor samt en daglig användning av 
en smartmobil var de kriterier som fanns för att deltaga i studien. För att bearbeta och analysera 
det insamlade materialet användes tematisk analys som resulterade i 6 övergripande teman och 
tillhörande underteman. Studiens resultat visade att samtliga respondenter upplevde 
smartmobilen som ett verktyg i arbetet med många fördelar, dock fanns även tecken på att den 
kunde distrahera och stressa användarna. Analysresultatet visade även att upplevelserna skiljer 
sig i arbets- och privatliv, där smartmobilerna används i en större utsträckning och till mer 
nöjesrelaterade funktioner på fritiden. 
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Inledning 

De flesta människor har idag en så kallad smarmobil. Denna typ av telefon syftar till 

mobiltelefoner som kan förse användaren med internetuppkoppling. Telefonerna har ett stort 

användningsområde och har blivit en viktig del av många människors vardagliga liv (Merino, 

2017). De smarta mobiltelefonerna underlättar och förenklar på många sätt men det finns även en 

baksida. Att intensivt eller frekvent använda en smartmobil kan vara förenat med ett eller flera 

symptom på mental ohälsa (Thomée, 2018). Telefonens påverkan diskuteras inte bara i 

vetenskapliga sammanhang, utan berörs även i samhällsdebatter där det bland annat pratas om 

sömn- och koncentrationssvårigheter. Huruvida symptom på psykisk ohälsa upplevs eller inte, 

alternativt till vilken grad, kan till exempel bero på vilken typ av innehåll individen tar del av. En 

ständig uppdatering av sociala medier kan bidra till nedstämdhet eftersom det kan ge en 

upplevelse av att missa sociala sammankomster (Dahlberg, 2017). Det diskuteras också att ha 

mobilen ständigt närvarande och inom räckhåll ökar risken för depression och 

självmordsbenägenhet hos ungdomar (Alpman, 2018). 

Tillgängligheten och uppkopplingen som gör det möjligt att uppdatera sig på vad andra 

gör och vänta på nya notiser kan på längre sikt utvecklas till ett beroende. Bortsett från 

beroenden som rör alkohol- och drogmissbruk, tros mobilberoendet bli en av de största 

utmaningarna gällande beroenden under 2000-talet och framåt (Shambare, 2012). Det faktum att 

många använder en telefon i arbetet som även förser användaren med privat information kan 

komma att resultera i svårigheter att skilja de båda livsområdena åt, vilket skulle kunna ha en 

inverkan på arbetslivet. Det råder en brist på vetenskapliga data som rör om detta kan ha någon 

påverkan på individer i deras arbete i en svensk kontext.  
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Bakgrund 

Digitalisering 

Mycket av dagens samhällsutveckling kretsar kring och berör digitala verktyg och 

hjälpmedel (Wajcman, 2016). E-post, sociala nätverk, intranät och videomöten är vanligt 

förekommande och skapar många möjligheter. Digitalisering behöver dock inte enbart beröra 

olika sätt att kommunicera, utan kan exempelvis underlätta, effektivisera samt bredda 

möjligheterna att utveckla nya tekniker och uppfinningar. Effekterna av digitalisering är ständigt 

närvarande i det vardagliga livet, trots det sker nödvändigtvis inte reflektioner kring dess 

utbredning. Termen digitalisering kan beroende på vilket perspektiv som väljs att utgå ifrån, 

belysa olika innehåll. Tidigare studier har utifrån ett medieperspektiv diskuterat nya 

affärsmodeller och vanor i hur användningen av media hittills har sett ut och hur den fortsatta 

utvecklingen kan komma att se ut i form av bland annat streamingtjänster och sociala medier 

(Pettersen, 2018). Sett från ett företagsperspektiv utgick digitaliseringen i första hand från att 

effektivisera och minska kostnader. En viktig del av digitaliseringen är det som hittills benämnts 

som omvälvande teknik. Den typen av teknik handlar om en strävan om ständig utveckling och 

att hela tiden komma med produkter som är bättre än tidigare utgåvor. Digitaliseringen grundade 

sig i teknologidrivna processer som bidrog till förändring i användande och tillgänglighet av 

tekniska hjälpmedel. Målet var i stort att förbättra den ekonomiska lönsamheten, skapa värde för 

kunder och användare samt förbättra den sociala hälsan hos de inblandade (Ebert & Duarte, 

2018). 

Debatten har pågått och litteraturen har diskuterat avseende huruvida digitalisering 

påverkar möjligheter att delta i offentliga diskussioner samt hur de personliga mötena och 

samtalen kan komma att påverkas i framtiden, inte minst med utgångspunkt i hur utbrett 
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användandet av sociala medier har blivit för många människor (Boyd, 2014; Ihlebæk & 

Krumsvik, 2015). Begreppet digitalisering har kommit att utvecklas och används stundtals som 

överlappning för digital transformation. Digitalisering handlar främst om en förändring från 

något som tidigare varit analogt till att bli digitalt. Den digitala transformationen i sin tur berör 

dessa förändringar men mer specifikt, nämligen vissa fundamentala samhälleliga förändringar 

där innovation ofta blir ett inslag till följd av dessa förändringar (Colbjørnsen, 2014). Det finns 

andra begrepp som gör det enklare att förstå hur digitaliseringen påverkat kulturen kring 

användandet av teknologiska enheter. Det ena begreppet är medling, som syftar till 

kommunikation genom och med tekniska medier eller enheter. Det andra är medialisering som 

innefattar de processer som skapar förändringar både i media och kultur. Medialisering 

exemplifieras genom det faktum att mycket av det som brukar göras på ett fysiskt bankkontor 

istället kan göras via internet (Pettersen, 2018; Umberson & Karas Montez, 2010). Den digitala 

revolutionen innefattade en mängd olika verktyg och enheter. De som har nått störst utbredning 

är datorn och mobiltelefonen. Att ej ha tillgång till varken dator eller mobiltelefon är idag 

nästintill otänkbart (Internetstiftelsen, 2019). Datorn och mobiltelefonen är idag alltmer lika 

varandra, då smartmobilen har blivit en typ av handdator. Vitalt för att en dator skall fungera och 

ha möjlighet att utnyttja sin fulla potential är tillgången till internet. En stor del av de 

applikationer som finns att ladda ner till smartmobilen kräver en uppkoppling. Därmed betyder 

det också att många telefoner är i behov av internetuppkoppling, vilket utökar användandet och 

behovet av internet (Duke & Montag, 2017). 

Internet  

Internet är ett nätverk som datorer och andra enheter kan vara uppkopplade till. Via 

internet är det möjligt att utbyta information (Pallen, 1995). På grund av detta förändrades 
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människors liv och företags informationsflöden fick ett annat utseende. Internet har gjort det 

möjligt att studera, arbeta och kommunicera på avstånd. Det har medfört nya tjänster och på 

många sätt underlättat genom att bland annat effektivisera handel genom så kallad e-handel över 

internet mellan företag och konsumenter. Internet har även bidragit till uppkomsten av sociala 

nätverk och annan typ av underhållning i dagens moderna samhälle (Kleinrock, 2010). 

Användningsområdet är brett och påverkar i stor utsträckning människors beteenden. 

Informationssökning, köpa och sälja produkter, bli underhållen och leta partner är ett fåtal av de 

funktioner internet har kunnat förse människor med. En uppkoppling har lagt grunden för många 

sätt att kommunicera och är en stor del av människors vardagliga liv. Nu för tiden sker en stor 

del av internetanvändandet på sociala nätverk, såsom Facebook och Twitter. Att ha en profil på 

ett socialt nätverk är vanligast bland ungdomar och unga vuxna men förekommer också bland 

vuxna (Correa, Hinsley & de Zúñiga, 2010). Exempelvis visade Correa och hennes medarbetare 

(2010) i en studie att unga människor spenderar omkring tre timmar om dagen på denna typ av 

sociala nätverk. Samma studie visade även att personlighetsdrag som extraversion och 

neuroticism är relaterade till frekvent användning av sociala medier.  

Internet har även en del negativa effekter. Historiskt har beroenden mestadels kopplats 

till spelande, alkohol och droger, men sedan 1990-talet har det dock förändrats och mer 

uppmärksamhet har lagts på beroenden som rör tekniska verktyg likt datorer och telefoner 

genom vilka det går att bruka internet (Shaw & Black, 2008). En användning av smartmobiler i 

bred utsträckning hade liknande karaktärsdrag som andra mer etablerade beroenden. Det 

handlade bland annat om att användare dolde i vilken utsträckning användandet skedde för sina 

nära, att de kände sig sinnesfrånvarande och med inslag av ångest och depression när telefonen 

var utom räckhåll. Utöver detta misslyckades användarna kontinuerligt med att ta kontroll och 
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minska användandet (Bian & Leung, 2015; Bianchi & Phillips, 2005; Kwon et al., 2013). 

Internetberoende kan brett definieras som en oförmåga att kontrollera sin användning av internet. 

De negativa konsekvenserna av ett sådant beroende kan vara både emotionella, sociala och 

mentala (Jenaro, Flores, Gómez-Vela, González-Gil & Caballo, 2007; Neal, Wood & Quinn, 

2006; Nie, Zhang, Chen & Li, 2016). Beroendet kan också vara svårt att definiera utöver de 

vanliga symptomen som överanvändning och abstinensbesvär, därför att det finns svårigheter i 

att reda ut om beroendet baseras på själva internetanvändandet eller om det snarare gynnar ett 

annat beroende, som exempelvis spel- eller pornografiberoende (Pontes, Kuss & Griffths, 2015). 

