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Förord 
 

En expertgrupp inom Världshälsoorganisationen WHO arbetar för närvarande med att 

sammanställa en hälsoriskbedömning av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner för 

publicering i serien Environmental Health Criteria Series. Publiceringen förväntas ske under 

2018. Undertecknad tillfrågades våren 2016 av expertgruppen, via professor Maria Feychting, 

Karolinska Institutet, om att komplettera deras arbete med en litteraturgenomgång av 

forskningsstudier som fokuserar på psykologiska mekanismer för samband mellan 

mobilanvändning och ohälsa. En litteratursökning genomfördes därför i maj 2016. Denna 

rapport baseras på den övergripande litteraturgenomgång av sökresultaten som bifogats WHO-

gruppens arbete.  

Undertecknad vill rikta ett stort tack till bibliotekarierna Eva Hessman och Magnus Holmberg 

vid Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek, för genomförande av 

litteratursökning och för värdefull handledning avseende sökstrategier och hantering av 

sökresultat!  

 

Göteborg, april 2017 

Sara Thomée 
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Sammanfattning 
 

Världshälsoorganisationen WHO arbetar med att ta fram en hälsoriskbedömning av 

elektromagnetiska fält (EMF) från mobiltelefoner. För att komplettera detta arbete genomfördes 

en litteratursökning 2016-05-02 i PubMed och PsycINFO i syfte att göra en översikt över 

forskning som tar ett psykologiskt eller beteendemässigt perspektiv på hälsoeffekter av 

mobilanvändning. 1550 artiklar screenades på titel och abstrakt. Exklusionskriterier var studier 

som beaktade EMF, säkerhet och uppmärksamhet vid bilkörning eller studier, relationsfrågor, 

sexuellt beteende och cybermobbing, eller där mentala hälsoutfall saknades, liksom fallstudier 

och studier med experimentell design samt litteraturöversikter. 176 artiklar togs fram i fulltext 

och efter exklusion enligt ovan kvarstod 126 artiklar för en litteraturöversikt. Formell 

systematisk litteraturgenomgång med kvalitetsbedömning gjordes inte.  

Endast c:a 5 % av studierna hade någon form av longitudinell design. En tredjedel av studierna 

rörde barn och unga. Runt 70 % av vuxenstudierna baserades på universitetsstuderande och/eller 

självselekterade deltagare. När det gäller mätmetoder dominerade självrapportering avseende 

såväl exponerings- som hälsovariabler.  

Sammanfattningsvis ses intensiv eller frekvent mobilanvändning vara associerat med ett brett 

spektrum av symptom på psykisk ohälsa. Kvantitativt hög mobilanvändning hade samband med 

bl a depressiva symtom och sömnbesvär hos både barn och vuxna. En relativt stor andel av 

studierna undersökte mobilanvändning relativt sömnhygien; mobilanvändning kvälls- eller 

nattetid hade samband med bl a kortare sömn och sämre sömnkvalitet. Så kallad problematisk 

användning, d v s där en kvantitativt hög mobilanvändning kan kopplas till ett beteendemässigt 

beroende och/eller patologisk användning, var ett framträdande forskningsområde. Många 

instrument för att mäta problematisk mobilanvändning förekom och problematisk användning 

associerades till en rad negativa utfall, bl a depression, ångest och sömnbesvär.  

Sammantaget visar litteraturgenomgången att det behövs fler studier av god kvalitet; med 

longitudinell design, objektiva mätmetoder och väl beskrivna studiepopulationer, för att 

möjliggöra välgrundade och generaliserbara slutsatser om eventuella orsakssamband mellan 

mobilanvändning och symtom på psykisk ohälsa.  
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Bakgrund och syfte 
 

Mobiltelefonen har på bara ett fåtal decennier revolutionerat hur vi kommunicerar, interagerar, 

söker och hanterar information, sköter ärenden och uppgifter, roar oss och fördriver tid. Nästan 

alla (98 % i den svenska befolkningen 12 år och äldre) har en mobiltelefon och mer än 80 % en 

så kallad smart mobil [1]. Utvecklingen av den smarta mobilen med dess multipla funktioner, 

större minneskapacitet, ökad hastighet och uppkoppling gentemot internet, ökar möjligheterna 

för oss – och tiden som vi använder telefonen - en utveckling som går mot en konstant 

användning. Andelen med uppkopplade mobiler är dock lägre i de äldsta åldersgrupperna, 

medan dagens unga växer upp i, och kanske tar det digitaliserade och mobilt uppkopplade 

samhället för givet.  

