
 1 

SAMBAND MELLAN 
SKÄRMTID OCH PSYKISK 
OHÄLSA  
- framtidens folkhälsoutmaning?  
 
ASSOCIATION BETWEEN 
SCREEN TIME AND MENTAL 
ILLNESS  
- the new public health challenge? 

Examensarbete inom huvudområdet 
Folkhälsovetenskap 
 
Grundnivå  
15 Högskolepoäng  
Vårtermin 2019 
 
Författare:  Felicia Junger 

 Oskar Moll 
 
Handledare: Sandra Nielsen 
Examinator: Jasmin Müller 





  
 

 

SAMMANFATTNING 
      
Titel:   Samband mellan skärmtid och psykisk ohälsa  

- framtidens folkhälsoutmaning?  
      
Författare:   Junger, Felicia; Moll, Oskar 
      
Avdelning/Institution:  Avdelningen för biomedicin och folkhälsovetenskap,                      
  institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 
     
Program/kurs:  Folkhälsovetenskapligt program, Examensarbete i             
                                      folkhälsovetenskap G2E, 15 hp 
 
Handledare:  Nielsen, Sandra 
 
Examinator:   Müller, Jasmin 
 
Sidor:  31    
 
Nyckelord:   Skärmtid, mobilanvändning, psykisk ohälsa,  

mental hälsa, internet 
     
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Introduktion Användningen av digitala skärmar ökar drastiskt världen över. Parallellt ökar 
även förekomsten av psykisk ohälsa, vilket numera är ett globalt växande folkhälsoproblem. 
Psykisk ohälsa är den tredje främsta orsaken till den totala sjukdomsbördan i globalt.  
 
Syfte Syftet med studien var att belysa samband mellan skärmtid och psykisk ohälsa. 
 
Metod En systematisk litteraturöversikt användes som studiedesign. 21 vetenskapliga artiklar 
inkluderades och analysen genomfördes enligt en systematisk textkondensering.  
 
Resultat Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan skärmtid och psykisk ohälsa. 
Resultatet tyder även på att det verkar föreligga skillnader mellan hur skärmtid påverkar män 
och kvinnors psykiska hälsa. Fyra teman identifierades: depression, ångest, stress, samt övriga 
psykiska besvär.  
 
Slutsats Denna studie visar på att det verkar finnas ett samband mellan skärmtid och psykisk 
ohälsa. För att i framtiden skapa rekommendationer och riktlinjer kring skärmanvändade, 
samt för att få en djupare förståelse för mekanismerna bakom skärmtidens effekt på 
människors psykiska hälsa krävs dock mer forskning kring orsakssamband. 
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Introduction The use of digital screens is drastically increasing worldwide. Mental illness is 
concurrently increasing and is now considered a global health problem. Mental illness is the 
third most common global burden of disease.  
 
Aim The purpose of this study is to illuminate associations between screen time and mental 
illness.  
 
Methods The design of this study is a systematic review of literature. 21 scientific articles 
were included and the analysis was done according to a systematic text condensation.  
 
Results The result shows an association between screen time and mental illness.  
The result also shows that screen time may affect men and women’s mental health differently. 
Four different themes are identified in the studie: depression, anxiety, stress and other mental 
issues.  
 
Conclusion This study finds a coherence between screen time and mental illness. However, 
in order to create future guidelines and recommendations, more research is needed to gain a 
deeper understanding of causal relationships, as well as of the mechanisms behind the effects 
of screen time on mental health. 
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INTRODUKTION 
 

Inledning 

Den tekniska utvecklingen har expanderat snabbt under det senaste decenniet och 

användningen av informations- och kommunikationsteknik har ökat kraftigt världen över 

(Liu, Wu & Yao, 2016). I USA spenderar barn och ungdomar cirka 7 timmar per dag framför 

skärmar (Hale & Guan, 2015). År 2016 använde 50% av barn och ungdomar i åldrarna 12-15 

år internet minst tre timmar per dag i Sverige, bland åldersgruppen 16-18 år var andelen 68% 

(Statistiska centralbyrån, 2017). När barns hälsovanor studerats framkommer det att de 

oavsett ålder ägnar allt mer tid framför digitala skärmar (Folkhälsomyndigheten, 2015). År 

2010 använde 7 % av 16-åringarna mobiltelefonen för att surfa på internet, fem år senare var 

andelen 96 % (Statens medieråd, 2015). Efter mätningen år 2015 har befolkningens skärmtid 

(ST), samt internetanvändningen fortsatt öka (Statens medieråd, 2017). De som är 76 år och 

äldre har tidigare använt internet i lägre utsträckning än resten av befolkningen. Nu är det den 

åldersgrupp som ökar sin ST i snabbast takt och snart antas de använda skärmar regelbundet, 

precis som resten av befolkningen. Förekomsten av internetanvändning är nu så hög att den 

inte kan öka mer i de flesta åldersgrupperna. Olika åldersgrupper använder olika typer av 

skärmar, likaså skiljer sig tiden för skärmanvändning åt mellan åldersgrupperna. Generellt är 

det mobiltelefoner som används mest (Internetstiftelsen, 2018).  

 

Psykisk ohälsa är ett globalt växande folkhälsoproblem (World Health Organization [WHO], 

2018a). Det är den tredje främsta orsaken till den totala sjukdomsbördan efter cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar i Europa (WHO, 2018b). Under de senaste 30 åren har den psykiska 

ohälsan ökat. Depression och psykosomatiska besvär är vanligare bland personer med ett 

frekvent användande av digitala skärmar (Folkhälsomyndigheten, 2015). ST är till exempel 

associerat med en högre risk för depression när den överstiger 2 timmar per dag (Liu et al., 

2016).  

 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Det valda fokusområdet har relevans för folkhälsan då ST tycks vara en riskfaktor för psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). WHO (2018a) skriver att psykiska sjukdomar är ett 

växande folkhälsoproblem (WHO, 2018a), samtidigt som användningen av digitala skärm blir 

allt vanligare bland hela jordens befolkning enligt Liu et al. (2016). Globala målen 2030 vill 
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genom delmål 3.4 främja både den psykiska hälsan och befolkningens allmänna välmående. 

Det ska framförallt ske genom preventiva insatser (WHO, 2019b). Stillasittande är en 

riskfaktor för nedsatt psykisk hälsa (WHO, 2018b). Stillasittande bidrar i sin tur till 3,3 % av 

den globala sjukdomsbördan, samt 12% av de totala dödsfallen i OECD-länderna (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). Desto vanligare ST blir, desto större relevans får dess 

konsekvenser för folkhälsan, då ST är den vanligaste orsaken till stillasittande (Liu et al., 

2016). 

 

Hälsans bestämningsfaktorer utgörs av: individuella livsstilsfaktorer, levnadsvillkor och 

arbetsförhållanden, samt generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer 

(Pellmer et al., 2012). Befolkningens ST påverkar flera av dessa faktorer. Den valda 

folkhälsofrågan berör även flera av de svenska folkhälsomålen. Folkhälsomålet levnadsvanor 

berör bland annat fysisk aktivitet och har ett tydligt samband med människors hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). ST berör även folkhälsomålet det tidiga livets villkor. Statens 

medieråd (2015) beskriver barn som den största riskgruppen för internetspel-beroende. ST har 

blivit en allt mer central del av barn och ungdomars liv, då skärmar idag är en naturlig 

fritidsaktivitet för många barn (Statens medieråd, 2015). Även vuxna är en riskgrupp när det 

kommer till problematisk ST, då också deras användning ökar allt mer (De-Sola Gutiérrez, 

Rodríguez de Fonseca & Rubio, 2016). Folkhälsomålet arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö, berör också folkhälsofrågan då användning av datorer och smartphones blivit ett 

vanligt redskap inom de flesta yrken (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2013) skriver att begreppet psykisk ohälsa är brett och innefattar allt från 

psykiska besvär till psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa utgörs av olika symptom som tyder på 

psykisk obalans, exempelvis: stress, oro, ångest och nedstämdhet. De olika symptomen kan 

variera och påverka människors funktionsförmåga på olika sätt. Tillstånden behöver inte vara 

omfattande, utan kan tyda på normala reaktioner som uppkommer vid olika situationer i livet. 