Användning av smartmobil och dess funktion i arbetslivet 

Det vanligaste sättet att dagligen använda internet är via sin smartmobil. Smartmobilernas 

konstanta tillgänglighet har gjort det möjligt att nå internet oberoende av geografisk position. Det 

skiljde sig från tidigare, då det bara var möjligt genom en dator. Mobiltelefonen har genomgått 

en stor förändring, från att tidigare bara innefatta röstsamtal och textmeddelanden till att 

innehålla spel, kamera, musikspelare, samt en liten bärbar dator, ständigt uppkopplad till internet 

(Javid, Malik & Gujjar, 2011; Kongaut & Bohlin, 2016). Det som skiljde sig från tidigare 

mobiltelefoner grundades mycket i att tillgängligheten till internet förändrades (Harwood, 

Dooley, Scott & Joiner, 2014). Smartmobiler har blivit ett vanligt förekommande inslag i många 

människors liv. Det är inte längre unikt utan snarare en nödvändighet. För många användare är 

det vanligt att titta på mobilen fram tills de går och lägger sig och bland de första sakerna som 

sker på morgonen (Lee, Chang, Lin & Cheng, 2014). Apple introducerade iPhone år 2007 och 

skapade då ett nytt behov. Sedan introduktionen har antalet användare ökat kontinuerligt vilket 

resulterat i att ungefär 2 miljarder människor världen över använder en smartmobil idag (Duke & 

Montag, 2017).  
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En genomsnittlig användare tittar på sin smartmobil var 18:e minut (De-Sola Gutiérrez, 

Rodríguez de Fonseca & Rubio, 2016). Att ständigt titta efter nya notiser kan tyda på att 

användare tänker på sin telefon en stor del av sin vakna tid. Många människor använder sina 

smartmobiler för att bli underhållen (Lee et al., 2014). Med smartmobilen följde enligt tidigare 

studier ofta en omedelbar känsla av tillfredsställelse, vilken ofta skapas genom sociala nätverk 

och den snabba kommunikationen som möjliggörs (Neal et al., 2006). Människan trivs med 

uppskattning och uppmärksamhet, vilket smartmobilen och de sociala nätverken kan förse 

människan med. Uppskattningen har ofta tagit sig form av samtal och meddelanden. Dessa 

upplevs som belöningar, vilket gör att användare tittar mer frekvent på sina telefoner. På sociala 

medier ges bekräftelse via gilla-markeringar och uppskattning sker också via notifikationer. När 

ett beteende belönas ökar sannolikheten att det upprepas (Neal et al., 2006). I takt med en högre 

ålder ökar självregleringen, vilken bland annat handlar om att de belöningar som ges via de 

sociala nätverken inte är av lika stort värde. Det har resulterat i att äldre människor inte använder 

sociala nätverk i samma utsträckning som yngre (van Deursen, Bolle, Hegner & Kommers, 

2015). Det är inte ovanligt att människor blir oroliga om de lämnar hemmet och råkar glömma 

sin smartmobil. En sådan situation kan leda till negativa och obehagliga känslor som gör att 

individen istället vänder hem och hämtar den för att inte känna obehag av att vara ifrån 

smartmobilen (Duke & Montag, 2017). På vilket sätt människor håller sig uppkopplade har 

förändrats betydligt på kort tid och ligger just nu till grund för hur den framtida användningen 

kommer att se ut (Dery, Kolb & Maccormick, 2014).  

Genom att använda den smarta mobiltelefonen på ett sätt som främjar ett effektivt arbete, 

har den blivit ett bra verktyg. Schemaläggning, mötesbokningar och enkel tillgång till e-post i 

smartmobilen är några exempel på vad de smarta mobilerna har gjort för att underlätta 
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tillgängligheten för personer inom arbetslivet. De smarta mobilerna har också gjort det enkelt att 

nå arbetsrelaterad information och har blivit ett sätt att utvidga kommunikationsmöjligheterna 

även utanför arbetstid (Abbott, 2013). Det ökar tillgängligheten för kunder, chefer och 

medarbetare. Detta har i många fall gjorts möjligt genom en konstant internetuppkoppling och 

det är inte heller ovanligt att företag tillhandahåller en telefon till sina anställda. Att ha 

nödvändig information i sin telefon gör det möjligt att använda telefonen konstant och det 

försvårar möjligheten att få ordentliga avbrott från arbetsrelaterade uppgifter. Det är vanligt att 

använda sin telefon sista timmen innan det är dags att sova och i många fall finns den även inom 

räckhåll från sängen (Lanaj, Johnson & Barnes, 2014). Samtidigt som det finns forskning kring 

hur arbetet gör intrång på privatlivet, har forskning även gjorts kring hur information från 

privatlivet påverkar arbetslivet. Att smartmobilens privata funktioner har gjort intrång på 

arbetslivet har förklarats genom att gränsen mellan privat och arbete är otydlig och att individen 

enkelt har tillgång till privat användande även på arbetstid. En ständig övergång mellan arbets- 

samt privatliv kräver stor kognitiv förmåga (Rothbard & Ramarajan, 2009). Tydligare 

avgränsningar mellan olika typer av användande resulterar i minskad belastning för hjärnan 

(Spieler, Scheibe & Stamov Roßnagel, 2018).  

Smartmobilanvändning i Sverige 

Sverige tillhörde de ledande länderna när det kom till utvecklingen av mobilt internet 

(Westlund, 2008). Sverige var ett av de första länderna som införde 4G/LTE teknologin som 

möjliggjorde tillväxten av smartmobilanvändandet i landet. Dessförinnan var inte användandet 

av internet via mobiltelefonen särskilt omfattande på grund av att det gick för långsamt med 

uppkopplingen. För en privatperson på 2000-talet var det dessutom kostsamt att få internet i 

mobilen. I det tidiga skedet bestod smartmobilanvändarna främst av manliga tonåringar och unga 
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vuxna. Som ett resultat av den tidiga utvecklingen och den högre hastigheten på internet ökade 

användandet av smartmobiler markant i Sverige jämfört med i andra länder (Kongaut & Bohlin, 

2016). Enligt Internetstiftelsen (2019) använder 95% av Sveriges befolkning internet och den 

störst växande gruppen för internetanvändande är åldersgruppen över 65 år. Mobilen är den 

enhet som överlägset används mest av alla åldersgrupper dagligen, där den enda avvikelsen är 

åldern 76+ år som använder datorn mest på en dag. Rapporten visade även att 99% av Sveriges 

befolkning över 12 år har en mobiltelefon, varav 92% använder en smartmobil. Av dessa 

används iPhone av majoriteten på 47% och därefter kommer Android på 39%.  

Följder av smartmobilanvändning 

Trots alla möjligheter smartmobilerna skapar finns en oro och några negativa 

konsekvenser som ifrågasätter hur användningen sett ut och bör se ut i framtiden för att behålla 

en god hälsa. Det finns både fysiska och psykiska problem som en konsekvens av ett omåttligt 

användande av smarta mobiler. Fysiska problem rör bland annat muskelsmärtor och stelhet 

samtidigt som psykiska påfrestningar skapar trötthet, ångest och depression (Hagberg, 

Härenstam & Thomée, 2011). Smartmobilen påverkar ständigt uppmärksamheten och skapar 

med det avbrott i dagliga sysslor. I arbetslivet kan det leda till problematik i förmågan att 

fokusera. Inom arbetspsykologin har det pratats om ett psykologiskt flöde (Csikszentmihalyi, 

1999). Det förklarades som ett stadie av fullständig och oavbruten koncentration på en given 

uppgift. Det kännetecknas genom att individen blir absorberad i vad som utförs, vilket resulterar 

i att tid och rum glöms bort (Csíkszentmihályi & Csikszentmihalyi, 1988). Det är ett 

sinnesstadium som är önskvärt för att uppnå en god produktivitet och effektivitet. Mobilens 

närvaro och de notifikationer som uppkommer fångar uppmärksamhet, vilket kan försämra 

möjligheten att komma in ett psykologiskt flöde. Det gällde främst när den givna uppgiften 
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krävde koncentration. Att bara ha telefonen närvarande kunde vara en distraktion som kan 

försvåra förmågan att fokusera och utföra uppgiften (Ito & Kawahara, 2016; Stothart, Mitchum 

& Yehnert, 2015). Om en arbetsuppgift håller på att slutföras samtidigt som e-postnotiser dyker 

upp och meddelanden i telefonen ständigt fångar uppmärksamhet kan det försvåra arbetet på 

grund av störningar i koncentrationen. Både notiser på jobbdatorn och sms-signaler eller 

vibration distraherar individen från sitt egentliga arbete. Avbrottets längd och den avbrutna 

individens behärskning av uppgiften som blev avbruten påverkade huruvida ett avbrott blev 

positivt, negativt eller försumbart (Duke & Montag, 2017; Lee et al., 2014; Rennecker & 

Godwin, 2005).  Användningen av smartmobilen och hur dess funktioner påverkar arbetet, 

visade att det fanns en relation mellan antalet förlorade timmar på grund av användning av 

smartmobilen och hur deltagarna upplevde sin produktivitet. Individer tycktes spendera mer tid 

på smartmobilen under arbetstid än de ansåg optimalt, vilket tydde på att trots att de var 

medvetna om de negativa effekterna fortsatt engagerade sig i samma beteende kring sin 

smartmobil (Duke & Montag, 2017).  