Med den snabba utvecklingen och förändrade exponeringsmönster väcks också frågor om hur vi 

påverkas hälsomässigt av den intensiva mobilanvändningen. Eftersom mobiltelefonen 

kommunicerar genom att sända radiovågor har möjliga hälsoeffekter av exponering för 

elektromagnetiska fält (EMF) undersökts. Det finns i dagsläget få indikationer på att den EMF-

exponering som förknippas med mobilanvändning leder till hälsopåverkan [2]. I komplement 

till det fysiologiska perspektivet finns en växande litteratur om möjliga hälsoeffekter av 

mobilanvändning utifrån ett psykologiskt eller beteendemässigt perspektiv. Ur detta perspektiv 

studeras konsekvenser av mobilanvändning för exempelvis uppmärksamhet, olycksrisk, mentala 

symptom och stress, sömnbeteende och beroendeproblematik. Det finns vidare forskning om 

möjliga effekter av mer kvalitativa aspekter av användningen, t ex för relationer och social 

interaktion, självbild, sexuella beteenden, och spel om pengar. Dessutom finns studier avseende 

konsekvensen av ergonomiska förhållanden, t ex betydelsen av upprepade rörelser och statisk 

belastning förknippade med mobiler och dess små tangentbord för muskuloskeletala besvär.  

Våren 2016 fick författaren en förfrågan via professor Maria Feychting, KI, som ingår i den 

expertgrupp vid WHO som arbetar med en systematisk kritisk litteraturöversikt av hälsoeffekter 

av EMF från mobiltelefoner. Förfrågan gällde att komplettera gruppens pågående arbete med en 

systematisk litteraturöversikt över forskning som tar ett psykologiskt eller beteendemässigt 

perspektiv på hälsoeffekter av mobilanvändning och där utfallen innefattar någon form av 

psykisk hälsa. Det skulle visa sig att mängden studier med ett psykologiskt eller 

beteendemässigt perspektiv som genererades i litteratursökningen gjorde att en systematisk 

kritisk granskning inte kunde genomföras inom ramen för uppdraget. Istället genomfördes en 

mer övergripande genomgång av sökresultaten. 

Denna rapports syfte är således att presentera en översikt av epidemiologiska 

observationsstudier avseende mobilanvändning och mentala hälsosymtom. Endast studier med 

ett beteendemässigt, psykologiskt eller psykosocialt perspektiv beaktades.  
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Material och metoder 
 

En systematisk litteratursökning genomfördes 2016-05-02 i databaserna PubMed och PsycINFO 

av bibliotekarierna Eva Hessman och Magnus Holmberg vid Biomedicinska 

universitetsbiblioteket, Göteborgs universitet. Sökstrategierna (Tabell 1), som tagits fram i 

samråd med bibliotekarierna, utgick från en söksträng som använts av WHO:s expertgrupp för 

sökning i PubMed, men modifierades för att fokusera på psykologiska och beteendemässiga 

aspekter av mobilanvändning samt att sökning också gjordes i PsycINFO.  

Tabell 1. Sökstrategier i PubMed och PsycINFO. Sökning genomfördes 2016-05-02 och 

begränsades till studier publicerade från 1993 samt till engelska, svenska och norska.  

PubMed PsycINFO 
("cell phones"[MeSH Terms] OR "mobile 
phone"[Text Word] OR "mobile telephone"[Text 
Word] OR "cell phone"[Text Word] OR "cellular 
phone"[Text Word] OR "cellular telephone"[Text 
Word] OR "mobile phones"[Text Word] OR "mobile 
telephones"[Text Word] OR "cellular phones"[Text 
Word] OR "cellular telephones"[Text Word]) AND 
("etiology"[MeSH Subheading] OR 
"etiology"[Title/Abstract] OR 
"etiological"[Title/Abstract] OR "epidemiologic 
studies"[MeSH Terms] OR "comparative 
study"[Publication Type] OR "case 
reference"[Title/Abstract] OR "cross 
sectional"[Title/Abstract] OR "risk factors"[MeSH 
Terms] OR "case control”[Title/Abstract] OR "cohort 
study"[Title/Abstract] OR "prospective 
study"[Title/Abstract] OR "retrospective 
study"[Title/Abstract] OR 
confound*[Title/Abstract]  OR 
questionnaire*[Title/Abstract])  
AND (Stress[Title/Abstract] OR 
Depress*[Title/Abstract] OR Sleep*[Title/Abstract] 
OR Addict*[Title/Abstract] OR 
problem*[Title/Abstract] OR Mental[Title/Abstract] 
OR psychol*[Title/Abstract] OR 
psychi*[Title/Abstract] OR insomnia [Title/Abstract] 
OR compuls*[Title/Abstract] OR 
patholog*[Title/Abstract] OR 
dependen*[Title/Abstract] OR anxi*[Title/Abstract] 
OR symptom*[Title/Abstract]).   