När flera psykiska symtom upplevs samtidigt kan det dock bero på psykisk sjukdom och en 

eventuell diagnos bör utredas. Psykisk sjukdom kan i värsta fall leda till psykisk 

funktionsnedsättning. WHO (2018a) förklarar att det är ett samlingsnamn för bland annat 

depression, bipolär sjukdom och intellektuell utvecklingsstörning. Dessa kännetecknas av en 

kombination olika faktorer såsom tankar, känslor samt beteenden.
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Enligt WHO (2018a) är den ökande psykiska ohälsan ett globalt problem. Det är även ett 

jämställdhetsproblem, då fler kvinnor är drabbade jämfört med männen. Denna tendens syns 

oavsett vilken världsdel som studeras. Depression är en av de främsta orsakerna till 

funktionshinder i hela världen. Globalt lider cirka 300 miljoner människor av depression, av 

dessa är fler kvinnor än män. WHO (2018c) skriver att förekomsten av de psykiska 

sjukdomarna ökade med 16% i Europa mellan åren 2005 och 2015. Förekomsten av psykiska 

sjukdomar bland befolkningen i Europa uppgick till 110 miljoner år 2015, vilket motsvarade 

12% av den totala befolkningen. Av dessa led cirka 44.3 miljoner människor av depression 

och 37.3 miljoner av ångest, fler kvinnor än män var drabbade även i denna region (WHO, 

2018c). Risken att insjukna i depression under sin livstid är i Sverige cirka 36 % för kvinnor 

och 23 % för män (Socialstyrelsen, 2013). Nästan var tredje person i ålder 16-84 år har 

lindriga besvär av ängslighet, oro, eller ångest (Folkhälsomyndigheten, 2017). Hos personer 

med depression och ångest är överdödligheten mer omfattande än hos resten av befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Den årliga kostnaden för depression i Europa uppskattades till totalt 617 miljarder euro år 

2013 (WHO, 2018d). I Sverige uppskattas kostnaderna för psykisk ohälsa till 70 miljarder 

kronor per år (Gustavsson et al., 2011). Hur stor andel av den totala sjukdomsbördan som 

beror på psykiska hälsokonsekvenser kopplat till ST är dock än så länge okänt. 

Socialstyrelsen (2013) skriver att det är svårt att mäta psykisk ohälsa då enkätundersökningar 

som ofta används och har en del brister. Undersökningstypen speglar vanligtvis den 

självupplevda hälsan, vilket kan vara missvisande då olika individer rapporterar sitt mående 

på varierande vis. Ord som beskriver sinnesstämningar kan dessutom ha olika innebörd vid 

olika tillfällen, hos olika personer, samt i olika kulturer. Därtill kan den sociala acceptansen 

av psykisk ohälsa variera i befolkningen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Skärmtid och skärmberoende 

ST är den tid som spenderas framför olika skärmar, exempelvis: tv-apparater, datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner (Hale & Guan, 2014). I Sverige finns det inga tydliga 

rekommendationer för lämplig mängd ST. Däremot publicerade WHO (2019a) riktlinjer 

kopplat till barns ST nyligen. För spädbarn och barn yngre än 1 år rekommenderas inte någon 

ST överhuvudtaget. För barn mellan 2-4 år rekommenderas högst 1 timmes ST per dag, de 

förespråkar dock så lite ST som möjligt. De har inga rekommendationer för äldre barn eller 

vuxna (WHO, 2019a). Liu et al. (2016) rekommenderar att skärmtiden begränsas till under 2 
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timmar per dag oavsett ålder, då de menar att riskfaktorer uppstår redan efter 1 timmes daglig 

användning. Hale och Guan (2014) menar att ST borde begränsas innan läggdags för att inte 

påverka individers sömn eller välmående negativt. Statens medieråd (2017) framför dock att 

det är problematiskt att ge allmänna råd kopplat till ST då benägenheten att använda skärmar 

problematiskt skiljer sig åt mellan individer. 

 

Eftersom barn är en riskgrupp gällande överexponering av skärmar, samt för att bli beroende 

av dessa är det bra om föräldrar samtalar om barnens förhållningssätt till ST i tidig ålder. Barn 

är en riskgrupp på grund av att kritiskt tänkande är något människan lär sig och inget de föds 

med. Kritiskt tänkande kopplat till ST är betydelsefullt ur flera aspekter, dels för att kritiskt 

tyda reklam, sociala medier, samt våldsamma spel och dels för att förhålla sig till tidsåtgången 

framför skärmarna (Statens medieråd, 2017).  

 

Det förekommer ingen medicinsk diagnos med benämningen skärmberoende. Men WHO 

(2018d) har beslutat att lista beroende av data-, tv och/ eller olika online spel i sitt 

klassificeringssystem över olika diagnoser. Trots att skärmberoende inte är någon medicinsk 

sjukdom, menar Meng, Deng, Wang, Guo och Li (2015) att det går att jämföras med andra 

typer av beroenden, även när inte spelande är inblandat. De menar att diagnosen internetspel-

beroende påverkar samma delar av hjärnan som många andra beroenden, och därför går det 

även att jämföras med dessa. Internetspel-beroende påverkar de kognitiva delarna av hjärnan 

som styr impulskontroll, självdisciplin och belöningssystemet. Därför har de med diagnosen 

spelberoende ofta beteende- och/ eller känslomässiga problem. Beroenden är allvarligt ur ett 

folkhälsoperspektiv, allt mer forskning tyder på att det är möjligt att bli beroende av skärmar. 

En av anledningarna till detta är att flera av aktiviteterna på skärmarna triggar hjärnans 

belönings- och bestraffningssystem. Ett osunt förhållningssätt till ST kan precis som andra 

beroenden leda till psykiska problem och svårigheter att klara av det vardagliga livet. 

Humörsvängningar, abstinens och svårigheter att fokusera på andra saker än skärmar är 

tecken på skärmberoende (Meng et al., 2015).   

 

Skärmtidens eventuella påverkan på hälsan 

Liu et al. (2016) menar att det är svårt att avgöra om det är skärmtiden i sig som bidrar till 

psykisk ohälsa, eller om det är livsstilen som skärmtiden medför. Ökad ST bidrar till exempel 

till ökat stillasittande och en mer inaktiv livsstil. Pellmer et al. (2012) skriver att den 

stillasittande livsstilen ökar världen över och att ökningen är störst bland barn och ungdomar. 
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En skyddsfaktor för bibehållen god psykisk hälsa är att vara fysiskt aktiv samt att ha en god 

nattsömn. Dåliga sömnvanor kan leda till ökad stress, samt otillräcklig återhämtning, vilket i 

sin tur är en bidragande orsak till psykisk ohälsa (Pellmer et al., 2012). Att bruka digitala 

skärmar i hög utsträckning kan ha en ogynnsam påverkan på individers sömnvanor (Hale & 

Guan, 2015). 

 

Problemformulering 

I denna studie kommer Socialstyrelsens (2013) definition av psykisk ohälsa att användas. 

Definitionen är bred och inkluderar allt från psykiska besvär till psykisk sjukdom. De skriver 

att psykisk ohälsa utgörs av olika symptom som tyder på psykisk obalans, exempelvis: stress, 

oro, ångest och nedstämdhet. ST kommer att definieras utefter Hale och Guans (2014) 

definition; all tid som spenderas framför digitala skärmar. Det valda ämnet är relativt nytt, 

därför är det av stor betydelse att studera samband mellan ST och psykisk ohälsa. Det finns 

många artiklar som studerar psykisk ohälsa, men få som studerar samband mellan psykisk 

ohälsa och ST.  

 

ST har blivit en central del av människors vardag och är nu den vanligaste orsaken till 

stillasittande, vilket är den största orsaken till flera folkhälsosjukdomar. Överexponering av 

skärmar tycks vara en riskfaktor för det psykiska välmåendet, ändå används det allt mer 

frekvent (Elhai, Dvorak, Levine & Hall, 2017). Det finns samband mellan ST, minskad 

sömnlängd och sömnstörningar vilket påverkar den psykiska hälsan negativt (Hale & Guan, 

2015). Det är av betydelse att öka förståelsen, samt kunskapen om samband mellan ST och 

psykisk ohälsa. Dessutom behövs det mer information om skärmtidens effekt på den psykiska 

hälsan, så att tydliga riktlinjer kopplat till ST kan skapas för alla åldrar (Liu et al., 2016). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa samband mellan ST och psykisk ohälsa. 
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METOD 
  
Design 

Då syftet var att belysa samband mellan ST och psykisk ohälsa valdes en systematisk 

litteraturstudie som design. Bryman (2011) förklarar att en systematisk litteraturstudie är 

lämplig då syftet är att ge en bild av redan befintlig forskning. Genom att sammanställa flera 

olika artiklars metoder och resultat kan bias minimeras. Ytterligare fördelar är att 

studieformen bidrar med tydlighet och transparens. Resultatet av en systematisk 

litteraturstudie kan således ses som en sammanfattning av de inkluderade artiklarna. För att 

resultatet ska vara trovärdigt krävs dock att författarna är objektiva, samt att de inte har någon 

dold hypotes (Bryman, 2011). 

