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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att genom en integrativ litteraturstudie undersöka hur barns 
exponering av skärmmedia påverkar anknytningen och den sociala interaktionen negativt
mellan barn och förälder. Utifrån uppsatsens syfte har teorier om anknytning och sociala 
interaktioner använts som teoretiskt ramverk och tolkningsredskap av studiens resultat. 
Uppsatsens slutsatser indikerar på att exponering och användning av skärmmedia resulterar i 
minskad kvalitetstid mellan barn och föräldrar, vilket riskerar att påverka anknytningen och 
den sociala interaktionen negativt. Om detta nu är fallet är det högst relevant att 
uppmärksamma och bedriva mer forskning på området som för tillfället är tunt beforskat. 
Området har även hög relevans för socialt arbete då socialarbetaren genom ämneskunskap får 
en förståelse för denna typ av problembild och eventuella “symptom” som tyder på denna 
problematik.
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Abstract
The purpose of this study is that through an integrative literature review examine how 
children’s exposure to screen media influences attachment and social interaction between 
child and parent. Based on the purpose of the study the attachment theory and theories about 
social interactions has been used as theoretical framework and interpretative tools of the 
study’s results. The findings indicate that exposure and the use of screen media results in 
reduced quality time between parents and children, which could affect the attachment and 
social interaction negatively. If this is the case, it is highly relevant to pay attention to and 
pursue more research in this area that is currently undeveloped. The area also has high 
relevance for social work as the social worker through the knowledge of the subject gets an 
understanding of this type of issue and “symptoms” that indicate this complex of problems. 
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1. Bakgrund
I dagens samhälle är det lättare än någonsin att använda sig av skärmmedier. Det finns 
bärbara datorer, tv, surfplattor och inte minst smartphones som omfamnar våra sinnen. Under 
en vanlig bussresa genom stadens gator och torg sitter flertalet individer och stirrar på sin 
smartphone. Det är heller inte ovanligt att föräldrar som är ute med barnvagnen går och tittar 
på sin telefon istället för att ge full uppmärksamhet till sitt barn och att föräldrar ger sina barn 
en surfplatta för att hålla dem sysselsatta.

Huisman (2014, s. 159f) beskriver att skärmmedian som finns idag har ett flertal positiva 
aspekter. Dessa positiva aspekter blir dock inte lika tydliga då det sker ett överanvändande av 
den skärmmedia som finns tillgänglig. Statistik visar att barn i Nordamerika i genomsnitt 
använder olika skärmmedier under åtta timmar per dag (Rowan, 2010, s. 62). Det är en 
tredjedel av dygnet. Rowan (ibid., s. 64f) och Stošić (2014, s. 59f) menar att stillasittande 
aktiviteter kan ligga till grund för utvecklande av olika beteendestörningar hos barn. Barns 
vanor gällande just tid framför olika skärmar är till stor del underskattade av deras föräldrar 
(Thorn, DeLellis, Chandler & Boyd, 2013, s. 589f). Lauricella, Wartella och Rideout (2015, s. 
17) menar att just föräldrarna har stor inverkan på hur mycket tid barnen lägger på olika 
skärmmedier, vilket även Jago et al. (2014, s. 54ff) framhåller. Föräldrarnas attityd, barnens 
ålder samt föräldrarnas egen tid framför skärmmedier är de variabler som har störst påverkan 
på barns tid framför skärmmedier. Attityden till skärmmedier från föräldrar påverkar barn 
som är i åldern två till fem år allra mest (Lauricella et al., 2015, s. 17).

Många forskare är bekymrade över den centrala roll skärmmedia har i barns liv i dagens 
samhälle. Ray och Ram Jat (2010, s. 561ff) redogör i en studie för skärmmedias negativa
effekter på barns utveckling. De tar upp områden som övervikt, dåligt självförtroende, 
ätstörningar, tv-beroende, social isolering och beteendeproblematik. Författarna menar att 
ökad skärmtid leder till att barn umgås mindre med sina vänner vilket leder till social isolering 
och utanförskap. Dave och Dave (2011) tar liksom Ray och Ram Jat upp liknande kategorier. 
De menar också att synen på rökning och alkoholanvändning kan påverkas av skärmmedia. 
Forskningen visar att barn får en mer positiv bild av alkohol och rökning när de ser reklam för 
detta på tv (ibid., s. 87ff). Vissa författare menar att exponering av skärmmedia i tidig ålder 
även kan resultera i en sämre anknytning till föräldrar (Napier, 2014, s. 18ff).