(ti("cell phones" OR "mobile phone" OR "mobile 
telephone" OR "cell phone" OR "cellular phone" 
OR "cellular telephone" OR "mobile phones" OR 
"mobile telephones" OR "cellular phones" OR 
"cellular telephones") OR ab("cell phones" OR 
"mobile phone" OR "mobile telephone" OR "cell 
phone" OR "cellular phone" OR "cellular telephone" 
OR "mobile phones" OR "mobile telephones" OR 
"cellular phones" OR "cellular telephones")) AND 
(ti(Stress OR Depress* OR Sleep* OR Addict* OR 
problem* OR Mental OR psychol* OR psychi* OR 
insomnia OR compuls* OR patholog* OR 
dependen* OR anxi* OR symptom*) OR ab(Stress 
OR Depress* OR Sleep* OR Addict* OR problem* 
OR Mental OR psychol* OR psychi* OR insomnia 
OR compuls* OR patholog* OR dependen* OR 
anxi* OR symptom*)) 

 

 

Sökresultat 
Sökningarna identifierade 850 artiklar i Pubmed och 901 i PsycInfo (n=1751). Efter en 

automatisk rensning av dubbletter genererades ett Endnote-bibliotek med 1612 artiklar. 

Ytterligare 62 dubbletter identifierades manuellt och exkluderades, vilket lämnade 1550 artiklar 

för genomgång av titel och abstract. Artiklar som beaktade EMF, säkerhet och uppmärksamhet 

vid bilkörning eller studier, relationsfrågor, sexuellt beteende och cybermobbing, liksom 

fallstudier och studier med experimentell design samt litteraturöversikter exkluderades 

(n=1374). Detta resulterade i 176 artiklar att ta fram i fulltext. Vid genomgång av fulltextartiklar 

exkluderades ytterligare 43 i enlighet med tidigare nämnda exklusionskriterier samt då 

hälsoutfall helt saknades (t ex studier som rörde enbart prevalens av mobilanvändning). 
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Ytterligare 7 artiklar exkluderades där mobilanvändning inte kunde urskiljas som en separat 

variabel (t ex ingick i en sammansatt variabel såsom ”media”, ”teknikanvändning” eller 

”skärmtid”). Därmed återstod 126 artiklar [3-128] för en mer detaljerad analys (Bilaga 1: Prisma 

diagram). En formell systematisk genomgång med kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes 

inte, då detta med tanken på antalet träffar inte kunde inrymmas inom tidsramen för 

genomförandet. Resultaten sammanfattas och presenteras översiktligt.  

Resultat 
 

De identifierade artiklarna handlade huvudsakligen om mobilanvändning i relation till psykisk 

hälsa (såsom depression, ångest och sömnbesvär), sömnpåverkan, så kallad problematisk 

användning och personlighetsfaktorer. Nedan följer en övergripande presentation av studiernas 

studiedesign och populationer, mätmetoder, och därefter ges exempel på studieresultat.    

Studiedesign och populationer 

En övervägande majoritet av de inkluderade studierna hade en tvärsnittsdesign. I endast 7 

artiklarna [13, 35, 51, 61, 75, 117, 118], d v s i c:a 5 %, framkom någon form av longitudinell 

studiedesign. Antalet studiedeltagare varierade mellan 49 och 95680.  

En tredjedel av studierna baserades på barn- eller ungdomspopulationer, ofta genomfört via 

skolor. Fyra av dessa hade mer än 10000 deltagare. När det gäller studier på vuxna (ca 80 st), 

genomfördes majoriteten på universitetsstuderande (drygt 60 %) eller med universitetsstudenter 

i kombination med andra grupper (ytterligare c:a 10 %). Ett relativt litet antal av vuxenstudierna 

baserades på ett slumpmässigt befolkningsurval ([17, 22, 30, 46, 59, 60, 118]). För dessa 

varierade svarsdeltagandet mellan 34 och 60 %. Övriga vuxenstudier bestod av deltagare som 

rekryterats via annonser, mejllistor, websidor eller personliga kontakter, eller avsåg specifika 

yrkes- eller patientgrupper. I några fall saknades beskrivning av selektionsprocess av 

studiedeltagare helt.  

Mätmetoder 
Den stora majoriteten av studierna baserades på självrapportering avseende såväl exponering 

som utfall, framför allt genom pappers- och webformulär, men ibland också genom telefon- 

eller personintervjuer. Kvantitativ mobilanvändning angavs generellt i frekvens och duration av 

samtal och textmeddelanden (SMS), men några studier inkluderade också typ av telefon, antal 

telefoner, från vilken ålder en person hade använt mobil, vilka funktioner som användes och hur 

stor telefonräkningen var. Flera studier fokuserade på vid vilken tidpunkt mobilen användes (f a 

kvälls- eller nattetid). I några studier utgick man från föräldrars rapportering om barns 

mobilvanor och hälsoutfall. Endast fyra av de inkluderade studierna använde objektiva metoder 

för att mäta kvantitativ mobilanvändning; tre studier (i samma population) genom operatörsdata 

för en subgrupp av deltagarna [35, 101, 108], och en genom att en app installerades i 

studiedeltagarnas telefoner [84]. Två studier innehöll ett förfarande där deltagarna på en given 

signal flera gånger om dagen besvarade frågor kring sina aktiviteter [13, 38].  