 

Datainsamling 

Inledningsvis användes databaserna Cinahl, Web of Science och PubMed vid sökningen av 

artiklarna för huvuddelen i studien. Dock inkluderades enbart artiklar hittade via PubMed i 

resultatdelen, då det var via den databasen de mest relevanta artiklar anträffades. PubMed är 

världens största medicinska referensdatabas och innehåller cirka tjugo miljoner referenser 

(Backman, 2016). Databasen är relevant för studiens ämne då psykisk ohälsa är associerat till 

medicin och folkhälsa. Valet av artiklar baserades på följande steg: först utfördes sökningar 

med sökorden som presenteras i tabell 1. Sedan lästes rubrikerna på artiklarna som 

sökresultaten resulterade i, detta steg genererade i att majoriteten av träffarna uteslöts. 

Därefter lästes abstracten, i de artiklar som fortfarande ansågs relevanta lästes sedan hela 

artiklarna noggrant. Det slutgiltliga steget var att kontrollera de återstående artiklarna med 

checklistor. Utöver det lästes även ett stort antal artiklar och abstrakt via de sökord som inte 

genererade i någon vald artikel. 

 

Urval 

Studiens urval avgränsades inte till någon specifik region, då forskningsområdet är relativt 

nytt och studiedesignen kräver en variation av originalartiklar att välja bland. Dessutom visar 

Meng et al.’s (2015) forskning att ST påverkar människors hjärnor på liknande sätt oavsett 

var i världen dessa studeras (Meng et al., 2015). Inte heller kön eller ålder avgränsades, då det 

är intressant att studera hur skärmtiden påverkar hela befolkningen. Dessutom använder sig 

alla åldersgrupper av skärmar i stor utsträckning (Statens medieråd, 2017). 
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Artiklar publicerade mellan åren 2009 och 2019 inkluderades i denna studie, vilket 

resulterade i att artiklar som var äldre än tio år exkluderades. Detta gjordes för att öka studiens 

externa validitet, samt för att öka artiklarnas relevans. Istället valdes avgränsningar på 

hälsoeffekterna av ST, det är enbart de negativa psykiska effekterna som inkluderats. De 

positiva psykiska hälsoeffekterna kopplat till ST exkluderades. Samband mellan ST och 

negativa fysiska hälsokonsekvenser valdes också bort. Enbart artiklar som var skrivna på 

engelska och de som studerar människor inkluderades. Ett annat inklusionskriterie var att 

enbart inkludera artiklar som var hämtade från vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga 

skrifter från böcker och andra källor valdes bort. Bryman (2011) menar att det kan leda till att 

relevant forskning exkluderas. Fördelen är att artiklarna håller hög standard, samt att de går 

att hitta i databaser såsom PubMed. Bara artiklar som var peer reviewed inkluderades i 

studien, vilket innebär att dessa artiklar är kvalitetsgranskade (Bryman, 2011). För att få redan 

på om en artikel var peer reviewed användes databasen Ulrichsweb. Databasen WorldCat 

Discovery användes sedan för att hitta artiklarna i fulltext. 

Tabell 1  
Tabell för artikelsökning, sökningar som genererade i minst 1 vald artikel presenteras.  

Datum för 
sökning Databas Söktermer Antal 

träffar 
Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 
Antal inkluderade 
artiklar för analys 

01-04- 
2019 PubMed Mental health phones 199 26 7 3 

01-04- 
2019 

PubMed 
Depression cellphone 

use 
242 20 6 1 

02-04- 
2019 PubMed 

Screen time mental 

health NOT screening 
140 16 5 2 

03-04- 
2019 PubMed 

Mental health AND 

smartphones 
321 31 8 1 

04-03- 
2019 PubMed 

Screen time mental 

illness NOT screening 
306 30 12 4 

05-04- 
2019 PubMed 

Gaming addiction 

mental health 
191 24 4 1 

05-04- 
2019 PubMed 

Television use mental 

health 
325 27 8 3 
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06-04- 

2019 
PubMed 

Internet addiction 

mental NOT cancer 

NOT screening 
313 46 10 4 

08-04- 

2019 
PubMed Smartphone addiction 297 11 4 2 

 

Analys 

Analysen av artiklarna skedde enligt en systematisk textkondensering (Malterud, 2014). Vi 

började med att läsa artiklarna ett flertal gånger för att bilda oss en god uppfattning av dem. 

Därefter urskildes preliminära teman, de berörde alla psykisk ohälsa. I nästa steg diskuterades 

de olika temana, vilket ledde fram till koder. Dessa baserades på vilka psykiska tillstånd som 

var vanligast. Koderna användes som underlag för att sortera meningsbärande enheter i 

kodgrupper. Därefter delades varje kodgrupp in i subgrupper som förtydligade olika 

perspektiv av innehållet i kodgrupperna. Sedan skapades kategorier genom att innehållet i 

varje kodgrupp sammanfattades. Kategorierna ledde slutligen till teman som presenteras i 

resultatdelen under dessa underrubriker: ångest, stress, depression och övriga psykiska besvär. 

Objektivitet var en viktig del vid genomläsningen av texten, för att den egna förståelsen inte 

skulle påverka processen och därmed medföra bias. Malterud (2014) menar att det är 

betydelsefullt att vara flexibel i analysprocessen då det är nödvändigt att kunna röra sig 

mellan de olika analysstegen under arbetets gång, vilket togs hänsyn till.  

 

Etiska överväganden 

En systematisk litteraturstudie valdes som design då den passar in på syftet, samt inte kräver 

något etiskt godkännande (Bryman, 2011). I denna studie inkluderades enbart artiklar som 

hade tillstånd från en etisk kommitté ifall det var nödvändigt för studiemetoden, eller där 

forskarna redogjort deras etiska förhållningssätt på ett tydligt sätt. Ur ett etiskt perspektiv är 

det av stor betydelse att tydliggöra källor korrekt för att undvika plagiat, samt tydliggöra vad 

informationen ursprungligen kommer ifrån (Bryman, 2011). Därför användes American 

Psychological Association referenshanteringssystem. Diskussioner om etiska överväganden 

har skett kontinuerligt under arbetets gång. Bryman (2011) skriver att det är av betydelse att 

granska vetenskapliga artiklars validitet och reliabilitet. De valda artiklarna studerades därför 

kritiskt för att säkerhetsställa både dess validitet och reliabilitet. Strobe statement checklistor 

användes som verktyg vid granskningen. Utöver det jämfördes artiklarnas syften med 

resultaten. Bryman (2011) menar att det är viktigt att ha en tydlig röd tråd genom hela studien, 
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samt att mäta det som är avsett att mätas (Bryman, 2011). Vi valde därför att studera 

metoddelen kritiskt, några egna tester för att säkerhetsställa artiklarnas reliabilitet gjordes 

dock inte. Denna studie strävade efter hög replikation. Bryman (2011) förklarar att detta är 

genomförbart genom att minimera författarnas påverkan på studiens resultat. Resultaten från 

de valda artiklarna beskrevs därför så neutralt som möjligt, utan att vinklas till önskvärt håll. 

Under arbetets gång eftersträvades både noggrannhet och tydlighet under alla moment. 
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RESULTAT 

 

Av de insamlade artiklarna är 18 tvärsnittsstudier, 2 kohortstudier och 1 har longitudinell 

studiedesign. 10 studier utfördes i Asien, 7 i Europa, 2 i Nordamerika, 1 i Oceanien och 1 

inkluderade alla spansktalande länder. Majoriteten av de valda artiklarna studerade allmän ST, 

medan vissa artiklar enbart inkluderade en form av skärmar, till exempel mobiltelefoner. Alla 

artiklar visade på samband mellan ST och någon form av psykisk ohälsa eller symptom på 

psykisk ohälsa. De mest förekommande psykiska symptomen presenteras under 

resultattabellen i de olika temana.  

 

Tabell 2 

Resultattabellen visar en översikt av de valda artiklarna. 
Studie Design Studie- 

population 
Land Syfte Huvudresultat 

Pedrero- 
Pérez et al.  
(2018)  

Tvärsnittsstudie Alla åldrar,  
1290 deltagare 

Alla 
spansk- 
talande 
länder  

Förstå hälsoproblem 
kopplat till 
skärmberoende och om 
det är relaterat till 
psykiska problem, såsom 
stress och svårigheter att 
sluta använda skärmar. 

