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Abstract 
 

 

In todays society IT in general and the Internet in particular are given elements in people´s 

everyday lives, and smartphones has come to be a big part of those elements. This study 

focuses on how the use of Smartphones in particular influences the individuals in their 

working environment, and how this use influence the efficiency and the well-being of said 

individuals.  To answer our research question regarding how said use comes to effect the 

efficiency and the well-being for proffesionals in their working environment we have used 

data from qualitative interviews who is enriched by a short initial diary study. This data 

has then been analyzed using the Affinity Diagrams Technique, leading to four central 

themes emerging from the data. The results show that smartphone use at work comes with 

both positive and negative effects; efficiency increased through the use of smartphones due 

to the great versatility that comes with the technology, while in terms of well-being issues of 

stress emerged. It was concluded that even though some degree of stress comes with the use 

of smartphones in the workingplace, the benefits from being such a powerful and versatile 

tool clearly outweigh the disadvantages derived from increased stress levels. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I dagens moderna samhälle framstår teknik i allmänhet, och IT i synnerhet, som en allt 

mer central del av vår vardag. Idag finns informationstekniken överallt vi vänder oss, och har 

kommit att bli ett givet inslag i hemmet genom datorer med internetuppkoppling, 

smartphones och tablets. Även på arbetsplatsen tar denna teknik allt större plats, genom 

uppkoppling mot internet via jobbdatorer, medtagna smartphones och tablets. Genom detta 

blir vi och är ständigt uppkopplade och tillgängliga. Detta är något som Mark Weiser (1991) 

förutspådde redan vid 80-talets slut och som idag kommit att bli en realitet. 

Exempel på hur Weisers (1991) tankar om en ständigt närvarande informationsteknik 

kommit att bli en del av vår nuvarande vardag är som beskrivit ovan hur vi idag nästan alltid 

bär med oss tekniken i fickan eller har moln med data runtomkring oss vart vi än går eller 

ser. Vi är idag ständigt uppkopplade och tillgängliga, i hemmet, i bilen eller på jobbet. Natt 

och dag, arbetstid eller ledig tid lever vi med tekniken och med att ständigt vara 

uppkopplade. 

 Men hur påverkar då detta oss? Att alltid vara uppkopplade, alltid tillgänglig, att alltid 

vara runt tekniken och en del av den. Baron beskriver i sin bok "Always on" (2008) hur vi 

förändras som människor genom att ständigt vara uppkopplade, genom att fler och fler 

människor är "always on" genom sitt användande av olika former av IT. Baron (2008) menar 

att vårt sociala samspel kan påverkas och våra tankar och våra sociala relationer hela tiden 

måste tävla om uppmärksamhet med vår IT och vår digitala media. Detta medför att vi 

antingen tvingas försumma delar av vårt sociala samspel eller helt enkelt konstant vara i, vad 

hon kallar för, ett "multitasking-mode". 

Just detta med multitasking och hur vi påverkas av detta på arbetsplatsen och vad det kan 

få för konsekvenser är något som tas upp av González och Mark (2004), där de beskriver hur 

vi i dagens samhälle arbetar väldigt fragmenterat och vårt fokus skiftar från olika uppgifter 

och stimuli i princip hela tiden. I snitt menar de att vi uppehåller oss vid en uppgift ca två 

minuter, innan vi skiftar vi fokus till en annan. De pratar även om hur denna multitasking på 

arbetet medför både externa avbrott men även interna avbrott där vi avbryter oss själva 

genom ständig multitasking med tillhörande skifte av fokus. Dessa skiften av fokus och 

konstanta avbrott är något som även kan få konsekvenser för välmående och hälsa. Detta är 

något som flitigt diskuteras när det kommer till vårt nya uppkopplade samhälle. I Sverige har 

studier kring hur ohälsan bland den arbetande befolkningen ökat i och med den nya ständiga 

uppkopplingen gjorts. Iwarson (2004) skriver i sin artikel om hur den nya ständiga 

uppkopplingen med sitt kontinuerliga informationsflöde markant ökar stressbördan hos 

befolkningen. Ständiga avbrott från mejl och ringande mobiler skapar en informationsstress 

som i slutändan med ständiga avbrott även kan få negativa effekter på arbetsprestationen. 

Iwarson (2004) menar vidare, likt Baron (2008), att det nya elektroniska livet även kan leda 

till en "elektronisk ensamhet" där de som ständigt sitter vid en dator konstant därigenom 

missar att utveckla sociala relationer eller sin sociala förmåga överhuvudtaget.  
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Förutom dessa ovanstående risker finns risken för utbrändhet och andra stressrelaterade 

sjukdomar såsom hjärt-och kärlsjukdomar menar neurobiologen Adam Gazzaley som forskar 

vid University of California att vårt korttidsminne påverkas negativt av alla dessa yttre 

distraktioner och stimuli. 

 

Att vara ständigt uppkopplad är en av de största förändringarna som 

skett i människans miljö. Vi utsätter våra hjärnor för påverkan och har 

den göra saker som den kanske inte alls är utvecklad för. Vi vet redan att 

det får konsekvenser (Gazzaley, 2010). 

 

Idag finns informationstekniken överallt och i många olika former och format, smartphones 

är en teknologi som har sett en lavinartad frammarsch de senaste åren, 2013 så använde sig 

över 80% av befolkningen mellan 16 och 45 år i Sverige sig av mobiltelefonen för att koppla 

upp sig mot internet (SCB, 2014). Med denna lavinartade ökning av användandet av 

smartphones så kommer även en del problem, Arnold (2003) tar upp ett problem med denna 

nya teknik, där han pratar om Janusansiktet av mobiltelefoner, hur det kan uppstå en 

paradoxal användning av tekniken, där tekniken kan användas i olika syften och i slutändan 

motverka sitt ursprungliga syfte samt att det inte går att komma ifrån att det alltid finns både 

positiva och negativa aspekter av mobiltelefonanvändandet. Pitichat (2013) skriver i sin 

artikel att man genom att kunna ta med sin egna smartphone på jobbet så skapar man en 

trygghet och en hemmakänsla som kan bidra till ökad effektivitet på arbetet. En av de stora 

nackdelarna med denna konstanta uppkoppling genom smartphoneanvändande som Pitichat 

(2013) däremot tar upp är just den stress som denna ständiga uppkoppling kan leda till och 

vilka negativa effekter denna stress kan få på produktiviteten på arbetet. Man tar med sig 

stressen från jobbet hem i smartphonen och stressen hemifrån med sig på jobbet. Man får 

helt enkelt svårt att skilja på arbetslivet och hemmalivet. Pitichat (2013) är en av få som tar 

upp just frågor rörande smartphones och vad dess användning kan få för effekter på 

arbetsplatsen.  

 Vi anser att det skett alldeles för lite forskning kring just smartphones och arbete, därav 

denna studie där vi kommer försöka skapa en ökad förståelse av hur just 

smartphoneanvändning på arbetsplatsen påverkar människor i arbetslivet.  

1.2 Frågeställning 

Hur upplever individen att smartphoneanvändandet på arbetsplatsen påverkar deras 

arbetssituation avseende effektivitet och välmående. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa ökad förståelse för smartphoneanvändningens 

betydelse och konsekvenser för yrkesverksamma människor. 
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2. Bakgrundsbeskrivning - Från enkel kommunikation 
till en dator i fickan. 

Här följer en kort beskrivning av utvecklingen som skett gällande mobiltelefoner i Sverige, från de första 

mobiltelefonerna till dagens smartphones. Känner man att man redan har bra överblick och är införstådd med 

hur denna utveckling skett och vart vi står i dag, så kan man med gott samvete hoppa över detta kapitel. 

 

Sverige var tidigt ute med att utveckla ett mobil-telefonisystem redan 1950, men det dröjde 

fram till 80-talet innan mobiltelefonen började användas kommersiellt På 90-talet blev 

mobilerna mindre och 2002 infördes möjlighet att koppla upp sig till en lite mindre variant 

av internet (WAP - Wireless Application Protocol) som gav just mobilanvändare tillgång till 

särskilda delar av internet som hade stöd för WAP. 2003 hade 80 procent av befolkningen 

tillgång till en mobiltelefon men fortfarande var det bara 7 % som använde sig av denna 

funktion. Fem år senare, 2008, hade 93 % av Sveriges befolkning en mobiltelefon och hälften 

av dessa hade möjlighet att använda sig av mobil data och internet, men de flesta använde 

inte denna möjlighet. Till skillnad från i Japan, där internet i mobilen blev en succé redan år 

2000, hade mobilen i Sverige inte ännu blivit en naturlig väg att koppla upp sig på internet 

med. År 2009 hade nästan alla i Sverige en mobil med möjlighet att koppla upp sig mot 

internet mot, men bara ca 20 % använde sig av den möjligheten. Tekniken var inte tillräckligt 

välutvecklad och priserna för mobilt internet var för hög. 

 Det var först år 2011 som förbättrad teknik och lägre priser för användning av internet i 

mobilen som ledde till att allt fler Svenskar började använda internet i sin mobiltelefon 

(Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013). Mobiltelefoner har gått från att vara enheter för 

endast enkel kommunikation till att utföra betydligt mer avancerade uppgifter för sina 

användare i det vardagliga livet. I dagens samhälle säger man istället smartphones och menar 

då mobiltelefoner som förutom möjligheten till samtal även innehåller en mängd 

lättillgängliga verktyg för användaren och kan dessutom användas till en mängd olika 

ändamål. Detta kan exempelvis vara avancerade datorfunktioner så som 

internetuppkoppling, kamera, navigationssystem med mera. Det som utmärker en 

smartphone är att den används till det mesta med hjälp av en pekskärm och inte fysiska 

knappar som var fallet med de äldre mobiltelefonerna. Skillnaden är också att dagens 

smartphones är ständigt uppkopplade till internet, vilket har gjort det lättare att till exempel 

svara på email eller hålla kontakt med vänner på Facebook eller Instagram överallt där det 

finns täckning.  

 År 2011 var det 36 % som använde sig av internet mobilt via en smartphone, 2012 hade 

det ökat till 54 % och 2013 var det hela 65 % av Sveriges befolkning som var 12 år eller äldre 

som använde sig av internet mobilt via en smartphone (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 

2013) och om man ser till dem som är mellan 16 och 45 år gamla så var det 2013 över 80% 

som använde sig av internet i mobilen (SCB, 2014).  