Bland andra typer av mätmetoder fanns aktigrafi för att mäta sömnutfall i en studie [34], 

stegräknare för att mäta fysisk aktivitet [56], mätning av kroppskonstitution [56] och 
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sömndagbok [3, 61]. I två studier [82, 83] gjordes psykiatrisk diagnostisk intervju enligt DSM-

IV avseende impulskontrollstörning som led i validering av instrument för problematisk 

mobilanvändning. En studie mätte kognitiv funktion med datoriserade test [108].   

Exempel på studieresultat  

Kvantitativ mobilanvändning och psykisk hälsa 

När det gäller studier av barn- och ungdomar fanns en longitudinell studie med 126 

amerikanska ungdomar, där högre mobilanvändning vid baslinjen hade samband med ökad 

depression enligt Becks Depression Inventory for Primary Care vid ettårsuppföljning, med 

justering för depression vid baslinjen [13]. Bland tvärsnittsstudierna hittades samband mellan 

kvantitativ mobilanvändning och ökade depressiva besvär hos unga i en japansk studie med 

2785 ungdomar [48], i en spansk studie med 1328 ungdomar och unga vuxna [105], och i en 

finsk studie med 7292 ungdomar [58]. När det gäller sömnutfall visade en studie med 6247 

kinesiska skolbarn att längre tid för att texta, spela eller surfa på mobilen hade samband med 

bland annat kortare sömn, senare läggtider, insomningssvårigheter och trötthet [50]. Också den 

tidigare nämnda japanska studien visade (utöver samband med depression) samband med 

försämrad sömn och trötthet [48]. En tysk studie med 7533 ungdomar fann samband mellan hög 

mobilanvändning och sömnbesvär hos flickorna i ojusterad analys, men när hänsyn togs till 

psykisk och fysisk hälsa, socioekonomi och ålder var sambandet inte längre statistiskt 

signifikant [64]. I en finsk studie medierade försämrade sovvanor och trötthet sambandet mellan 

mobilanvändning och hälsa (ett samband som fanns f a för flickorna) [96].   

Bland studierna av vuxna, visade en prospektiv studie med 1127 svenska universitetsstudenter 

att frekvent mobilanvändning för samtal och SMS vid baslinjen var en riskfaktor för nya fall av 

rapporterade sömnbesvär och depressiva symptom för männen och för långvarig stress hos 

kvinnorna vid uppföljning efter ett år [117]. Denna studie tog dock inte hänsyn till andra 

faktorer än kön. En annan svensk prospektiv kohortstudie med 4159 unga vuxna visade 

liknande resultat; frekvent mobilanvändning var en riskfaktor för att utveckla sömnbesvär hos 

männen och depressionssymptom hos både männen och kvinnorna [118], och i denna studie 

togs utöver kön hänsyn till utbildningsnivå, sysselsättning och relationsstatus. I 

tvärsnittsanalyser hittades samband mellan hög mobilanvändning och bland annat ångest [49, 

69], depressionssymptom [16, 118], och sömnbesvär [49, 118], medan samband med mentala 

symptom saknades i en större finsk studie [59]. Vidare fann en kinesisk studie med 514 vuxna 

att mobilanvändning för samtal hade samband med ökat psykologiskt välbefinnande och ökad 

positiv affekt [22].  

Mobilanvändning vid läggdags/nattetid 

Mer än 20 studier adresserade mobilanvändning kvälls- eller nattetid; före läggdags, i sängen, 

efter att ha släckt lampan, att bli väckt av mobilen under natten, eller till och med enbart 

närvaron av en telefon i sovrummet. Ungefär två tredjedelar av dessa studier gällde barn eller 

ungdomar. Alla var tvärsnittsstudier utom en; en svensk studie visade tvärsnittssamband mellan 

att ofta bli väckt på natten av mobilen och sömnbesvär, stress- och depressionssymtom hos unga 

vuxna, men inga statistiskt signifikanta prospektiva samband vid ettårsuppföljning fanns [118]. I 

övrigt redovisar tvärsnittsstudierna samband mellan mobilanvändning kvälls-/nattetid och 

senare läggtider [17, 33, 36, 94, 115], längre insomningslatens [30, 47, 94, 128], kortare sömn 
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[7, 8, 33, 68, 85, 88], insomni eller sömnbesvär [3, 7, 30, 36, 85, 128], försämrad sömnkvalitet 

eller sömneffektivitet [3, 18, 30, 33, 34, 72, 85] och sömnunderskott, trötthet eller försämrad 

funktion under dagen [30, 47, 85, 94, 108, 123, 128].  

