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Sammanfattning    

Enligt forskning har skärmanvändning stor påverkan på små barn. Med små barn menar 
vi barn mellan 0–6 år. Mer stillasittande, dålig sömn, försämrad syn och negativ 
inverkan på det sociala samspelet är några av de områden som påverkas negativt. 
Mammor känner stor osäkerhet kring vilka gränser de ska sätta för barnens 
skärmanvändning och de är osäkra på hur skärmanvändningen egentligen påverkar 
deras barn. Många konflikter uppstår i familjen kring skärmanvändandet. Här har 
distriktssköterskan en viktig roll i att informera och stötta familjerna till en hälsosam 
livsstil. Vi vill med vår studie förstå mammornas livsvärld, vilka tankar och problem de 
brottas med. Syftet är att beskriva mammors erfarenheter av små barns 
skärmanvändning samt vilket stöd de önskar från Barnhälsovården.  
 
För att besvara syftet har en kvalitativ forsknings design med induktiv ansats använts. 
Intervjuer med nio mammor som har barn i åldern 0–6 år genomfördes. Studiens 
resultat visar att det både finns positiva och negativa sidor med skärmanvändning. 
Positivt är att skärmanvändningen kan vara avlastande för familjelivet, ge en mysig 
samvaro och att barnet lär sig mycket. Negativt är att mammorna känner oro för 
innehållet i skärmen. Skärmanvändningen relaterar till att det uppstår mycket konflikter 
i familjen och mammorna är osäkra på gränssättning samt att de önskar mer stöd och 
information av barnhälsovården. Vi hade från början 18 kvinnor som var intresserade av 
att delta i studien dessa rekryterades via Facebook och utifrån ett strategiskt urval 
plockades informanterna ut.  Till kommande forskning hade det varit intressant att göra 
på pappors erfarenheter av småbarns skärmanvändning för att se om resultaten skiljer 
sig åt. I diskussionen belyser vi att mammorna upplever att papporna är mer tillåtande 
både när det gäller skärmtid och skärmanvändning. Det är viktigt att föräldrarna är eniga 
om vilka regler som gäller kring skärmanvändningen i hemmet.  Att distriktsköterskan 
inom barnhälsovården bör arbeta hälsofrämjande och informera föräldrar och barn om 
skärmanvändningens skadliga effekter för att leda till en hållbar utveckling hos dessa 
familjer genom hela livet.  
 
Nyckelord:  Screentime, Experience, Mothers, Preeschool child, Mediause. 
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INLEDNING 
Hos många familjer har skärmanvändning blivit en självklarhet i hemmet och 
skärmanvändningen och skärmtiden bland barn 0–6 år ökar för varje år som går. Med 
begreppet skärmtid avses den tid vi tillbringar framför olika former av skärmar, såsom 
tid framför TV, dator, TV-och datorspel, surfplattor och mobiltelefoner. Forskning visar 
på att internetanvändningen går allt lägre ner i åldrarna och en tvååring använder idag 
internet i samma utsträckning som en fyraåring gjorde för fyra år sedan. Det finns flera 
studier som visar på vilka skadliga effekter skärmanvändningen medför hos barn. De 
skadliga effekterna visar sig som påverkan på sömnmönster, kroppsvikt, syn, 
språkutveckling och på det sociala samspelet. Att skärmanvändningen går allt längre ner 
i åldrarna och att den ser ut som den gör beror till stor del på föräldrarnas egen 
skärmanvändning. Barn till föräldrar med mycket skärmtid tenderar att själva ha högre 
skärmtid än genomsnittet. 
 

Som småbarnsföräldrar och blivande distriktssköterskor upplever vi att det finns en stor 
osäkerhet kring hur föräldrar ska förhålla sig till och hantera sina barns 
skärmanvändning.  
Skärmanvändningen har ökat hos små barn och vid två års ålder tittar de flesta av 
barnen en timma /dag. Föräldrarna har en viktig roll i att begränsa innehållet i skärmen 
och skärmtiden.  Det kan upplevas svårt då barnens föräldrar inte är uppvuxna med 
skärmanvändning på det sättet som barnen växer upp med idag. Inom BHV 
(barnhälsovården) träffar familjerna distriktssköterskor vars främsta uppgift är att stötta 
och ge vägledning till föräldrarna utifrån barnhälsovårdens rekommendationer. Vi vill 
genom denna magisteruppsats beskriva mammors erfarenheter av små barns 
skärmanvändning för att öka kunskapen och förståelsen för att kunna möta föräldrar på 
ett bättre sätt. 
 
BAKGRUND 

I bakgrunden belyses skärmanvändningens utveckling, skärmanvändning hos barn, 
allmänna råd för skärmanvändning hos barn, skärmanvändningens positiva effekter på 
små barn, skärmanvändningens negativa effekter på små barn, föräldrarnas ansvar och 
distriktssköterskans roll, hälsa och hållbar utveckling.  
 

Skärmanvändningens utveckling 
Under 1980- och 1990 talet hände det mycket inom media och kommunikation. 
Utvecklingen har gått från att ha haft TV och fasta telefoner och analoga telefoner till 
digitala skärmar, smartphones, internet och digitala TV-boxar. En ökning har även skett 
när det gäller digital kommunikation genom e-post, sms och chatt (Statens Medieråd 
2016 a). Hos många familjer har sociala medier blivit en självklarhet i hemmet.  
Familjen gör statusuppdateringar, lägger ut bilder från semesterresan på Facebook och 
Instagram. I och med den digitala utvecklingen finns helt andra möjligheter att söka 
information och uttrycka åsikter än vad vi tidigare haft (Statens Medieråd 2018).  
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Skärmanvändningen hos barn 
Skärmanvändning bland barn ökar för varje år som går. Forskning visar att 26% av 
spädbarn upp till 12 månader och 37 % av ettåringarna använder internet, framför allt 
för att titta på TV och filmklipp. Vid två års ålder tittar de flesta av barnen en timma/dag 
(Davidsson, Palm & Melin-Mandre 2018).  En studie som Statens Medieråd genomfört 
(2017) visar att 75 % av barn mellan 2–4 år och 87 % mellan 5 och 8 år har tillgång till 
en egen surfplatta. Om barnet har äldre syskon introducerar de äldre syskonen de yngre 
till skärmanvändning tidigare än när de är ensambarn (Statens Medieråd 2017 s.11).  
  

Allmänna råd för skärmanvändning hos barn 
Forskning visar att barn förutom att sova spenderar mer tid med skärmar än någon 
annan enskild aktivitet. På grund av de negativa hälsoeffekter som skärmarna bidrar till 
har flera länder gått ut med allmänna rekommendationer kring skärmtid (Yilmaz, 
Demirli-Caylan & Karacan 2014). De tidigare rekommendationerna som American 
Academy of Pediatrics (AAP) utgick från var att barn under 2 år inte bör använda sig av 
några digitala skärmar alls. Barn över 2 år bör ha en begränsad tid till mindre än två 
timmar/dag. Dessa rekommendationer ändrades år 2016 av AAP till att barn yngre än 
18 månader ska undvika skärmanvändning, men barnet kan video-chatta med släkt och 
vänner. För barn mellan 18 och 24 månaders ålder bör föräldrarna välja pedagogiska 
program dom barnet kan titta på. För barn i åldrarna 2 till 5 år bör föräldrarna begränsa 
skärmanvändning till högst en timme per dag. Föräldrar bör titta tillsammans med sina 
barn för att hjälpa dem att förstå vad de ser på. För barn 6 år och äldre bör föräldrarna 
ha tydliga gränser för hur mycket tid som får spenderas vid skärmen, vad de tittar på 
och att det inte påverkar sömn, fysiska aktiviteter och andra beteenden som kan påverka 
hälsan (Rädda barnen 2018). I Sverige finns idag inga rekommendationer kring 
tidsbegränsning. Personalen inom Barnhälsovården arbetar nationellt efter det material 
som finns på rikshandboken. Där står det beskrivet att det ska finnas en balans mellan 
sömn, motion, gemenskap, lek och skärm i barnets liv. Det barnet tittar på ska vara 
åldersanpassat så barnet inte blir skrämt. Rikshandboken är en webbaserad hand-och 
metodbok där det finns beskrivning om barns hälsa och utveckling samt riktlinjer för 
barnhälsovårdens verksamhet (Rikshandboken 2016).   
 