 Idag ses smartphonen som ett naturligt inslag i vardagen och en enkel väg ut på internet 

och det finns inget som i dagsläget tyder på att denna ökning av smartphoneanvändande 

inom den närmaste framtiden kommer att avta. 
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3. Relaterad forskning  

Detta kapitel behandlar den tidigare forskning vi studerat inför och under vår studie och som vi anser är 

relevant och relaterad till vårt syfte och vår frågeställning. 

 

3.1 Den uppkopplade arbetsplatsen 

Mark Weiser som nämndes i inledningen beskriver i sin artikel "The Computer for the 21st 

Century" (1991) det han kallar för "ubiquitous computing", där datatekniken kommer att 

finnas runt omkring oss dolt för ögat, men alltid närvarande. Vid tidpunkten då denna artikel 

skrevs så var datateknik långt ifrån var den är idag och Weiser talar om den som att den är 

utanför vår dagliga värld och är endast nåbar via svårförstådd jargong och stor förförståelse 

och kompetens rörande just detta. Han beskriver vidare hur den första informationstekniken, 

"det skrivna ordet" idag är just det han vill uppnå med datatekniken, dvs. ständigt närvarande, 

men egentligen dold för blotta ögat. Vi är så invanda med det skrivna språket att om vi till 

exempel ser en vägskylt, förstår vad den säger men reagerar inte över att vi har utfört 

"läsning". Det är denna status som det skrivna språket har som Weiser menar att även 

datateknik kan få genom att vi lär oss den tillräckligt väl för att den ska bli en del av vår 

periferi, ett givet inslag i vår vardag som hjälper oss och styr allt runtomkring oss men 

samtidigt är så sömlöst invävd i vårt dagliga liv att vi inte reagerar på att den finns där. 

Weiser (1991) beskriver vidare hur vi genom att fortsätta utveckla datatekniken och få den att 

smälta in mer i bakgrunden så kan vi motverka den centripetalkraft som datorn besitter, där 

allt fokus ligger på just datorn och relationer människor emellan försummas, kan bytas ut mot 

att datorn används som ett hjälpmedel i bakgrunden för att faktiskt främja kommunikation 

istället. 

 Detta med att IT och datorer kan påverka hur vi socialiserar och tar hand om och skapar 

relationer är något som även Naomi S. Baron tar upp i sin bok Always on (2009). Även om 

denna bok främst behandlar hur vårt språkbruk förändras genom den nya uppkopplade 

tillvaron så beskriver hon i det avslutande kapitlet i boken att vi bör fundera kring hur datorer 

och IT påverkar vårt sociala liv. Genom att fler och fler människor är ständigt uppkopplade, 

eller "Always on" genom användning av olika typer av IT enheter, förändras vårt sociala 

samspel och IT får en allt större roll i våra sociala relationer. Detta föranleder enligt Baron att 

våra sociala relationer ständigt måste tävla om uppmärksamhet från de nya digitala medierna 

och de IT artefakter som ständigt omger oss. Detta leder enligt henne till att vi antingen 

tvingas försumma delar av vårt liv för att hinna med allt eller att vi helt enkelt går in i vad hon 

benämner som “multitasking mode” där man ständigt skiftar fokus från en sak till en annan 

för att kunna ägna uppmärksamhet till så många saker som man vill samtidigt.  

 Multitasking och dess effekter på arbetsplatsen är något som diskuteras i artikeln 

"Constant, Constant, Multi-tasking Craziness: Managing Multiple Working Spheres" (2004) 

skriven av Gonzales och Mark. I denna artikel behandlas hur vi på dagens arbetsplatser 

arbetar väldigt fragmenterat och hur vi ständigt skiftar fokus från olika arbetsuppgifter. Deras 

studie visar hur deras undersökningar påvisar hur det finns en brist på sammanhängande 

utföranden av arbetsuppgifter, det vill säga att fokus skiftar konstant från en uppgift till en 

annan, och de visar att i snitt arbetar man ca två minuter fokuserat på en uppgift sen flyttas 
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fokus till något annat. Om man istället ser till hur denna "always on" filosofi och ständiga 

multitaskande och ständiga avbrott kan komma att påverka vår hälsa kan man utläsa detta i 

"Mechanism of working memory disruption by external interference" (2009) en studie utförd 

av Adam Gazzaley m.fl. vid avdelningen för neurologi och fysiologi vid University of 

California påvisas hur olika människor i olika åldrar påverkas av distraktioner och stimuli 

utifrån. Särskilt äldre människor har svårt att sortera bort irrelevanta distraktioner som inte 

kräver någon åtgärd medan yngre människor har lättare för detta, men dock störs 

korttidsminnet även hos unga människor av stimuli som kräver en direkt åtgärd t ex att få ett 

mail eller ett sms.  

 En annan artikel som behandlar just det faktum att teknologi kan verka i olika riktningar 

och inte alltid används och fungerar som det från början var tänkt är "On the phenomenology 

of technology: the Janus-faces of mobile phones" (2003) av M. Arnold. Här argumenterar 

Arnold för hur teknik kan komma att verka ironiskt och paradoxalt genom att användas till 

andra syften än den först var avsedd till och på så sätt ironiskt motverka det ursprungliga 

syftet med tekniken. Arnold tar här mobiltelefonen som sitt primära exempel och menar att 

genom en mobiltelefon får man en ökad frihet och mobilitet som gör att man är nåbar och 

tillgänglig över stora geografiska områden, men ironiskt nog så får det även den motsatta 

effekten, även hur långt du flyttar dig geografiskt så är du alltid fast på kontoret, eller hemma 

eller vart du än är. Din mobiltelefon blir en fast adress som inskränker din frihet istället för att 

öka den och du blir alltid tillgänglig i både positiv och negativ bemärkelse. I slutsatsen säger 

Arnold att man inte kommer ifrån att det alltid kommer finnas två sidor eller "ansikten", av 

teknologin och båda dessa alltid kommer existera simultant och man kan aldrig bortse från 

varken den ena eller den andra. 

 

3.2 Internet i mobilen och användandet av Smartphones 

I artikeln "Understanding mobile web and mobile search use in today's dynamic mobile 

landscape" studerar Church och Oliver (2011) användningsmönster gällande mobiltelefonen 

med fokus på användandet av internet i mobiltelefonen. Det som Church och Oliver (2011) 

kommer fram till är att smartphones med den mobila webben användes i dagliga rutiner i en 

väldigt stor utsträckning. De presenterar detta som stationär mobilanvändning, där de menar 

att användarna utnyttjar smartphonen hemma eller på jobbet. Kort sagt menar de att 

smartphonen i sig används överallt i dagliga rutiner. Det kan kopplas till Brännström, 

Nylander och Lundqvist (2009) artikel "At Home and with Computer Access – Why and 

Where People Use Cell Phones to Access the Internet" som undersökte vart och varför 

människor använder sina mobiltelefoner, speciellt för att få tillgång till internet. Det som 

presenteras i deras studie är att 51 % av de tillfällen respondenterna använde sig av internet 

var på ställen där det fanns möjlighet att använda sig av en dator, men respondenterna valde 

ändå att använda sig av mobiltelefonen. Här menar författarna att den mest förekommande 

platsen att använda mobiltelefonen för att få tillgång till internet är i hemmet. I hemmet 

användes mobiltelefonen eftersom det är ett lättare verktyg än en dator för att snabbt få 

tillgång till internet samt också för att mobiltelefonen anses var mer bekväm att använda än 

datorn.  

 Det finns, som nämndes i inledningen, få som har studerat just smartphoneanvändning på 



6 

 

arbetet och vad det kan få för effekter. Pitichat (2013) skriver i sin artikel "Smartphones in 

the workplace: Changing organizational behavior, transforming the future" att under det 

senaste årtiondet har smartphones utvecklats i en rask takt och i allra högsta grad blivit 

integrerad med oss människor. Inte bara för socialt bruk utan även också för professionellt 

bruk. Här diskuterar författaren vilka effekter och konsekvenser smartphones kan ha på 

arbetsplatsen, t.ex. att sänka produktiviteten, separera människor från deras verklighet, föra 

stress från personliga frågor till arbete, och skapar dåliga vanor. Vidare menar författaren att 

företag har svårt att föreskriva en politik i fråga om att förbjuda användningen av 

smartphones. Istället menar författaren att företag ska få sina anställda att använda sina 

smartphones som verktyg för att öka företagets effektivitet. Vidare menar Pitichat (2013) att 

detta fenomen med smartphones på jobbet kommer med både stora för- och nackdelar. Där 

en av de största fördelarna är just fenomenet BYOD (Bring Your Own Device). I detta 

avseende så ses BYOD ofta som något positivt och används inom flertalet företag för att 

underlätta arbetet genom att man integrerar företagets system med den anställdes medtagna 

enhet (smartphone, laptop eller tablet) Även om Pitichat (2013) menar att just BYOD är ett 

positivt fenomen som kan bidra till ökad produktivitet så kan man även se risker med detta, 

som att genom att man har med sig arbetet i smartphonen så tar man med sig arbetet hem 

och med det tar man även med sig stressen från arbetet hem med smartphonen. Ett annat 

problem med att använda sig av smartphones i stor utsträckning på arbetet kan vara att 

direktkommunikationen de anställda emellan kan minska och på så vis påverka stämningen 

de anställda emellan och i slutändan produktiviteten. Detta är något som Pitichat (2013) tar 

upp där han menar att man tenderar att använda smartphonen som ett verktyg för att 

undvika sociala situationer och direktkommunikation med andra medarbetare.  

 All den relaterade forskningen vi har lyft fram kan vi koppla till hur vår studie vill belysa 

hur människor uppvisar mönster när det gäller smartphoneanvändning i arbetet. Dock anser 

vi att det saknas kunskap och förståelse för hur just individen på arbetsplatsen påverkas av 

just användandet av smartphones på arbetsplatsen. I ovan diskuterade artiklar förbises 

påverkan på individnivå till stora delar eller så finns inte fokus på just smartphones utan de 

behandlar IT mer övergripande. Den enda artikeln vi ser som behandlar liknande 

frågeställningar som vår är Pitichat (2013), dock anser vi att det här behövs mer forskning 

kring hur just individen på arbetsplatsen påverkas. Kan man utläsa mönster i användandet 

av smartphones? Vad bidrar dessa mönster med, vad får de får positiva och negativa effekter 

för individen på arbetsplatsen? Vi vill med vår frågeställning och vårt syfte försöka belysa 

just hur individen på arbetsplatsen påverkas av användandet av smartphonen just på 

arbetsplatsen och hur detta kan komma att påverka allt från effektivitet till välmående hos 

individen. 
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4. Metod 

Detta kapitel behandlar den metod som använts under denna studie. Vi går igenom vårt val av metod och 

beskriver kortfattat hur vår dagboksstudie samt våra intervjuer är utformade, vidare beskriver vi vår 

urvalsprocess samt genomförandet och dataanalysen för att avsluta med metod- och källkritik. 