Hur smartmobilens närvaro påverkar stannade inte bara vid prestation och fokus, utan 

kan även försämra sociala interaktioner. Social kontakt och sociala upplevelser är av betydelse 

för människan då det kan bidra till välmående. Sociala interaktioner har inte bara setts som 

förebyggande medicin, utan också kunnat förhindra allvarliga psykiska tillstånd från att bryta ut. 

Värdet som utvinns från fysiska samtal minimerades när smartmobiler var närvarande. Det har 

förklarats genom att telefonen fångar uppmärksamhet och skapar återkommande avbrott som kan 

bidra till relationskonflikter. Trots detta är det vanligt förekommande att individer använder sin 

smartmobil under sociala interaktioner (Dwyer, Kushlev & Dunn, 2018; Umberson & Karas 

Montez, 2010). Effekterna är dock inte enbart negativa, då en uppkoppling även har visat sig 
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kunna främja ett socialt välmående, genom att både ge stöd till andra personer samt att uppleva 

känslor av socialt stöd via sociala nätverk (Hefner & Vorderer, 2016).  

Den tillgänglighet som smartmobilen möjliggör har skapat förväntningar och en del 

individer kan uppleva en stress till följd utav detta. En prediktor för hur en individ upplever 

stress eller inte som en följd av sitt smartmobilanvändande, är till vilken grad personen är 

engagerad i användandet. Engagemanget skiljer sig från det vanliga användandet på det sätt att 

det även innefattar beteenden som i stort sker utom användarens medvetna rörelser samt behovet 

av att ha enheten fysiskt tillgänglig (Harwood et al, 2014; Walsh, White & Young, 2010). Stress 

är en naturlig del av människans känslospektrum. En liten mängd stress är bra eftersom det kan 

förbättra både fokus och prestation. Ett måttligt användande av digitala aktiviteter är inte skadligt 

och det är först vid ett överanvändande som skärmtiden kan ta tid ifrån övriga sociala aktiviteter 

eller arbete som gör att det i sin tur kan påverka välmåendet negativt (Koolhaas et al., 2011; 

Przybylski & Weinstein, 2017). Genom ett brett och utsträckt användande av smartmobiler kan 

personer tappa intresset i andra aktiviteter, och uppleva en stress och abstinens när telefonen inte 

används. Ett samband mellan ett excessivt användande, kronisk stress, emotionell instabilitet och 

depression har upptäckts och en sämre mental hälsa bidrar till ett utbrett användande av 

smartmobilen (De-Sola Gutiérrez et al., 2016). Digital stress uppstår när kommunikationen på 

smartmobilen eller andra digitala verktygs kommunikationskrav överskrider individens kognitiva 

kapacitet. Kraven kan vara att hela tiden vara beredd på inkommande meddelanden, uppfatta det 

som en skyldighet att svara snabbt på all kommunikation online, som i sin tur kan konsumera tid 

och därför bidra till stress. Sannolikheten för att drabbas av digital stress är starkt korrelerat till 

sättet som smartmobilen används på. Applikationerna i en smartmobil kan också upplevas 

stressande då det finns flertalet applikationer för självövervakning, som till exempel för att räkna 
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dagliga steg, sömnkvalitet eller kaloriintag. Denna form av bevakning kan bli stressande 

eftersom det både kan dokumentera och påminna individen om personliga brister och 

misslyckanden. Även den ständiga närvaron och tillgången på obegränsad mängd information, 

nyheter och underhållning kan upplevas stressande (Hefner & Vorderer, 2016; Lee et al., 2014). 

Denna tillgång sträcker sig även till kvällar och ledig tid, vilket kan leda till försämrad sömn. 

Även om det finns många möjliga faktorer till sömnproblem, uppgav medverkande i en studie att 

användning av en smartmobil med tillgång till arbetsrelaterad information på kvällstid hade en 

negativ inverkan på deras sömn. Som en följd av en störd sömnrytm uppgav medverkande att de 

upplevde utmattning och brist på engagemang på arbetet. En utmaning blir att hitta ett 

användande som leder till en hälsosam sinnesstämning med en högkvalitativ sömn (Lanaj, et al., 

2014).  

Trots att det i litteraturen finns studier som rör användning av smartmobiler på 

arbetsplatsen som utförts i andra länder, exempelvis Duke och Montags (2017) studie som 

utfördes i Tyskland, saknas det till stor del liknande studier i den svenska kontexten. Denna 

studie ämnar därför bidra till forskningsområdet som rör hur individer upplever användandet av 

sin smartmobil i arbetet och om det finns några upplevda följder av användningen. I studien 

avgränsades undersökningsområdet till enbart smarta mobiler, vilket grundade sig i hur 

utbredningen av dessa ser ut i befolkningen (Internetstiftelsen, 2019).  

Syfte 

Syftet med studien är att bidra till fördjupad kunskap om och förståelse för hur personer 

upplever användandet av sin smartmobil i arbetssammanhang. Mer specifikt syftar studien till att 

undersöka upplevelser av individer som arbetar på kontor och dagligen använder en smartmobil.  
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Metod 

Metodval 

I den aktuella studien valdes en kvalitativ metodik där data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till den valda kvalitativa metodiken i form av 

semistrukturerade intervjuer var att innehållsrika data kunde samlas in, där följdfrågor kunde 

anpassas efter deltagarnas tidigare svar som de fick möjlighet att förklara. Enligt Bryman (2011) 

finns det fördelar med att använda denna typ av intervjumetod för att detta bidrar till en 

flexibilitet där respondenternas svar kan ge ytterligare användbar information som 

intervjupersonen upplever viktigt vid en förklaring och förståelse av upplevelser. För att 

analysera det insamlade materialet tillämpades en induktiv tematisk analys. Det induktiva 

angreppssättet användes då analysmetoden syftar till att identifiera teman i redan insamlat 

datamaterial (Bryman, 2011). Valet av den kvalitativa metoden var även påverkad av den givna 

tidsramen och tillgängliga resurser för undersökningen.  

Urval 

I studien användes ett målinriktat bekvämlighetsurval. Ett målinriktat urval syftar till att 

skapa enhällighet mellan problemformulering och urval. Detta innebär att deltagarna strategiskt 

väljs ut för att få den aktuella forskningsfrågan besvarad (Bryman, 2011). Urvalet uppfyllde fyra 

viktiga kriterier; att arbeta heltid, arbeta på kontor, dagligen använda en smartmobil och att vara 

mellan 19–59 år. Åldersspannet motiverades genom att det fanns en önskan om att få ett så 

representativt urval som möjligt. Urvalet innefattade två demografiska platser, Stockholm och 

Göteborg. Deltagarna valdes bekvämlighetsmässigt ut efter att de anmält intresse via LinkedIn, 

utvalda för att beskriva olika upplevelser kring användning av smartmobil. Ursprungligen ingick 

17 respondenter i urvalet men två föll bort. De infann sig aldrig till intervjun. I urvalsgruppen på 
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N=15 deltagare var åtta män och sju kvinnor varav deras åldrar sträckte sig mellan 20-56 år. 

Medelåldern för urvalet var 34,4 år (se Tabell 1). 

Tabell 1  

Sammanställning samt kodning av intervjuade respondenter  

Kön Ålder Arbetsroll Respondent nummer 

Man 28  Säljare Respondent 1 

Kvinna 26  Ekonomikonsult Respondent 2 

Kvinna 30  Försäljningschef Respondent 3 

Man 27  Affärscontroller Respondent 4 

Kvinna 27  Ekonomikonsult Respondent 5 

Kvinna 25  Produktionsledare Respondent 6 

Man 20  Juniorassistent Respondent 7 

Kvinna 22  Marknadsassistent Respondent 8 

Man 25  Ekonomikonsult Respondent 9 

Man 21  Kundrådgivare Respondent 10 

Man 51  Kundansvarig Respondent 11 

Man 55  Verkställande Direktör Respondent 12 

Man 52  Egenföretagare Respondent 13 

Kvinna 52  HR-chef Respondent 14 

Kvinna 56  HR-chef Respondent 15 
 

Val och konstruktion av instrument 

Frågorna i mallen konstruerades för att ge deltagarna möjlighet att kunna beskriva sitt 

användande av smartmobiler i arbetet. Frågorna inspirerades från tidigare forskning. Den 

ursprungliga intervjuguiden bestod av 30 frågor varav fyra frågor var huvudsakligen 

demografiska kring kön, ålder, yrkesroll samt arbetslivserfarenhet. Efter den ursprungliga 
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intervjumallen slutförts utfördes en pilotintervju med två relevanta personer, en man och en 

kvinna. Enligt Dalen (2015) är det till fördel att utföra pilotintervjuer för att undersöka 

intervjuguiden, undersöka den tekniska utrustningen samt att testa beteende i en 

intervjusituation. Instrumentet fungerade sånär som på tre frågor som var för komplexa och 

valdes därför bort. Den slutgiltiga intervjumallen bestod därför av 27 frågor varav de fyra 

demografiska frågorna behöll samma utformning (se bilaga 2). Därefter ställdes frågor om hur 

smartmobilen upplevdes främst i arbetssammanhang men även i andra sammanhang. Exempel på 

frågor var “Vilka praktiska möjligheter upplever du med att använda smartmobil på arbetet? Hur 

reflekterar du över din egen telefonanvändning på arbetet?” Frågorna berörde både privata och 

professionella sammanhang. Det var i syfte att skapa reflektion hos deltagarna där de gavs 

möjlighet att beskriva sina upplevelser över hur deras användande av smartmobilerna ser ut i 

arbetet och om de upplever eventuella skillnader från den privata användningen. Målet var att 

reflektionen skulle ge en inblick i hur deltagarna resonerar kring sitt användande av 

smartmobiler.   