En svensk rapport från Statens Medieråd (2015a, s. 7) visar på att internetanvändning startar i 
allt lägre åldrar samtidigt som tillgång till skärmmedier i hemmet ökar för barn i åldrarna 0-8 
år. Vidare har den egna tillgången till skärmmedier ökat även för barn i åldrarna 9-12 år 
(Statens Medieråd, 2015b, s. 6f). Nedan presenteras ett diagram som visar det dagliga 
internetanvändandet i Sverige för barn mellan 0-8 år (Statens Medieråd, 2015a, s. 7):
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Utifrån ovanstående resonemang har det väckts ett intresse hos oss att ta reda på mer om vad 
forskningen säger om hur just skärmmedia påverkar anknytningen och interaktionsprocesser 
mellan barn och förälder. Vi är även intresserade av vad forskningen säger när det kommer till 
skärmmedias påverkan och dess eventuella konsekvenser i barnets framtid. Skärmmedias 
påverkan av anknytningen och den sociala interaktionen mellan barn och förälder samt 
framtida konsekvenser blir därmed ämnesvalet för studien.

Relevans för socialt arbete
I dagens samhälle är skärmmedia en central del av många människors vardag. Som 
socialarbetare sker många möten med människor och målet är att möta dessa människor i 
deras aktuella situation. För att kunna göra detta på bästa sätt krävs en förståelse och en 
medvetenhet för innehållet i individens liv. Det aktuella arbetet fokuserar på gruppen barn. 
Om socialarbetaren vet hur skärmmedia kan påverka barns anknytning till föräldrar samt den 
sociala interaktionen dem emellan kan denne också utforma sitt förhållningssätt därefter. 
Arbetar socialarbetaren exempelvis som familjebehandlare kan kunskap inom ämnesområdet 
underlätta val av behandling och tillvägagångssätt då behandlaren får en förståelse för denna 
typ av problembild och eventuella “symptom” som tyder på denna problematik. Vidare leder 
detta till att familjen får den hjälp och det stöd de behöver.

Enligt socialtjänstlagens 5 kap. 1 § ska socialnämnden “verka för att barn och ungdom växer 
upp under trygga och goda förhållanden”. För att barn ska kunna få en trygg uppväxt krävs 
kunskap om vilka faktorer som kan resultera i positiva respektive negativa effekter för barnets 
utveckling. Barn exponeras av skärmmedier i allt större utsträckning. Om det är så att 
skärmmedia påverkar anknytningen och den sociala interaktionen mellan barn och förälder 
krävs det en större medvetenhet inom området. Detta för att samhället ska kunna ge barn den 
trygga uppväxt som socialtjänstlagen beskriver. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att 
arbetets ämnesområde är av hög relevans för socialt arbete.
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2. Problemformulering
Rienecker (2003) menar att en problemformulering med fokus på tolkande och förklarande 
beskrivs som en “varför-fråga”. Vidare beskrivs att arbetets olika teorier och begrepp ligger 
till grund för förståelsen av problemområdet (ibid, s. 22f). Utifrån det valda ämnesområdet 
ansågs just detta fokus vara mest lämpligt.

Napier (2014, s. 18ff) menar att exponeringen av skärmmedier gällande barn i tidig ålder kan 
få negativa konsekvenser för anknytningen till föräldrarna. Det finns ett behov av ökad 
kunskap om hur skärmmedia påverkar relationen till barnets primära anknytningsperson. 
Vidare menar flera forskare att föräldrar behöver mer kunskap om skärmmedias negativa 
effekter på deras barns utveckling för att på så sätt kunna ta ett större ansvar i skapandet av en 
trygg uppväxt (Dave & Dave, 2011, s. 87ff; Napier, 2014, s. 18ff; Jago et al., 2014, s. 54ff). 
Utifrån de olika författarnas slutsatser framgår det att skärmmedia kan påverka både barnets 
utveckling och relationen mellan barn och förälder negativt, men hur och i vilken omfattning? 
Vår grundläggande problemformulering blir således:

Hur kan anknytningen och den sociala interaktionen mellan barn (0-12 år) och förälder
påverkas negativt av barnets skärmmedieanvändning?