Problematisk användning av 
skärmar hade ett samband med 
ökad risk för dålig psykisk 
hälsa och stress. 

Ikeda och 
Nakamura (2013)  

Tvärsnittsstudie  Högstadieelever, 
2785 deltagare 

Japan Studera sambandet 
mellan mobilanvändning 
och psykisk ohälsa. 

Ökad mobiltelefonanvändning 
var associerat med psykisk 
ohälsa: depression, 
överspänning, stress och 
trötthet. 

Augner och Hacker 
(2011)  

Tvärsnittsstudie 17-35 år,  
196 deltagare 

Österrike Studera hög frekvens av 
mobilanvändning och 
negativa psykiska 
hälsoeffekter. 

Hög mobilanvändning hade ett 
samband med psykisk ohälsa: 
kronisk stress, låg självkänsla 
och depression. 

Thomée, 
Härenstam och 
Hagberg 
(2011)  

Kohortstudie  
med 1 års 
uppföljning 

20–24 år,  
4156 deltagare 

Sverige  Undersöka om det finns 
ett samband mellan 
psykosociala aspekter av 
mobiltelefon-användning 
och psykiska symptom. 
  

Hög frekvens av 
mobiltelefonanvändning var en 
riskfaktor för stress, 
sömnstörningar och symtom på 
depression. 

Maras et al.  
(2015)  
  
  

Tvärsnittsstudie Studenter i  
7–12: klass,  
2484 deltagare 

Kanada Studera samband mellan 
ST, depression och 
ångest. 

Tv-spel och datoranvändning 
var associerat med depressiva 
symtom, medan endast tv-spel 
är associerat med ångest. 
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Twenge och 
Campbell  
(2018)  

Tvärsnittsstudie 2-17 år,  
40337 deltagare 

Usa Undersöka samband 
mellan ST och psykisk 
ohälsa. 

Högre ST resulterade i högre 
sannolikhet att få diagnoserna 
depression, ångest, eller andra 
mentala problem: känsla av 
oro, känsla av hopplöshet, 
sociala problem. 

Kawabe, Horiuchi, 
Ochi, Oka och 
Ueno  
(2016)  

Tvärsnittsstudie 12-15 år,  
853 deltagare 

Japan  Studera samband mellan 
mobilanvändning, 
internetberoende och 
dess riskfaktorer, samt 
mentala hälsoproblem.  

Det observerades ett statistiskt 
signifikant samband mellan 
internetberoende och psykiska 
problem: självmordstankar och 
depression. 

Gupta, Maroof, 
Khan, Rajoura och 
Srivastava  
(2018)  

Tvärsnittsstudie Över 18 år,  
377 deltagare 

Indien Ta reda på om 
internetberoende kan 
associeras med 
depression, ångest och 
stress, samt vilka 
riskfaktorerna är. 

Mobilberoende och hög 
användning av skärmar hade 
ett samband med depression, 
ångest och stress. 

Grøntved (2015)  Kohortstudie, 
med 12 års 
uppföljning 

Ungdomar,  
435 deltagare 

Danmark Studera sambandet 
mellan ST bland 
ungdomar och depressiva 
symptom i det tidiga 
vuxenlivet.  

För varje timme som 
spenderades framför skärmar 
ökade risken för depression. 

Shiue (2015)  Tvärsnittsstudie 4-14 & 16-99 år, 
9709 deltagare 

Skottland  Studera förhållandet 
mellan ST och 
kardiovaskulär, 
andnings-, psykisk och 
psykiatrisk hälsa och 
välbefinnande för att 
identifiera korrelationer 
mellan ST och 
hälsotillstånd. 

Mer ST resulterade i lägre 
mental hälsa: energilöshet, 
dålig självkänsla, känsla av 
hopplöshet, saknat intresse för 
andra människor, nedstämdhet 
och känslan av att känna sig 
oälskad.  

Cao et al. (2011)  Tvärsnittsstudie 11-16 år,  
5003 deltagare 

Kina
  

Studera samband mellan 
ST, fysisk aktivitet och 
självrapporterade 
psykiska problem. 

Hög ST var en riskfaktor för 
depressiva symtom, låg 
självkänsla och ångestsymtom.  

Männikkö, Billieux 
och Kääriäninen 
(2016) 

Tvärsnittsstudie 13-24 år,  
293 deltagare 

Finland  Identifiera problematiskt 
spelbeteende och 
utvärdera dess samband 
med psykiska, sociala 
och fysiska 
hälsosymtom.    

Problematiskt spelbeteende var 
relaterat med psykiska 
hälsoproblem: allmän trötthet, 
låg tillfredsställelse med livet, 
depression och 
ångestsymptom. 

Mundy, Canterford, 
Olds, Allen och 
Patton (2016) 
  

Tvärsnittsstudie 8-9 år,  
876 deltagare 

Australien Undersöka samband 
mellan känslomässiga 
och beteendemässiga 
problem, samt 
elektronisk 
medieanvändning. 

Elektronisk medieanvändning 
är associerat med 
känslomässiga problem, såsom: 
humörsvängningar, problem 
med nära relationer och ilska.  
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Wu et al. (2017) Longitudinell 
studie 
med 1 års 
uppföljning på 
en 
tvärsnittsstudie 

Vuxna,  
2521 deltagare 

Kina Undersöka relationerna 
mellan ST och mentala 
hälsoproblem, samt 
undersöka om ökad ST 
leder till ökade psykiska 
problem. 

Högre ST eller en ökning av 
ST vid uppföljning var 
associerat med högre risk för 
ångest, depression och 
psykiska sjukdomar. 

Goldfield et al. 
(2016)  

Tvärsnittsstudie 14-18 år,  
358 deltagare 

USA Undersöka sambandet 
mellan ST och typ av ST, 
samt depressiva symptom 
hos överviktiga 
ungdomar.  

ST, speciellt användning av 
dataspel och datorer var 
associerat med svårare 
depressiva symtom (både 
kognitiva och affektiva). 

Saquib et al. (2017)  Tvärsnittsstudie Gymnasieelever, 
16-19 år,  
276 deltagare 

Saudi- 
arabien  

Bedöma förekomsten av 
missbruk av tv-spel och 
dess samband med 
mental hälsa bland 
gymnasieelever. 

Beroende av tv-spel var 
associerat med psykisk ohälsa: 
ångest, social dysfunktion och 
svår depression. 

Choi, Park och Cha 
(2017)  

Tvärsnittsstudie Mellan- och 
gymnasieelever, 
1248 deltagare 

Sydkorea Identifiera samband 
mellan psykisk hälsa och 
internetanvändning. Samt 
tillhandahålla riktlinjer 
för att minska 
överanvändning av 
internetbaserade skärmar.  

Dessa samband påträffades 
mellan internetanvändning och 
psykisk ohälsa: somatisering, 
tvångssyndrom, 
överkänslighet, depression, 
ångest, fientlighet, fobisk 
ångest, paranoida 
föreställningar och 
aggressionsproblem, samt 
abstinenssymptom. 

Alonso och 
Romero (2017)  

Tvärsnittsstudie 8-16 år,  
88 deltagare 

Spanien Analysera förhållandet 
mellan problematisk 
användning av tv-spel 
och internet, samt 
personlighetsdrag och 
beteendeproblem. 

Problematisk tv-spels 
användning associerat med 
ångest och depression. 
Aggressivitet var associerat 
med hög tv-spels användning 
och internetanvändning. Medan 
låg öppenhet, sociala problem, 
impulsivitet, samt 
uppmärksamhetsproblem 
enbart var associerat med hög 
internetanvändning. 

Al-Gamal, 
Alzayyat och 
Ahmad (2015)  

Tvärsnittsstudie Universitets- 
studenter,  
17-49 år,  
587 deltagare 

Jordan Mäta förekomsten av 
internetberoende och 
dess samband med 
psykisk ohälsa och 
copingstrategier. 

Högre andel tid spenderad 
framför internet resulterade i 
högre stressnivåer, ökad 
nervositet, samt ökad ilska. 

Demiric, Akgönül 
och Akpinar (2015)  

Tvärsnittsstudie Universitets- 
studenter,  
319 deltagare 

Turkiet Undersöka förhållandet 
mellan smartphones, 
sömnkvalitet, depression 
och ångest. 

Depression och ångest var mer 
förekommande i 
användargruppen med hög 
smartphoneanvändning, 
jämfört med gruppen med låg 
smartphoneanvändning. 