I stort sett alla de nämnda studierna baserades på självrapporterade sömnvariabler. En studie 

undersökte dock ungdomars sömn med hjälp av aktigrafi i kombination med sömndagbok i 

relation till självrapporterad användning av digital media inklusive mobiltelefon [34]. Studien 

fann att sömneffektiviteten påverkades negativt av medieanvändning i sängen och av att bli 

väckt av mobilen på natten. Man beräknade att medieanvändning förklarade 30 % av 

variationen i sömneffektivitet [34].  

Utöver sömnutfall visade frekvent mobilanvändning kvälls- eller nattetid samband med sämre 

mental hälsa, självmordstankar och självskadebeteende [88], depression [68], försämrat fysiskt 

välbefinnande men inte försämrad kognitiv funktion [108]. En studie pekade på att de som hade 

en smartphone jämfört med en konventionell mobiltelefon hade senare läggtider och använde 

mer elektronisk media i sängen [68], vidare drog man slutsatsen att sömnbesvär medierade 

relationen mellan medieanvändning och depression. 

Kvantitativ mobilanvändning och personlighet 

Det fanns också studier som undersökte samband mellan personlighetspsykologiska faktorer 

och kvantitativ mobilanvändning. En studie där en app registrerade in- och utgående samtal och 

sms under 5 veckor hos 49 tyska universitetsstudenter visade samband mellan antal samtal och 

extraversion (dvs utåtriktad, socialt driven), medan inga tydliga samband hittades mellan antal 

sms och personlighetsvariabler [84]. Bland andra studier fanns samband mellan antal eller tid 

för samtal och impulsivitet [15, 16], extraversion [19] och låg vänlighet/värme (low 

agreeableness) [19, 28], och antal eller tid för SMS hade samband med impulsivitet [16], 

extraversion [19], low agreeableness [19], låg självkänsla [28] och neuroticism [19, 28]. En 

studie kom fram till att ensamma personer föredrog att ringa framför att sms:a, medan socialt 

ängsliga personer föredrog att sms:a [97]. Vidare hade mobilspelande samband med low 

agreeableness i två studier [91, 110]. 

Problematisk mobilanvändning  

Mer än hälften av studierna (ca 60 %) adresserade s k problematisk mobilanvändning. 

Forskning om överdriven, problematisk eller patologisk mobilanvändning – eller 

”mobilberoende” - har växt fram parallellt med den ökade mobilanvändningen. Den 

problematiska mobilanvändningen refereras som ett beteendemässigt eller psykologiskt 

beroende och liknas vid andra icke-substansrelaterade beroenden såsom spelberoende. Det 

anges ofta således röra sig om en oförmåga att reglera sin mobilanvändning och associeras till 

generella beroendesymptom som tolerans, abstinens, flykt, begär osv, att mobilen används även 

när det är förknippat med risker eller förbud samt med funktionella konsekvenser (t ex 

ekonomiska eller relationella problem) [129, review, ej i aktuell litteratursökning]. Det finns 

ofta ett släktskap till konceptet Internetberoende som lyftes fram av Young på 1990-talet, och 

som t o m föreslogs som en specifik psykiatrisk diagnos [130] (ej i aktuell litteratursökning). 

Young applicerade DSM IV:s kriterier för spelberoende på internetanvändning. Andra begrepp 

som förekommer är Nomophobia och Phubbing. Nomophobia är en förkortning av ”no mobile 

phone phobia” och hänvisar till en fobi för att inte vara tillgänglig via mobilen [57] och anses 
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innehålla fyra dimensioner; att inte kunna kommunicera, att förlora kontakten, inte ha tillgång 

till information, och att behöva ge upp tillgänglighet/bekvämlighet [131] (ej i aktuell 

litteratursökning). Begreppet ”phubbing” kommer från ett sammanförande av orden ”phone” 

och”snubbing” och hänvisar till när en person är upptagen med att titta på eller hantera sin 

mobil när hen deltar i en konversation med andra [52]. Ytterligare ett begrepp dyker upp; 

”ringxiety” eller ”fantomringning” som syftar på att uppleva att det ringer fast det inte gör det 

[113].   