 

4.1 Metodval 

Det är främst studiens syfte som har avgjort vårt val av metod, detta för att vår uppsats avser 

att söka ökad förståelse för och att besvara frågor rörande hur användandet av smartphones 

på arbetsplatsen kan komma att påverka effektivitet och välmående. För att kunna svara på 

vårt syfte och våra frågeställningar valde vi redan tidigt i planeringsstadiet att kvalitativa 

intervjuer är den metod som passar vår uppsats bäst, där vi ansåg att det skulle generera 

mest användbar data för analysen av våra frågeställningar. I denna metod läggs tonvikten på 

tolkning av ord, inte kvantifiering av data (Kvale & Brinkmann, 2009). Den uppfattning vi 

har är att en kvalitativ datainsamlingsmetod ger ett väldigt stort material med hög kvalité, 

som kan generera en god inblick i människors föreställningar och åsikter om ett fenomen, 

vilket är något Bryman (2011) och Backman (1998) även lyfter fram och poängterar som 

viktigt i sina böcker. Den kvalitativa intervjumetoden bygger på en öppenhet vid intervjun, 

detta för att kunna vidareutveckla frågorna och möjligheten att ställa följdfrågor (Rienecker 

& Stray Jørgensen, 2008). Medan den kvantitativa intervjun bygger på fasta svarsalternativ 

och syftar till stor del på att mäta och att testa hypoteser samt analysera relationer mellan 

variabler inte mellan individer (Bryman, 2011). Vi valde även att använda oss av kvantitativa 

dagböcker för att kunna utveckla våra intervjuer samt för att få en fingervisning om hur 

mycket man använder sig av sin smartphone. Även om användandet av dessa kvantitativa 

dagböcker skulle kunna ses som att vi använder oss av en s.k “mixed-method” (Creswell, 

2009) så vidhåller vi att vi utfört en kvalitativ studie då dagböckerna enbart fungerar som 

stöd för intervjuerna i syfte att öka, och förbättra kvalitén på den data vi får fram av dessa. 

 

4.2 Dagboksstudie 

Dagbokstudier för att förstå teknikanvändning och dess betydelse är något som blir allt 

vanligare idag ( e.g. Czerwinski, Horvitz och Wilhite (2004), Bolger, Davis och Rafaeli 2003). 

Vidare menas att dagboksmetoder och deras sätt att var resultatrika när de gäller studier av 

dagliga användningar, eftersom värdet ligger i att de utförs på plats och i användarnas 

verkliga miljöer. Det som är de stora fördelarna med dagböcker är att man får 

respondenternas egna beskrivningar och resultat som de själva har antecknat (Bolger, Davis 

& Rafaeli, 2003). 

 För att få reda på hur mycket respondenterna använde sig av sin smartphone under 

arbetstiden valde vi att göra en kvantitativ dagbok för mobilanvändandet. 

Tanken var att användarna skulle ha med sig dagboken under två arbetsdagar och anteckna 

varje gång de använde sin smartphone. De uppmuntrades också fundera över själva 

användandet av smartphonen och den kontext de befann sig i. Detta för att vi skulle använda 
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dagböckerna som underlag och stöd under intervjuerna som sedan skulle hållas med 

respondenterna. 

 

4.3 Intervjuer 

Vårt val för vår huvudsakliga datainsamlingsmetod föll på en semistrukturerad kvalitativ 

intervju. Semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från frågeområden 

snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha några större frågeområden istället för 

många detaljerade frågor ansåg vi att man kan föra samtalet mer naturligt och låta personen 

själv i viss utsträckning styra i vilken ordning olika områden hanteras. I semistrukturerade 

intervjuer kan man under intervjun utveckla frågorna beroende på vilket svar man får 

(Bryman, 2011). 

 Vårt syfte med intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet och man vill därför 

att personen ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas av oss som intervjuar, vilket är 

något som Kvale och Brinkmann (2009) nämner och tar upp i sin bok som en viktig i aspekt 

för att få ut så mycket som möjligt av respondenterna. Sedan är det också viktigt är att få 

övergångarna mellan frågeområdena att bli naturliga samt att frågorna man ställer är relativt 

öppna och tillåter respondenten att sväva ut lite i sitt svar, och man ger mycket uppmuntran 

till personen att själv utveckla sina svar genom vanliga uppmuntrandetekniker såsom att be 

dem utveckla sina svar eller att berätta mer om just detta, (Kvale & Brinkmann 2009 & 

Bryman 2011) och genom uppföljningsfrågor. Vi hade även i åtanke gällande själva 

frågeställningarna att man kan ha god hjälp av att skriva ner exempel på lämpliga 

uppföljningsfrågor kring detaljer av frågeområdena i sin intervjuguide, vilket är något 

Bryman (2011) påpekar som ett bra hjälpmedel. 

 Anledningen till att vi valde att utföra en semistrukturerad intervju och inte en helt öppen 

intervju beror till största delen på att en helt öppen intervju skulle kunna utvecklas till ett för 

långt och svårtranskriberat samtal som skulle kunna missa kärnan i det vi egentligen vill veta 

för att kunna besvara våra frågeställningar. Ett annat problem med en helt öppen intervju 

som Bryman (2011) beskriver som i alla högsta grad hade påverkat oss, är att om man är fler 

än en som utför intervjuerna, det vill säga att vi utför intervjuerna på egen hand på olika håll 

så kommer man med en helt öppen intervju få svårt att göra en jämförelse av de olika 

intervjuerna då de kommer skilja sig åt i upplägg och utseende allt för mycket. 

 

4.4 Urval 

Det tillvägagångssätt vi använde oss av i den här studien var ett målstyrt urval vilket enligt 

Bryman (2011) är vanligt vid kvalitativ forskning. Med ett målstyrt urval menar han att 

forskaren väljer individer som har anknytning till syftet med forskarens undersökning. Vi 

anser liksom Bryman (2011) att vi i vår undersökning använder oss av målstyrda urval, 

eftersom vårt syfte med undersökningen är att få en djupare förståelse för hur användningen 

av smartphones påverkar de anställda på olika arbetsplatser. Detta var ett medvetet val vi 

gjorde då vi ansåg att detta målstyrda urval skulle passa bäst för just vår studie, då vi 

strävade efter att i största mån försöka balansera urvalet av våra respondenter i förhållande 

till kön, ålder samt arbetskontext. 
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 Detta är en kvalitativ studie som kommer ske i en begränsad utsträckning, då det inte 

finns någon möjlighet eller strävan att uppnå ett resultat som kan förväntas vara 

representativt för hela populationen. Vilket kön de har, hur gamla de är samt vilken 

arbetsroll respondenterna har kommer att efterfrågas och presenteras i studien. Dock 

används inte dessa faktorer för att göra någon direkt jämförelse mellan olika kön och 

åldergrupper, utan detta har endast till syfte att beskriva testpersonerna. Vi sökte efter tio 

respondenter för vår studie, där vårt val av respondenter grundar sig i att vi ville ha en så stor 

mix av arbetskontexter som möjligt samt en jämn fördelning av kön samt ett stort 

ålderspann. Våra tio respondenter finns beskrivna i bilaga 1. 

 

4.5 Genomförande - Från första kontakt till 

analyserad data 

Vi började redan tidigt att via telefon ta kontakt med våra intervjupersoner där vi meddelade 

dem om vårt syfte med undersökningen och att vi är informatikstudenter vid Umeå 

Universitet, och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Efter vi fått klartecken från tio 

personer började vi boka in tider för intervjuer. Vid den första kontakten med våra 

respondenter började vi med att informera om vår dagboksstudie och att det var frivilligt att i 

två dagar innan intervjutillfället fylla i en sådan dagbok som sedan skulle komma att ligga till 

grund för våra intervjuer. Vi valde att utforma en forskarstyrd dagbok, där vi valde struktur 

och utseende på dagboken för att passa in på våra frågeställningar. (se bilaga 3 för utseende 

och utformning). För att en forskarstyrd dagbok fungerar ungefär likadant som en enkät eller 

en observationsstudie (Bryman, 2011). Det vi ville få ut av vår dagbok var hur ofta och i vilket 

syfte, samt hur respondenterna använde sig av sin smartphone på arbetstid. En tvåsidig 

dagbok, ungefär i storleken av en mobil, förseddes med instruktioner om hur respondenterna 

skulle fylla i dagboken( se bilaga 2 för utseende och utformning). Vi utformade därför 

dagboken som en tabell där man först och främst satte en markering för varje gång man 

använde sig av telefonen på arbetstid, därefter om det var i privat syfte eller i arbetssyfte och 

sedan fick de även markera i en lista av val på funktioner som smartphonen innehar, till 

exempel om de ringde ett samtal, skickade ett sms eller använde sig av en specifik 

applikation. Då intervjuer är vår huvudsakliga metod ansåg vi att en komplettering med 

dagböckerna skulle tillföra ett värde i form av att vi fick information av respondenterna innan 

vi inledde intervjuerna. De vi kunde ta med oss var hur ofta och hur mycket de använde sig av 

smartphonen och i vilket syfte, vilket skapade utrymme för att ställa frågor om just själva 

användningen. Dock hade vi full förståelse för att nivån av intrång med dagböcker kan 

uppfattas som stort, så det var frivilligt för respondenterna att själva känna om de ville fylla i 

en dagbok. Fem av tio respondenter gick med på att fylla i en dagbok under två arbetsdagar. 