Skärmanvändningens positiva effekter på små barn 
Studier visar på att det finns positiva effekter av skärmanvändning. De positiva 
effekterna ses om barnet tittar på pedagogiska program som använder sig av strategier 
för att stödja barns språkutveckling, genom att lära dem bokstäver, siffror och färger etc. 
Bäst resultat erhålls om en vuxen sitter med och samtidigt förklarar innebörden för 
barnet (Yolanda et al. 2016; Domingues-Montanari 2017; Robinson et al. 2017; Paul 
2015). Pedagogiska TV-program kan också skapa ett känslomässigt band mellan barnen 
och TV-karaktärerna, där barnen lär sig och tar efter karaktärernas beteende (Yolanda et 
al. 2016). Andra positiva effekter vid användandet av Tv-spel där barnet får röra på sig 
är att stillasittandet minskar vilket bidrar till en sundare hälsa hos barnet (Robinson et 
al. 2017; Paul 2015). 
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Skärmanvändningens negativa effekter på små barn 
Skärmanvändningen kan ha negativa effekter på sömn, vikt, språkutveckling samt 
negativ påverkan på det sociala samspelet. 
 
 

Sömn 
Forskning visar att skärmanvändning kan leda till problem med sömnen. Orsakerna till 
sömnbristen är bland annat att barnet har skärmar i sovrummet, tittar på skärmar innan 
de lägger sig och att de på grund av skärmanvändning inte går och lägger sig i tid 
(Domingues-Montanari 2017; LeBourgeois et al. 2017; Yolanda et al. 2016). Sömnbrist 
under natten leder till trötthet på dagen vilket på sikt kan leda till psykiska och fysiska 
problem. Om barnet använder skärm precis innan sänggående bidrar det till att det får 
insomningssvårigheter. Ljuset från skärmarna gör att effekten av melatoninet, hormonet 
som gör oss trötta fördröjs. Forskning visar på att det ses en pupillförstoring hos barn då 
deras pupiller är känsligare mot ljuset från elektroniska ljusdioder som finns i datorer, 
smartphones och surfplattor än vad vuxnas pupiller är (Yolanda et al. 2016).   
 

Övervikt 
Det finns ett samband mellan otillräcklig sömn, skärmanvändning och övervikt hos barn 
(LeBourgeois et al. 2017). Studier visar på att barn som använder skärm mer än två 
timmar per dag är mer benägna att bli överviktiga. Skälet till det är bland annat att 
barnet äter samtidigt som de tittar på skärmar. Ofta föredrar de mat med snabba 
kolhydrater såsom godis, läsk, chips och hamburgare vidare distraherar skärmarna och 
döljer mättnadskänslan (Robinson et al. 2017; Domingues-Montanari 2017; Brown & 
Smolenaers 2018; LeBourgeois et al. 2017; Yolanda et al. 2016). En annan koppling 
mellan övervikt hos barn och skärmanvändning är kommersiell reklam. Om barnet tittar 
på TV program som innehåller kommersiell reklam för ohälsosamma livsmedel så ökar 
barnets hunger och energiintag (Robinson et al. 2017; Domingues-Montanari 2017  ). 
 

Sociala samspelet 
Forskning visar att skrämanvändning tar tid från annan kreativ lek och socialt samspel 
med föräldrar och syskon, vilket påverkar barns sociala färdigheter negativt. Om barnet 
spenderar mycket tid framför skärmen påverkas även kamratrelationer och barnets 
sociala förmåga vilket kan bidra till att barnet hellre spenderar tid framför skärmen än 
att umgås med kamrater. Det kan leda till att barnet löper en högre risk för nedsatt 
koncentrationsförmåga, aggressioner och utsatthet för mobbning (Bergström 2016; 
Domingues-Montanari 2017 Brown & Smolenaers 2018; Lampard, Jurkowski &  ; 
Davidson 2012).  Forskare belyser också att föräldrars sociala samspel med barnen 
minskar i och med att användningen av E-böcker ökar. Barnen lyssnar oftare på E-
böcker istället för att föräldrarna läser en bok för barnet vilket bidrar till nedsatt 
läsförmåga och minskat socialt samspel mellan föräldrar och barn (Yolanda et al. 2016).  
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Språkutveckling 
Studier visar att om barnet lägger mycket tid på Tv-tittande som inte innehåller 
pedagogiska program så ökar risken för försenad språkutveckling, ett minskat ordförråd 
samt att de är mindre förberedda för skolan då de inte har de förkunskaper som krävs 
inför skolstart (Domingues-Montanari 2017). 
 

Föräldrarnas ansvar 
Föräldrarna har ansvar för sina barn. I föräldrabalken (SFS 1949:381) kopplas det till de 
rättigheter och skyldigheter som ställs på föräldrarna för att de ska fullfölja sitt ansvar. 
Föräldrarna kan påverka barnets hälsa i positiv eller negativ riktning. Barnens bästa ska 
sättas i främsta rummet.  Föräldrarna ska ge barnen råd och vägledning, ansvara för 
uppfostran och utveckling utifrån vad som är bäst för barnen. Föräldrarna är skyldiga att 
se till att barnen utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Ett mindre 
barn behöver mer stöd och vägledning från sina vårdnadshavare än äldre barn. Men det 
är viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader i barns förmåga i samma ålder och hur 
de reagerar i olika situationer (Regeringskansliet 2015). Föräldrarna har till uppgift att 
ge sina barn socialt stöd, genom ömsesidiga förpliktelser, omsorg, praktiska insatser 
men också genom råd och vägledning (Kirkevold 2002 s.35). Skärmanvändning bland 
barn har blivit en stor del i deras vardag och en av föräldrarnas uppgifter är att vägleda 
barnen att redan i tidig ålder utveckla ett kritiskt förhållningssätt till skärmanvändning. 
Föräldrarna en viktig roll i att begränsa innehållet som barnen tittar på, begränsa tiden 
barnen använder sig av skärmar och inspirera barnen till fysisk aktivitet (Bergström 
2016).  
 

Distriktssköterskans roll 
I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står det beskrivet att hen ska använda sig 
av ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta och ge familjen stöd. Utifrån barnet och 
familjens situation bör distriktsköterskan främja hälsa för att kunna stödja och stärka 
barnet och deras familjer. Distriktssköterskan bör ha kunskap i pedagogik för att kunna 
förklara och anpassa informationen till barnet och familjen 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008 ss.12–13). Distriktsköterskan har genom 
sitt förbyggande och hälsofrämjande arbete en viktig roll att förstå olika aspekter av 
familjens sätt att påverka hälsan. Med hjälp av empowerment kan distriktssköterskan i 
sitt stödjande arbete hjälpa familjer att medverka själva så mycket som möjligt för att 
förbättra barnets hälsa (Wilhelmsson & Tengland 2016 s.25). Empowerment innebär att 
distriktssköterskan planlägger tillfällen till exempel vid hälsosamtal eller i 
föräldragrupper för att lära familjerna mer om hälsa och att motivera dem till 
livsstilsförändringar (Scriven 2013 s.55). Är distriktssköterskan uppmärksammad på 
olika hälsoproblem kan familjen få stöd och hjälp att bearbeta sin livsstil och främja 
hälsa (Kirkevold 2002 s.37).  
 

Hälsa och hållbar utveckling 
Hälsan grundläggs redan när barnen är små och den innebär att må bra och vara i inre 
och yttre balans (Dahlberg & Segersten 2010 s 47). För att uppnå god hälsa och 
välbefinnande krävs en balans mellan aktivitet och återhämtning (Ekebergh 2015 s 35). 
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Den innebär också att vara en del i ett sammanhang, hur människan ser på sig själv och 
hitta en mening med livet (Dahlberg & Segesten 2010 s 62). I de nationella målen för 
folkhälsan (SOU 2000:91) beskrivs hälsa på lika villkor och målet är att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och uppleva välbefinnande. Det är i barndomen som den fysiska och 
psykiska hälsan grundläggs. Genom att främja en trygg anknytning mellan barnet och 
föräldrarna påverkar den psykiska hälsan positivt (SOU 2000:91 s14). Hälsan påverkas 
av att hitta en balans mellan rörelse och stillasittande. Ju mer stillasittande desto större 
risk för ohälsa (SOU 2000:91s.16). En god psykisk, fysisk och social miljö skapar 
trygga och mindre sårbara barn i framtiden. Genom hälsofrämjande och förebyggande 
vård kan familjerna få stöd och råd i föräldraskapet till att uppnå god hälsa och skapa 
förutsättningar för goda uppväxtförhållanden (SOU 2000:91 s13). Det är viktigt att ge 
familjerna information om levnadsvanor för att få ett hälsosammare liv och att få 
familjen till insikt hur de vill ha det i sin familj för att uppnå god hälsa och leda till en 
hållbar utveckling i framtiden (SOU 2000:91 s 92). 
 