Forskningskvalitet  

Studien kvalitetssäkrades genom att utgå från de fyra delkriterier som Guba och Lincoln 

(1981) tagit fram vad gäller tillförlitlighet; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet iakttogs på det sätt att författarna gick igenom intervjumaterialet grundligt 

och flertalet gånger. Transkribering av intervjuerna skedde så snart som intervjuerna var 

genomförda. Vidare iakttogs trovärdighet genom att de genomförda intervjuerna lyssnades 

igenom flera gånger, även tillsammans med den transkriberade texten. Under studiens 

genomförande har författarna strävat efter en korrekt uppfattning av information genom att ställa 
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följdfrågor under intervjuns gång för att få det som sägs bekräftat och förklarat. Genom att 

kritiskt förhålla sig till sig själva har författarna varit medvetna om att subjektivitet vid tolkandet 

av data kan förekomma och orsaka problem. Därför behandlades och tolkades materialet med 

objektivitet i största möjliga mån. Utöver detta genomfördes pilottestning av intervjumallen i 

syfte att granska den och det faktum att några frågor valdes bort tyder på att ett kritiskt 

förhållningssätt eftersträvades. 

Kriteriet överförbarhet har att göra med hur giltiga resultat och slutsatser i en 

forskningsmiljö är i en annan liknande forskningsmiljö. Studien går inte att generalisera då den 

urvalsmängd och urvalsmetod på 15 personer inte är tillräckligt för att kunna applicera i en 

annan kontext.  

För att studien skulle bli så pålitlig som möjligt användes ett granskande synsätt i 

insamling och tolkning av data. Detta gjordes genom att visa på en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för hur hela forskningsprocessen har gått till. Data analyserades av de två författarna 

oberoende av varandra för att sedan jämföra resultatet med varandra. Detta gjorde att de teman 

som hittades var mindre subjektiva och därför kunde bli mer pålitliga.  

Utifrån insikten om att samhällelig forskning aldrig kan uppnå fullständig objektivitet, 

försökte författarna ändå försäkra sig om att inga personliga åsikter eller teoretisk inriktning 

medvetet låtit påverka utförandet av eller resultaten i studien.  

Administrering 

Datainsamlingsprocessen genomfördes av båda författarna. Intervjuerna inleddes med en 

presentation av författarna och information om studiens syfte. Deltagarna försäkrades om det 

etiska hänsynstagandet som innebar konfidentialitet och anonymitet. Deltagarna informerades 

också om att de kunde välja att avsluta intervjun eller hoppa över en fråga när som helst. 
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Slutligen fick deltagarna godkänna intervjudeltagande och inspelning av intervju där samtliga 

deltagare gav sitt samtycke. Alla intervjuer utfördes via telefon på grund av rådande pandemi, 

där Folkhälsomyndigheten i Sverige avrådde fysisk närvaro mer än vid nödvändiga tillfällen 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Varje intervju varade i ungefär en halvtimme. Efter intervjuernas 

genomförande transkriberades samtliga intervjuer. 

Etiska hänsynstaganden 

För att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna följdes Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav som krävs för genomförandet av samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjutillfällena uppfylldes 

informationskravet genom att informera deltagarna om syftet med studien och deras deltagande 

samt vilka villkor som gällde för deras deltagande. Därefter uppfylldes samtyckeskravet, vilket 

innefattade att information delgavs medverkande genom att de självständigt har rätt att avbryta, 

bestämma om, och på vilka villkor de medverkade i undersökningen. Vid avhopp eller frånvaro 

från intervju lades ingen påtryckning eller påverkan på deltagare, utan istället hittades ersättare. I 

enlighet med konfidentialitetskravet har insamlad data hanterats med aktsamhet och deltagarna 

har anonymiserats. För att säkerställa anonymitet har ljudfiler och bilagor lagrats med kodnamn 

och avrapporterats på ett sätt så att enskilda människor inte har kunnat identifieras av 

utomstående. Genom att insamlad data och uppgifter om enskilda individer enbart använts för 

forskningsändamål säkerställde detta att nyttjandekravet är uppfyllt.  

Analys 

Insamlat datamaterial analyserades med hjälp av tematisk analys. Detta tillvägagångssätt 

används ofta inom kvalitativ forskning för att strukturera data under olika teman och för att få en 

djupare förståelse för respondenternas upplevelser och tankar (Bryman, 2011). Studien utfördes 
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utan förankring i eller anpassning till befintliga teorier. Det första steget efter intervjuernas 

genomförande var att all data transkriberades. Därefter lästes allt material för att skapa en 

översiktlig bild av upplevelserna. När samtliga intervjuer var genomförda valdes att först tolka 

det transkriberade materialet individuellt, för att på egen hand kunna identifiera teman. 

Materialet lästes igenom flertalet gånger, och utifrån vald analysmetod markerades relevant text 

som representerade olika teman. Fokus lades på repetitioner för att se på teman som återkom 

gång på gång, likheter och skillnader identifierades också utifrån studiens syfte. Genom detta 

identifierades 6 övergripande teman och tillhörande underteman (se Tabell 2). För att räknas som 

ett tema skulle data från ett flertal till samtliga respondenter beröra samma ämne. Kriterier för att 

identifiera ett tema var att dataunderlaget representerade något som kunde anses betydelsefullt i 

förhållande till studiens syfte. De teman som hade identifierats, namngavs på ett informativt sätt 

för att spegla dess betydelse. Representativa citat valdes ut för varje tema. Efter datainsamling 

och analys användes tidigare forskning som stöd för att dra slutsatser.  

Tabell 2 

Identifierade teman 

Övergripande teman Underteman 

Verktyg för kommunikation Tillgänglighet 

  Flexibilitet 

Affärsmässigt förhållningssätt Acceptans kring användande 

 En del av arbetet 

Telefonens närvaro   

Generellt användande Arbets- och privatliv 

  Önskan om minskat användande 

Rädsla Okontaktbarhet 
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  Stress 

Effektivitet Distraktionsobjekt 

  Självdisciplin 

  Beroende 

 

Resultat 

Tema 1: Verktyg för kommunikation 

Alla respondenter höll med om att smartmobilen kan ses som ett verktyg för 

kommunikation och kan användas i syfte att förenkla arbetslivet. Merparten såg smartmobilen 

som ett verktyg i arbetet medans det på fritiden handlade mer om nöje och tidsfördriv. Det 

bekräftades av respondent 15, som förtydligade detta genom följande påstående: “På jobbet är 

det ett verktyg och på fritiden mer på Instagram och så”. Respondent 5 återspeglade temat i 

samma riktning och reflekterade kring att både mail och kalender i smartmobilen underlättade 

praktiskt. Samma respondent betonade också vikten av att det var ett verktyg som underlättade 

att få fram information snabbt, snarare än att ersätta datorns funktioner. Det förenklade 

arbetslivet genom att bland annat kunna ta möten på språng för att kunna effektivisera sin 

arbetsdag. Enligt respondent 2 var uppfattningen att smartmobilen var ett verktyg som 

majoriteten av kommunikationen sker på i dagens samhälle. Inom detta övergripande tema 

identifierades två underteman där varje betonar vikten av och symboliserar hur smartmobilerna 

förenklar vardagen ur ett arbetsmässigt perspektiv. 

Tillgänglighet. Den generella upplevelsen kring smartmobilens fördelar och vilka 

möjligheter den skapar, handlade enligt respondenterna i stor utsträckning om att vara kontaktbar 

och tillgänglig oberoende av var man befinner sig. Respondent 12 hade i sitt arbete ett behov av 

att vara ständigt kontaktbar, inte bara via faktisk telefon utan också via internetbaserade 
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funktioner som tillhandahålls av smartmobilerna. Respondent 12 förklarade: “Det är 

tillgängligheten och att man kan komma åt resultat, att jag kommer åt allt jag behöver via 

telefonen”. Respondent 5 reflekterade vidare på samma tema:  

Jag tror att mycket har med tillgängligheten, jag upplever att det finns en förväntan att 

man ska vara tillgänglig hela tiden […] jag tycker ju att det är skönt att jag kan få mail i 

telefonen som jag kan snabbt kan läsa och att jag har koll. 