Alhassan et al. 
(2018)   

Tvärsnittsstudie 18 år och uppåt, 
935 deltagare 

Saudi- 
arabien  

Undersöka prevalensen 
och faktorer associerade 
med smartphone- 
missbruk och depression. 

Ett samband mellan hög 
smartphoneanvändning och 
depression hittades.  
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Stress 

Av de 21 valda artiklarna presenteras 7 under detta tema då de berör stress.  

I Pedrero-Pérez et al.’s (2018) artikel framkom det att problematisk användning av skärmar 

har ett samband med upplevd stress. Hälften av deltagarna uppfyllde kraven för problematisk 

skärmanvändning och artikeln visade på ett samband mellan skärmanvändning och stress. I 

artikeln studerades internetanvändning, mobiltelefoner, tv-spel, direktmeddelanden och 

sociala medier. Det framkom att tv-spel och mobiltelefoner inte hade ett lika tydligt samband 

med stress som de resterande skärmarna. Den totala skärmtiden hade dock ett samband med 

stress. Artikeln innefattade alla spansktalande länder och resultatet tyder på att det inte finns 

några skillnader mellan länderna. Det framkom dock skillnader mellan könen, kvinnor med 

hög ST var mer stressade än män med hög ST.   

 

Gupta et al. (2018) kom fram till att de med internetberoende och hög användning av 

mobiltelefoner hade 3,4 gånger högre sannolikhet att drabbas av stress, jämfört med de som 

inte hade ett internetberoende. Artikeln fann även att stress tycks vara en riskfaktor för 

mobilberoende. Även Ikeda och Nakamura (2013) fann att ökad användning av 

mobiltelefoner var associerat med ogynnsam psykisk hälsa, bland annat stress. Thomée et al. 

(2011) fann att kvinnorna upplevde mer stress av sina mobiltelefoner än männen. Kvinnor 

med hög mobilanvändning associerades med både allmän stress samt stress att känna sig 

konstant tillgänglig, medan det enbart var associerat med att känna sig konstant tillgänglig för 

män. Totalt var hög mobilanvändning en riskfaktor för stress hos båda könen. I Augner och 

Hacker’s (2011) forskning studerades olika typer av skärmar, det framkom att kvinnorna 

använde skärmar mer problematiskt än männen. Kvinnorna var även mer stressade än 

männen. De med hög ST var totalt sett mer stressade än de med låg ST. I deras forskning 

framkommer det att ST kan leda till kronisk stress. Även Saquib et al. (2017) fann att kvinnor 

med hög ST var mer stressade än de män som hade lika hög, eller högre ST. Även de 

kvinnorna med låg ST var mer stressade än männen. Al-Gamal et al. (2015) fann att individer 

som spenderade mycket tid framför skärmar hade högre stressnivåer. 

 

Ångest och ångestsyndrom 

11 av 21 artiklar fanns ett samband mellan ST och ångest eller ångestsyndrom. Av dessa visar 

3 artiklar på samband mellan tv-spel och ångest. Wu et al. (2017) fann att högre ST eller en 

ökning av ST vid uppföljningstiden i sin kohortstudie var associerat med en högre risk för 

ångest. Choi et al. (2017) fann ett betydande samband mellan internetanvändning och ångest. 
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Dessutom framkommer det i Männikkö et al.’s (2016) artikel att problematiskt spelbeteende 

är relaterat med psykiska hälsoproblem, bland annat ångestsymtom. Twenge och Campbell 

(2018) fann att högre ST resulterade i högre sannolikt att få ångest. 14 till 17-åringar som 

spenderade mer än 7 timmar per dag framför skärmar hade dubbelt så stor risk att någonsin ha 

blivit diagnostiserade med ångest, jämfört med de som spenderade cirka 1 timme per dag 

framför skärmar. Dessutom var det större sannolikhet att de som använde skärmar i stor 

utsträckning tidigare diagnostiserats med ångest. Förskolebarn som använder skärmar i hög 

utsträckning har dessutom lättare att drabbas av ångest när de föreslogs byta aktiviteter.  

 

Demiric et al. (2015) fann att ångest var mer förekommande i användargruppen med hög 

smartphoneanvändning, jämfört med gruppen som hade låg smartphoneanvändning. 

Kvinnorna i studien var mer beroende av sina smartphones än männen. Ingen skillnad kunde 

dock hittas kopplat till ålder. Gupta et al.’s (2018) resultat visar att internetberoende och 

ångest har ett samband. Cao et al.’s (2011) artikel visar på liknande resultat, att hög ST var en 

högre risk för ångestsymtom. Maras et al. (2015) studerade tiden spenderad framför tv, tv-spel 

och datorer och dess samband med depression och ångest. De kunde inte hitta något samband 

mellan tv-tittande, datorer och ångest, utan endast samband mellan tv-spel och ångest. Maras 

et al.’s (2015) resultat går därför delvis emot Gupta et al.’s (2011) resultat då datorer 

vanligtvis används till internetanvändning. Även Alonso och Romero’s (2017) samt Saquib et 

al.’s (2017) artiklar visar på samband mellan ångest och tv-spel. I Saquib et al.’s (2017) 

forskning framkommer det att flickor har en högre risk att drabbas av ångest när de spelar tv-

spel i hög utsträckning, jämför med pojkar. 

 

Depression 

16 av 21 artiklar hittade ett samband mellan ST och depression, nedan presenteras dessa. I 

temat framkommer vissa motstridiga resultat kopplat till tv-tittande och depression. 

Grøntved’s (2015) kommer fram till att tv-tittande och depression har ett samband, medan 

Goldfield et al. (2016) och Maras et al (2015) inte hittar detta samband när de studerar samma 

faktorer. Twenge och Campbell (2018) studerade barn och ungdomar. De som spenderade 1 

timme per dag framför skärmar hade hälften så liten risk att någonsin ha diagnostiserats med 

depression, jämfört med de som spenderade över 7 timmar per dag framför skärmar. De kom 

även fram till att mer ST resulterade i ökad risk för depression jämfört med mindre ST. I 

Grøntved’s (2015) artikel framkom att både hög andel tv-tittande och allmän ST resulterade i 

ökad risk för både milda, måttliga, och svåra depressiva symtom. För varje extra timme 
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framför skärmar ökade risken för depression. Även Wu et al.’s (2017) fann ett statistiskt 

signifikant samband mellan ST och depression.  

 

Ikeda och Nakamura (2013) fann att hög mobiltelefonanvändning var associerat med ökad 

risk för depression. Gymnasieelever som använde sin mobiltelefon mer än 4,7 timmar per dag 

hade högre risk att drabbas av depression. Även Augner och Hacker’s (2011), samt Demiric et 

al.’s (2015) resultat visar att depression har ett samband med hög mobilanvändning. Likaså 

hittade Alhassan et al. (2018) ett samband mellan hög smartphoneanvändning och depression. 

Resultatet visade på en statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. Den yngre 

åldersgruppen hade en högre andel smartphoneanvändning jämfört med de äldre 

åldersgrupperna, den yngre åldersgruppen var även deprimerade i högre utsträckning än de 

äldre. 

 

Thomée et al. (2011) studerade sambandet mellan mobilberoende och olika symptom på 

depression, dessa var: att känna sig nere, ha lite lust att göra saker, känna sig deprimerad och 

att livet känns hopplöst. Av männen var det 27 % som hade 1 av symptomen och 24 % som 

hade 2 av symtomen. Av kvinnorna var det 30 % som hade 1 av symptomen och 34 % som 

hade 2 av dessa symptom. Kawabe et al. (2016) och Choi et al. (2017) observerade ett 

signifikant samband mellan internetberoende och depression. Kawabe et al. (2016) fann dock 

även en könsskillnad mellan hur män respektive kvinnor spenderade sin tid framför skärmar. 

Män spenderade mer tid framför tv-spel och andra digitala spel, medan kvinnorna spenderade 

sin tid framför datorer, surfplattor och mobiltelefoner utan att spela på dessa i lika hög 

utsträckning. Även Gupta et al. (2018) fann ett samband mellan internetberoende och 

depression. Sannolikheten att drabbas av depression för de med hög ST var 2,6 gånger större 

jämfört med de individer som hade låg ST. De menar dock att det är oklart om det är 

deprimerade personer som drar sig till skärmar eller om det är skärmarna som gör personerna 

deprimerade.  