3. Syfte

Syftet med arbetet är att utföra en litteraturstudie som på ett analytiskt sätt behandlar hur 
kontakten mellan barn (0-12 år) och de primära anknytningspersonerna påverkas negativt i 
samband med barns exponering av skärmmedia. Till grund för arbetet ligger 
anknytningsteorin och teorier om social interaktion, vilka kommer att användas som ett 
verktyg i analysen av den tidigare forskning som samlas in. Följande frågeställningar kommer 
beaktas i arbetet:

 Hur påverkas anknytningen negativt mellan barn och förälder av barns exponering och 
användning av skärmmedia? 

 Hur påverkas den sociala interaktionen negativt mellan barn och förälder av barns 
exponering och användning av skärmmedia? 

I det följande kommer vi först att redogöra för våra analytiska utgångspunkter i avsnittet om 
teoretiskt ramverk (Kap 4). Därefter presenterar vi aktuell forskning utifrån olika teman under 
resultatavsnittet (Kap 6) vilket följs av en analys (Kap 7) av forskningsresultaten som vi 
sammankopplar med våra analytiska utgångspunkter. Därpå följer ett avsnitt om studiens 
slutsatser utifrån vår tidigare utförda analys (Kap 8). Uppsatsen avslutas med ett 
diskussionsavsnitt (Kap 9) där vi berör metod, slutsatser och aktuell forskningssituation.
Uppsatsens huvudfokus är negativa aspekter av skärmmedieanvändning. Dock kommer vissa 
positiva aspekter att beröras i arbetet då vi anser att det inte går att bortse från det faktum att 
det även kan finnas positiva utgångar av skärmmedieanvändning. 

4. Uppsatsens teoretiska ramverk
Mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar blir teorier om anknytning och social 
interaktion centrala. Dessa teorier kommer att användas som verktyg i studiens analys för att 
vi ska kunna förstå problemområdet ur valda perspektiv. Som kommer framgå av 
litteraturgenomgången i resultatavsnittet är de vanligaste teorierna att använda sig av i 
forskning om barn och skärmmedia det biologiska perspektivet och andra typer av 
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utvecklingspsykologiska perspektiv. Största fokus ligger alltså inte på relationen och 
kontakten mellan barn och förälder utan relationellt istället på individ - maskin, dvs. 
skärmmediateknikens effekter och konsekvenser för barnets utveckling. Att välja 
anknytningsteori och teorier om social interaktion innebär således ett förflyttande av fokus till 
sociologiska och socialpsykologiska perspektiv. Att vi själva intresserar oss för sådana 
perspektiv och att vi redan tidigt, efter vissa inledande sökningar, hade svårt att hitta sådana 
perspektiv bland publikationer inom forskningsområdet är ett av de bakomliggande motiven 
till valet av litteraturstudie. 

Anknytningsteori
Anknytningsteori är en utvecklingsteori vars fokus ligger på känslomässiga relationer, framför 
allt mellan barn och förälder. Enligt teorin skapas tidigt ett band mellan dessa parter då barn 
redan från födseln har ett behov av en så kallad primär anknytningsperson som alltid kan 
finnas där för barnet, både i glädje, sorg och rädsla. Primär anknytningsperson är den person 
som är viktigast för barnet. Det är oftast föräldern eller föräldrarna som får denna roll vilket 
innebär att barnet söker sig till dessa för att få uppleva en trygg bas där barnets 
anknytningsbehov kan tillgodoses (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 180ff). Enligt 
teorin innebär en god anknytning en balans mellan samhörighet och självständighet. 
Sammantaget betyder det att barnet vet om att det alltid finns en tillgänglig säker hamn, oftast 
föräldern, dit barnet kan komma när det behöver beskydd, bekräftelse, närhet eller tröst. 
Denna vetskap gör att barnet får mod att nyfiket utforska omvärlden på egen hand och på det 
sättet vara självständig (ibid., s. 193ff).