 
Hållbar utveckling innebär bland annat förbättrad hälsa, förhindra sjukdomar och 
övervaka riskfaktorer. Genom den hälsofrämjande verksamheten som barnhälsovården 
arbetar utifrån kan disktikssköterskan möjliggöra barn och föräldrar till 
beteendeförändringar (Scriven 2013 ss 50–55). Som en del i hållbar utveckling har 
distriktsköterskan en roll att identifiera risker hos barn. Forskning visar att 
skärmanvändning bland barn ökar och ju mer skärmanvändning barnet har desto högre 
risk för att utveckla övervikt. En del av distriktssköterskans arbete är hälsokontroller där 
blandannat barnets BMI (body massindex) kontrolleras. Ett barn med övervikt löper stor 
risk att utveckla fetma när de blir äldre. Hälsosamma levnadsvanor är en viktig faktor 
och föräldrar spelar en stor roll att se till att barnet får en balans mellan kost och motion 
så tidigt som möjligt i livet för att uppnå god hälsa (Derwig 2016; Hesketh, Hinkley & 
Campbell 2012).  
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PROBLEMFORMULERING 
Skärmanvändning har numera blivit en naturlig del av många barns liv. Förutom att 
sova är det den aktivitet som barn ägnar mest tid åt. Det finns också ett starkt samband 
mellan barns skärmanvändning och ökande ohälsa hos barn och unga. Barn till föräldrar 
som spenderar mycket tid framför skärmen anammar ofta samma vanor. Även barn i 
socioekonomiskt utsatta grupper har ofta mer skärmanvändning än övriga. Föräldrarna 
har ansvar för sitt barns fysiska och psykiska utveckling. Barnet har rätt att få och 
behöver även hjälp och stöd att utvecklas socialt, moraliskt och andligt.  Barnet behöver 
hjälp att reglera sin skärmanvändning både beträffande omfattning och innehåll. Att 
vägleda barn till hälsosam skärmanvändning är numera en lika viktig föräldrauppgift 
som att ge sina barn goda matvanor och möjlighet till rörelse. Skärmanvändning kryper 
allt längre ner i åldrarna vilket gör det än viktigare att föräldrarna ger barnet goda vanor.  
 
I Rikshandboken finns det inga rekommendationer kring tidsbegränsning för 
skärmanvändning men det är distriktssköterskans roll att ge strategier och råd hur de ska 
gå tillväga för att begränsa barnets tid framför skärmen. Det är viktigt för barnen och 
familjen att hitta en bra balans mellan skärmtid, rörelse, lek och gemenskap. För att vi 
som blivande distriktssköterskor ska kunna ge föräldrar de råd och stöd de behöver är vi 
intresserade av hur mammor erfar sitt barns skärmanvändning och på vilket sätt de 
själva önskar stöd från barnhälsovården. Det är viktigt att lyfta ämnet om 
skärmanvändning redan när barnen är små för att bidra till en hållbar utveckling i 
framtiden.  
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva mammors erfarenheter av små barns skärmanvändning samt vilket 
stöd de önskar från barnhälsovården.  
 
 
 
METOD 

Ansats 
Då studiens syfte är att beskriva mammors erfarenheter av barns skärmanvändning har 
en kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats valts. Med kvalitativ 
forskningsansats erhålls information utifrån intervjupersonens egna upplevelser. 
Kvalitativ forskningsmetod innebär att ta reda på hur människor uppfattar sin värld och 
sitt liv genom att samtala med dem. Genom den kvalitativa forskningsintervjun får vi ta 
del av människors upplevelser och livsvärld och livshistoria (Kvale & Brinkman 2014 
ss15-17). 
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Deltagare 

Inklusionskriterier var från början föräldrar som har med barn i åldrarna 0–6 år som går 
på hälsokontroller på barnhälsovården (BHV). Andra inklusionskriterier var att 
informanterna förstod svenska i tal och skrift så att de förstod vad som undersöktes. En 
allmän skriftlig förfrågan om att delta i studien skickades ut via Facebook, där studiens 
syfte och genomförande kortfattat beskrevs. Via Facebook delades inlägget så ingen av 
de deltagande kvinnorna i studien har någon nära relation med författarna. 18 kvinnor 
visade sitt intresse att delta i studien, men inga män. Detta gjorde att syftet kom att 
endast innefatta mammors erfarenheter. Informanterna hade 1–3 barn i åldrarna 0–6 år 
och tillhörde olika BHV, både privata och inom Närhälsan. Informanterna var i åldrarna 
28–43 år, en mamma var ensamstående och resten levde i en parrelation. Två av 
mammorna har barn med särskilda behov. Några mammor har äldre barn över sex år, 
men intervjun riktade sig till erfarenheter av de minsta barnen. Vi valde att intervjua nio 
informanter utifrån ett strategiskt urval.  Enligt Kvale och Brinkmann (2014 s.157) är 
det bättre att ha färre intervjuer och i stället ägna tid åt att förbereda intervjuerna och 
analysera dem.   

 

Datainsamling 
Informanterna kontaktades via e-post eller telefon för att bestämma tid och plats för 
intervjun. Plats för intervjun fick informanterna själva bestämma och intervjuerna 
genomfördes ensamma (Kvale & Brinkman 2014 s. 51). För att ta reda på 
informanternas erfarenheter användes en halvstrukturerad forskningsintervju (Bilaga 2). 
Då blir intervjun mer som ett vardagssamtal men utgår från en intervjuguide med frågor 
utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann 2014 ss.42–45).  Tre informanter valde att 
bli intervjuade på sin arbetsplats, fem informanter i sin bostad och en hemma hos 
intervjuaren. Två provintervjuer gjordes för att säkerställa att frågorna. Intervjuerna tog 
mellan 8–35 minuter. Under pågående intervju behövdes det kompletteras med 
följdfrågor för att få fram den personliga upplevelsen hos informanten (Kvale & 
Brinkman 2014 s. 41).  
 
 

Dataanalys 
Vi valde kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008). 
Metoden används för att öka förståelsen av informationen genom att delar texten 
minskas ner till färre innehållsrika kategorier för att slutligen skapa en beskrivande 
kategori av ämnet (ibid). 

Enligt Elo och Kyngäs innehållsanalys (2008) kan både induktiv och deduktiv ansats 
användas. Vi använde oss induktiv ansats för att strukturera upp vårt data, utifrån tre 
faser; förberedelsefas, organisationsfas och redogörelsefas. Förberedelsen i studien var 
att transkriberades texterna ordagrant och tystnad, suckar och skratt markerades. I 
enlighet med Elo och Kyngäs (2008) organisationsfas kondenseras texterna ner med 
hjälp av öppen kodning och meningsbärande enheter plockades ut och markerades med 
färgpennor. De meningarna med liknande innehåll fick samma färg. Meningsbärande 
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enheterna kondenserades så att texten blev mer sammanfattad. Texten bearbetades ner 
ytterligare och 28 nyckelfynd hittades. Sista delen i innehållsanalysen var 
redogörelsefas som resulterade i två huvudkategorier och sju underkategorier. Lämpliga 
citat plockades ut för att styrka underkategorierna.  Syftet med att skapa kategorier är 
öka förståelsen för fenomenet, beskriva det för att sedan erhålla ny kunskap. Under hela 
analysprocessen är det viktigt att beakta studiens syfte (ibid).  

 
 
Exempel på analysprocessen. 
Meningsbärande 
enheter  

Kondensering  Subkategori  Huvudkategori  

 Vi försöker väl begränsa 
rätt mycket hur hon tittar 
på skärm helt enkelt. Vi 
har inga skärmar här på 
mellan våningen för att vill 
umgås ihop hela familjen.  