Flexibilitet. Genom de internetfunktioner smartmobilerna har försetts med, skapade det 

möjligheter för användarna att ha flexibilitet i sin arbetsvardag. Många ansåg sig se fördelar med 

att kunna vara mer flexibel i sitt arbetsliv, både vad gällde geografisk plats men också genom att 

de blev mer flexibla med sina arbetstider. Respondent 9 och 14 reflekterade kring hur 

smartmobilen blivit som en handdator, där nästintill alla de funktioner en dator besitter, går att 

använda även på en smartmobil. Respondent 13 uttryckte sin entusiasm kring smartmobilen: 

“Nej, den är ju, det är ju guld, liksom. Det ger ju mig frihet”. Respondent 4, 12, och 14 svarade 

att smidigheten och snabbheten i att kunna nå dokument, mail, och möten ökade avsevärt med 

tillgången av smartmobilen och inte behöva vara bunden till sin dator. Det faktum att 

smartmobilen kan förse individen med uppkoppling överallt, förenklar möjligheten att kunna 

göra sitt arbete utan att vara fysiskt på plats på kontoret. Respondent 13 argumenterade kring 

ämnet: 

Alltså, det är ju ändå som så att om det plingar till och någon har skickat ett avtalsförslag 

till en så kan man lägga sig var man än är eller sätta sig och bara ögna igenom det lite 

snabbt och plocka upp bollen. Förr fick man ju liksom starta upp datorn, koppla upp den 

och liksom, det var ju en större gräns. 
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Sammanfattningsvis var de flesta (13 av 15) positivt inställda till vilka möjligheter 

smartmobilen medförde och respondent 4’s uttalande var signifikativt för majoritetens 

upplevelser: “Ja men, hur det underlättar i livet i allmänhet […] till idag så är det ju fantastiskt 

hur mycket man kan göra med en telefon […] vill ändå säga det hjälper mer än det stjälper 

människor, i sitt dagliga liv”. 

Tema 2: Affärsmässigt förhållningssätt 

Ett annat övergripande tema som identifierades var affärsmässigt förhållningssätt. Enligt 

stora delar av respondenterna (14 av 15) var möten den plats på arbetet där smartmobilen inte bör 

få någon uppmärksamhet. Respondent 3, 4 och 6 förklarade att anledningen till detta var att det 

ansågs respektlöst mot andra att använda sin smartmobil under ett möte. En annan anledning till 

smartmobilens olämplighet på möten var att det kan påverka andra på ett negativt sätt. 

Respondent 15 uttryckte temat på följande sätt: “På möten, för att det stör andra, då slösar man 

med andras tid”. Det rådde även en del konsensus (6 av 15) gällande att det är ett 

störningsmoment, och att telefonens närvaro tar upp koncentration och tid som är avsatt till att 

lägga fullt fokus på den information som delges och de parter som närvarar. Att ha telefonen 

uppe och lägga fokus på den istället för att lyssna på mötet, ansågs skicka signaler till resterande 

parter att telefonen kan förse individen med mer intressant information och att en fullständig 

mental närvaro saknas. Respondent 1 uttryckte sina känslor kring smartmobilen i 

mötessammanhang: “Försöker att inte ha den under möten såklart, försöker inte ens ha telefonen 

på bordet under mötet, för att det distraherar en och det kan anses som rätt ofint och att man 

liksom inte har prio på personen man träffar”. 

Inom detta övergripande tema identifierades två underteman som stärker hur 

respondenterna förhåller sig till sitt smartmobilanvändande på arbetsplatsen.  
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Acceptans kring användande. Det fanns en allmän förståelse kring att smartmobilen bör 

användas med förnuft på arbetstid men samtidigt en hög acceptans för när och hur den används 

av andra. Respondent 1, 2, 5, 8, 9, 12 och 13 menade att de använde sin smartmobil på ett 

normalt sätt, och med det syftade de till att de inte använde sin smartmobil mer än någon annan 

på arbetsplatsen. Respondent 5: 

Nä det tror jag inte, jag tror att jag använder nog telefonen ganska likt hur andra personer 

använder telefonen skulle jag säga. Det är nog ganska vanligt, just det här med mail och 

kalender och sånt, att man har det i telefonen.  

Det visade sig även finnas en acceptans till att vissa privata ärenden behövde göras på arbetstid, 

bara individen informerade om det, till exempel innan ett möte, eller till en chef. Deltagare 5 

utvecklade med:  

[…] på så sätt tycker jag också att, jag skulle liksom inte ha ett problem om någon säger 

såhär: jag måste ringa till min tandläkare och måste boka om min tid här nu på arbetstid, 

då skulle jag vara såhär: ja men det är klart att du gör det, tandläkaren stänger ju vid, inte 

vet jag, men liksom folk integrerar sina privata ärenden mer med jobbet.  

En del av arbetet. Vissa individer (3 av 15) som blev intervjuade upplevde sitt privata 

användande på arbetstid som en naturlig del av arbetsdagen. Respondent 10 exemplifierade:  

Alltså om det är någonting som man vill ta upp telefonen och kolla lite snabbt så gör man 

ju det när det är lugnt och man känner att det är lämpligt. Man skulle ju inte, man får ju 

liksom känna av stämningen. När man tycker att det är lämpligt och om det är lämpligt. 

Vissa arbetsdagar liksom känner jag ju att det är alldeles för mycket att göra och jag kan 

inte sitta här med min privata telefon, så då lägger jag ifrån mig den. 
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Andra uttryckte att de förstod att om de spenderade tid på sin smartmobil på arbetstid behövde de 

oftast jobba över lite. Respondent 3 och 6 uttryckte specifikt att de ofta behövde sitta över en 

halvtimme för att stundtals använda sin telefon till privata ärenden, men att det inte heller var 

något som påverkade dem negativt för att de ändå fick sitt jobb gjort.  

Tema 3: Telefonens närvaro  

Gemensamt för samtliga respondenter var den dagliga närvaron av telefonen och det 

breda användandet där samtliga hade telefonen inom räckhåll vid normala omständigheter. Det 

fanns även en allmän enighet kring tillgången till smartmobilen på arbetstid, där alla hade fri 

tillgång till den under hela sin arbetsdag. Respondent 9 förklarade att smartmobilen alltid är 

tillgänglig eftersom det är viktigt att kunna nås av ny information, inte minst för att dennes 

arbete kan ta snabba och oväntade vändningar. Det förstärktes av respondent 1 som sade att 

smartmobilen alltid är tillgänglig eftersom arbetet kräver en ständig kontaktbarhet. Respondent 

11 gick inte heller någonstans utan sin smartmobil, och förklarade det genom att det finns en 

vilja att vara tillgänglig. Upplevelserna kring detta tema visades tydligt hos respondent 13: “Jag 

har den alltid med mig. Jag har fan skärmtid som jag skäms över”. Likaså ansåg respondent 14: 

“Jag använder den 100%. Jag har den i näven, har man den inte i näven när man jobbar där jag 

jobbar så undrar folk var man gjort av den”.  

Tema 4: Generellt användande 

Inom detta övergripande tema identifierades två underteman där de olika stärker hur 

upplevelsen av smartmobilanvändandet generellt upplevdes.  

Arbets- och privatliv. Många yngre tyckte sig uppleva att de använde smartmobilen 

mindre på arbetstid än i privatlivet. I jobbet sågs det mer som en resurs och användes till 

nödvändiga saker, på fritiden används den mer för nöje och sociala kontakter. Respondent 2 
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uttryckte: “Jag tycker ändå att man använder den mindre på jobbet iallafall. Man kollar inte lika 

ofta på telefonen, som man gör hemma”. Flera respondenter (9 av 15) uttryckte sig på detta sätt 

och andra även att de hade klarat sig utan sin smartmobil på arbetstid, på grund av att datorn 

fanns till hands, men att det hade varit värre i privatlivet. Respondent 3 resonerade på detta sätt: 

”[…] Jobbmässigt så hade det ju absolut funkat. Men det hade mer varit privata skäl som det 

hade varit jobbigt att inte ha stenkoll på vad som händer”. 

Många respondenter (12 av 15) tycktes uppleva sitt beteende kring användandet som en 

typ av vana eller ett reflexmässigt beteende som mestadels skedde i privatlivet. Respondenter 

kunde uppleva ett vanemässigt surfande och att de tog upp sin smartmobil av ren reflex och 

egentligen inte visste vad de gjorde på den. Respondent 9: “Ja, men, nej jag tycker jag gör det 

hela tiden. Jag vet inte riktigt om det är något specifikt, innan gymmet, på gymmet, efter 

gymmet”. 

Alla respondenter upplevde att de tog upp sin smartmobil vid väntande situationer, 

exempelvis i kollektivtrafik eller om de kände tristess. Många resonerade likt respondent 5:  

Det blir väl väldigt mycket så om man är på tunnelbanan eller om man står och väntar på 

någonting, tar jag gärna upp telefonen och tittar. Och jag vet inte, det är väl någon form 

av rastlöshet att man inte riktigt klarar av att bara stå och stirra in i tomma intet.  

Önskan om minskat användande. En del av intervjurespondenterna (5 av 15) upplevde 

en önskan om att dra ner på sitt användande och att de istället hade kunnat använda sin tid till 

andra saker. De uppgav också att de tittar på sin smartmobil det första de gör på morgonen och 

det sista de gör på kvällen. Respondent 3, 5 och 7 uttryckte specifikt att de tror att de hade 

gynnats av ett minskat användande. De upplevde att de kunde slösa för mycket tid på 

smartmobilen men att de brukade försöka förhindra det med tidsrestriktioner i vissa applikationer 
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och genom att hålla koll på den totala skärmtiden per dag. Vidare kunde respondenter ifrågasätta 

sitt användande och uppleva en önskan om en bättre självdisciplin. Respondent 8 reflekterade 

också i dessa banor: ”[…]då brukar jag tänka och fundera på vad fan det är jag gör på min 

telefon egentligen. För det är ingenting som är speciellt viktigt eller vettigt”. 