Enligt anknytningsteorin finns det olika typer av anknytning eller anknytningsmönster. Den 
vanligaste typen av anknytning är det trygga B-mönstret som innebär att barnet har lyckats 
hitta balansen mellan självständighet och samhörighet. Barnet kan då tryggt utforska sin 
omgivning eftersom barnet vet om att det finns en trygg bas att vända tillbaka till om behov 
uppstår av påfyllning i “trygghetstanken”. När behovet är tillgodosett kan barnet återigen ge 
sig ut i världen (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 193ff). Det finns även flera typer 
av mönster som tyder på en otrygg anknytning. Det otryggt undvikande A-mönstret är ett av 
dessa. Då barnet har erfarenheter av att den primära anknytningspersonen inte är villig att 
tillgodose dess anknytningsbehov anammar barnet en minimerande strategi. Det innebär i 
korthet att barnet bortser från sitt eget behov av närhet för att inte bli besviken och därför 
slutar att söka närhet. Det kan då verka som att barnet klarar sig väldigt bra på egen hand trots 
att så inte är fallet (ibid., s. 193ff). Ett otryggt ambivalent C-mönster kan uppstå när 
anknytningspersonen är tillgänglig för barnet men otillräcklig. Detta beror på att 
anknytningspersonens omvårdnad av barnet bygger på oförutsägbarhet. Detta innebär att 
barnet aldrig vet hur anknytningspersonen kommer att svara upp när barnet söker sin trygga 
bas. Barnet kan då komma att använda sig av en maximerande strategi som innebär ett 
överdrivet klängigt beteende där den självständiga sidan försvinner helt. Det kan då upplevas 
som att barnet är vilset och ständigt kräver överdriven närhet (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2009). Till sist beskriver anknytningsteorin den allvarligaste formen av otrygg 
anknytning; desorganiserad anknytning, också benämnd som D-anknytning. Desorganiserad 
anknytning saknar mönster. Det innebär att barnet oftast försöker sträva efter en typ av 
mönster, men når inte riktigt fram. Barnet har upplevt att anknytningspersonen inte är ett 
skydd när fara uppkommer, utan istället att anknytningspersonen i sig innebär osäkerhet och 
fara för barnet. Barnet blir då förvirrat och har ingenstans att ta vägen i sin rädsla. Denna typ 
av anknytning har uppmärksammats i bland annat familjer med missbruk och psykisk ohälsa 
(ibid., s. 193ff).
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Det krävs alltså att föräldern tar sig tid till att tillgodose barnets olika behov i alla lägen. 
Föräldern måste alltid finnas tillgänglig, även när denne inte orkar eller känner för det 
(Broberg et al., 2009, s. 16ff). Tar sig föräldern tid till barnet förstärks bandet mellan barn och 
förälder. Även om anknytning är något som pågår hela livet är det den tidiga barndomen som 
lägger grunden för anknytningen. Det har visat sig att en trygg anknytning från barndomen 
gör att personen senare i livet lättare kan agera som en trygg anknytningsperson i sitt eget 
föräldraskap (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 197ff). Forster (2009) poängterar 
just vikten av tid tillsammans med barnet för att barnet ska få en trygg uppväxt. Forskning har 
visat att om föräldern ger barnet positiv odelad uppmärksamhet en liten stund varje dag kan 
det förhindra konflikter och ge barnet trygghet (ibid, s. 19ff). Dock menar författaren att 
många föräldrar har svårt med att få tiden att räcka till i vardagen, vilket kan leda till att 
barnet inte får den positiva uppmärksamhet detta behöver. Upplever barnet brist på 
uppmärksamhet och bekräftelse är det lätt hänt att det leder till att barnet bråkar eller gör 
något det inte får göra för sina föräldrar, exempelvis vägrar att borsta tänderna eller skriker åt 
mamma när hon är upptagen med annat, just för att få någon typ av uppmärksamhet (ibid., s. 
16ff). Forster (2009, s. 8ff) beskriver hur han i sitt arbete har mött många föräldrar som inte 
vet hur de ska hantera sina barn i olika typer av konflikter. Genom att ge barnet sin fulla 
uppmärksamhet en liten stund per dag kan många problem lösas. Barnet känner sig sedd och 
lyssnad på och en grundtrygghet skapas som leder till ett bättre samspel och en stabilare 
relation mellan barn och förälder (ibid., s. 16ff). Man skulle således kunna tänka sig att 
skärmmediaanvändning i vissa fall tar tid ifrån barnets och förälderns tid tillsammans. På så 
sätt skulle dagens barn som växer upp med denna skärmmedia få mindre tid att knyta an till 
sina föräldrar och en ökning av mer desorganiserade anknytningsmönster skulle kunna ske. På 
grund av dessa antaganden är just anknytningsteorin relevant som verktyg i analysen av 
forskningen. 