 

Försöker begränsa 
skärmarna, föredrar 
umgänge framför tv  

Olika förhållningssätt 
till begränsning av 
skärmanvändning   

Skärmanvändningen 
oroar och påverkar på 
olika sätt 

Etiska övervägande 
När en forskningsstudie ska genomföras måste vi ta hänsyn till lagen om etikprövning 
av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Denna lag är till för att skydda 
informanten. Det finns fyra principer som ingår i individskyddskravet att förhålla sig till 
som utgår ifrån att människans förmåga att fatta beslut och se till att deltagarna inte 
skadas. De fyra principerna är, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2018).  
 
 Informanterna i vår studie rekryterades via Facebook, där författarna gick ut med 
intresseförfrågan om deltagande samt presentation om studien och dess syfte. Därefter 
fick informanterna mer information (informationskravet) om studierna via e-post eller 
telefonsamtal. Enligt samtyckeskravet fick informanterna information om syftet med 
studien, hur intervjun var upplagd och fördelar samt eventuella risker med att delta 
(ibid). De fick skriva på en samtyckesblankett och fick information om att de kunde 
avbryta studien när som helst (bilaga 1). Konfidentialitetskravet innebär att privat data 
inte avslöjas (Vetenskapsrådet 2018). Intervjuerna har sparats på författarnas 
mobiltelefoner och materialet hanteras konfidentiellt. När magisteruppsatsen är 
färdigställd kommer all ljudupptagning och transkriberat material raderas. 
Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas till denna 
forskningens ändamål (ibid). 
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RESULTAT 
Studiens syfte är att beskriva föräldrars erfarenheter av små barns skärmanvändning och 
vilket stöd de önskar från barnhälsovården. Dataanalysen resulterade i två 
huvudkategorier och sju underkategorier, vilka presenteras i tabell 1.  
 
 
Tabell 1: Studiens resultat  
Skärmanvändningen oroar och 
påverkar på olika sätt 

Olika förhållningssätt för begränsning av skärmanvändning 
 
Egen inställning till skärmanvändning 
 
Oro för skärmanvändningens påverkan 
 

Skärmanvändningen bidrar 
till positiva och negativa 
effekter  

Skärmanvändningen främjar barns lärande 
 
Skärmanvändning skapar lugn 
 
Skärmanvändning bidrar till och påverkar familjesammanhållningen 
 
Önskan om information från barnhälsovården 

 

Skärmanvändningen oroar och påverkar på olika sätt  

Mammorna upplever att det är lättare att begränsa skärmanvändningen om familjen 
sedan tidigare har tydliga regler. Föräldrarnas egen syn på skärmanvändning påverkar 
hur de förhåller sig till barnens skärmanvändning och mammorna beskriver att de 
känner en stor oro över sina barns skärmanvändning.  

Olika förhållningssätt för begränsning av skärmanvändning 

Mammorna beskriver att tydliga gränser kring skärmanvändning är något som gör det 
lättare att begränsa tiden barnen spenderar framför skärmen. Det gör det också lättare 
för föräldrarna att stänga av skärmen när tiden löpt ut eftersom barnen då blir mindre 
upprörda när de är medvetna om tidsbegränsningen innan. Mammorna begränsar 
barnens skärmanvändning genom att de inte får ha egna surfplattor eller TV på sina 
rum. En annan taktik är att vara särskilt strikt med begränsning av skärmanvändning då 
familjen ska utöva fysiska aktiviteter. Mammorna är också närvarande i samma rum för 
att kontrollera att barnen inte kommer in på olämpliga sidor på exempelvis Youtube. 
Alla ovannämnda sätt hjälper föräldrarna att lättare att begränsa barnens 
skärmanvändning.  

Föräldrar använder sig av scheman eller tidsbegränsning för att lättare styra barnens 
skärmanvändning. Metoden att följa ett schema är svår att efterleva och håller inte 
särskilt länge. Däremot är det lättare att begränsa skärmanvändningen om det finns en 
förutbestämd tid per dag som barnet fick använda skärmen och att använda ett 
hjälpmedel såsom en äggklocka där barnet tydligt uppmärksammas på när tiden är slut. 
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Ett annat sätt är att ibland ha en dag fri från skärmanvändning för att bryta barnets 
beroende av skärmen. Föräldrar som inte har några direkta begränsningar för barnens 
skärmanvändning känner istället av när barnen använt skärmen för mycket och bryter då 
tiden framför skärmen. I dessa fall uppstår ofta konflikter. Mammorna önskar sig mer 
struktur och regler kring begränsning av skärmanvändning för både sin egen, sin partner 
och barnens skull.  

 

[…] vi går lite på känsla […]. Ibland har vi tänkt att 
vi skulle sätta upp lite gränser men sen blir det ändå 
inte så [...].   

(Mamma till flicka 4 år och pojke 6 år)   

Mammorna upplever att det är svårt att begränsa skärmanvändningen och att det lätt blir 
för mycket. Vid vissa tillfällen kan det vara svårare att begränsa skärmanvändningen. 
Om det exempelvis är dåligt väder ute är det svårare att motivera till utelek istället för 
skärmanvändning. Under vinterhalvåret har barnen mer skärmtid. När det finns äldre 
syskon i familjen är det svårare för föräldrarna att motivera varför man begränsar 
skärmanvändningen för det yngre barnet. Mammorna upplever också att barnen ibland 
önskar ha skärmanvändning vid matbordet. Här sätter föräldrarna upp tydliga regler för 
vad som gäller.  

Egen inställning till skärmanvändning 

Mammorna beskriver att deras egen skärmanvändning även påverkar barnens 
inställning till skärmanvändning. Det är svårare att sätta gränser för barnens 
skärmanvändning när de själva nyttjar skärmen mycket. Mammorna vill ge barnen 
uppmärksamhet när de är tillsammans och då undvika skärmanvändning, men att göra 
detta upplever de som svårt. Mammorna berättar att papporna är mer tillåtande till 
skärmanvändning när barnen är med. Mammorna väljer medvetet bort skärmen vid 
dessa tillfällen. En taktik som föräldrarna använder sig av är att begränsa sin egen 
skärmanvändning till tiden då barnen sover.  

Jag säger till mig själv, nu får du titta på henne 
istället för att titta på mobilen. Man är ju lite besatt 
av att titta på den…  

(Mamma till flicka 3 år)  

Mammorna beskriver att det är stora skillnader mellan föräldrarnas syn på begränsning 
av skärmanvändandet. Mammorna begränsar barnens skärmanvändning mer än vad 
papporna gör. Papporna själva har en frekventare skärmanvändning och begränsar 
barnens skärmmanvändning i mindre utsträckning. Mammorna beskriver att den 
erfarenhet de själva och deras partner har kring skärmanvändning från barndomen 
präglar den attityd de nu har gentemot barnens skärmanvändning. De föräldrar som 
själva spenderat mycket tid framför dator och TV är mer tillåtande gentemot sina egna 
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barn. Mammorna beskriver att de känner en större oro för innehållet i barnens 
skärmanvändning än vad papporna gör.  

Jag är mer, ska vi gå ut och göra någonting? Medan 
han säger, men det är jätteroligt att spela, vi kan väl 
sitta kvar här hela dagen […] Där är vi olika.  

(Mamma till flicka 6 år och pojke 5 år) 

Oro för skärmarnas påverkan  

Mammorna berättar att de känner en oro för hur skärmanvändningen påverkar deras 
barn. Att inte veta vilka effekter skärmanvändning har på barnen varken kortsiktigt eller 
långsiktigt, stressar. De känner oror för att barnen ska bli hämmade eller ta skada av för 
mycket skärmanvändning. En taktik är att söka information på internet kring ämnet.  

Mammorna känner en oro för att barnen ska se filmer med skrämmande innehåll som 
inte är anpassade för barnens ålder. Framförallt finns det en rädsla hos föräldrarna när 
barnen tittar på Youtube. De beskriver hur barnen flertal gånger varit inne på sidor med 
skrämmande innehåll som sedan relateras till mardrömmar och rädslor. Även om det 
finns barnspärr på skärmen så kommer skrämmande filmer upp eftersom barnen inte 
kan styra helt över vad det väljer att titta på. Ett sätt att hantera det är att sitta med när 
barnen använder skärmen eller att vara i samma rum som barnen. Ett annat sätt är att ta 
bort Youtube appen från barnens skärm och att välja appar som föräldrarna vet är 
barnsäkra.  