 Inför intervjuerna hade vi genomfört en testintervju med en bekant till oss för att se om 

våra frågor var rätt formulerade och relevanta för vårt syfte och hur lång tid den tog. Efter 

testintervjun, intervjuade vi respondenterna var för sig på bokad tid och plats. Vid bokning 

av tid och plats av våra intervjuer lät vi respondenterna ha full kontroll över dessa val för att 

på så sätt försäkra oss om att intervjuerna skedde på en plats som för respondenten ansågs 

som trygg och vid en tidpunkt där de inte behöver känna sig stressade, på så sätt ökade vi 
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våra chanser att få ut data med god kvalitet ur dessa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vid själva intervjutillfället så började vi med att presentera oss vartefter vi informerade 

respondenterna om de forskningsetiska principerna. I vår studie har vi förhållit oss till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), vilka är: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Inför varje intervju var vi 

tydliga med att belysa och tala om de ovanstående kraven samt vad dessa innebär. Vi var 

även noga med att tala om för intervjupersonerna att vi ämnade använda fingerade namn i 

vår studie och även att vi ämnade att ta bort den insamlade informationen i form av 

ljudupptagningar och anteckningar efter studiens slut. Endast personer över arton år deltar i 

denna studie och samtliga samtycker att information som framkommer i studien får 

publiceras i studie och denna information kommer enbart att användas för studiens syfte. Till 

intervjuerna hade vi förberett 30 intervjufrågor (se bilaga 3) där de första fem frågorna 

handlar om att få respondenterna trygga och bekväma. Vi valde att inte lämna ut de 30 

intervjufrågorna i förväg, eftersom vi vill ha spontana och ärliga svar på plats av 

respondenterna. Till intervjuerna hade vi även förberett oss genom att ta med en utskriven 

intervjuguide, papper och penna samt vår egna smartphone för att kunna spela in intervjun, 

så att vi senare skulle kunna gå tillbaka och analysera svaren. Vi anser liksom Fejes och 

Thörnberg (2009) att ljudupptagning av en intervju är till stor hjälp när man sedan ska 

analysera och tolka vad som sagts, då man inte alltid hinner med att anteckna allt som sägs. 

Vi hade även i åtanke att ställa in våra smartphones på flyplansläge för att ta bort risken att 

bli störda av exempelvis samtal eller sms. Under intervjuernas gång ställde vi följdfrågor vid 

behov för att kunna förstå intervjupersonernas svar bättre och för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna. Bryman (2011) menar att om man som intervjuare anser att man inte 

får ett tillräckligt svar på sin fråga, kan man ställa så kallade uppföljningsfrågor för att få ett 

mer utvecklat svar, vilket vi också gjorde.  

 Var och en av de tio intervjuerna tog mellan 25 och 35 minuter från att vi presenterade oss 

till att vi skildes åt. Åtta av intervjuerna skedde via direkta möten medan två av intervjuerna 

utfördes via Skype, där intervjuerna utfördes med hörlurar och mikrofon via datorn och där 

inspelning skedde i programmet Skype. 

 Själva arbetet med att få tag i intervjupersoner och genomföra intervjuerna tog dryga tre 

veckor. Efter att vi hade genomfört alla intervjuerna gick vi in i nästa steg där vi lyssnade 

igenom ljudinspelningarna för att kunna skriva ner respondenternas svar. Vi satte oss ner 

och transkriberade våra intervjusvar, vi använde oss av ett program som heter Fastscribe för 

att underlätta själva transkriberingen, där vi valde att ta med det som vi ansåg var relevant 

för vårt syfte med undersökningen, dvs. att vi sållade bort material ur intervjuerna som helt 

saknade relevans för vår studie och inte hade någon som helst koppling till vårt syfte, dessa 

stycken som sållades bort markerades istället som tre punkter i transkriberingen. Vi hade 

även i åtanke att vi ville göra de så fort som möjligt efter intervjuerna, eftersom det är då man 

som bäst kommer ihåg samtalen, vilket så även blev fallet då efter varje intervju skedde 

transkriberingen av densamma inom några timmar. 

 Efter transkriberingen läste vi båda igenom intervjuerna på varsitt håll och strök under 

det vi ansåg vara utav vikt. Sedan gick vi igenom alla intervjuer tillsammans för att jämföra 

de olika sakerna vi hade strukit under för att kunna välja ut de mest relevanta delarna, ur 
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dessa skapade vi sedan grupper av data som grundar sig i mönster vi kunde urskilja ur de 

understrykningar vi gjort på egen hand. Detta genomförande var tydligt influerat av vad som 

kallas för "Affinity Diagrams Technique" (Beyer & Holtzblatt, 1999). Detta tillvägagångssätt 

för att analysera vår data underlättade oerhört mycket analysen av datan då det starkt bidrog 

till att tydliga mönster och delar i intervjuerna som vi båda utan inblandning eller påverkan 

från den andre ansåg extra relevanta för vår studie och som vi ansåg var delar som skulle 

komma att hjälpa oss besvara vår övergripande frågeställning. Avslutningsvis satte vi oss 

gemensamt ner och reflekterade över vår analyserade data och diskuterade huruvida vi som 

intervjuare hade påverkat respondenterna på något sätt och om vår förförståelse för ämnet 

och våra erfarenheter på något sätt inverkat på hur vi kategoriserat och urskilt mönster i 

nämnda data. 

 

4.7 Metodkritik 

Genom att vi i första hand använt oss av en kvalitativ metod i denna studie, där 

semistrukturerade intervjuer har varit vår primära källa till data kommer detta med en rad 

problem. Om man först ser till begreppet validitet så är detta svårare att mäta i en kvalitativ 

studie gentemot en kvantitativ, det vi dock har gjort för att försöka försäkra oss om en så hög 

validitet i vår undersökning som möjligt är att vi började med fundera kring vår förförståelse 

kring ämnet och huruvida denna kunde komma att påverka vår analys av data eller avspegla 

sig under intervjuerna. Vi har även en utförlig beskrivning av vår urvalsprocess. Vidare har vi 

även försökt att försäkra oss om validitet i dataanalysen genom att använda oss av metoden 

Affinity Diagrams Technique (Beyer & Holtzblatt, 1999) i vår analys av data, vilket vi anser 

bidrar till att skapa en större trovärdighet för våra urskiljda mönster i den insamlade datan. 

Även vår intervjuguide har noga utformats för att försöka se till att vi verkligen undersöker 

det som är relevant för vår forskningsfråga och som i slutändan kan hjälpa oss uppnå vårt 

syfte med studien. 

 Om vi vidare ser till reliabiliteten av vår studie har vi försökt garantera denna genom att 

till att börja med att använda oss av inspelningsutrustning (smartphone) med installerad 

programvara för ljudinspelning som garanterade en god kvalitet på inspelningen. Vi valde 

vidare att först utföra en testintervju med en bekant för att försöka bli bekvämare i vår roll 

som intervjuare samt bli mer bekväm med vår intervjuguide inför de riktiga intervjuerna. 

Vidare har vi under hela arbetets gång haft god handledning och ett stort stöd från vår 

handledare som har en stor förförståelse och erfarenhet kring liknande studier, vilket vi 

anser kan påverka denna studies reliabilitet positivt. 

 Den största kritiken vi har mot vår metod för datainsamling är den kring 

generaliserbarhet, där vi med denna metod med tio respondenter från olika kontexter som 

genomgått kvalitativa intervjuer får svårt att direkt säga att de slutsatser vi drar i denna 

studie är direkt applicerbara på andra personer än de vi faktiskt intervjuat. Detta är något 

som är vedertaget svårt att åstadkomma vid en intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009, 

Backman, 1998), dock vidhåller vi att vår studie är av vikt i relation till tidigare forskning. 

 Slutligen så har vi under genomförandet av studien hela tiden haft i beaktning en del 

vanliga falluckor i kvalitativ analys, såsom att vi har försökt att fundera en extra gång kring 

varje mönster i data vi hittat för att inte bli lurad att se mönster där de egentligen inte finns, 
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vi har även försökt att inte ta något för givet under tiden för denna studie och försökt vara 

öppna i sinnet och försökt lägga våra egna förutfattade meningar och åsikter åt sidan. Detta 

för att undvika confirmation bias, där man lägger större vikt vid data som återspeglar ens 

egna tankar och åsikter kring ämnet (Myers, 2010). 

 

4.8 Källkritik  

Våra källor i studien har bestått av vetenskapliga artiklar, böcker samt insamlat datamaterial. 

I vårt urval av litteratur har vetenskapliga artiklar kopplade till ämnet informatik valts ut, vi 

valde även andra vetenskapliga artiklar inom andra ämnen som vi ansåg passar just vår 

studie. I litteratursökningen vi gjorde prioriterades litteraturens ursprung och vi valde endast 

ut det vi ansåg vara tillförlitligt och riktigt. Vi hade även i åtanke gällande publiceringsår då 

nyare artiklar valdes och prioriterades, men i vissa fall har vi valt artiklar av äldre 

publiceringsår på grund av att dessa var aktuella och relevanta för vår studie. Det ska även 

nämnas att dessa är delvis utvalda för ett historiskt perspektiv, men också för att påvisa hur 

tankesätt, utvecklingar och förändringar har skett. 

 En annan aspekt är hur väl respondenterna har svarat och uttalat sig i vår studie gällande 

de frågor vi har ställt. I vissa fall har det förekommit att respondenterna inte har varit särskilt 

engagerade eller införstådda i specifika frågor, det kan bero på bristande engagemang eller 

situationen man befann sig i eller helt enkelt pga. okunskap rörande ämnet. Vi är även 

medvetna om vårt eget agerande och engagemang i intervjuerna har en inverkan på 

respondenternas svar.  
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5. Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat som intervjuerna med våra utvalda 

respondenter har gett oss. För att vi ska leva upp till konfidentialitetskravet, kommer vi inte 

att benämna våra respondenter vid namn utan vi har fiktiva namn på alla deltagare. Genom 

vår analys av data användandes Affinity Diagrams Technique så kunde vi urskilja fyra 

huvudsakliga spår i vår analyserade data, som vi väljer att använda som fyra huvudsakliga 

teman för att presentera denna resultatdel.  

IT-kunskap och användning, Ständigt uppkopplad och tillgänglig, Smartphone - Mer än en 

telefon och Fördelar och nackdelar med en smartphone på arbetsplatsen. 

  

5.1 IT - Kunskap och användning 

Detta tema som växt fram under analysen av vår data handlar om användning och kunskap  

rörande IT , vi vill lyfta fram hur mycket respondenterna använder sig av IT överlag och hur 

stor kunskap de anser sig besitta rörande IT. Detta tema ligger till grund för de övriga tre 

teman som framkommit i analysen och detta första tema fungerar som en bakgrund för att 

lättare förstå våra respondenter och få en djupare förståelse för resultaten i de tre kommande 

teman som besvarar vår forskningsfråga.  