Den problematiska användningen förknippas vanligen med en hög kvantitativ användning 

medan en hög kvantitativ användning inte nödvändigtvis är förknippad med problematisk 

användning. T ex drog en av studierna slutsatsen att ”mobilberoende” har starkare samband, än 

faktisk användning, med personlighetsfaktorer (bl a låg självkänsla och extraversion) [45]. Flera 

av studierna i aktuell litteraturgenomgång undersökte just prediktorer för problematisk 

mobilanvändning, t ex personlighetsfaktorer och andra psykologiska variabler, eller rörde sig 

om reliabilitets- och validitetstestning av skalor. Ett stort utbud av skalor (närmare 40 st) för 

problematisk mobilanvändning identifierades i sökresultaten (Tabell 2). Den mest refererade 

skalan; Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS) innehåller 27 items (i likertformat) och 

utgår från beroendelitteraturen med områden såsom tolerans, abstinens, flykt, begär och 

negativa konsekvenser och ger ett globalt mått på ”problematisk” användning [12]. Andra 

exempel innefattar bl a Problematic Mobile Phone Use Questionnaire (PMPUQ) som med 30 

items bygger upp fyra olika dimensioner (användning trots risk, användning trots förbud, 

beroendesymptom och ekonomiska konsekvenser) [16]. En del instrument (t ex [45, 63, 102]) 

har utgått från Youngs skala för Internetberoende [130] men översatt till att gälla 

mobilanvändning, eller har på andra sätt utgått från ICD-10 eller DSM-IV kriterier för 

substansberoende (t ex [4, 63]).   

Prevalensen av problematisk mobilanvändning varierade stort i studierna, vilket är naturligt 

eftersom definitionerna, liksom studiepopulationerna, varierade. Nästan alla studierna hade 

tvärsnittsdesign. Ett undantag var en longitudinell studie med 1877 koreanska ungdomar [51] 

som med tre mätningar med ett års mellanrum fann samband i båda riktningarna mellan 

mobilberoende och depressiva symptom över tid, d v s mobilberoende ökade de depressiva 

symptomen, och depressiva symptom ökade mobilberoendet, över tid. I en annan studie hade 

”överanvändning av mobil” samband med bl a nya fall av sömnbesvär vid ettårsuppföljning hos 

unga vuxna kvinnor [118].  

I övrigt hittades tvärsnittssamband mellan problematisk mobilanvändning/mobilberoende och 

bland annat depression [9, 24, 39, 40, 44, 51, 75, 76, 89, 105, 112, 118, 125, 127], ångest [24, 

45, 49, 55, 75, 89, 106] (dock var sambandet mellan sms-beroende och ångest negativt i en 

studie [76]), störd sömn/sömnkvalitet [18, 24, 31, 49, 81, 103, 118, 126], stress [44, 118], 

generell mental hälsa [10, 11, 31, 53, 101], självmordstankar [125, 126], ADHD-symtom [109], 

upplevelse av s k fantomringning [116] och att vara kvällsmänniska [26]. Problematisk 

mobilanvändning hade också samband med andra typer av beteenderelaterade beroenden (t ex 

internetberoende [6, 25, 40, 44, 53, 62, 63], shoppingberoende [6, 77] och spelberoende [92]) 

samt en generell beroendebenägenhet [106]. 
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Bland personlighetsfaktorer som hade samband med problematisk mobilanvändning fanns 

extraversion [6, 9, 12, 26, 32, 45, 84, 111, 112], impulsivitet [15, 16, 99, 100, 112], neuroticism 

[28, 32], ensamhet [39, 66, 119, 124], låg självkänsla [12, 40, 45, 112, 126], låg 

vänlighet/värme (low agreeableness) [6], låg öppenhet [6] och aggressivitet [126].  

Tabell 2. Skalor för s k problematisk mobilanvändning (i urval) 
Skala Studie 

Adapted Cell Phone Addiction Test (ACPAT) [112] 
Adapted Mobile Phone Use Habits (AMPUH) [112] 
Cell-Phone Over-Use Scale (COS) [31, 49, 81] 
Cellular Phone Dependency Questionnaire (CPDQ) [5, 82, 83] 
Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Móvil (CERM)  
   (Questionnaire of Experiences related to mobile phone use) 

[11, 20, 89] 

Excessive Cellular Phone Use Survey (ECPUS) [38] 
Manolis/Roberts Cell-Phone Addiction Scale (MRCPAS) [98, 100] 
Mobile Addiction Test (MAT) [77] 
Mobile Phone Addiction Index (MPAI) [79] 
Mobile Phone Addiction Scale (MPAS) [44 
Mobile Phone Addiction Scale [52] 
Mobile Phone Addictive Tendencies scale (MPAT) [28, 99] 
Mobile Phone Addiction Tendency Scale (MPATS) [124] 
Mobile Phone Dependence Questionnaire (MPDQ) [32, 71, 120, 121] 
Mobile Phone Involvement Questionnaire (MPIQ) [18, 44, 122] 
Mobile Phone Overuse Questionnaire [55] 
Mobile Phone Problem Usage Scale (MPPUS) (även Problematic  
   Use of Mobile Phones Scale (PUMPS) i [25])  

[12, 25, 26, 35, 41, 82, 92, 
95, 103, 106, 114, 116] 