Att barnen väljer filmer som inte är pedagogiska eller lärorika uttrycker mammorna oro 
över. De uttrycker en uppgivenhet över att barnen gärna väljer filmer med innehåll som 
de inte lär sig något av och att mycket tid läggs på något som inte tillför kunskap. En 
oro för att barnen ska bli överstimulerade finns då filmerna innehåller snabba klipp och 
mycket stimuli. De berättar hur barnen vaknar mitt i natten och frågar efter 
skärmanvändning. Detta oroar mammorna som upplever att barnen har ett beroende av 
skärmanvändning.  

Mammorna beskriver också en oro för att det innehåll barnen väljer för sin 
skärmanvändning ska ha skadlig påverkan. Animerade barnfilmer och spel, skapar oro 
då de innehåller mycket våld trots att de är gjorda för de små barnen. Föräldrarna 
upplever att pojkar framförallt väljer denna typ av innehåll. Barnen tar direkt starkt 
intryck av vad de ser. Mammorna berättar hur barnen med en gång ger uttryck för vad 
det ser genom sin skärmanvändning. Barnen blir direkt påverkade och önskar få saker 
eller upplevelser.  

Mammorna uttrycker oro inför framtiden. De beskriver att de känner oro inför att 
barnen inte ska ha några andra fritidsintressen än skärmanvändning. De känner en rädsla 
för att barnen ska bli isolerade på grund av att de bara vill sitta framför sin skärm och att 
de inte ska klara av att begränsa sin skärmanvändning på egen hand. Att ge barnen ett 
sunt förhållningssätt till skärmanvändning redan när de är små anser mammorna vara 
viktigt så att barnen tar med sig det in i vuxenlivet.  
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Man vill ju inte att hon ska bli så van att sitta med 
Ipaden nu och att det ska fortsätta så sen så att hon 
inte går ut, utan bara sitter där som vissa gamers gör 
och spelar tv-spel hela dagarna. […]  

(Mamma till flicka 3 år)  

Mammorna talar om att barnens skärmanvändning hämmar den fria leken. Barnen väljer 
skärmanvändning före lek. När barnen kommer hem från någon aktivitet går de direkt 
och sätter sig vid skärmen. Mammorna beskriver också att när barnen är tillsammans 
och tittar på en skärm så kommer de in i en bubbla och umgås inte med varandra. 
Mammorna beskriver också att barnen ofta har svårt att leka på egen hand även om det 
finns fullt med leksaker i hemmet. De är vana att aktiveras av sin skärm. Om 
mammorna inte sysselsätter barnen väljer barnen skrämanvändning då de inte företar sig 
något att göra på egen hand.  

Mammorna berättar om oro över att utvecklingen kring skärmar går fort och att 
attityden till skärmanvändning har ändrats mycket de senaste åren. De uttrycker oro för 
att all kommunikation i framtiden ska ske via skärmanvändning. Mammorna beskriver 
en känsla av maktlöshet inför framtiden och att de måste acceptera att tiderna förändras.  

Skärmanvändningen bidrar till positiva och negativa effekter  

Mammorna upplever att skärmanvändningen har både positiva och negativa effekter. 
Barnen lär sig mycket och skärmanvändningen kan skapa lugn i familjen. Men det kan 
också påverka familjens gemenskap på ett negativt sätt.  

Skärmanvändningen främjar barns lärande  

Mammorna beskriver att barnen lär sig mycket genom skärmanvändning. Barnen lär sig 
nya språk, ordförståelse, bokstäver, färger, problemlösning, teknik, matematik, rytmik, 
musik och etik. Mammorna berättar också att barnen lär sig ny teknik snabbt och att de 
är mycket fingerfärdiga. Genom att ladda ner pedagogiska program eller appar där 
barnet tränar språk och matematik förbereds de inför skolstart. Dessa program och appar 
fångar barnets intresse mer än vad ett brädspel gör. Även barnets empati påverkas 
positivt av vissa barnprogram. Mammorna skildrar hur barnen får med sig positiva 
värderingar och värdegrunder i hur de ska vara mot varandra.  

En gång när jag blev arg […] så kom hon och sa 
”Mamma, mamma, räkna till tre. Ett. Två. Tre. Och 
då är man inte arg längre, så gör de i Daniel Tiger”. 
Så de får ändå med sig bra saker också […].  

(Mamma till flicka 4 år och pojke 6 år)  

Det framkommer även erfarenheter av att skärmanvändning för barn med autism är 
särskilt utvecklande. Barnen lär sig prata då de härmar det de hör vid 
skärmanvändningen. Det är också utvecklande när speciella appar är framtagna för att 
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främja barns språkutveckling. Barnen blir motiverade av skärmanvändning när de lär sig 
skriva meningar. Mammorna upplever också att barnens självständighet ökar när de har 
tillgång till en egen telefon, barnen känner sig stolta och trygga.  

Skärmanvändning skapar lugn 

Mammorna beskriver hur skärmanvändningen ger familjen lugn och ro. Om barnen är 
arga eller upprörda hjälper skärmanvändningen barnen att fokusera på något annat och 
glömma ilskan. På morgonen hjälper skärmarna barnen att vakna till. De beskriver att 
barnen varvar ner med skärmanvändning efter en stressig dag på förskolan. Då barnen 
sitter still framför skärmen varvar de ner fysiskt. Om de inte hade använt sig av 
skärmanvändning hade barnet istället sprungit runt. Mammorna berättar också att 
barnen kommer in i sin egen värld och skärmar då av sig från omvärlden en stund.  

Under kvällstid ger skärmanvändningen familjen en rofylld stund. Innan barnen går till 
sängs används skärmen för att lugna barnen och varva ner innan natten. 
Skärmanvändningen ger också föräldrarna en stunds avlastning då barnen är sysselsatta 
på egen hand. När hushållssysslor ska utföras frisätter skärmanvändningen tid för 
föräldrarna att kunna utföra dessa ostört. När yngre syskon ska läggas används skärmen 
för att underhålla det äldre syskonet. Ett annat sätt att ta hjälp av skärmanvändningen är 
när föräldrarna själva är sjuka eller vill sova längre på helgen.  

[…] som förälder att man behöver få den där pausen 
liksom […]. För det blir ju verkligen, tyst. Och 
lugnt. […] ibland så behöver man ju bara få den 
stilla stunden på kvällen tycker jag.  

(Mamma till flicka 6 år, pojke 4 år och pojke 2 
månader)  

Skärmanvändning bidrar till och påverkar familjesammanhållningen 

Skärmen bidrar till familjesammanhållning. Mammorna beskriver att 
skärmanvändningen kan bidra till en mysig stund tillsammans som familj då de är 
samlade och tittar på film eller TV tillsammans. De yngre syskonen sitter med de äldre 
när de spelar på skärmarna och syskonen lär sig att samarbeta genom spelen på 
skärmarna. Mammorna beskriver att det är ett fint sätt att umgås när de spelar TV -spel 
tillsammans med barnen.  

[...] så de spelar gärna ihop, då kan jag tycka att det är 
ju fint att de umgås men också, det blir ju lätt att det 
blir för mycket. För de tycker att det är kul.             

                  (Mamma till flicka 4 år och pojke 6 år)  

Men mammorna beskriver också svårigheter att samla familjen när skärmar finns med. 
Barnen väljer skärmanvändning före tid med familjen och det skapar slitningar i 
familjen. Mammorna berättar att när man ska ha familjegemenskap så tittar föräldrarna 
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på sina telefoner och barnen använder var sin skärm. Mammorna upplever att det är 
svårt att samla familjen. Alla sitter med var sin skärm och det tar fokus från 
gemenskapen med familjen.  

Mammorna beskriver att skärmanvändning gör barnet rastlöst. Barnen får ett mycket 
stort behov av att röra sig efter att det har haft skärmanvändning. De beskriver också 
skärmarna som konfliktskapande. Bråk med syskon uppstår också efter lång tid av 
skärmanvändning. Det uppstår även bråk i samband med att skärmanvändningen ska 
avslutas. Mammorna upplever det påfrestande att det ofta uppstår konflikter vid detta 
moment. De upplever att det är lättare att låta barnen använda skärmen en stund till än 
att ta konflikten som uppstår när skärmanvändningen ska avslutas.  