 I denna del av resultatet kommer vi lyfta fram det vi anser som viktigt och väsentligt i det 

som respondenterna berättade i intervjuerna om just själva användningen och kunskapen 

om informationsteknik. 

 I våra intervjuer har det framkommit att respondenterna överlag anser att de själva har en 

god kunskap och förståelse kring IT, där alla våra respondenter beskriver hur de använder sig 

av IT dagligen och i stor utsträckning, dock betonar respondenterna vikten av att 

konkretisera vilken sorts IT man menar och vilka användningsområden. Nedan följer ett 

antal citat för att lyfta fram respondenternas svar.  

 

Ett flertal av respondenterna var väldigt tydliga gällande den uppfattning de själva har om 

sin egna kunskap: 

 

... Det beror på vad man menar med IT, kunskapen i sig är ganska 

begränsad men jag använder mig av det hela tiden. Jag behärskar det 

"vanliga", så jag skulle vilja säga en 4:a, - Anders, Lageransvarig 

 

Likt Anders så svarar även Cecilia som arbetar som VD att hon behärskar “det vanliga”. 

 

... Min IT vana och kunskap kanske inte är så stor... jag klarar ju av word 

och andra "normala" och "vanliga" program och så... men det är väl 

ungefär så stor kunskap jag har så får säga att överlag kanske det är en 

3:a. 

 

Flera av respondenterna var väldigt tydliga gällande i vilken mån de själva använder sig av 

IT: 
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...Ja överlag så måste jag sätta en 5a där. Eller det måste vara så högt för 

jag använder det väldigt ofta eller rättare sagt använder jag det hela 

tiden så ja jag får säga en 5:a, - Anders, Lageransvarig 

 

….jag använder mig ofta av teknik och IT,  både gällande teknik hemma 

och på arbetet, så en 4:a tycker jag nog,- Erik, Egenföretagare 

 

Det här var även något Carl, Säljare också var tydlig med: 

 

...Ja det är hela tiden jag använder mig av min telefon och annan IT så det 

är en 5:a.  

 

Benny som IT- Konsult hade också samma syn på saken:  

 

... Jag använder mig hela tiden av IT, kan inte vara något annat än en 

5:a,-Benny IT- Konsult 

 

En av våra respondenter ger ytterligare uttryck för synen på sin användning av IT: 

 

... Det måste bli mycket för mig, jag använder mig hela tiden av IT på 

jobbet, sedan använder jag även de mycket hemma också..men ja de 

måste vara 4-5 iallafall...men ser jag totalt sett på själva användningen så 

blir de nog en 5:a, - Britt, Administratör 

 

Förskolläraren Anna beskriver hur både den egna bilden av sin personliga kunskap och 

kunskapen ur samhällets syn kan se ut: 

 

...min egna kunskap om IT tror ja är ganska normal, iallafall när jag 

jämför mig med min vänner...men jag tror att samhället i sig idag är rätt 

teknisk kunniga...speciellt i de yngre åldrarna där jag tror att man ser 

teknik som något självklart. 

  

Ur intervjuerna går det att urskilja några olika uppfattningar från respondenternas svar. 

Dessa är att de flesta anser sig själva ha okej till god kunskap rörande IT och allt det berör, 

det framgick även att alla även anser sig använda IT i en väldigt stor utsträckning, där ett 

återkommande svar i många intervjuer är just att de använder sig av IT i princip hela tiden. 

Många av respondenterna menade alltså att de hade bra kunskap eftersom de använde sig 

hela tiden av IT, men ändå fanns det olika svar gällande grader om hur mycket kunskap man 

besatt även om man använde sig mycket av IT. Många av respondenterna som hade yrken 

inom sälj, kontor och administration använde dagligen mycket teknik och ansåg sig ha bra 

kunskap, medan några andra respondenter använde IT i en viss mån och inte besatt samma 

typ av kunskap. 
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5.2 Ständigt uppkopplad och tillgänglig 

Det här temat kategoriserar och framhåller vad respondenterna tycker och tror att 

smartphonen bidrar med och vad det kan få för effekter av att man alltid är uppkopplad. Vi 

vill även framhäva vad respondenterna tycker om att man alltid ska vara tillgänglig och hur 

det påverkar en som människa.  

 Flera av respondenterna var mycket positivt inställda gällande den mening de hade om att 

alltid vara tillgänglig, men vissa hade också en delade meningar om hur det påverkar en. 

Anders berättade följande: 

 

...att alltid vara uppkopplad och tillgänglig tycker jag är bra,  för det är 

mycket enklare för mig. Speciellt när jag är ute och reser eller är hemma. 

För förut var jag tvungen att komma in, koppla upp mig mot ett nätverk 

för att vara tillgänglig. Nu kan jag kolla det direkt, det som är nackdelen 

är de människor som inte kan hantera eller känna pressen att man måste 

svara, men där måste man vara tydlig själv. Och det är något jag tycker 

att jag kan vara och själv göra den bedömningen.  

 

Erik som egenföretagare hade liknade syn gällande den positiva aspekten:  

 

...För min egen del är det bra att vara nåbar och tillgänglig. För jag 

använder telefonen väldigt mycket under en dag. Och jag kan tycka att 

det är bra att jag kan bli nådd men även att jag kan nå andra enkelt från 

min telefon...det enda som är dåligt eller vad man ska säga är väl att det 

kan störa en ibland eller ringa vid olämpliga tillfällen, så som middagen 

eller liknande. Men överlag ser jag bara fördelar med att vara nåbar. 

 

Även Carl beskriver hur han upplever delade meningar rörande att ständigt vara uppkopplad 

och tillgänglig. 

 

...Ja det är både positivt och negativt att alltid vara tillgänglig. Positivt 

för att man kan på ett enkelt sätt titta och följa sitt arbete när man inte är 

på arbetet, vilket också kan vara en nackdel att man inte kan släppa sitt 

arbete. Så det finns både fördelar och nackdelar. Men jag ser mest 

fördelar...det kan även vara lite påfrestande och en press i form av att det 

alltid finns mail och andra saker som finns där, sedan kan man ju ställa in 

det på telefonen att de inte ska plinga eller komma upp i telefonen. Men 

vetskapen finns ju där att man enkelt kan plocka fram det man vill ha. 

 

Fredrik som arbetar som montör beskriver hur han upplever måstet med att alltid vara 

tillgänglig som ganska jobbigt. 

 

...det där med att alltid vara tillgänglig är som jobbigt. Det är ju det här 

att man försöker få tag på folk men de svarar inte, irritation uppstår ju. 
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Jag kan störa mig på telefonförsäljare som ringer... Men jag själv blir inte 

särskilt stressad av mobilen, jag kan oftast koppla bort att det ringer eller 

plingar på mobilen om jag har fullt upp. Inga problem. 

 

Flertalet av respondenterna såg väldigt många fördelar med att vara tillgänglig och nåbar, 

men poängterade även att stress är vanligt förekommande, Anna berättar följande: 

 

...Jag tror att det kan bli ett problem framöver att man alltid ska vara 

tillgänglig... för tänker jag på mitt eget användande så har det ökat 

väldigt mycket. Så ja det kan kanske bli ett problem, både i jobbet och 

privatlivet i form av att man inte kan slappna av och man känner sig 

stressad. Men just idag för mig själv ser jag inte det som ett problem...men 

det kan mycket väl vara så att de kanske går överstyr med att man alltid 

ska vara nåbar, då kan man aldrig slappna av, varken på jobbet eller 

hemma. 

 

Anders och Carl hade liknande syn när det kommer till stress och att man själv kan påverka 

det : 

 

..Det med att vara stressad över att vara tillgänglig är inget jag tänker 

på...för ofta är de så att jag ringer upp sen direkt när jag kan och har 

möjlighet om jag har missat ett samtal. Så nää inget stress är de inte, de 

blir bara som en normal procedur för mig. Det som kan vara stressande 

är om telefonen får slut på ström och jag inte kan nå andra eller själva 

vara nåbar. Det är väl de som är mest stressande för mig. Så det kan vara 

stressande att telefonen laddar ur fort och att jag måste ha koll på att de 

alltid ska finnas batteritid i telefonen, - Anders, Lageransvarig 

 

...Men det tillhör min vardag att jag inte alltid kan vara tillgänglig och 

svara i telefonen, för jag kan sitta i möten, vara ute hos kunder, resa eller 

likande och då kan jag inte svara. Den aspekten att man alltid ska vara 

nåbar har försvunnit för mig då jag väljer när jag ska svara,- Carl, Säljare 

 

Brandmannen David är väldigt positivt inställd till att han själv men även andra alltid är 

nåbara, men påtalar även att det kan leda till stress: 

 

...Jag ser det som något positivt! Jag vill vara tillgänglig, och jag vill att 

andra ska vara tillgängliga...men ja stress finns ju ibland, i vissa 

sammanhang där man inte har tid egentligen att , med samtal eller att 

vara kontaktbar, man tycker sig inte ha tid eller viljan, då kan det bli en 

viss stress, speciellt för mig då telefonen ringer. Då svär jag och blir 

irriterad, men det går över. Det är en viss underliggande stress ändå.  
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Benny, IT- Konsult har ytterligare en syn på saken: 

 

...Jag tycker det är både bra och dåligt. Det är ju bra att man har så bra 

verktyg, men det är ju jävligt dåligt att man aldrig får någon lugn och ro, 

så det är ju hemskt viktigt tycker jag att man har scheman där man inte 

kan bli nådd efter arbetstid, skulle jag inte ha det skulle stressa ihjäl mig. 

Hemskt viktigt att lära sig att begränsa och inte ta samtal eller sms eller 

mail efter arbetstid. 

 

En annan respondent beskriver väldigt detaljerat om dess uppfattning om detta, fast mer 

från ett samhälligt perspektiv: 

 

..det finns både för och nackdelar med detta. Det blir mer stress i 

samhället, speciellt när dom som kanske är typ 7,8,9 år börjar gå med 

smartphones, lite väl överdrivet kan man tycka. För dom kan jag tycka 

inte behöver ha den närvaron på det viset som en smartphone ger dem. 