Social interaktion
Goffman (2009, s. 25ff) studerade främst face-to-face-interaktion, det vill säga interaktionen 
som sker mellan individer i vardagen, ansikte mot ansikte (se t.ex. Berger & Luckman, 2011 
s. 41f). Större delen av de teoretiska utgångspunkter vi använder oss av i uppsatsen utgår ifrån 
Persson (2012) och dennes på Goffman grundade teori om skillnader mellan olika typer av 
interaktionsformer. Genom face-to-face-interaktion kan individer se, höra och röra vid 
varandra. Interaktionen är både verbal och fysisk då individen tolkar den andre individens 
rörelsemönster och röstläge. Individerna läser av varandras ansikten vid interaktionen för att 
få ut information om varandra (ibid., s. 260f). Ansiktet förmedlar olika signaler och är det 
främsta kommunikationsmedlet vid face-to-face-interaktioner (ibid., s. 260ff). Persson väljer 
att ta interaktionsprocessen ett steg längre då han jämför Goffmans face-to-face-interaktion 
med vad han benämner persona mot persona-interaktion (Persson, 2012, s. 264ff). Persona, 
som betyder mask, är en övertänkt bild som personen konstruerar för att visa upp inför en 
bredare och mer odefinierbar publik än den man möter i vanlig face-to-face-interaktion. På 
nätet skapas ett användarnamn som slutligen blir en del av personen i fråga (ibid., s. 260). 
Persona mot persona-interaktion är sådan som inte sker ansikte mot ansikte utan via mail, 
telefon eller andra sociala medier. Då det inte är möjligt att läsa av den andra partens 
kroppsspråk, minspel eller röstläge vid persona mot persona-interaktion menar Persson (2012) 
att kommunikationen blir begränsad. När den fysiska närheten tas bort försvinner den direkta 
återkopplingen i samtalet som bildar ett flöde mellan individerna. Det är exempelvis omöjligt 
att avbryta någon mitt i en mening i persona mot persona-interaktion. Istället måste individen 
vänta tills den andra parten har skrivit klart sitt inlägg, vilket beskrivs som en 
pingpongmodell. Pingpongmodellen bygger på att interaktionen sker genom turtagning. Inte 
heller ironi, glädje eller misstänksamhet går att läsa av på samma sätt som i en face-to-face-
interaktion. Utifrån detta menar Persson (ibid., s. 264ff) att face-to-face-interaktion blir en 
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bred överföring av uttryck innehållande både verbala och ickeverbala signaler. Vid persona 
mot persona-interaktion skalas mycket bort och kvar blir en smal överföring av uttryck som 
lätt skapar distans och missförstånd (ibid., s. 265ff). 