 

Önskan om information från barnhälsovården 

Mammorna berättar att de inte fått någon information från barnhälsovården om hur de 
ska hantera och begränsa barnens skärmtid. Distriktssköterskan har frågat föräldrarna 
hur mycket skärmtid barnet har men inga andra efterföljande frågor om barnets 
skärmanvändning.  

De har aldrig någonsin pratat om skärmanvändning 
med mig. Det är ingen som har det. Alltså man har 
hört på tv eller läst själv i tidningar och så men det 
är aldrig någon förrän vi sitter och diskuterar det här 
nu som har pratat om det som en diskussion och som 
att… Nej, aldrig någonsin.  

(Mamma till pojke 5 år och flicka 6 år)  

Mammorna tror att bristen på information från distriktssköterskan kan vara en 
generationsfråga. Om distriktssköterskan inte själv har små barn kan det vara svårt att 
inse hur stor del av barnfamiljernas vardag som handlar om skärmanvändning på olika 
sätt. Om distriktssköterskan inte själv är någon van skärmanvändare saknas insikt om 
ämnets problematik och ämnet tas inte upp vid besöken.  

Flera mammor önskar mer stöd och råd från barnhälsovården om hur de ska begränsa 
barnens skrämanvändning och sätta gränser kring skämtid. De önskar information om 
vad som är lämpligt, dels tidsmässigt men också praktiska tips för hur de ska hantera 
barnens ilska när skärmtiden avslutas. Mammorna beskriver att föräldragrupper på BHV 
(barnhälsovården) kan vara ett forum där distriktssköterskan kan samtala om barnens 
skärmanvändning. Där upplever mammorna att de stöttar varandra och fritt kan 
diskutera problem de stöter på. De önskar även att distriktssköterskan ger information 
till båda föräldrarna tidigt i barnets liv eftersom skärmanvändning är så aktuellt.  

Mammorna önskar få veta vad forskning säger om barn och skärmanvändning. Hur det 
påverkar barnen och vilka begränsningar föräldrarna ska ha för barnen. Mammorna 
uttrycker att det framförs olika budskap om ämnet i tidningar och på internet men att det 
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är svårt att veta vad de ska lita på. De uttrycker ett stort förtroende för barnhälsovården 
och att de litar på den information de får av sin distriktssköterska.  

Man kan ju knappt tro på allt som man hör på nätet 
och så och hade det kommit från en källa som man 
litade på så hade jag tagit emot det med öppna 
armar.  

(Mamma till pojke 5 år och flicka 6 år)  

Önskemål finns också att distriktssköterskan ska ha samtal direkt med barnen när de är 
stora nog och förklara varför skärmanvändning bör begränsas. De mammor som har 
barn med autism önskar mer information om hur skärmanvändning påverkar barn med 
denna diagnos. Mammorna beskriver att de önskar praktisk information med råd om 
åldersanpassade appar som är lärorika och stimulerande. Tryckt information önskas då 
det är lättare att läsa i lugn och ro när man kommer hem från besöket. Mammorna 
önskar mer samtal kring ämnet vid besöken på BHV då det upplever att det inte 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att beskriva mammors erfarenhet av barns skärmanvändning har halvstrukturerade 
intervjuer använts. Med hjälp av inledande frågor kunde informanterna återge vad de 
upplevde. Ibland kompletterandes frågorna när vi önskade att informanterna berättade 
mer (Kvale & Brinkmann 2014 s.176).  
 

Vi hade från början 18 kvinnor som visade sitt intresse av att delta i studien. Vi valde att 
ta med nio informanter. Vår tanke från början var att få fram dessa nio genom lottning. 
Efter att ha lottat ut fyra informanter, alla med barn runt två-tre årsåldern kände vi en 
farhåga att de resterande fem kanske också skulle ha barn i samma ålder. Därför valde 
vi att strategiskt plocka ut resterande fem informanter från vårt urval för att få en större 
spridning på mammor med barn i åldrarna 0–6 år. Genom att tillfråga alla 18 kvinnorna 
om barnens ålder och sedan utifrån det plocka ut mammor som hade barn 
representerade åldrarna 0–6 år till att medverka i studien.  Från början hade vi tänkt att 
skriva om föräldrars erfarenheter av små barns skärmanvändning men vi fick inga 
medverkande pappor till studien så syftet ändrades till mammors erfarenheter. Vårt 
resultat är utifrån mammors perspektiv där de även beskriver erfarenheter som 
innefattar hela familjen. Till eventuell kommande forskning hade det varit intressant att 
göra en studie med enbart pappor för att se om resultatet skiljer sig åt från vårt resultat.  

Vi valde att använda oss av strukturerad forskningsintervju istället för en öppen intervju 
med bara en öppen fråga. Den öppna intervjun inleds av en öppningsfråga och styrs 
sedan av det fenomen som ska beskrivas. Utifrån den öppna inledande frågan kan den 
ge omfattande kunskap om patientens livsvärld och hens förflutna (Kvale & Brinkmann 
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2014 s.60).  Vid strukturerade frågor är intervjuaren ansvarig för hur intervjun utvecklas 
och intervjupersonen markerar tydligt när det är tid för att gå vidare till nästa fråga 
(Kvale & Brinkmann 2014 s. 177). Anledningen till att vi valde strukturerad intervju var 
att vi båda var nybörjare av att intervjua och kände att vi ville ha en trygghet med några 
fasta frågor istället för en öppen fråga. Två provintervjuer genomfördes för att 
säkerställa kvalitén på frågorna men ingen av provintervjuerna togs med i studiens 
resultat, då vi bedömde att frågorna behövde bearbetas mer för att besvara studiens 
syfte. Intervjupersonerna fick själva välja var intervjun skulle vara och en valde att bli 
intervjuad i en av författarnas hem. Detta kan ses som en nackdel då intervjuaren är i 
maktposition mot informanten, så till eventuell framtida forskning kommer intervjun 
föreslås på en neutral plats.  Intervjun har kunnat användas i vårt resultat. En intervju 
var kortfattad endast 8 minuter lång. Det var den första intervjun som genomfördes och 
att den blev då kort berodde på fel intervjuteknik hos intervjuaren.  Vi har ändå kunnat 
ta med delar av texten i vårt resultat.  Hade vi valt en öppenintervju så hade denna 
intervjun troligtvis blivit längre. För trovärdigheten är det av stor vikt hur frågorna ställs 
under intervjun. (Carlsson 2014 s. 45). Genom användandet av Elo och Kyngäs (2008) 
innehållsanalys så fick vi ett bra stöd i vår analys. De transkriberade texterna lästes av 
båda författarna, först enskilt några gånger för att få en helhetsbild och sedan 
gemensamt.  

De markerade meningsbärande enheterna plockades ut och sammanställdes i en tabell i 
ett Worddokument. Varje intervju fick ett eget Worddokument som numrerades för att 
kopplas samman till rätt intervju. Likheter och skillnader mellan de olika nyckelfynden 
plockades ut och fördes samman till nya Worddokument. För att inte tappa den röda 
tråden genom arbetes så fanns studiens syfte fanns beskrivet längst upp på sidan i vårt 
arbetsdokument.  
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att det finns många utmaningar för mammorna att hitta balans 
mellan att tillåta eller att begränsa skärmanvändning. Balansen handlar även om att 
begränsa tiden för skärmanvändning samtidigt som skärmen skapar lugn i familjen och 
främjar barns lärande. Skärmanvändning är en bidragande orsak till konflikter och 
föräldrarna upplever en oro för hur den påverkar barnen. Brist på stöd från 
barnhälsovården och behov av råd kopplat till hur föräldrarna ska hantera barns 
skärmanvändning är något som framträder.  
 