 

Goldfield et al. (2016) studerade tv-tittande, tv-spel och datorer kopplat till depression. I 

artikeln framkom det att ST och då särskilt dataspel och datorer var associerat med depressiva 

symptom, detta samband framkom dock inte mellan tv-tittande och depression. De studerade 

även om det fanns några skillnader mellan flickor och pojkar, men hittade inget sådant 

samband. Alonso och Romero (2017) och Saquib et al. (2017) kom fram till att problematisk 

användning av tv-spel har ett samband med depression. Saquib et al.’s (2017) resultat visade 
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även på att flickornas medelvärde för svår depression var högre än pojkarnas. Maras et al. 

(2015) fann att både tv-spel och datoranvändning var associerade med depressiva symtom, 

detta samband hittades dock inte när enbart depression och tv-tittande studerades. Depression 

har ett samband med problematiskt spelbeetende enligt Männikkö et al. (2016). 

 

Övriga psykiska besvär 

12 artiklar kunde kategoriseras under detta tema, dessa berör övriga psykiska besvär kopplat 

till ST då de inte fanns tillräckligt många artiklar för att generera i ytterligare ett eget, mer 

specifikt tema. Pedrero-Pérez et al. (2018) kom fram till att ST har ett samband med 

koncentrationssvårigheter, emotionella kontrollproblem, låg motivation och sociala 

beteendeproblem. Det framgår dock inte om det är skärmarna som orsakar ovanstående, eller 

om det är personerna med dessa problem som använder skärmar i högre utsträckning. 

Twenge och Campbell (2018) skriver att högre ST resulterade i ökad risk att få mentala 

problem såsom känsla av oro, känslan av hopplöshet och sociala problem. ST 1 timme om 

dagen är kopplat till gradvis lägre psykologiskt välbefinnande. Sambandet mellan hög ST och 

minskat psykiskt välbefinnande var högre bland ungdomar än hos barn. Förskolebarnen med 

hög ST hade svårigheter att lugna sig när de var uppe i varv och mindre benägna att byta 

uppgifter utan att känna ilska. Den största effektstorleken handlade om självkontroll som 

innefatta uthållighet, att fullborda enkla uppgifter, samt att lätt bli distraherad. Både höga och 

måttliga användare av skärmar visade tecken på lägre självkontroll än de som använde 

skärmar mindre frekvent. Al-Gamal et al. (2015) fann att desto mer tid spenderad framför 

internet resulterade i högre nivåer av nervositet och känslan av att saker kändes utanför deras 

kontroll. Twenge och Campbell (2018) hittade ett samband mellan ST och ilska. Choi et al.’s 

(2017) resultat visade på ett samband mellan internetanvändning och tvångssyndrom, 

överkänslighet, fientlighet, paranoida föreställningar samt abstinenssyndrom.  

 

Männikkö et al.’s (2016) artikel visar att problematiskt spelbeteende är relaterat med låg 

livstillfredsställelse. Hög tillfredsställelse med livet minskade istället sårbarheten för 

problematiskt spelbeteende. Alonso och Romero (2017) kommer fram till att individer med 

både problematisk tv-spels användning och internetanvändning har högre risk att bli 

aggressiva. Medan enbart problematisk internetanvändning var associerat med låg öppenhet, 

sociala problem, impulsivitet, samt uppmärksamhetsproblem. Högre odds för psykiska 

problem hittades hos pojkarna, jämfört med flickorna, när sambandet mellan hög tv-spels 

användning och psykisk ohälsa studerades. Inga skillnader hittades dock mellan könen när 
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enbart internetanvändning jämfördes. Saquib et al. (2017) fann däremot att sambandet mellan 

tv-spel och social dysfunktion var tydligare hos flickor än hos pojkar, för båda könen fanns 

det dock ett statistiskt signifikant samband. Gällande genus fann Ikeda och Nakamura (2013) 

olika resultat hos kvinnor och män. Hos männen var mobiltelefonanvändning associerat med 

ängslighet, vilket inte var fallet för kvinnorna. 

 

Mundy et al’s. (2016) resultat visar att varje ökad timme som pojkar tittade på tv var 

associerad med ökad risk för hyperaktivitet och koncentrationsproblem. Detta samband fanns 

inte när datorer studerades. Risken ökade att användargruppen skulle drabbas av emotionella 

problem för varje extra timme spenderad framför tv-spel. Inte heller det sambandet gick att 

finna bland flickorna. De fann heller inga samband mellan datoranvändning och emotionella 

problem, eller beteendeproblem för varken pojkar eller flickor (Mundy et al., 2016).  

 

Shiue (2015) kom fram till att mer ST resulterade i ökad risk för lägre självskattad mental 

hälsa, samt mer känslomässiga och beteendemässiga problem. Mer specifikt var dessa: 

energilöshet, dålig självkänsla, känsla av hopplöshet, avsaknad av intresse för andra 

människor, nedstämdhet, samt känslan av att känna sig oälskad. Varje extra timme framför 

skärmar resulterade i mer psykiska problem. Även Cao et al.’s (2011) artikel visade att de 

med hög ST hade högre risk för låg självkänsla. Dessutom visar Augner och Hacker’s (2011) 

resultat på samband mellan låg självkänsla och hög mobilanvändning. 
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DISKUSSION  
  

Metoddiskussion 

Den valda studiedesignen var lämplig som metod då den uppfyllde studiens syfte. Bryman 

(2011) skriver att svagheten med systematiska litteraturstudier är risken för felaktiga 

slutsatser ifall valet av granskade artiklar inte sker slumpvis (Bryman, 2011). Artiklarna har 

därför samlats in på ett systematiskt vis via erkända databaser vilket ökar studiens reliabilitet 

samt minimerar urvalsbias. Bryman (2011) skriver att designens styrka är att den kan 

sammanställa stora mängder information. Denna studie lyckades totalt sammanställa 21 

studier med liknande syften, att undersöka samband mellan ST och psykisk ohälsa. Bryman 

(2011) menar att det är en etisk princip att andra kan ta del av publicerade studier. För att följa 

denna princip, samt för att öka kunskapen om samband mellan ST och psykisk ohälsa 

kommer studien därför publiceras för allmänheten på DiVA portal.  

 

Valet av analysmetod passade även in på syftet, men andra metoder så som exempelvis 

kvantitativ innehållsanalys hade också kunnat användas för att analysera studiens resultat. Det 

hade kunnat förenkla analysprocessen då Bryman (2011) skriver att det är en vanlig och 

lättanvänd analysmetod. De inkluderade artiklarna är peer reviewed. De har även gåtts 

igenom med Strobe statements checklistor, detta för att försäkra att de är etiskt korrekta samt 

håller hög kvalité. En betydande faktor för denna studie gällande etik, var att undvika plagiat 

genom att referera korrekt. Ytterligare en faktor var att inte förvränga de valda artiklarnas 

resultat mot önskad riktning, för att på så vis minimera bias.  

 

Datainsamling 

18 av de 21 analyserade artiklarna använde sig av tvärsnittsdesign. Bryman (2011) skriver att 

denna typ av studiedesign inte kan visa på orsakssamband utan enbart på samband. 

Kohortstudier och longitudinella studier kan dock visa på orsakssamband (Bryman, 2011), 

därför är det av värde att 2 kohortstudier, samt 1 longitudinell studie finns med i resultatdelen, 

trots att det inte är orsakssamband som studerats. Bryman (2011) menar att kohortstudier kan 

förekomma både med och utan kontrollgrupper, de studierna med kontrollgrupper visar på ett 

ännu starkare orsakssamband än de utan (Bryman, 2011). De inkluderade kohortstudierna har 

dock inga kontrollgrupper, utan följer en och samma studiepopulation över tid. Ytterligare en 

styrka med att 3 av artiklarna använder sig av longitudinella studiedesigner, är att det stärker 
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sambandet mellan ST och psykisk ohälsa. Bryman (2011) skriver att longitudinella studier 

mäter vid flera olika tillfällen, så med hjälp av denna studiedesign minimeras risken att 

nuvarande hälsotillstånd av en slump upplevs vid ett givet tillfälle. Vilket annars kan vara 

fallet vid mätning av tvärsnittsstudier.  

 

Det är en svaghet att majoriteten av de valda tvärsnittsstudierna använder sig av 

enkätundersökningar då det finns tydliga begränsningar med denna form av mätmetod. 

Socialstyrelsen (2013) skriver att det är svårt att mäta befolkningens psykiska ohälsa med 

hjälp av enkätundersökningar, då olika individer benämner sina känslor på olika vis. 

Dessutom kan sinnesstämningar uppfattas olika av olika personer, psykisk ohälsa kan bland 

annat vara mer eller mindre accepterat inom vissa befolkningsgrupper (Socialstyrelsen, 2013). 