Goffmans dramaturgiska teori beskriver också begreppen bakre och främre region där 
individens handlande skiljer sig utifrån vilken region denne befinner sig i (Persson, 2012, s. 
116). Olika handlingar är lämpade för olika regioner. Ett visst handlande kan passa bättre in 
när individen i fråga är fullt synlig och tillgänglig för andra. Detta kallas för den främre 
regionen. I den bakre regionen är individen istället osynlig och otillgänglig (ibid., s. 116f). 
Goffman (2009) menar att det är i den bakre regionen som individen kan ta av sig maskerna. 
Individen befinner sig inte längre på den offentliga scenen utan kan lägga rollerna och 
förväntningarna åt sidan bakom scenen. Den bakre regionen blir något privat och mindre 
offentligt där individen kan vara sig själv utan att behöva visa upp ett uppträdande inför 
publik (ibid, s. 101ff). I face-to-face-interaktion faller sig ofta gränserna mellan främre och 
bakre region naturligt. Dock menar Persson (2012, s. 244f) att dagens olika skärmmedier 
påverkar gränsen mellan bakre och främre region. Detta då interaktionen är persona mot 
persona istället för i varandras fysiska närhet. Det är vanligt att individen skapar ett personligt 
utrymme i offentliga sociala medier såsom internet och Facebook genom att lägga upp 
personliga bilder och åsikter. Det personliga utrymmet blir en representation av självet vilket 
styrs av hur individen i fråga vill bli uppfattad. Persson (2012, s. 270f) menar att gränserna 
mellan bakre och främre region suddas ut då individen ofta befinner sig i sitt hem och i sin 
fysiska bakre region när denna typ av offentliga kommunikation görs. På grund av detta kan 
hemmet i dagens samhälle inte enbart ses som en bakre region då individen i hemmet inte är 
helt osynlig och otillgänglig för omvärlden (ibid., s. 244f).

Ett begrepp inom social interaktion är primär socialisation. Med detta menas den första tiden i 
individens barndom då individen lär sig, framför allt genom att studera sina föräldrar, att 
anpassa sig till samhällets regler och normer (Berger & Luckmann, 2011, s. 154). Barnet kan 
exempelvis inte förstå att denne ska vara tyst på ett bibliotek förrän barnet har fått lära sig 
detta av föräldrar och sedan även den övriga omgivningen. Eftersom den primära 
socialisationsprocessen lägger grunden för barnets syn på beteende och social interaktion 
(ibid., s. 156ff) har föräldrarna ett stort ansvar. Barnet påverkas och formar sin verklighet 
efter “signifikanta andra”, det vill säga de som står närmast individen. Individen övertar och 
internaliserar de signifikanta andras roller, attityder och syn på verkligheten (ibid., s. 155ff). 

Dagens användande av skärmmedia kan leda till en minskning av face-to-face-interaktion och 
sedermera en ökning av persona mot persona-interaktion. Det skulle även kunna leda till en 
upplösning av bakre och främre region. Skillnaderna mellan regionerna kan även lösas upp 
för individen vilket kan leda till att det som tillhör bakgrundsscenen, känsliga saker etc., 
istället hamnar inför allas kännedom. Vad har allt detta för inverkan på relationen mellan barn 
och förälder? Hur upprätthåller föräldrar sin position som signifikanta andra? Dessa frågor
samt antaganden gör att teorierna om social interaktion är mycket relevanta för uppsatsens 
problemområde. 

Utöver sociala teorier och begrepp kommer även olika tekniska begrepp kopplade till studien 
att användas. Ett begrepp är skärmmedia. Med skärmmedier menas datorer, tv, surfplattor och 
smartphones. Begreppet barn syftar till åldern mellan 0-12 år medan tonåringar inringas i 
ålderspannet 13-17 år. Alla över 18 år betraktas som vuxna.
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5. Metod
Tillvägagångssättet sker i form av en integrativ litteraturstudie. En integrativ litteraturstudie är 
det bredaste tillvägagångssättet gällande litteraturstudier då den behandlar både 
experimentella och inte experimentella studier (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). 
Författarna menar vidare att en integrativ litteraturstudie kan kombinera empiri och teori. 
Analysen av materialet går till på så sätt att datan jämförs på ett kreativt och kritiskt sätt för 
att på så sätt finna teman och mönster (ibid., s. 26). Fördelen med att använda formen 
integrativ litteraturstudie är att både kvalitativa och kvantitativa data kan användas. Det går 
även att kombinera teorier och empirier vilket innebär att fler studier kan behandlas och 
relevanta data försummas inte på grund av den metod som användes vid studien. Syftet med 
studien är att utforska hur anknytningen och den sociala interaktionen mellan barn och 
förälder påverkas av skärmmedier. Genom en litteraturstudie kan resultat från flera olika 
studier och populationer sammanställas där gemensamma teman och mönster analyseras och 
diskuteras för att på så sätt få ett mer generaliserbart resultat. Om en kvantitativ eller 
kvalitativ metod valts som metod skulle den inkomna datan inte vara lika generaliserbar då 
enbart en population/ undersökningsgrupp skulle studerats. I och med att syftet inte avgränsar 
vilka barn som ska studeras är det just en mer generaliserbar data som erfordras.