I vår studie framkommer det att de mammor som har tydliga gränser och regler vid 
skärmanvändning sällan upplever oro eller svårighet att begränsa barnen. I studien av 
Brown och Smoleananres (2018) beskriver föräldrarna att det upplevs positivt när de 
begränsar barnens skärmanvändning. Föräldrarna i studien upplevde det lättare att 
begränsa skämanvändningen hos barnen när det gjordes genom små förändringar så som 
uppmuntra barnen till andra lekar, att föräldrarna undvek egen skärmanvändning när 
barnen var vakna, satte på musik istället för TV och involverade barnen i hushållsarbete. 
Dessa tips kan distriktssköterskan lämna till föräldrarna under hälsosamtalet för att ge 
råd hur de ska begränsa barnens skämanvändning.   
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Att vara tydlig i sina begränsningar upplever många mammor i vår studie som svårt när 
de inte har något annat att erbjuda. Det är oftast när barnen inte delar samma åsikt som 
mammorna som konflikter uppstår och informanterna önskar att de hade varit bättre i 
sin gränssättning.  Grandelius (2006 s.296) beskriver att gränssättning innebär tydlighet, 
trygghet och begränsning. Föräldrarna bör vara tydliga i sin gränssättning för att ge 
barnet de bästa förutsättningarna för en klarare uppfattning om sig själv i samspel med 
andra (Grandelius 2006 s.331).  
 
Mammornas egen skärmanvändning är också något som berörs i resultatet. Bergström 
(2016) beskriver att barnen tar efter de vanor som föräldrarna har. Om föräldrarnas 
skärmanvändning är hög blir också barnets skärmanvändning det. Detta beskrivs också 
av Hansson (2009) som belyser hur viktigt det är att skapa goda vanor när barnen är 
små. De vanorna tar de med sig hela livet och ger vidare till sina egna barn.  
 
I resultatet framkommer också att mammorna har olika åsikter gällande 
skärmanvändning och skärmtid jämfört med deras partner. Mammorna upplever att 
papporna är mycket mer tillåtande både gällande skärmtid och vad barnen tittar på. 
Detta är något som Hesketh, Hinkley och Campbell (2012) beskriver i sin artikel, att 
pappor oftast är med tillåtande än mammor när det gäller skärmanvändning. De pappor 
som själva har en hög skärmanvändning är ännu mer tillåtande. Detta är en intressant 
aspekt. Hur kommer det sig att pappor upplevs mer tillåtande till barns 
skärmanvändning än mammor. Är mammorna mer pålästa när det gäller de negativa 
effekterna av skärmanvändningen? Eller är det att mammorna upplever en större oro 
kring vad barnen tittar på så att det är därför de begränsar barnens skärmanvändning 
mer? Vi tycker att intressant fortsatt forskning vore att göra en jämförelse mellan 
kvinnor och mäns syn på skärmavändning för att se likheter och olikheter. Ur ett 
hälsoperspektiv är det viktigt att medvetande göra båda föräldrarna att för mycket 
skärmtid och skärmanvändning skapar ohälsa hos barnet.  
 

Något som framkommer som positivt i vårt resultat är att barnen utvecklas 
kunskapsmässigt i blandannat språk och matematik.  För de barn som behöver extra 
språkträning, beskriver föräldrarna i vår studie att det finns pedagogiska läroappar som 
tränar barnens språk. På så sätt blir språkträningen roligare för barnen och lättare för 
föräldrarna att motivera dem. Att barnen utvecklas kunskapsmässigt beskriver också 
andra studier (Yolanda et al. 2016; Domingues-Montanari 2017; Robinson et al.  2017; 
Paul 2015).  Att skärmarna lär barnen hur de skall vara mot varandra är en intressant 
aspekt som kom upp i resultatet. För föräldrarna tror vi att detta kan vara en svårighet 
att hitta balansen mellan att uppmuntra barnet till positiv utveckling genom 
skärmanvändning och att begränsa dem. Distriktssköterskan kan genom sitt 
hälsofrämjande arbete ge stöd och råd i hur föräldrarna ska agera. Hon kan även ge råd 
om vilken typ av program som är lämpliga för barnen att titta på och hur lång skärmtid 
barnet bör ha.   

 
I vårt resultat beskriver föräldrarna att de använder skärmen i avlastande syfte. 
Skärmanvändningen ger föräldrarna en lugn stund när barnen varvar ner efter förskolan. 
Den ger också föräldrarna möjlighet att utföra hushållssysslor medan barnen sitter stilla 



 18 

framför skärmen. I studien av Downing et al. (2016) beskrev mammorna i studien att de 
erbjuder barnen skärmanvändning som belöning när de gjort något bra. Skärmen 
erbjöds också när föräldrarna behövde få hushållssysslor gjorda, när föräldrarna 
behövde sovmorgon eller bara få en paus från barnen. 
 
Något som framkommer tydligt i vårt resultat är att skärmanvändningen är en stor orsak 
till konflikter inom familjen. Skärmen skapar ett beroende, barnen blir envisa och bråkar 
med familjen. Oftast handlar det om att skärmarna bidrar till bråk i samband med att 
skärmtiden är slut. Föräldrarna orkar inte stå emot utan ger efter och låter barnen sitta en 
stund till.  Att barnen får ett aggressivt beteende beskrivs också i studien av Hesketh, 
Hinkley och Campbell (2012) och i studien av Bentley, Turner och Jago (2016) 
beskrevs det att barnen får ett förändrat beteende av skärmanvändning. Mödrarna i den 
studien beskrev att barnen blev beroende av skärmanvändning och mödrarna blev 
skrämda över de förändringar hos barnens beteende som skärmen skapade.  
 
Vårt resultat visar att det är viktigt att föräldrarna är eniga om vilka regler som gäller 
kring skärmanvändningen i hemmet. Detta stöttas av Hansson (2009 s.74) som 
beskriver att det kan behövas en påföljd till exempel en skärmfri dag om barnet 
upprepade gånger vägrar lyda reglerna som familjen satt upp, eftersom det kan påverka 
hela familjen. Att barn blir frustrerade och besvikna när det inte blir som de vill och 
skärmtiden är slut hör till barns utvecklig. Föräldrarna bör inte ignorera att barn blir 
arga och frustrerade. Bäst är att trösta och hjälpa barnen / barnet att hantera sina 
upplevelser.  Det är viktigt att föräldrarna är medvetna om att tillfällig frustration och 
ilska ingår i livet och sådana upplevelser är en naturlig del i barnens utveckling. Att ha 
fasta regler kring skärmtid kan underlätta för familjer där det lätt uppstår konflikter 
kring skärmanvändning. Reglerna kan innebära en maxtid, en skärmfri dag men också 
skärmfria zoner i hemmet. Med äldre barn kan föräldrarna använda skärmen som ett 
belöningssystem när barnet gjort något bra eller att barnet får förtjäna skärmanvändning 
efter exempelvis en stunds utevistelse (Bergström 2016). Att föräldrar från början gör 
upp regler angående skärmanvändning och använda sig av klocka för att begränsa 
skärmanvändningen samt använda skärmen som belöning när barnet varit ute och lekt, 
är råd som distriktssköterskan kan föra vidare till föräldrarna under hälsosamtalet.  
 
Många föräldrar önskar information om vilken påverkan, skärmarna har på barnen. 
Tidigare forskning (Yilmaz, Demirli-Caylan & Karacan 2014; Brown & Smolenaers, 
2018) visar på att föräldrar inte har någon kunskap om att det finns rekommendationer 
kring skärmtid för barn. Många föräldrar har en okunskap om vad som räknas som 
skärmtid. I tidigare forskning beskrivs också att föräldrarna har önskemål om strategier 
och råd för hur det ska hantera barnens skärmanvändning och hitta alternativa aktiviteter 
för att minska tiden av skärmanvändningen (Brown & Smolenaers, 2018; Bentley, 
Turner & Jago, 2016; Downing et al. 2016; Hesketh, Hinkley & Campbell 2012). De 
önskar att informationen ska vara realistiskt och att distriktssköterskan inte dömer ut 
föräldrarna utan istället försöka stötta och råda dem till förändrade vanor kring 
skärmanvändning för sina barn (Downing et al. 2016). 
 