Det fanns även skillnader då vissa respondenter uttryckte att de inte skulle klara sig utan 

sin smartmobil särskilt länge. Det fanns en oro för att inte klara sig utan digitala verktyg. Yngre 

respondenter uttryckte i större utsträckning att det skulle vara skönt att inte behöva använda sin 

smartmobil lika mycket, samtidigt som vissa äldre respondenter kände tvärtemot. Respondent 15 

resonerade enligt följande: “En dag? En dag skulle gå bra, för det är svårt om man inte kan ta 

samtal, men då kan man ju ta sin iPad. Frågan är om jag skulle klara mig helt utan digitala 

verktyg, det blir lite svårare faktiskt”. Samma respondent reflekterade vidare kring att den 

generella upplevelsen av smartmobiler var att den tar mycket plats och tid i människors liv.   

Tema 5: Rädsla 

Under detta tema var upplevelserna rotade i ett beteende där majoriteten av 

respondenterna (14 av 15) kände en skyldighet att vara tillgänglig och ett obehag över att missa 

eventuella sociala kontakter. Den generella upplevelsen var att smartmobilen alltid är närvarande 

och vid de fall den inte är det, skapades vissa känslor och upplevelser. Dessa upplevelser har 

nedan sammanfattats i två underteman; okontaktbarhet och stress. 

Okontakbarhet. Att snabbt kunna ge och få respons på sociala kontakter via 

smartmobilen var något som flera respondenter gav sina tankar och upplevelser kring. Den 

tillgänglighet som smartmobilen möjliggör, skapar en förväntan på snabb kommunikation. Att 

inte kunna utbyta den snabba kommunikationen skapade i flera fall en oro över att ens 

närstående undrar om något hänt om svar inte ges inom en skälig tid. Respondent 5 gav sin syn:  



 

 

25 

[…] från vänner eller sådär, och jag vet ju själv om jag hör av mig till någon, och den inte 

hör av sig inom en rimlig tidsgräns, då blir man ju lite, oj har det hänt något? För att alla 

svarar väldigt snabbt.  

Respondent 2 och 3 var inne på samma spår, där tankarna gick i form av att det finns en rädsla 

över att missa saker och att det kan hända mycket under en dag som är viktigt att vara 

uppmärksam på. Det var tankar som rörde både arbets- och privatlivet, då det fanns en rädsla att 

missa roliga aktiviteter efter sitt arbete och det faktum att tillgänglighet saknades under dagen 

försvårade möjligheten att bli uppmärksammad på dessa händelser. Utöver de sociala 

kontakterna fanns en gemensam rädsla för att inte kunna vara tillgänglig om det inträffat en 

nödsituation, varför flera av respondenterna (6 av 15) ansåg det viktigt att ha sin smartmobil 

närvarande. Respondent 8 reflekterade kring sin användning och pratade om att det en vanlig dag 

inte inträffar speciellt mycket, men om smartmobilen befinner sig på en annan plats svävar 

tankarna iväg till vad som potentiellt skulle kunna hända och att många söker kontakt med 

denne. 

Gemensamt för flera respondenter (8 av 15) var att smartmobilen aldrig stängs av helt, 

utan är nästintill alltid närvarande och påslagen. Upplevelserna och tankarna som respondenterna 

reflekterade kring handlade mycket om att den är ständigt påslagen, där det bland de äldre 

deltagarna var viktigt att vara kontaktbar för sina barn. Respondent 13 sammanfattade sina 

tankar:  

När man har fyra barn så vill man ha den på, för då vet man inte om det händer något 

med någon någonstans och jag skulle inte förlåta mig om jag satte den i ljudlös och xx 

var utelåst eller det hade hänt något där. Alltså, förstår du, man har den ju alltid på. 
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Respondent 15 pratade på samma tema om att det var viktigt att vara kontaktbar för sina barn, 

och att telefonen stängs av när det finns en vilja att vara ifred, men kom sedan på sig själv med 

att smartmobilen aldrig varit avstängd. Respondenten reflekterade vidare kring om den mot 

förmodan skulle vara avstängd kunde känslor av stress infinna sig. 

Stress. Gällande smartmobil och stress, fanns en förståelse för att uppkopplingen och 

tillgängligheten kan skapa en press på medarbetare. Respondent 5 gav sin syn på ett nyanserat 

sätt och med förståelse för hur juniora kollegor kan uppleva meddelanden och mail vid fel 

tidpunkter som signalerar att det finns en förväntan på dem att de skall svara även utanför 

arbetstid. Respondent 5 förklarade:  

Jag har i min roll vissa ställen där jag är ansvarig för mer juniora kollegor och där jag i 

sådana fall reflekterar över att det sänder ut fel signaler om jag mailar dem vid halv 10 på 

kvällen, för att vissa personer blir stressade av det och kanske känner, oj nu måste jag 

svara på det här. I den bemärkelsen tänker jag mycket kring hur jag är mot andra, för att 

jag inte vill skicka ut fel signaler, och speciellt inte till juniora kollegor att det finns en 

förväntan att de skall svara mig halv 10 en måndagskväll, det finns inte. 

Respondent 15 pratade om hur smartmobilen i det individuella fallet sågs som en resurs, men att 

i andra perspektiv enkelt kan ses som ett nödvändigt ont, eftersom upplevelsen var att den skapar 

en känsla av stress, inte minst på grund av tillgängligheten. Det fanns även ett annat perspektiv 

på hur de smarta mobilerna kan bidra till negativa känslor, där respondent 1 pratade om hur 

smartmobilens eventuella frånvaro kan skapa en känsla av stress och tomhet. Detta eftersom det 

fanns en förväntan och vilja att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, och om smartmobilen då 

ej är närvarande skapade detta en stress av att inte kunna utföra jobbet på det önskade sättet.  
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Tema 6: Effektivitet   

Alla respondenter hade smartmobilen med sig under arbetsdagen och hade i och med det 

även tillgång till sådant som inte tillhörde arbetet på arbetstid. De generella upplevelserna var att 

det fanns ett allmänt ansvar att lägga undan smartmobilen när arbetet krävde fullt fokus. Inom 

detta övergripande tema identifierades tre underteman som förklarar hur smartmobilen upplevdes 

ha en inverkan på effektiviteten i arbetet.  

Distraktionsobjekt. Det rådde en bred konsensus mellan respondenterna (10 av 15) att 

smartmobilen försåg individen med information som enkelt kan distrahera och ta fokus från mer 

arbetsrelaterade uppgifter. Respondent 7 och 10 förklarade att arbetet skulle gå snabbare, vara 

mer produktivt och mer effektivt om smartmobilen inte fanns närvarande. Samtidigt gick 

känslorna kring att det hade varit jobbigt att den inte var där, men att smartmobilens blotta 

närvaro är ett störningsmoment. Respondent 9 pratade om samma tema, genom att det försvårade 

koncentrationen samtidigt som det gjorde arbetet mindre effektivt men att smartmobilen var en 

nödvändighet i den arbetsroll personen hade. Deltagare 10 reflekterade kring hur det påverkade 

förmågan att komma in i fullt fokus. Upplevelserna var att förmågan att producera och behålla 

fokus var bättre när smartmobilen inte var närvarande. Upplevelserna och tankarna kring 

användandet hos yngre personer handlade i stor utsträckning om att de ansåg det nödvändigt att 

ha den nära, men att smartmobilerna var ett stort störningsmoment. Respondent 1 förklarade: 

“Men samtidigt är den ju en superbov, för den är en stressfaktor och framförallt en distraktions, 

hög distraktionsorsak”. Samma person reflekterade om att notiser stör och tar fokus, och för att 

minska mängden uppmärksamhet som läggs på den togs åtgärden att stänga av alla notiser från 

sociala medier. Respondent 7 uttryckte: “Ja, mobilen, är ett stort störningsmoment. Den plingar 

till och så ibland blir man bara, ibland när man inte har något att göra så tar man lätt upp den och 
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för att se vad som händer […]” Många var medvetna och höll med om att smartmobilen ofta stör. 

Det var den generella bilden från de yngre respondenterna, medan de äldre hade en annan 

uppfattning. Respondent 15 reflekterade kring att det inte finns tid till smartmobilen och att den 

inte stör i arbetet. Respondent 11 hade en annan vinkling av sammanhanget som till skillnad från 

yngre deltagare som antingen slog på stör ej-läget, alternativt tog bort notiser helt uttryckte sig: 

Ja, men alltså, ja. Lite störning är det ju såklart. Det är en kanal utav många då. Man har 

liksom andra, jag har ju, när jag sitter med fasta datorn har jag liksom mail, jag har 

Skype, och det finns mobilen då va. Så det är klart, det är det. Men jag är ganska skicklig 

på att stänga av. Dessutom är ju jag ett fan av pushnotiser. 

Respondent 13 pratade om samma tema om att när arbetet sker vid datorn och smartmobilen 

ligger bredvid, stör den inte mer än när det ringer eller skickas meddelanden. Sådant som inte hör 

till arbetet fick vänta tills det fanns tid över.   