Går in i en stressmiljö redan när man inte är utvecklad, hjärnan och allt 

det,- Denise, Barnskötare 

 

Hon fortsätter: 

 

...jag har märkt att barn i skolan numera ofta har en telefon, redan på 

lågstadiet och mellanstadiet. Väldigt mycket med kompisstryck osv...kan 

leda till klasskillnader osv.. de har råd men inte vi osv...Okej med en 

mobiltelefon i 5an 6an men kanske inte en smartphone med 

internetuppkoppling tycker jag, - Denise, Barnskötare 

 

I detta andra tema ligger fokus på respondenternas tankar kring om hur man som individ 

påverkas av att alltid vara uppkopplad och tillgänglig. Här anser de allra flesta 

respondenterna att det i grunden är något positivt som kan bidra till ökad effektivitet på 

arbetsplatsen, men några få menade att de inte hade någon effekt på deras arbete. En 

respondent menar även att det kan och kommer få effekt på hela samhället i sig. Det visade 

sig även att stress är ett vanligt inslag bland våra respondenter, där stress tas upp som en 

negativ effekt av den ständiga uppkopplingen. Där det framgick att stressen finns både i 

arbetslivet och i privatlivet i olika former och skepnader. 

 

5.3 Smartphone - Mer än en telefon 

Temat Smartphonen som mer än en telefon lyfter fram hur respondenterna ser på sin 

smartphone, för idag är telefonen så mycket mer än en telefon. Här vill vi också framhålla 

hur respondenterna använder sig av telefonen under arbetstiden, både i privat och 

arbetssyfte. 

 Under våra intervjuer har respondenterna berättat hur de ser på smartphonen som något 

mer än en telefon, där det framgick att den anses mer som en dator och verktyg än något man 
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bara ringer med. Det har även framkommit att respondenterna använder sin smartphone på 

många olika sätt där de menar att användandet kan vara beroende på vilken kontext man 

befinner sig i. 

 

Flera av respondenterna berättade om smartphonens mångsidighet och alla dess funktioner, 

att den är mer som en dator i fickan än en telefon för att ringa samtal från:   

 

...jag ringer, kollar mail och så fota. Och det är mest för dokumentations 

och informations syfte istället för att skriva...sedan har jag också min 

telefon kopplad till en massa andra saker, vilket är bland de bästa som 

finns...speciellt med barnen då kalendern är synkad med min fru där vi 

kan se barnen aktiviteter, föräldramöten och allt sånt. Sedan har jag 

såklart den synkad med min jobbkalender också. Så det är otroligt bra. 

Sedan är också arbetsmejlen kopplad till telefonen,- Anders, Lageransvarig 

 

Förskolläraren Anna berättar även hon om hur mångsidig hon anser smartphonen är. 

 

...Jag kollar sms och mms, skickar sms och mms...ja jag använder 

instagram väldigt mycket, facebook, kart-appen använder jag ibland, 

speciellt när jag är i Stockholm. Sedan finns de andra saker jag använder 

ibland. Kameran, tar såklart kort med min telefon....sedan är min Iphone 

synkad med min Ipad, sen är min mejl också synkad med min Iphone. 

Sedan har jag och min sambo även en gemensam handlingslista som är 

synkad.  

 

Även Carl anser att smartphonen är väldigt mångsidig med många användbara funktioner 

som underlättar dagen. 

 

...det är mer som en minidator, för jag gör mer än att bara ringa på den. 

Jag har både min arbetes och privata mail till telefonen,  har schema och 

kalander synkade...sedan om jag vill söka information kan jag surfa på 

telefonen eller använda mig av eniroappen för söka efter telefon 

nummer...så finns en rad olika funktioner som gör allt mycket lättare. 

 

David berättar även han hur stort användningsområde smartphonen har och att han 

använder den mer till sådant som inte har med samtal eller sms att göra. 

 

...Blocket! Jag använder min telefon väldigt mycket till blocket. Appar 

överlag, blocketappen och Facebookappen använder jag väldigt mycket. 

Tillika väderapp. Väldigt mycket...jag använder telefonen mer till sånt 

som inte har med samtal eller sms att göra än vad jag använder den till 

just det. Användningsområdet är mycket större än att ringa, det blir färre 

samtal än vad det blir applikationsanvändning 
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Medan andra såg det som ett kommunikationsmedel med extra funktioner: 

 

...I första hand är det en telefon för att ringa med, i andra hand är det 

underhållning och information, - Fredrik, Montör 

 

Även egenföretagaren Erik ringer mest med sin smartphone men använder den även till en 

del annat. 

 

...Ja jag kan se min telefon som mer än bara en telefon, nog för att överlag 

ringer jag en hel del, men jag ringer ju bara inte med min telefon, jag 

kollar även mailen ibland, surfar på internet osv. 

 

En respondent förklarade hur smartphonen hade olika funktioner beroende på om denne var 

på arbetet eller befann sig hemma. 

 

...Ja på jobbet gör jag det då jag ringer, har kalender och mycket mer i 

telefonen...hemma blir det mer bara en uppslagsbok med internet och för 

bankärenden. Jag spelar inte på telefonen, - Benny, IT- Konsult 

 

Intervjuerna i detta tema belyser hur stort användningsområdet är för en smartphone idag 

enligt våra respondenter. De flesta av våra respondenter ser den som något mycket mer än en 

telefon, ett verktyg som kan användas till många olika uppgifter och ändamål beroende på 

situation och kontext.  Även de respondenter som i första hand ser den som en telefon som 

man ringer samtal med, berättar även dem att de även använder den till annat och att det kan 

vara ett väldigt nyttigt verktyg eller underhållningsplattform. Därav ser alla våra 

respondenter smartphonen som något mer än ett bara telefon på grund av dess 

mångsidighet. 

 

5.4 Fördelar och nackdelar med en smartphone på 
arbetsplatsen. 

Fördelar och nackdelar är temat där respondenterna berättar vilka positiva och negativa 

effekter smartphonen har på dem under arbetet. Vi vill lyfta fram hur respondenterna ser på 

smartphonen från dessa två perspektiv. 

 I intervjuerna har det framkommit att respondenterna överlag mest ser fördelar och 

positiva effekter med smartphonen under arbetet, medan några menar att det för med sig 

negativa effekter. Medan några andra inte alls påverkas av smartphonen under arbetet. 

Respondenterna menar också att man snabbt blir beroende av smartphonen i arbetet och att 

man nästan tar tekniken som något givet.  

 Att arbetet i sig är en stor del av livet, lägger alla våra intervjupersoner stor vikt vid, där de 

menar att med arbetet följer också krav och åtagande som ska uppfyllas. Med hjälp av 

smartphonen kan man lättare se till att detta uppfylls, vilket visar sig i några citat från 

respondenterna: 
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...Ja men det är otroligt enkelt och oavsett vart, eller ja nu har det med 

täckning att göra ska man säga också. Förutom att ringa och smsa så är 

det ett bra sätt att få fram information på om man undrar något via 

nätet. Som i mitt fall om jag är ute och reser så för att få fram nummer till 

hotell eller platser så kan jag ju enkelt hitta det i telefonen Det hade ju inte 

gått utan smartphone om man jämför med den telefon man hade förut. Så 

det är bara positivt för mig generellt sätt, - Anders, Lageransvarig 

 

Även Carl poängterar hur smartphonen påverkar hans arbetsprestation positivt mycket pga. 

dess lättillgängliga och mångsidiga natur som underlättar hans arbetsdag. 

 

...man sitter i möten, eller är ute och reser så har man den alltid med sig 

och man kan snabbt svara på mail eller kolla något annat man behöver. 

De kan vara att jag kan komma åt våra servrar och kolla våra listor och 

annat som jag behöver just då. Jag är absolut mer effektiv i arbetet med 

hjälp av telefonen... den förenklar mitt arbete kort sagt för allt blir enklare 

och kolla och allt sånt oavsett var man är. Så för mig är det bara positivt 

och gör det enklare att arbeta. 

 

Erik poängterar hur viktig telefonen är för honom på arbetet och att den fungerar som ett bra 

verktyg i arbetet som gör honom mer effektiv. 

 

...man blir enkelt nådd av andra, man kan nå andra. Man kan använda 

telefonen till så mycket mer än att bara ringa. Vilket gör att man kan bli 

mer effektiv och kan göra fler saker än just ringa. Jag tror inte att jag 

skulle kunna vara utan min telefon idag. Man blir snabbt beroende av 

dess funktioner och man anpassar sig efter att de alltid ska funka. Så ja 

telefonen är ett bra verktyg i arbetet. 

 

En av respondenterna har beskrivit sin vardag som mycket arbetsam med både mycket jobb 

och ansvar. Respondenten beskriver hur arbetet har blivit enklare med hjälp av smartphonen 

och ger uttryck för detta på följande sätt: 

 

...jag har ett stort ansvar på arbetet och har mycket att göra, därför är 

det väldigt enkelt att bli nådd och kunna nå andra, oavsett om jag är på 

kontoret eller någon annanstans. Jag använder telefonen så mycket mer 

än bara till samtal, jag har koll på mail, möten osv...telefonen gör att jag 

blir mer effektiv och kan göra mitt arbete bättre...jag har faktiskt svårt att 

se hur mitt jobb skulle se ut idag om jag inte hade min smartphone... så för 

mig är telefonen ett sätt att göra mig effektivare i arbetet, - Britt, 

Administratör 
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Några respondenter ger sin syn på hur smartphonen kan komma att påverka arbetet i 

framtiden: 

 

...jag tror att på mitt arbete kommer vi har mer nytta av smartphonen i 

framtiden. Serviceböcker och checklistor osv är viktigt o kan länkas till 

smartphonen. Kan vara bra att ha alla våra jobbprogram på våra 

telefoner. Larm till mobilen har vi faktiskt redan...smartphonen kommer 

bli mer integrerad i  arbetet...mer privata smartphones som är länkade 

med systemen på jobbet, - David, Brandman 

 

VD Cecilia berättar om risker i framtiden 

 

...det finns en fara med just sociala medier och sånt på arbetstid, men det 

är mycket positivt med hur mycket man kan göra med telefonen, eftersom 

jag har ett ganska litet företag idag så är det inga problem, men jag tror 

att på större företag kan man få problem med att anställda använder de 

för mycket privat på jobbet 

 

Anna förklarar smartphonen ur ett större perspektiv där hon tar upp både fördelar och 

nackdelar med smartphoneanvändningen på arbetsplatsen. 