I hälsa på lika villkor (SOU 2000:91 s 92) beskrivs det att barnhälsovården har en viktig 
uppgift att förebygga sjukdomar och skador för att verka för hälsofrämjande arbete. I 
distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete förmedlar hen kunskap 
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om blandannat tobaksfria miljöer, allergier och plötslig spädbarnsdöd, men lika viktigt 
är att förmedla kunskap om skärmarnas påverkan och stötta föräldrarna till 
livsförändring.  Tidigare forskning (Domingues-Montanari 2017; LeBourgeois et al. 
2017; Yolanda et al. 2016) visar på att ökad skärmanvändning kan leda till bland annat 
sömnpåverkan och övervikt. Brown och Smoleaneras (2018) beskriver författarna att 
skärmtid identifieras som en oberoende riskfaktor till barnfetma. Det är av stor viktigt 
att barnen utvecklar hälsosamma aktivitetsmönster redan tidigt i barndomen och 
barnens föräldrar har en stor roll att leda in barnen på rätt spår. Genom att arbeta 
förebyggande med att begränsa skärmtiden så bidrar det till ett hälsosammare liv hos 
barnen  
 
 
För att främja hälsan hos barnen och föräldrarna är det viktigt att distriktssköterskan 
medvetandegör familjen om skärmarnas negativa effekter så som att barnen inte bör äta 
i samband med skärmanvändning, upplysa föräldrarna att barnen lätt blir påverkade av 
kommersiell reklam och undvika skärmar i barnens rum. Distriktssköterskan har en 
viktig roll är att stötta barnen att uppnå förbättrad hälsa. Ett sätt är med hjälp av 
empowerment ge barn och föräldrar råd och stöd att minska skärmanvändning och ge 
tips och råd på för att öka barnens fysiska aktivitet (Scriven 2013 s.55).  I 
Rikshandboken (Bergström 2016) står det att föräldrasamtalen om barns 
skärmanvändning bör utgå från föräldrarnas egna behov och kunskapsnivå. Det är 
viktigt att distriktssköterskan inte dömer eller oroar föräldrarna i samtalen om 
skärmanvändning utan hjälper föräldrarna till egen reflektion. Genom att 
distriktssköterskan sätter sig in i familjens livsvärld för att ta reda på vilken information 
familjen behöver till livsförändring. Med livsvärld menas den värld vi lever i och 
dagligen upplever (Ekebergh 2015a s.19). Livsvärden innebär människors upplevelser 
och erfarenheter. Det handlar om att sätta sig in i personens livsvärld för att förstå deras 
erfarenheter (Ekebergh 2015b ss. 70–71). 
 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka varför informationen kring små barns 
skrämanvändning från distriktssköterskan är bristfälligt. Flera av föräldrarna har aldrig 
hört sin distriktssköterska lyfta ämnet om barns skärmanvändning. Kan de vara en 
generationsfråga att vissa distriktssköterskor inte är tillräckligt pålästa om ämnet? I 
Rikshandboken finns det tydliga riktlinjer om vad som ska tas upp vid samtalet om små 
barns skärmanvändning. För barn under ett år inriktas samtalet till samspelets påverkan 
på föräldrars skärmvanor och hur föräldrarna introducerar barnen till skärmar. Vid 
treårsteambesöket bör samtalet vara mer ingående på barnets och föräldrarnas 
skärmanvändning och skärmtid, samt vilken information föräldrarna önskar om 
skärmanvändning och konflikter som uppstår i samband med skärmanvändning 
(Bergström 2016). På Rikshandbokens hemsida finns ett utarbetat material som är tänkt 
att användas i föräldragrupper på barnhälsovården eller i enskilt samtal för diskussion 
om livsstil och skärmanvändning (Statens Medieråd 2016 b). Men trots att det finns väl 
genomarbetat material upplever föräldrarna i studien att de saknar råd och stöd. Vad 
beror detta på? Kan det vara så att distriktsköterskan givit råd utifrån Rikshandbokens 
material utan att föräldrarna tagit till sig det? Kan det vara tidsbrist som gör att annan 
information kring barnet prioriteras eller känner distriktssköterskan sig osäker på ämnet 
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och undviker att prata om det. Är det en rädsla för att ta upp ett känsligt ämne som 
distriktssköterskan vet att många föräldrar brottas med? 
 
 
 

 
SLUTSATS 
I resultatet framgår det att föräldrarna känner en oro för skärmanvändningens påverkan 
just nu, men även i framtiden då de inte vet vilka negativa effekter skärmanvändningen 
ger på lång sikt. Föräldrarna önskar mer information kring hur skärmanvändningen 
påverkar barnet samt strategier för hur de ska hantera de konflikter som uppstår kring 
begränsning av barnets skärmanvändning. Bristfällig information från 
distriktssköterskan är något som upplevs negativt. Om distriktssköterskan använder sig 
av det utarbetade material som finns tror vi att föräldrarna kanske hade fått det stöd som 
de önskar och efterfrågar. Då små barns skärmanvändning går allt lägre ner i åldrarna är 
det viktigt att lyfta ämnet både för barn, föräldrar och vårdpersonal så tidig som möjligt 
för att skapa goda och hälsosamma vanor. 
 
  

Kliniska implikationer 
• Barnhälsovården bör lägga större fokus på den information som ges angående 

barns skärmanvändning vid besöken på BHV. Information att samtala kring kan 
skickas med kallelsen inför besöket så att föräldrarna kan läsa igenom och 
reflektera innan för att främja ett samtal kring ämnet.  

 
• Barns skärmanvändning bör vara ett prioriterat område att ta upp under 

barnhälsovårdens fortbildning och utbildningsdagar.   
 

• Genom ett samarbete med bibliotekarier och förskole pedaoger kan förslag på 
åldersanpassade, pedagogiska appar och spel till barn utarbetas. 
 

• Att inom mödravården medvetandegöra blivande föräldrar hur skärmanvändning 
påverkar de små barnen och samspelet mellan föräldrar och barn. 
 

• Utarbeta tryckt material som föräldrarna kan få med sig hem om 
skärmanvändningens effekter samt med förslag till andra aktiviteter för att 
främja barnets rörelse och lek   
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Bilaga1 Informerat samtycke 

 
Information om deltagande i studien 
 
Vi är två sjuksköterskor, Caroline Sigfridsson och Sandra Klint, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter föräldrar har om små 
barns skrämanvändning samt vilket stöd de önskar från Barnhälsovården.  
 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper om föräldrars 
upplevelser av barns skärmanvändning. Detta är ett aktuellt och omdiskuterat ämne och 
vi upplever att många föräldrar önskar mer kunskap och stöd i hur de ska hantera sina 
barns skärmanvändning. Vi avser att använda resultatet av studien i vårt kommande 
yrke som distriktsköterskor. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer. 
Vi vänder oss till föräldrar i Borås stad som har barn mellan 0–6 år. Intervjuerna 
kommer att ske hösten 2018, under v 38–39 och kommer att ske enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna. 

 

För att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om deltagande senast 
180917. Informerat samtycke insamlas vid intervjutillfället. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Caroline Sigfridsson   Sandra Klint    
caroline_sigfridsson@hotmail.com  sandrakarlsson79@hotmail.com 
0736-400344    0736-270445 
     

Handledare 

Ann-Helén Sandvik, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
073-2703396 
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Samtycke till att delta i studien  

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om projektet och har haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. Jag samtycker till att delta i 
studien. 

Ort och datum  Underskrift  
  

  

  

 
  



 27 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
1. Hur ser du på ditt barns skärmanvändning? 

2. Hur upplever du att ditt barns skärmanvändning påverkar ditt barn? 

3. Vilka positiva effekter ser du av ditt barns skärmanvändning?  

4. Vilka negativa effekter upplever du av ditt barns skärmanvändning? 

5. Hur upplever du att ditt barns skärmanvändning påverkar din familj? 

6. Vilken syn har du och din partner på skärmanvändning? 

7. Kan du berätta eventuella konflikter som du och din partner hamnat i när det gäller 

skärmanvändning hos ert/era barn? 

8. Hur ser du och din partner på gränssättning kring skärmtid? 

9. Hur samtalar din distriktssköterska kring skärmanvändning på ditt BVC? 

10.  Vilka rekommendationer eller råd har du fått från din distriktssköterska om 

skärmanvändning och skärmtid? 

11. Vilken information saknar du från din distriktssköterska om barns skärmtid och 

skärmanvändning 

12. Har du och din partner fått/sökt information om skärmanvändning och skärmtid 

någon annanstans i så fall vart? 

13. Följdfrågor: Berätta mer?, utveckla gärna?, hur menar du? På vilket sätt? 
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