En annan begränsning med denna studie är att den inte har någon inklusionskriterie gällande 

typ av mätinstrument kopplat till psykisk ohälsa. Eftersom olika artiklar använt sig att olika 

mätinstrument kan det påverka resultatet och studiens reliabilitet. En faktor som kan påverka 

reliabiliteten är att de flesta av artiklarna baseras på självrapporterad data. På grund av det 

behövs denna studies resultat tolkas med viss försiktighet.  

 

Ytterligare en begränsning med denna studie är att enbart artiklar publicerade på databasen 

PubMed inkluderats i resultatdelen, detta kan ha bidragit till urvalsbias. Fler sökningar med 

andra sökord hade kunnat genomföras för att hitta fler relevanta resultat. Artiklar söktes även 

på databaserna Cinahl och Web of Science, det gav dock inget önskvärt resultat. Dessa 

sökningar hade kunnat utökas för att på så vis öka chansen att sökningarna genererade i fler 

relevanta artiklar, vilket hade kunnat leda till ett större kunskapsunderlag. Dock lades mycket 

tid ner på sökprocessen, av de sökord som genererade i valda artiklar lästes 3610 titlar, 230 

abstrakt och 64 hela artiklar noggrant.  

 

Urval 

Ett exklusionskriterie var att utesluta artiklar som var äldre än 10 år. Då ämnet rör ST och Liu 

et al. (2016) skriver att den digitala utvecklingen expanderar i högt tempo, hade artiklar 

publicerade inom 5 år kunnat inkluderas och äldre artiklar än så exkluderas. Detta hade 

möjligtvis stärkt den interna validiteten än mer. Ifall detta exklusionskriterie tillämpats hade 4 

artiklar exkluderats från denna studie. Att 17 artiklar hade klarat även detta exklusionskriterie 

visar dock att studiens interna validitet är hög även i detta avseende. Eftersom utvecklingen 

går fort är det svårt för forskningen att följa det höga tempot. På grund av det kan forskning 
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som rör ST snabbare bli inaktuell jämfört med forskning inom andra områden. Ett 

exklusionskriterie var att utesluta artiklar som visade på samband mellan positiva psykiska 

hälsoeffekter och ST. Eftersom WHO (2018a) skriver att den psykiska ohälsan ökar världen 

över och blivit ett stort folkhälsoproblem, ansågs denna inriktning mest relevant ur ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv. Positiva aspekter kan dock vara minst lika relevanta, då det 

är viktigt att ta reda på vilka faktorer som främjar den psykiska hälsan. Då avgränsningar ändå 

var nödvändiga valdes därför detta syfte. Inga kvalitativa artiklar är inkluderade i denna 

studie, det var dock inte ett avsiktligt exklusionskriterie. Kvalitativa artiklar påträffades inte 

under rådande sökprocess. Med andra sökkriterier hade kvalitativa artiklar eventuellt 

påträffats. Kvalitativa artiklar hade kunnat ge en djupare förståelse av bakomliggande 

mekanismer.  

 

Ingen region exkluderades i urvalsprocessen, det är dock värt att uppmärksamma att inga 

studier från Afrika är med vilket försämrar generaliserbarheten. Det kan bero på att länder i 

Afrika inte kommit lika långt med den tekniska utvecklingen jämfört med länder i andra 

världsdelar. Internet World Stats (2019) skriver att 37 % av befolkningen i Afrika använder 

internet jämfört med övriga världen där medelvärdet är 60 % (Internet World Stats, 2019). 

Eftersom ingen avgränsning valdes gällande ålder tenderar resultatet att bli brett, då barn och 

vuxna kan reagera olika på skärmar/ST. Nackdelen med att studera hela befolkningen och inte 

välja en specifik åldersgrupp är att vissa åldersgrupper blivit överrepresenterade. I denna 

studie förekommer resultat rörande barn och unga vuxna i större utsträckning. Det kan bero 

på att denna åldersgrupp är mer frekventa användare av skärmar än den äldre befolkningen, 

vilket kan ha lett till att forskare därför valt att studera dessa. Hade en särskild åldersgrupp 

valts att studeras hade ett större antal artiklar rörande just denna åldersgrupp eventuellt kunnat 

påträffats, vilket hade kunnat leda till ett mer specifikt resultat. Fördelen med att studera hela 

befolkningen är att det finns ett större antal artiklar att välja bland. I resultatdelen framgår det 

att samma tendenser finns bland alla åldrar, hög ST har ett samband med psykisk ohälsa 

oavsett vilken åldersgrupp som studeras. Hade inte samma tendenser funnits i alla 

åldersgrupper hade även detta kunnat urskiljas i och med att alla åldrar inkluderats i denna 

studie. På liknande vis finns det för- och nackdelar gällande urvalskriterierna kopplat till 

region och kön. Fördelen med att inte avgränsa till en specifik region, eller ett visst kön, är att 

resultatet blir mer övergripande och generaliserbart. Oberoende av vilken region eller vilket 

kön som studeras tycks det finnas ett samband mellan ST och psykisk ohälsa.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa samband mellan ST och psykisk 

ohälsa. Studiens resultat visar att alla de 21 inkluderade artiklarna finner ett samband mellan 

ST och psykisk ohälsa. Elhai et al.’s (2017) översiktsstudie visar på liknande resultat. De 

studerar sambandet mellan mobiltelefonanvändning och psykisk ohälsa och finner även de ett 

samband mellan dessa faktorer, det stärker denna studies interna validitet. 

 

I dagens samhälle är det svårt att begränsa skärmtiden. ST är numera vanligt förekommande 

på både arbetsplatser, skolor och universitet. Att arbeta framför skärmar hela dagar och sedan 

fortsätta kolla på skärmar efter arbetstid tycks vara problematiskt. Den tid som spenderas 

framför skärmar hade kunnat läggas på andra aktiviteter som istället är positivt för 

människors mentala mående, exempelvis träning och sociala aktiviteter. Liu et al., (2016) 

skriver att även sömnen kan påverkas negativt av hög ST, då det finns en risk att skärmtiden 

gör att individer väljer att sova mindre och istället ägna tid åt skärmarna under kvällstid. Det 

finns ett samband mellan ST och minskad fysisk aktivitet då de som spenderar tid framför 

skärmar vanligtvis är stillasittande. Pellmer et al. (2012) skriver att fysisk aktivitet är en 

skyddsfaktor för den psykiska hälsan. Även sömn är av stor betydelse för det mentala 

välmåendet (Pellmer et al., 2012). En begränsning av ST kan vara aktuell för att minska 

stillasittandet och öka befolkningens sömnkvalitet. Liu et al. (2016) framför 

rekommendationer om 2 timmars ST per dag. I dagens samhälle skulle det dock vara i princip 

omöjligt att begränsa skärmtiden till under 2 timmar per dag, då skärmar används i stor 

utsträckning i bland annat undervisning och arbetslivet. 

 

Eftersom det enbart är de negativa psykiska hälsoeffekterna som sammanställts i denna studie 

finns det en chans att de positiva psykiska hälsoeffekterna slår ut de negativa. Trots att det 

tycks finnas ett samband mellan ST och psykisk ohälsa, kan det vara så att individer på sikt 

ändå mår bättre av skärmar, jämfört med om de inte använt dessa. Ett exempel är personer 

med social fobi. Trots att de eventuellt blir stressade av skärmar, kan det förmodligen även 

finnas positiva hälsoeffekter. Internet och kommunikationsteknik skulle kunna bidra till 

socialt umgänge och därmed öka känslan av samhörighet. Detta skulle i så fall kunna påverka 

den psykiska hälsan positivt.  
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Könsskillnader 

I resultatdelen framkommer det att flertalet artiklar kommer fram till liknande resultat 

gällande könsskillnader, resultatet är dock inte helt entydigt. Av de 7 artiklarna som studerar 

könsskillnader, är det 5 som presenterar att ST har ett tydligare samband mellan kvinnors 

psykiska ohälsa jämfört med mäns. De resterande 2 artiklarna visar istället på att män eller 

pojkar har ett starkare samband mellan ST och psykisk ohälsa jämfört med kvinnor eller 

flickor. I Pedrero-Pérez et al.’s (2018) och Thomée et al.’s (2011) artiklar framkommer det att 

kvinnorna hade en högre risk att vara stressade om de hade problematisk skärmanvändning, 

detta samband var inte lika tydligt för männen. Thomée et al.’s (2011) artikel tyder på 

orsakssamband mellan ST och stress, medan Pedrero-Pérez et al.’s (2018) artikel enbart visar 

på samband. Även Saquib et al.’s (2017) artikel fann att kvinnor hade högre risk att vara 

stressade när de använde skärmar i högre utsträckning jämfört med män, de var dock mer 

stressade redan innan studien påbörjades. Demiric et al. (2015) fann att kvinnor var mer 

beroende av sina smartphones än män. Även Augner och Hacker’s (2011) kom fram till att 

kvinnor använde skärmar mer problematiskt än män, samt att kvinnor var mer stressade än 

män. Valet av studiedesign gör dock att orsakssamband inte går att klargöra (Augner & 

Hacker, 2011).  