 

...Ja fördelar är att man kan använda den på ett väldigt brett sätt. Man 

använder telefonen till mer än att bara ringa och skicka sms. Nu kan man 

nästan ha appar till allt och de. Sedan kan man ofta eller typ jämt alltid 

vara uppkopplad mot Wifi och ha tillgång till internet...och de negativa är 

väl att de kanske går överstyr med användningen, att man tappar 

kontakten med omvärlden och är trollbunden i sin egen telefon, - Anna, 

Förskolelärare 

 

I detta sista tema har intervjuerna med våra respondenter beskrivit vad smartphonen betyder 

för dem på arbetet, och hur användandet påverkar dem. Överlag ser nästan alla våra 

respondenter användandet av smartphones på arbetet som något oerhört positivt och som ett 

verktyg som underlättar arbetsdagen och effektiviserar deras arbete, 8 av 10 av våra 

respondenter beskriver hur de har faktisk användning för sin smartphone i sitt arbete, 

medan två inte använder sig av smartphonen i arbetssyfte överhuvudtaget. Även här kan vi 

dra paralleller och jämförelser beroende på kontext och vilket yrke våra respondenter har, 

men alla tror att smartphonen kommer få en större roll på arbetet och underlätta de flesta 

yrken i framtiden.  
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6. Diskussion och slutsats 

Syftet med den här studien har varit att skapa ökad förståelse för smartphoneanvändningens 

betydelse och konsekvenser för yrkesverksamma människor samt att undersöka om individer 

upplever att smartphoneanvändandet på arbetsplatsen påverkar deras arbetssituation, i 

avseende på effektivitet och välmående. 

 Detta kapitel ämnar att föra en diskussion över det resultat som framkommit i denna 

studie och avslutas med en kortare slutsats samt förslag på vidare forskning. Vi kommer även 

lägga fram egna reflektioner och tankar om smartphonen för yrkesverksamma människor i 

form av det vår studie medför och presenterar.  

Den studie vi genomfört visar på att smartphoneanvändande på arbetsplatsen har en faktisk 

påverkan på individernas arbetssituation på både gott och ont. Alla våra respondenter 

medger att smartphoneanvändning på arbetsplatsen får en effekt på både effektivitet men 

även på välmåendet. 

6.1 Smartphonens inverkan på yrkesverksamma människor 

Respondenterna tycks överlag inte uppfatta smartphonen och den tillgänglighet som den 

bidrar med som något negativt, utan istället framhåller de att de är positivt inställda till 

denna tillgänglighet och att de alltid är nåbara. Svaren har varit en aning tvetydiga, där de 

flesta av våra respondenter ser detta som både något positivt och negativt. Det som är mest 

förvånande enligt oss är det faktum att alla våra respondenter börjar med att uttrycka att det 

är väldigt positivt med denna ständiga uppkoppling och tillgänglighet, för att sedan efter en 

stunds eftertanke även börja ta upp en rad negativa aspekter. Första tanken är positiv, medan 

det tar längre tid att koppla smartphoneanvändningen till negativa aspekter för just våra 

respondenter. Då är det rimligt att anta att de positiva effekterna av den ständiga 

uppkopplingen och tillgängligheten överväger de negativa aspekterna av detsamma. Den 

absolut största fördelen med denna ständiga uppkoppling och tillgänglighet beskriver våra 

respondenter genom att tala om hur viktig just tillgängligheten är och hur den påverkar 

effektiviteten på arbetet i positiv bemärkelse. Det som påpekas och lyfts fram är enkelheten 

och smidigheten med att nå andra och att själv bli nådd, i princip oavsett vart man befinner 

sig. Den fysiska miljön spelar längre ingen större roll utan istället är det smartphonen som en 

enhet och individen själv som samverkar med varandra. Detta resultat samstämmer med det 

Pitichat (2013) tar upp i sin artikel om hur smartphonen har kommit att bli integrerad med 

vårt arbetsliv och en viktig del av vårt arbete. Många av våra respondenter tar upp just detta 

fenomen som Pitichat (2013) beskriver som en av de största fördelarna med smartphones på 

arbetsplatsen, BYOD eller Bring Your Own Device, detta fenomen där man tar med sin egna 

privata enhet till arbetsplatsen, i detta fallet sin smartphone och använder den integrerat 

med systemen på arbetet. I våra respondenters fall beskriver flertalet hur viktig smartphonen 

är på arbetet, och även om den inte är fullt ut integrerad med alla system på arbetet så 

används den till ett flertal uppgifter under arbetsdagen och är delvis integrerad med arbetets 

olika system. Genom denna integration tillsammans med en ständig uppkoppling och 

tillgänglighet, samt att man har möjlighet att nå stora delar av arbetssystemen vart man än 

befinner sig presenterar vår studie liknande resultat som Pitichat (2013) gör i fråga om 



23 

 

produktivitet och effektivitet på arbetet. Vår studie visar likt det Pitichat (2013) nämner, att 

användandet av smartphones på arbetsplatsen i integration med olika delar av 

arbetssystemen bidrar till en ökad effektivitet på arbetet. Resultatet av vår studie visar att alla 

respondenter ser smartphonen som något mer än en telefon och att användningsområden 

som den för med sig är ofantligt stora, dock betonas det att kontexten och den situationen 

man befinner sig i påverkar användningen. Vidare har individen själv en direkt påverkan på 

hur mycket man använder sig av smartphonen och det avgör hur mycket man kommer 

använda sig av smartphonen som mer än bara en telefon, vilket vi knyter samma med det 

Arnold (2003) menar att genom en mobiltelefon får man en ökad frihet och mobilitet som 

gör att man är nåbar och tillgänglig över stora geografiska områden. Eftersom smartphonen 

är portabel på ett annat sätt än en dator eller en tablet bidrar detta med att mångsidigheten 

blir så stor som den är. Det är just mångsidigheten hos smartphonen som utkristalliserar sig 

tydligt i vår analys där alla av respondenterna använder olika typer av funktioner i 

smartphonen till olika typer av uppgifter, likt tidigare forskning (Arnold 2003, Pitichat 2013) 

framkommer det i våra resultat att flera respondenter ser en stor fördel i att ständigt vara 

nåbar och tillgänglig och att det i sin tur påverkar effektiviteten på arbetet. För överlag finns 

det inga tveksamheter eller kluvna tankar kring hur respondenterna ser smartphonen som ett 

multiverktyg, här råder en enhällighet bland respondenterna gällande att smartphonen 

faktiskt är mer en dator i litet format som kan utföra mängder av fler uppgifter än vad en 

traditionell mobiltelefon kan och detta är även något som utnyttjas i stor utsträckning bland 

våra respondenter. Smartphonen i sig blir ett verktyg respodenterna sällan vill vara utan. 

Detta faktum kan appliceras på vår forskningsfråga och det kan tydligt utläsas ur vårt resultat 

i denna studie att smartphonen fungerar som ett kraftfullt verktyg på arbetsplatsen som på 

individnivå bidrar till en ökad effektivitet på arbetet. Dock kan man även anta att den ökade 

grad av multitasking som ett så kraftfullt verktyg som smartphonen kan bidra till på 

arbetsplatsen, även kan bidra med negativa aspekter såsom ökade stressnivåer samt avbrott i 

arbetet. Detta kan kopplas till det González och Mark (2004) beskriver som ett fragmenterat 

arbete med ständiga avbrott och multitasking och hur vi kan relatera detta till vårt resultat 

gällande hur detta fenomen kan få negativa konsekvenser rörande effektivitet och välmående 

på arbetsplatsen. Även om detta till viss del kan utläsas i vårt resultat av denna studie, genom 

att det finns en uttalad stress bland våra respondenter, så kan det även utläsas hur den 

multitasking som möjliggörs genom smartphonens mångsidighet faktiskt i praktiken 

uppvisar effekter som är raka motsatser till det González och Mark (2004) presenterar. Det 

vill säga att fragmentering av arbetet genom multitasking med hjälp av smartphonen överlag 

bidrar till ökad effektivitet på arbetet samt ett ökat välmående genom just dessa skiften av 

fokus som González och Mark (2004) beskriver. Den stress som kommer av användandet av 

smartphones på arbetsplatsen beskrivs av våra respondenter likt den stress som Iwerson 

(2004) beskriver i sin artikel som han kallar för informationsstress, där det kontinuerliga 

flödet av information som i detta fall smartphonen orsakar med ständiga avbrott från mail, 

sms eller samtal. Iwarson (2004) menar att denna stress kan bidra med negativa effekter för 

prestationen på arbetet i fråga om effektivitet, detta är något som även vår studie uppvisar 

spår av. Dock på det stora hela så ses smartphonen som något som påverkar effektiviteten 

positivt och den negativa stressen som finns med att alltid vara tillgänglig och nåbar är något 
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som flera av våra respondenter tydligt beskriver som något de lärt sig hantera och som inte 

påverkar deras effektivitet på arbetet. Ytterligare en negativ aspekt med denna konstanta 

tillgänglighet som tillsammans med det faktum att man integrerar smartphonen med sitt 

arbete som Pitichat (2013) tar upp, är att man i och med detta tar med sig den tidigare 

nämnda stressen från arbetet hem med telefonen. Detta fenomen har vi även kunnat urskilja 

i vår studie, dock ska det nämnas att vårt resultat istället visar på att detta fenomen är 

hanterbart för våra respondenter och föranleder inga stora negativa effekter för välmåendet 

Istället kan vi utläsa en omvänd påverkan där möjligheterna med att kunna ta med sig jobbet 

hem och hemmet till jobbet istället bidrar med positiva effekter både i fråga om välmående 

och effektivitet.  