Insamlingen av data utfördes genom sökning i databasen Summon samt genom relevant tryckt 
litteratur. I databasen Summon avgränsades sökningen med specifika inkluderings- och 
exkluderingskriterier. Detta på grund av viljan att enbart få med artiklar i sökningen som har 
hög relevans för vår litteraturstudie. Det fanns inte tid till att ha mindre specifika artiklar då 
studien gjordes under en begränsad tid. De första kriterierna som användes var att enbart 
inkludera tidskriftsartiklar och fulltext då det enbart var fullt tillgängliga vetenskapliga 
artiklar som kunde användas inom tidsramen. För att vara säker på att de artiklar som söktes 
var vetenskapligt korrekta inkluderades enbart vetenskapligt granskade artiklar. Sökningen 
avgränsades vidare till att enbart innehålla artiklar på engelska. Detta för att materialet inte 
skulle missförstås på grund av språkförbristningar. Vidare söktes artiklar som är publicerade 
från 2010 och framåt. År 2010 och framåt valdes på grund av att det är dagens 
teknikanvändande som beaktas i studien. I och med att studien har socialt arbete som grund 
exkluderades de artiklar som inte tillhörde disciplinen “social welfare & social work”. Med 
dessa kriterier ifyllda fanns 127 781 artiklar kvar den 10 april 2015. Sökorden som därefter 
användes var:

 Young children, Parents, Technology, Tablets och Television

Totalt gav sökningen 228 artiklar. Artiklarna sorterades efter relevans till de sökta orden. 
Artiklar som tycktes ha hög relevans valdes ut för läsning av abstracts. De artiklar som ansågs 
vara intressanta för det angivna problemområdet lästes sedan mer ingående i sin helhet. 
Artiklar som enbart handlade om exempelvis statistik framför skärmar, sociala mediers 

228 22 8 4
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påverkan samt medicinskt kopplade studier sorterades bort. Totalt sett lästes 22 abstracts från 
vilka åtta artiklar valdes ut till att läsas i fulltext. Från dessa åtta artiklar ansågs fyra artiklar 
ha hög relevans i relation till uppsatsens frågeställningar och teoretiska ramverk. I tabell 1 ges 
en sammanfattning av dessa:

Tabell 1

Studie Population Datainnsamlings-
metod

Syfte Analys-
teman

Slutsatser

Jago, Russel, 
Thompson, L. 
Janice, Sebirel, 
J. Simon, 
Wood, Lesley, 
Pool, Laura, 
Zahra, 
Jesmond &
Lawlor, A. 
Deborah 
(2014). Cross-
sectional 
associations 
between the 
screen-time of 
parents and 
young 
children: 
differences by 
parent and 
child gender 
and day of the 
week. The 
international 
journal of 
behavioral 
nutrition and 
physical 
activity, 11(1), 
54-62.

England. 1078 
barn i åldrarna 5-
6 år som har 
minst en förälder
fick besvara hur 
ofta de 
spenderade tid 
framför en skärm 
(tv, dator etc) på 
vardagar och 
helger. Även 
deras föräldrar 
fick besvara 
dessa frågor 
under en period 
på 1,5 år.

Kvantitativ studie Det blir allt 
vanligare att 
spendera 
många timmar 
framför en 
skärm och det 
har visat på 
negativa 
hälsoeffekter. 
Utifrån detta 
ville 
författarna 
undersöka om 
föräldrars 
skärmtid 
påverkar 
barnens 
skärmtid. 