 

Är det möjligt att kvinnor använder skärmar mer problematiskt och därför lider av högre 

psykisk ohälsa? Eller bidrar högre ST till att kvinnor drabbas av psykiska ohälsan i större 

utsträckning än män? WHO (2018c) och Folkhälsomyndigheten (2017) skriver att även 

psykisk ohälsa är mer förekommande bland kvinnor i Europa (WHO, 2018c) och Sverige. 

Gupta et al.’s (2018) forskning visar att stress tycks vara en riskfaktor för att använda skärmar 

mer problematiskt (Gupta et al., 2018), vilket gör kvinnor till en mer sårbar grupp då de 

globalt sett lider av psykisk ohälsa i högre utsträckning än män. Detta är ett problem ur ett 

jämlikhetsperspektiv, då det gör kvinnor mer utsatta. Det är av stor betydelse att ta reda på 

grundorsaken till varför kvinnor mår sämre än män, eftersom det är oklart vad som leder till 

vad och oavsett om det handlar om ST eller ej. På grund av detta är det relevant att i framtida 

forskning fokusera särskilt på kvinnors hälsa kopplat till ST, då kvinnor tycks vara en 

riskgrupp. Ikeda och Nakamura (2013) artikel visade dock att männens 

mobiltelefonanvändning var associerad med ängslighet och överspänning, vilket inte var fallet 

för kvinnorna. Det finns alltså artiklar som tyder på att ST kan påverka kvinnor och män 

olika, även till männens nackdel. 
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Bland de yngre åldersgrupperna tycks det inte finns någon större skillnad mellan könen. 2 

artiklar fann dock samband mellan ST och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och de 

visar på olika resultat. Det framkommer att pojkar påverkas mer negativt av ST i den ena och 

flickor mer negativt i den andra. Mundy et al. (2016) fann att varje extra timme spenderad 

framför tv var associerad med ökad risk för hyperaktivitet och koncentrationsproblem för 

pojkar. Saquib et al. (2017) kom istället fram till ett resultat som tyder på att flickor som 

spelades tv-spel i hög utsträckning hade sämre psykisk hälsa. I deras artikel framkommer ett 

signifikant samband mellan tv-spel och social dysfunktion, samt depression hos flickor 

(Saquib et al., 2017).  

 

Eventuella confounders  

Cao et al. (2011) studerar ST och fysisk inaktivitet kopplat till psykisk ohälsa, medan 

Goldfield et al. (2016) studerar ST och övervikt kopplat till psykisk ohälsa. Dessa artiklar 

kommer fram till att ST har ett samband med psykisk ohälsa även när eventuella confounders 

kopplat till fysisk inaktivitet och övervikt minimeras (Cao et al., 2011; Goldfield et al., 2016). 

Då det är oklart vilken direkt effekt ST har på den mentala hälsan, är det intressant att se hur 

resultatet kvarstår även när dessa confounders uppmärksammas. En annan hypotes hade 

annars kunnat vara att det är den inaktiva livsstilen, eller övervikten som bidrar till det 

försämrade psykiska välmåendet. De tidigare nämnda artiklarna tyder dock på att det kan vara 

skärmarna i sig som försämrar individers psykiska välbefinnande. Demiric et al. (2015) 

studerar sömnkvalitet kopplat till ST och psykisk ohälsa, de finner att dåliga sömnvanor ofta 

är kopplat till lågt psykiskt välbefinnande, samt hög ST (Demiric et al., 2015). Dåliga 

sömnvanor skulle kunna vara en eventuell confounder i studier som inte studerar 

sömnkvalitet, med syfte att studera samband mellan ST och psykisk ohälsa. 

 

I nuläget är det oklart om det är ST som bidrar till psykisk ohälsa, eller om det är individer 

med psykisk ohälsa som söker sig till skärmar. Pedrero-Pérez et al. (2018), Ikeda och 

Nakamura (2013), samt Augner och Hacker (2011) visar på samband mellan ST och stress 

(Pedrero-Pérez et al., 2018; Ikeda och Nakamura, 2013; Augner och Hacker, 2011). Men 

likväl som skärmar kan göra individer stressade, skulle stressade individer kunna använda 

skärmar i större utsträckning då skärmar eventuellt kan uppfattas som lugnande i stunden. Wu 

et al. (2017) och Choi et al. (2017) framför att det kan vara på liknande med ångest och 

depression, det finns ett samband mellan ST och dessa sinnesstämningar men vad som leder 

till vad är fortfarande oklart. 
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Slutsats  

Denna studies syfte var att belysa samband mellan ST och psykisk ohälsa. Resultatet tyder på 

att det finns ett samband mellan ST och psykisk ohälsa. Flertalet artiklar fann samband mellan 

ST, depression, ångest och/ eller stress. Utöver dessa fynd framkom även övriga psykiska 

problem. Resultatet tyder även på att det finns skillnader mellan hur ST påverkar män och 

kvinnors psykiska hälsa, till kvinnornas nackdel. Det framkommer inga sådana skillnader 

kopplat till region. När ST och psykisk ohälsa studerades kopplat till ålder kom artiklarna 

fram till olika resultat.  

 

WHO (2019) har riktlinjer kopplat till ST för barn upp till 4 år (WHO, 2019a). Denna studies 

resultat visar att rekommendationer även för äldre individer eventuellt bör undersökas 

närmare. Trots att barn är en riskgrupp är det inte enbart de som använder skärmar 

problematiskt. Psykisk ohälsa har ett tydligt samband med ST oavsett vilken åldersgrupp som 

studerats. WHO (2018a) och Folkhälsomyndigheten (2017) skriver att psykisk ohälsa är ett 

globalt (WHO, 2018a) och nationellt folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det är 

av stor betydelse att arbeta hälsofrämjande för att minska förekomsten av detta problem. Om 

det är så att ST kan vara en bidragande orsak till den globalt växande psykiska ohälsan borde 

interventionsstrategier och rekommendationer kopplat till ST undersökas närmare.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Ytterligare forskning på området rekommenderas. Denna studie fokuserade enbart på 

samband mellan ST och psykisk ohälsa. Därför skulle det vara önskvärt med ny forskning 

som studerar faktorernas orsakssamband, exempelvis med hjälp av randomiserade 

kontrollerade eller longitudinella studier. Kvalitativa intervjustudier skulle även kunna bidra 

till en djupare förståelse angående sambandet mellan ST och psykisk ohälsa. Trots att denna 

studie visar på starka samband mellan ST och psykisk ohälsa, behövs forskning som kan visa 

på konkreta orsakssamband mellan dessa faktorer för att konkreta riktlinjer och 

rekommendationer ska kunna skapas. Det är önskvärt att undersöka ifall ST bidrar till psykisk 

ohälsa. 

 

Vissa artiklar tyder på att olika skärmar kan påverka den psykiska hälsan olika (Alonso & 

Romero, 2017; Maras et al., 2015), det hade därför varit intressant att studera olika skärmars 

påverkan på den psykiska hälsan. Kan det vara så att olika skärmar påverkar vårt mående 

olika? Och spelar det i så fall roll vad vi gör på skärmarna? Ytterligare en fråga som uppstod 
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vid genomläsningen av resultatet och som skulle vara intressant att se vidare forskning på är 

hur ST påverkar könen olika. Vidare forskning rekommenderas även gällande typ av ST, 

frågan kvarstår ifall det är skillnad på arbetsrelaterad ST och fritidsanpassad ST. För vidare 

forskning skulle det även vara intressant att studera skillnaden mellan ST och psykisk ohälsa 

bland olika befolkningsgrupper, med särskilt fokus på kvinnor och barn då dessa tycks vara 

två olika riskgrupper. Slutligen rekommenderas forskning som studerar positiva psykiska 

hälsoeffekter, samt negativa psykiska hälsokonsekvenser i samma studie, för att på så vis se 

ifall de eventuella positiva effekterna överväger de negativa.   
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