Självdisciplin. Ett flertal (4 av 15) känner att för att kunna vara effektiva behövde de 

ibland sätta upp regler för sig själva och utöva självdisciplin för att få arbetsuppgifter utförda. 

Respondent 6 menade på:  

Jo, men det påverkar mig mycket men när jag sitter med en uppgift som jag vet att jag 

verkligen behöver, då lägger jag undan telefonen. Men annars är det klart att man kollar 

på den, men jag tycker ändå att jag har sådan disciplin och alltså jag tycker ändå om mitt 

jobb så pass mycket.   

Respondent 3, 7 och 8 hade samma typ av beteende där telefonen fick vänta om de hade en 

uppgift som behövde bli klar snabbt och en kort deadline att följa. Detta kunde göras genom att 

vända bort skärmen på skrivbordet eller lägga undan telefonen helt. 
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Beroende. Effektivitet kan påverkas av att många (6 av 15) kände att de hade ett slags 

beroende eller tvångsmässigt beteende när det kom till användandet av smartmobil eller hur de 

hade känt om de inte fick använda sin smartmobil. Respondent 6 reflekterade enligt följande: 

“Nej, men man har blivit så beroende av den. Så nu vet jag inte riktigt liksom hur det skulle vara 

utan den […] men, nej, jag är absolut beroende av den”. På samma tema resonerade respondent 

10:  

Min privata tycker jag det är lite jobbigt, faktiskt. Jag är lite vad ska man säga, 

småberoende av min telefon. Jag, tycker om den väldigt mycket […] Ja, den vill jag 

gärna ha, den tycker jag, den är som min lilla bebis. 

Både respondent 4 och 13 uttryckte oro över hur beroende de upplevde sig själva vara. De kände 

ångest och rädsla över hur mycket som gjordes på smartmobilen och hur dess 

internetuppkoppling kändes omöjlig att klara sig utan. Även respondent 7 upplevde att 

smartmobilen kändes beroendeframkallande och att den erbjöd saker som kunde göra att man 

fastnade i den för länge. Respondent 5 upplevde det som ett beteende där man kunde tappa bort 

tiden, och gå in på olika applikationer på ett nästan tvångsmässigt, omedvetet sätt. Respondent 6 

och 9 kände ett behov av att få tillgång till smartmobilen även under de timmar de låg och sov. 

Båda respondenterna uppgav att de kunde vakna mitt i natten och känna ett behov av att 

uppdatera sin mail i smartmobilen. 

Diskussion 

Syftet med studien var att bidra till fördjupad kunskap om och förståelse för hur personer 

upplever användandet av sin smartmobil i arbetssammanhang. Sammantaget visade studiens 

resultat att användandet av smartmobilen förenklade arbetet och sågs som ett värdefullt verktyg 

för kommunikation och tillgänglighet. Smartmobilerna gjorde individerna mer flexibla och fria i 
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att lägga upp sin arbetsdag enligt individuella önskemål och arbetstiden blev mer ospecificerad. 

Respondenterna hade ett förhållningssätt till smartmobilen där den fanns nära till hands på 

arbetstid men lades undan i möten eller när en arbetsuppgift behövde bli klar snabbt. 

Genomgående upplevde respondenterna en stress både när telefonen var närvarande men också 

när den var frånvarande. Studien visade även skillnader i upplevelserna kring smartmobilernas 

notifikationer, där yngre upplevde dem som ett större störningsmoment än de äldre 

respondenterna i samband med arbete. 

Resultatet visade att samtliga deltagare upplevde användandet av sin smartmobil som ett 

verktyg på arbetet, där skärmtiden som läggs till icke-arbetsrelaterade funktioner begränsas med 

hänsyn till de åtaganden som finns. Många såg smartmobilen som ett flexibelt verktyg som med 

enkelhet kunde användas portabelt för att exempelvis titta på mail, ansluta sig till möten som inte 

krävde fysisk närvaro samt att information och data fanns lättillgängligt. Merparten av 

respondenterna (11 av 15) nämnde att deras arbetsdagar inte längre behövde begränsas till den 

fysiska arbetsplatsen, utan kunde med hjälp av smartmobilen utvidgas till att utföras på fler 

platser samt utanför den egentliga arbetstiden. Samtliga respondenter uppgav att det fanns en 

allmän förväntan om att vara nåbar och smartmobilen sågs som en naturlig del av arbetet där den 

kunde vara en del av de dagliga pauserna. Respondenterna var eniga om att smartmobilen var en 

viktig del av deras vardag och att dess användande hade en inverkan på deras liv. Detta stämmer 

in på tidigare studier kring att smartmobilen är en viktig del av människors liv (Merino, 2017). 

Den aktuella studien visade att respondenterna alltid hade sin smartmobil närvarande, tittade på 

den ofta och aldrig hade den avstängd, vilket stämmer överens med tidigare forskning kring 

dagligt användande (De-Sola Gutiérrez et al., 2016). Flera respondenter (5 av 15) uppgav att de 

tittade på sin smartmobil det första de gör på morgonen, ända fram till dess att de gick och lade 
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sig. Det stämmer överens med vad tidigare studier kom fram till gällande den konstanta 

användningen som sträcker sig från morgon till kväll (Lanaj, et al., 2014; Lee et al., 2014). 

Studien visade att det fanns en allmän acceptans kring smartmobilanvändande i samband med 

arbetet, inte minst eftersom det sågs som ett bra verktyg. En stor del handlar troligtvis om 

individuellt ansvar, vilket kan grundas i en önskan om att göra ett bra arbete. Förväntningar från 

kollegor och arbetsgivare kan fungera som en motivationsfaktor för att maximera prestationen 

samtidigt som de negativa konsekvenserna av smartmobilanvändande minimeras. 

Respondenterna förde samma resonemang som tidigare forskning gällande koncentration 

och fokus på en brådskande arbetsuppgift; att det krävdes fullständig och oavbruten 

koncentration för att kunna slutföra den (Csikszentmihalyi, 1999). För att uppnå detta uppgav 

många respondenter att de behövde lägga undan sin smartmobil helt då telefonens närvaro och 

notifikationer kunde fånga uppmärksamheten och försämra möjligheten att fokusera på 

uppgiften, vilket är i enlighet med tidigare forskning (Ito & Kawahara, 2016; Stothart, Mitchum 

& Yehnert, 2015). Det kan tolkas som att smartmobilen i vissa situationer ses som ett 

störningsobjekt och när den är frånvarande finns en större sannolikhet att uppnå ett effektivt 

arbetssätt. Respondenterna upplevde att användandet av smartmobilen hade en inverkan på 

effektiviteten i arbetet och detta bekräftar tidigare forskning kring självupplevd produktivitet i 

arbetet (Duke & Montag, 2017). Det distraktionsmoment som smartmobilerna är, kan eventuellt 

ha en större inverkan än förväntat. Trots att det är ett bra verktyg i arbetssammanhang, finns det 

många lösningar på att minimera den distraktion som den eventuellt tillför. Stör ej-läge, stänga 

av notifikationer eller att helt skilja på en privat smartmobil och en smartmobil som 

arbetsgivaren förser arbetstagaren med skulle kunna minimera risken att bli distraherad. Den 

aktuella studien såg också skillnader i hur de yngre deltagarna upplevde smartmobilernas 
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notifikationer, där deras upplevelser var att de tyckte det var svårare att koppla bort än de äldre 

respondenterna. Det är i enlighet med tidigare forskning kring hur äldre personer har utvecklat en 

självreglering och inte värderar andras bekräftelse i samma utsträckning som yngre (van Deursen 

et al., 2015). 

Stressen som uppstår av smartmobilens ständiga närvaro och den obegränsade mängd 

information som finns tillhands visades både i studiens resultat och i tidigare forskning om 

digital stress (exempelvis, Hefner & Vorderer, 2016; Lee et al., 2014). Studien visade att stress 

även kunde uppstå när smartmobilen var frånvarande. Flera respondenter uppgav att de kände en 

skyldighet och vilja att vara tillgänglig och att om de hade smartmobilen frånvarande under en 

längre period kunde deras tankar gå iväg till vad som eventuellt skedde på sin smartmobil och att 

de missade viktig information. Det kan tyda på att smartmobilerna ofta finns i mångas tankar. 

Samtidigt uppgav respondenterna att de spenderade mer tid på sin smartmobil än vad som vore 

optimalt, vilket bekräftar tidigare forskning kring användning av smartmobiler (Duke & Montag, 

2017). Respondenterna uppgav att det fanns en önskan om minskat användande och tidigare 

forskning visar på att ett kontinuerligt misslyckande att ta kontroll och minska användandet kan 

bero på ett beroende av smartmobilen (Bianchi & Phillips, 2005; Kwon et al., 2013; Bian & 

Leung, 2015). Det går att reflektera kring huruvida ett beroende som resulterat i att inte kunna 

reglera sitt överanvändande kan gå ut över olika aspekter av en individs liv. Möjligtvis kan det 

påverka arbetslivet på ett negativt sätt genom att ta för mycket av arbetstiden eller gå ut över 

sömnen som i sin tur kan påverka prestationen på arbetet dagen efter. Likt tidigare studier 

(exempelvis Shaw & Black, 2008) visat, kan beroende av digitala verktyg och arbetsgivare 

kommer möjligtvis behöva sätta upp regler och riktlinjer för hur användandet av smartmobiler 
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ska komma att se ut för att arbetsplatsen skall bli så hälsosam som möjligt både ur en 

arbetstagares- och arbetsgivares perspektiv.  