 En av de främsta positiva egenskaperna som framhålls i vårt resultat är just hur mångsidig 

en smartphone är. Smartphonen beskrivs av våra respondenter som ett multiverktyg som 

underlättar livet i allmänhet och i synnerhet arbetet. Det kan även utläsas att generellt sett 

anser de flesta av våra respondenter att smartphonen har skaffat sig en central roll i deras 

arbete där de framhåller smartphonen som ett väldigt allsidigt och kraftfullt verktyg som 

fungerar som ett starkt hjälpmedel i arbetet, likt det Pitichat (2013) nämner. Här ska det 

betonas att i stort sett alla respondenter menar att smartphonen används för göra arbetet 

mer effektivt genom användningen av funktioner som smartphonen för med sig, exempelvis 

att de kopplar samman mail, kalendrar osv, att de integrerar smartphonen med sitt arbete 

(Pitichat, 2013). Detta visar sig bland annat i att respondenterna uttrycker tydligt att 

skillnaden i arbetet skulle vara markant gällande arbetsuppgifter och annat jobbrelaterat 

utan smartphonen. Studiens resultat belyser hur viktig smartphonen på arbetsplatsen har 

kommit att bli, och hur användbar den faktiskt är som ett verktyg i arbetet. Flera av våra 

respondenter beskriver hur de idag inte skulle klara sig utan sin smartphone på arbetet då 

den bidrar med så pass viktiga funktioner för deras yrkesroll. Även de respondenter som inte 

använder sig av smartphonen i samma utsträckning för att utföra arbetsrelaterade uppgifter 

ser ändå smartphonen som en viktig del i arbetet då den bidrar med funktioner som kan 

underlätta vardagen i stort vilket i sin tur påverkar situationen på arbetet. Givet detta visar 

denna studie på hur smartphonen som ett verktyg på arbetsplatsen bidrar med en ökad 

effektivitet på arbetet. Detta tolkar vi som att individerna idag är mer effektiva och 

produktiva på arbetet på grund av att de använder smartphonen och dess funktioner för att 

utföra och underlätta en del arbetsuppgifter.  

6.2 Slutsats samt förslag på vidare forskning 

Syftet med denna undersökning var att skapa ökad förståelse för smartphoneanvändningens 

betydelse och konsekvenser för yrkesverksamma människor. Denna studie visar att ett ökat 

välmående samt ökad effektivitet kommer av smartphoneanvändandet på arbetsplatsen. 

 Genom att intervjua tio respondenter visade det sig att respondenterna överlag inte 

uppfattade smartphonens tillgänglighet och det faktum att man är ständigt uppkopplad som 

något negativt, utan det framhålls istället som något positivt. En av de främsta positiva 

egenskaperna vi ser i studien är hur mångsidig smartphonen som multiverktyg är samt att 

den skapar gynnsammare förutsättningar för livet i allmänhet och arbetet i synnerhet, och 

med detta följer ökad effektivitet för individen på arbetsplatsen. Det studien visar är att 
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yrkesverksamma människor i hög grad har smartphonen väldigt nära sig själv och sitt arbete, 

vilket för med sig många positiva effekter. Denna studie visar att man blir mer effektiv av att 

ha en mer flexibel arbetssituation genom att exempelvis ha jobbmailen kopplad till 

smartphonen. Således blir smartphonen ett allt vanligare arbetsverktyg för yrkesverksamma 

människor där man alltid bär med sig arbetet, oavsett tid och plats. Dock kommer detta med 

vissa risker, när tekniken är så avancerad som den är idag blir det snabbt stora förväntningar 

och kraven kan öka från arbetsgivares och kundernas sida, samt att stress blir ett allt 

vanligare inslag hos yrkesverksamma människor.  

 Denna undersökning visar att trenden med ständigt högre krav från omgivningen om att 

vara tillgänglig via sin smartphone ökar, det gäller inte minst krav på att snabbt svara på 

inkommande samtal, sms och mail som vidare bidrar till den stress som yrkesverksamma 

människor känner. Dock framhålls detta som något man själv kan påverka och styra över, 

eftersom många av respondenterna överlag är nöjda med den här utvecklingen av att alltid 

kunna vara nåbar och tillgänglig. Även om det finns krav, på sig själv eller utifrån, att 

ständigt hålla koll på smartphonen framhålls det ändå att med hjälp av smartphonen blir 

man effektivare i arbetet i form av att man kan utnyttja kapaciteten och mångsidigheten 

smartphonen för med sig, denna mångsidighet bidrar även med ett ökat välmående. 

Arbetsuppgifter blir lättare och smidigare att utföra och det leder till att yrkesverksamma 

människor presterar och mår bättre. Det framkommer även att man genom att hålla koll på 

arbetet via sin smartphone när man är ledig, så kan man hålla sig uppdaterad och slippa 

känna press att åka till arbetet för att ha koll på diverse saker, så gör smartphonen att 

välmåendet och effektiviteten ökar på både kort och lång sikt. Positiva effekter betonas hos 

yrkesverksamma människor när de sköter arbetet med hjälp av smartphonen som verktyg 

oavsett plats och situation, där möjligheterna med att kunna ta med sig jobbet hem och 

hemmet till jobbet bidrar med positiva effekter både i fråga om välmående och effektivitet. 

Detta gör även att smartphonen kan bidra till att koppla bort arbetet en stund och tänka på 

annat under arbetet, och genom detta skifte av fokus som smartphonens mångsidighet bidrar 

med så blir arbetsdagen inte lika monoton, vilket ökar både välmåendet och effektiviteten.  

 Resultatet från denna kvalitativa studie är inte generaliserbart, då studien är av så pass 

ringa omfattning med ett litet antal respondenter, men studien visar exempel på vilka 

effekter smartphoneanvändningen kan ha på yrkesverksamma människor. Mer omfattande 

studier inom området skulle i sin tur kunna bekräfta eller dementera resultatet från denna 

studie. Vi har även i beaktning att det kan skilja sig från olika arbetskontexter beroende på 

sysselsättningar samt kontexter i helhet. Detta är något som vi lade märke till i vår studie, då 

hemkontexten och arbetskontexten är väldigt tätt sammansatta och går in i varandra en del, 

vilket leder oss att säga att det skulle behövas liknande studier som vår men som inriktar sig 

på smartphoneanvändandet ur ett helhetsperspektiv.  

 Även om denna studie visar på effekter för välmående och effektivitet för yrkesverksamma 

människor genom användning av smartphones på arbetsplatsen, så kan vi inte säga att detta 

är givet, då vi anser att vår studie inte är av tillräckligt stor omfattning för att vara 

generaliserbar, samt att vi anser att det krävs mer forskning rörande smartphones i 

allmänhet men även rörande smartphones på arbetsplatsen för att kunna bevisa att 

användningen i slutändan bidrar med effekter rörande välmående och effektivitet.  
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Bilaga 1 - Tabell över respondenter 

 
Tabell som visar respondenternas fingerade namn, ålder, yrke, kön samt erfarenhet i 
nuvarande yrkesroll. 
 

 

 

  

Namn Ålder Yrke Kön 
Erf. 
Yrkesroll 

Anders 36 Lageransvarig M 3-5 år 

Anna 34 Förskolelärare K 3-5 år 

Benny 28 IT-Konsult M 3-5 år 

Carl 33 Säljare M 3-5 år 

David 26 Brandman M 3-5 år 

Britt 55 Administratör K 10 år + 

Erik 50 
Egen 
företagare M 1-3 år 

Fredrik 27 Montör M 5-10 år 

Cecilia 43 VD K 10 år + 

Denise 46 Barnskötare K 10 år + 
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Bilaga 2 - Dagboksutformning 

 

 
  

 Beskrivning Dagbok - Smartphoneanvändande på jobbet 

 Gör ett sträck för varje gång du tar upp smartphonen ur fickan  

 under arbetsdagen under korrekt kolumn. Gör sedan ett sträck 

 för rätt aktivitet på nästa sida. Att kolla klockan ska inte noteras. 

 Exempelvis gör du ett sträck i kolumnen "Privat" om du kollar 

 Facebook eller läser aftonbladet. Kollar du jobbmailen eller din 

 kalender så gör du ett streck under kolumnen "Arbetsrelaterat". 

 Kom ihåg - Fyll bara i under arbetstid, inte efter arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Privat Arbetsrelaterat 

SMS/MMS   

Kalender   

Samtal   

Kamera   

Surf   

Anteckningar   

Sociala 

medier 

  

Spel   
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Inledning 

 Hur lång tid hela mötet kommer att ta - 20-40 min 

Att data kommer att vara konfidentiell. Berätta om vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

Fråga om det är ok att använda bandspelare 

Informera om att de har rätt att avbryta intervjun 

Att de kan få ta del av rapporten när den är klar 

Fråga om respondenten har frågor 

 

Personligt 

Vad heter du? 

Vart arbetar du? 

Hur gammal är du? 

Vad bedriver företaget/organisationen för huvudsaklig verksamhet?  

Vad är din huvudsakliga roll på företaget? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Beskriv. 

 

Graderade frågor 

Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 1 år eller mindre, 1-3 år? 3-5 år? 5-10 år? 10 år 

eller fler? 

Hur ofta använder du dig av informationsteknik överlag? 1 är nästan inget och 5 är nästan 

hela tiden. 

Hur stor IT-vana anser du att du har? 1 är nästan ingen och 5 är väldigt stor. 

Smartphones 

Vad anser du om den teknikframmarsch som skett de senaste åren där man idag i princip alltid 

bär med sig en smartphone, är ständigt uppkopplad och tillgänglig? 

Ser du din telefon(smartphone) som mer än bara en telefon, dvs mer som ett verktyg? 

 

 

Anser du att det ibland kan kännas stressande att alltid vara tillgänglig på det sätt som en 

smartphone i fickan bidrar till? 

Om ja- 

Hur känner du av denna stress? 

Hur påverkar den stressen dig? På arbetet , i vardagen? 

 

Vad använder du i huvudsak din smartphone till? 

Har du fler än en smartphone? T.ex en privat och en arbetstelefon? 

Om ja - Hur skiljer sig din användning av dessa olika smartphones ? beskriv 

Använder du din smartphone i relation med annan IT? T.ex är din kalender synkad med något 

annat?  Har du olika ihopkopplade e-postadresser osv? 

Använder du dig av din smartphone i privata syften under arbetstid? 

Ifall ja - Anser du att ditt användande av smartphonen på arbetstid i privata syften påverkar 

din prestation på arbetet? Positivt , negativt 

Ifall nej - Vad tycker du om att folk använder sig av smartphonen i privata syften under 

arbetstid? 
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Hur ser användandet av smartphones på luncher, fikaraster ut? För dig? För dina 

arbetskamrater? 

Anser du att användandet av smartphones vid dessa raster påverkar kommunikationen de 

anställda emellan på något vis? 

Finns det regler/normer gällande använding av mobiltelefoner på arbetet? Hur ser dessa i så 

fall ut? Beskriv 

 

( Vad anser du om dagboksformatet) 

Var det ansträngande? 

Har du kommit ihåg att fylla i varje gång du använde din smartphone? 

Blev du förvånad över resultatet? 

Använde du telefonen mer eller mindre än vad du hade uppskattat själv? 

 

Stöd 

Kan du berätta lite mer om…? 

Vad innebär…? 

Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 

Vilken betydelse har…? 

Hur tänker du…? 