Mobile Phone Problem Usage Scale – short scale (MPPUS-10) [35, 101] 
Mobile Phone Problem Use Scale for Adolescents (MPPUSA) [74] 
Persian version of Mobile Phone Addiction Scale (PMPAS) [79] 
Phubbing Addiction Scale [52] 
Problematic Cellular Phone Use Questionnaire (PCPU-Q) [125-127] 
Problematic mobile phone use scale (PU) [7] 
Problematic Mobile Phone Use Questionnaire (PMPUQ, även  
   PUMPQ) 

[14, 16] 

Problematic Mobile Phone Use Questionnaire [21] 
Problematic Mobile Phone Use Scale (PMPUS) [37] 
Problematic Use of Mobile Phones Scale (PUMPS) [23] 
Problematic Use of the Mobile Phone (PUMP) [54, 109] 
Self-perception of Text-message Dependency Scale (STDS) [75, 76, 116] 
Smartphone Addiction Inventory (SPAI) [73] 
Smartphone Addiction Proneness Scale (SAPS) [53, 56, 62] 
Smartphone Addiction Scale (SAS) [24, 25, 62, 63] 
Smartphone Addiction Scale – Short Version (SAS-SV)  [62] 
SMS Addiction Scale [52] 
SMS Problem Use Diagnostic Questionnaire (SMS-PUDQ) [37, 102] 
Test of Mobile Dependency (TMD) [83] 
The revised version of the Technology-Related Psychological  
   Consequences Questionnaire 

[27] 

Diskussion 
 

Litteratursökningen visade att det finns en stor mängd studier som undersöker psykologiska 

aspekter på, och konsekvenser av, intensiv mobilanvändning. Kvantitativt hög mobilanvändning 

hade samband med symptom på psykisk ohälsa, bl a depressiva symtom och sömnbesvär, både 

hos barn och vuxna, men endast några få av studierna hade longitudinell design. En relativt stor 

andel av studierna undersökte mobilanvändning relativt sömnhygien; mobilanvändning kvälls- 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 156 

Thomée, S. Mobilanvändning och psykisk hälsa – en litteraturöversikt 

9 

 

eller nattetid hade samband med bl a kortare sömn och sämre sömnkvalitet. Ett framträdande 

forskningsområde var s k problematisk användning, dvs där en kvantitativt hög 

mobilanvändning sågs koppla till ett beteendemässigt beroende och/eller patologisk 

användning. En mängd olika instrument för att mäta problematisk mobilanvändning förekom, 

ofta baserade på kriterier för spelberoende eller på andra sätt utgick från beroendeteori. S k 

problematisk användning var associerad till en rad negativa utfall, bl a depression, ångest och 

sömnbesvär.  

Totalt sett, hade endast runt 5 % av studierna någon form av longitudinell design. 

Tvärsnittsstudier dominerade således. Tvärsnittsanalyser ger begränsade möjligheter att dra 

slutsatser om riktning av eventuella orsakssamband mellan mobilanvändning och andra 

variabler. Sambanden kan bero på omvänd kausalitet, d v s att det är hälsoutfallet som orsakar 

mobilanvändningen, att det finns ömsesidig påverkan mellan faktorerna, eller att de kanske 

egentligen båda orsakas av en gemensam faktor som inte har beaktats i studierna. T ex, i stort 

sett alla studierna om mobilanvändning vid läggdags var tvärsnittsstudier och orsakssambanden 

kan därför ifrågasättas. I en longitudinell studie med kanadensiska studenter [132] som inte 

återfanns i aktuell litteratursökning, var det sömnproblemen som predicerade medieanvändning 

och inte tvärtom – och forskarna drog slutsatsen att unga vuxna använder digital media för att 

hantera sömnproblem. Också i en belgisk studie med 844 vuxna [133] (ej heller i aktuell 

sökning), drogs slutsatsen att media inklusive mobilanvändning ofta används som hjälpmedel 

för att somna. Dock såg man att detta förhållningssätt var associerat med förskjuten sömn, 

försämrad sömnkvalitet och ökad utmattning.  

Vidare baserades merparten av alla funna studier på självrapportering avseende såväl 

mobilanvändning som hälsovariabler. Detta gör att data kan vara behäftad med en mängd 

felkällor, då ju självrapportering kan påverkas av bland annat minnessvårigheter, recall bias och 

responsstil. Det är tidigare känt att det är en relativt låg överensstämmelse mellan 

självrapporterad mobilanvändning för att ringa eller sms:a jämfört med loggade data (t ex 

[134]), och detta gäller också för smartphoneanvändning [135]. 