I samband med studien visade även analysresultatet att det fanns tecken på att 

användandet av smartmobiler i arbetet skiljer sig från användandet i vardagslivet. Den generella 

upplevelsen kring privat användande var att smartmobilen brukades i en större utsträckning och 

att det skiljer sig på det sätt att den användes mer till nöjes- samt sociala funktioner. 

Respondenterna upplevde även att ett reflexmässigt vanebeteende kring användandet oftast 

skedde på fritiden då de väntade på något eller kände sig uttråkade. En stor del av 

respondenterna (9 av 15) poängterade att de hade klarat sig utan sin smartmobil i arbetet, med 

hjälp av att använda en dator istället, och samma respondenter upplevde samtidigt att det skulle 

vara mycket svårare att vara utan sin smartmobil på fritiden. Respondenterna poängterade att 

smartmobilen tillåter åtkomst av arbetsrelaterad information även utanför den givna arbetstiden, 

det resulterar i att det inte finns någon tydlig gräns mellan arbets- och privatlivet, vilket är i 

enlighet med tidigare forskning (exempelvis, Abbott, 2013; Rothbard & Ramarajan, 2009). Att 

inte ha någon tydlig gräns mellan arbets- samt privatliv kan enligt tidigare forskning (Rothbard 

& Ramarajan, 2009) bli en belastning för hjärnan och det krävs stor kognitiv förmåga för att 

skifta mellan de olika användningsområdena. Därför bör individer med fördel reflektera kring 

hur de kan använda sin smartmobil på ett mer hållbart sätt genom att tydligare separera privatliv 

och arbete, snarare än vad respondenterna i studien nu tycktes göra, då de bytte mellan att svara 

på privata meddelanden och mail från kunder inom loppet av några minuter.  

Sammanfattningsvis, visade studien att respondenterna fann sitt användande av 

smartmobilen i arbetet som en tillgång, där de kunde nå information snabbare och enklare än via 

andra digitala verktyg. Trots att respondenterna i studien ansåg att de hade ett måttligt 
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användande så visade studien att det fanns tendenser till att den avbröt och störde arbetsdagen. 

Studien, likt tidigare forskning, visade att det fanns en skillnad på hur den privata användningen 

ser ut och hur smartmobilen används i arbetet. Det finns därför fog att tro att respondenterna 

påverkas av sina kollegor och förväntningar från arbetet och att detta kan vara en faktor i den 

skilda användningen i arbetet och privatlivet. 

Studiens begränsningar och förslag på vidare forskning  

En begränsning med innevarande studie var bristen på tid och resurser som påverkade val 

av metod. Det optimala för denna typ av undersökning hade varit att göra en blandstudie, för att 

se huruvida medverkandes upplevelser av användandet stämmer överens med olika kvantitativa 

data, exempelvis den faktiska tiden spenderad på sin smartmobil under arbetstid. En annan 

begränsning handlade om rådande omständigheter med coronaviruset. Under studiens utförande 

pågick en pandemi där spridningen av Covid-19 kan ha påverkat svaren. Många tvingades arbeta 

från hemmet istället för kontor, vilket kan ha bidragit till att användandet ökat eller använts på ett 

annorlunda sätt i jämförelse med hur det ser ut under normala omständigheter. Denna studie 

påstår sig inte vara representativ för alla kontorsarbetare eller befolkningen i Sverige, då 

intervjuerna och data från respondenterna begränsades av en relativt liten grupp deltagare. 

Respondenterna tilläts beskriva sitt användande på arbetsplatsen med sikte på djupgående 

beskrivningar av deras upplevelse där det fanns övertygelse om att värdet av dessa kunde bidra 

till att utveckla en förståelse och grund till vidare forskning.  

En utveckling av studien kan vara att undersöka mer representativa grupper i syfte att 

kunna generalisera resultatet till större grupper. En mer representativ grupp hade kunnat utvidgas 

till ett urval som speglar hur Sveriges arbetsmarknad ser ut. Förslag på vidare forskning är att 

utvidga studien till en blandstudie och även inkludera en kvantitativ datainsamlingsmetod. Det 
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skulle kunna bidra till ett bredare resultat där den kvantitativa metodiken kan förstärka eller 

motsäga kvalitativa data.  
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Tillkännagivanden 

Vi vill tacka samtliga respondenter som ställde upp på intervju och som vi fick nöjet att 

intervjua, utan er hjälp hade studien inte varit genomförbar. Vidare vill vi rikta ett tack till vår 

handledare Vezir Aktas, som kom med värdefull hjälp under hela processen. Slutligen vill vi 

tacka dagens digitala verktyg som möjliggjorde ett utmärkt samarbete författarna emellan, trots 

att det fysiska avståndet ibland var flera hundra kilometer långt.  
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Bilagor 

Bilaga I. LinkedIn-inlägg 

Hej! 

Min sista vårtermin är i full gång och examensarbetet likaså!  

Jag och Lukas Lindqvist kommer att göra en studie om smartphone-användande och hur man 

upplever den i framför allt arbetssammanhang. 

Är du mellan åldern 19–59 år, arbetar heltid och dagligen använder en smartphone? Kontakta oss 

gärna här på LinkedIn eller på mail om du vill veta mer och vill ställa upp på en intervju:  

eleonorlarsson.nyc@gmail.com 

lukaslindquist1@gmail.com 

Vi har möjlighet att göra intervjuer i Stockholm, Göteborg och Jönköping.  

Stort Tack,  

Eleonor & Lukas 

 

Hej där ute! 

Jag och min uppsatspartner Eleonor Larsson håller på med vår kandidatuppsats och söker just nu 

medverkande till våra intervjuer. Vi vill göra en undersökning om hur smartphones påverkar oss 

på olika sätt. Skulle du vilja du medverka? Läs mer i inlägget nedan.  

Hoppas att vi hörs!  

Vänliga hälsningar, 

Lukas och Eleonor 
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Bilaga II. Intervjuguide 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer upplever sin smartphone. I de första 

frågorna ber vi dig att utgå ifrån dina upplevelser generellt, men kommer sedan att ställa frågor 

som ämnar utgå mer ifrån dina upplevelser på ditt arbete.  

Intervjun kommer att ske helt anonymt och det är helt frivilligt att vara med. Du kan välja att 

hoppa över någon fråga och kan när som helst avsluta intervjun. 

Har du några frågor till oss innan vi drar igång? 

 

Kön? 

Ålder? 

Vad arbetar du med? Heltid/deltid? Kontor? Annat? 

Hur ser din arbetslivserfarenhet ut?  

Använder du dagligen en smartmobil*? (*Med smartmobil syftar vi på t ex Iphone, Android, 

Blackberry, HTC mm.) 

Hur ser ditt användande av din smartmobil ut? 

Hur viktigt anser du att det är att ha en smartmobil? 

Hur reflekterar du över din egen telefonanvändning i vardagen? 

Berätta om din tillgång till smartmobilen på arbetstid.  

Beskriv din koncentrationsförmåga/fokus på jobbet. Svårigheter, eventuella störningsmoment, 

vad kan få dig ofokuserad? 

Vilka praktiska möjligheter upplever du med att använda smartmobil på arbetet? 

Hur tror du att du skulle klara dig utan din smarttelefon under en dag? 

Vad känner du när din smarttelefon är avstängd? Eller utom räckhåll? 
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I vilka situationer på arbetet tycker du att det är olämpligt att ta fram din smarttelefon? Varför? 

Beskriv och förklara.  

Vad kollar du oftast på din mobiltelefon? T ex nyheter, film, instagram, scheman etc.  

Hur reflekterar du över din egen telefonanvändning på arbetet? 

Skulle du kunna beskriva om ditt telefonanvändande på arbetet skiljer sig från ditt 

telefonanvändande på fritiden? 

Hur upplever du mobiltelefonen - som ett nödvändigt ont eller en fantastisk resurs? Definiera och 

förtydliga.  

Hur tror du att andra i din omgivning upplever din mobiltelefonanvändning på arbetet? 

Hur pratas det om telefonanvändande på arbetsplatsen? Riktlinjer, oskrivna regler eller policys 

t.ex. 

Hur skulle du uppleva en situation där du inte får använda din telefon under två timmar? Beskriv 

dina tankar/känslor som skulle kunna uppstå. Får vara både och privat/jobb. 

Vilka positiva upplevelser har du som baserats på ditt mobilanvändande på arbetet? 

Vilka negativa upplevelser har du som baserats på ditt mobilanvändande på arbetet? 

Hur upplever du att du tar ansvar för ditt smartmobilanvändande på arbetstid? 

Beskriv tankarna som uppstår när du spenderar mycket tid på din smartmobil. 

Beskriv ett typiskt tillfälle när du tar upp din telefon. Ex. tunnelbanan, i köer etc. 

Hur upplever du att ditt användande av smarttelefon påverkar din förmåga att producera och göra 

det jobb du är förväntad att göra? 

 

Eventuella följdfrågor för att fördjupa viktiga aspekter:  

- Kan du förtydliga det? 
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- Går det att utveckla?  

- Har du något exempel på det?  

- Varför tror du / tror du inte det?  

- Det var intressant – berätta mer! 

 