När det gäller studierna om problematisk mobilanvändning, handlade många om reliabilitets- 

och/eller validitetstestning av skalor och samband med bland annat psykologiska 

personlighetsvariabler. I påfallande många av dessa studier bestod studiepopulationen av 

universitetsstudenter som t ex deltog inom ramen för en kurs, självselekterade deltagare eller 

studier med bristfällig beskrivning av hur deltagarna rekryterats. Detta göra att 

generaliserbarheten av resultaten starkt kan ifrågasättas. Ytterligare en brasklapp är att många 

av studierna var korrelationsstudier och där korrelationerna mellan olika variabler ibland var 

mycket låga om än statistiskt signifikanta.  

Metodologiska överväganden 
Den aktuella litteratursökningen fokuserade på studier med mobiltelefon som specifik variabel. 

En breddning av sökningen till att inkludera mer generella termer som skärmtid, media-, eller 

teknikanvändning, skulle leda till ett högre antal träffar, men med resultat som antagligen ändå 

kan förväntas gälla också för mobilanvändning. Flera olika tekniker såsom dator, surfplatta och 

andra handhållna apparater, används för samma typer av aktiviteter och i samma kontext – och 

resultat från studier som inkluderar dessa andra tekniker ses visa liknande resultat. En bredare 
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inkludering avseende exponering var dock utanför syftet med denna rapport. Vidare är det 

mycket möjligt att de aktuella sökstrategierna i PubMed och PsycINFO missade relevanta 

studier. Ingen ytterligare eftersökning av studier, t ex via referenslistor eller egna arkiv, gjordes. 

En redan nämnd begränsning är att en formell systematisk och kritisk kvalitetsbedömning av 

studierna inte gjordes. Flera av studierna i litteraturgenomgången var av låg kvalitet, t ex hade 

en bristfälligt beskriven deltagarselektion, och skulle möjligen ha uteslutits från vidare 

redovisning. 

Implikationer och slutsatser 
Sammanfattningsvis ses intensiv eller frekvent mobilanvändning vara associerat med ett brett 

spektrum av symtom på psykisk ohälsa. Bland tänkbara mekanismer för dessa samband finns de 

beteenden och förhållningssätt som också framgår i litteratursökningen, dvs t ex sömnhygien, 

beroendeproblematik och personlighetsfaktorer. Att sömnen har en viktig återhämtande 

funktion är välkänt och i den mån mobilanvändningen interfererar med sömnen kan detta 

naturligtvis bidra till försämrad hälsa. Utöver att sömnen kan störas av inkommande 

meddelanden och samtal, är det tänkbart att såväl innehåll som intensitet i användningen kan 

generera ökade nivåer av psykologisk stress och fysiologisk spänning (arousal) vilket kan 

inverka negativt på sömn och återhämtning eller på annat sätt bidra till stress- och 

ohälsotillstånd. I tillägg, pekar studier [136, 137] (ej i aktuell sökning) på att det blå ljuset från 

skärmar kan hämma melatoninutsöndring och på så sätt påverka sömn och vakenhet. Tiden som 

läggs på mobilen kan också tänkas tas från andra hälsofrämjande aktiviteter (såsom fysisk 

aktivitet eller sociala relationer) och på så sätt ha en negativ effekt på (mental) hälsa. Tas tiden 

från arbete och studier kan det innebära ökad belastning och stress. Om det finns 

beroendeframkallande kvaliteter i användningen kan detta dessutom öka användningstiden och 

på så sätt bidra till eventuella ohälsoprocesser. Beroendebeteenden ses hänga ihop med 

individuella personlighetsfaktorer och Billieux [129] föreslår en modell med fyra vägar för att 

utveckla problematisk användning: 1) impulsivitet, 2) behov att upprätthålla relationer 

(bekräftelsebehov), 3) extraversion (d v s socialt drivna och utåtriktade personer), och 4) 

cyberberoende (där mobilen är ett redskap för online-aktiviteter såsom dataspelande, socialt 

nätverkande, och spel om pengar).  

Den aktuella litteraturgenomgången genomfördes för att komplettera en systematisk 

litteraturöversikt avseende potentiella hälsoeffekter av exponering för elektromagnetiska fält 

(EMF) från mobiltelefoner. Mot bakgrund av det kan framhållas att det finns flera 

beteendemässiga och psykologiska aspekter som antagligen bör beaktas när samband mellan 

mobilanvändning och hälsoutfall analyseras utifrån frågeställningar om EMF som mekanism. 

Särskilt som många studier med EMF-perspektiv mäter exponering på samma sätt som studier 

med psykologiskt perspektiv, dvs med självrapportering. 

Slutligen visar aktuell litteraturgenomgång att det behövs fler studier av god kvalitet; med 

longitudinell design, objektiva mätmetoder och väl beskrivna studiepopulationer för att 

möjliggöra välgrundade och generaliserbara slutsatser om eventuella orsakssamband mellan 

mobilanvändning och symtom på psykisk ohälsa.  
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Figur 1. PRISMA 2009 Flow Diagram – 2016-05-02 
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