Resultatet 
analyseras 
utifrån olika 
variabler och 
författarna 
jämför 
föräldrars 
och barns 
resultat i 
förhållande 
till varandra. 
Exempelvis 
analyseras 
det faktum 
att enligt 
resultatet är 
det mer 
sannolikt att 
en dotter 
"härmar" sin 
far i skärm-
tid än att en 
dotter härmar 
sin mor etc.

Det finns ett 
samband mellan 
föräldrars skärm-
tid och barnens 
skärmtid. Ökar 
föräldrarna sin 
skärmtid är det 
stor risk att 
barnen också gör 
det. Detta innebär 
enligt författarna 
att problemet 
måste hanteras 
både utifrån 
barnens skärm-
tittande och även 
föräldrarnas då 
det påverkar 
barnens skärmtid.

Huisman, 
Sarah (2014). 
Parent 
connection: 
Media in the 
home with 
young 
children. 
Childhood 
Education, 
90(2), 159-
160.

Barn i åldern 0-8 
år och deras 
familjer i USA.

Debattartikel I dagens 
samhälle 
använder sig 
barn av 
teknologi 
överallt. 
Författarens 
syfte med 
studien är att 
ta reda på hur 
föräldrar kan 
använda sig 
av teknologi 
som ett 
verktyg i 
hemmet för 
positiva 

Exempel på 
analysteman 
i studien är: 
olika former 
av 
teknikanvänd
ning som kan 
utmynna i 
positiv 
utveckling 
för barn samt 
hur familjer 
genom 
minskad 
skärmtid kan 
utveckla 
bättre 

Slutsatser som 
dras är att 
skärmmedia kan 
vara något 
positivt  men blir 
ofta överanvänd. 
Genom att ha en 
överblick på 
barnens tid 
framför skärmen 
och vad de tittar 
på kan föräldrar 
ge sina barn en 
hälsosam 
utveckling.
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De fyra artiklar som hittades utifrån sökningen låg sedan till grund för den övriga forskning 
som litteraturstudien kommer att beröra. Detta då artiklarnas referenser söktes igenom 
manuellt efter artiklar som hade hög relevans för litteraturstudien. På detta sätt hittades 
ytterligare tio artiklar som således kom att användas i resultatet. Ingen av de vetenskapliga 
artklarna som funnits är svenska eller nordiska studier. I tabell 2 nedan redovisas dessa:

upplevelser 
gällande 
utveckling 
och 
interaktioner.

interaktioner.

Connell, 
Sabrina L., 
Lauricella, 
Alexis R. & 
Wartella, Ellen 
(2015). 
Parental Co-
Use of media 
technology 
with their 
young children 
in the USA. 
Journal of 
Children and 
Media 9(1), 5-
21.

2326 föräldrar 
med barn under 8 
år i USA. 
Föräldrarna är 
mellan 18-72 år 
gamla med en 
medelålder på 
34,69 år. 42 % av 
föräldrarna var 
pappor.

Kvantitativ studie Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
mycket 
föräldrar 
använder 
dagens teknik 
tillsammans 
med sina barn 
samt att 
undersöka 
vilken typ av 
teknik det är 
som används.

Exempel på 
analysteman 
i studien är 
föräldrars tid 
tillsammans 
med barnen, 
demografiska 
värden samt 
föräldrars 
eget teknik-
användande.

Föräldrar 
använder sig av 
traditionella 
tekniska prylar, 
såsom tv, 
tillsammans med 
sina barn. Minst 
spelar förälder 
och barn tv-spel 
tillsammans. 
Användandet av 
media 
tillsammans 
påverkas av olika 
demografiska 
värden samt 
förälderns 
tillgänglighet. 
Författarna menar 
att det krävs mer 
engagemang till 
användning av 
media 
tillsammans. 

Lauricella, 
Alexis R., 
Wartella, Ellen 
& Rideout, 
Victoria J. 
(2015). Young 
children´s 
screen time: 
the complex 
role of parent 
and child 
factors. 
Journal of
Applied 
Development 
Psychology, 
36(1), 11-17.

2326 föräldrar i 
åldern 18-72 år i 
USA. Dessa 
föräldrar har ett 
barn som är 8 år 
eller yngre. 42 % 
var pappor. Av 
barnen var det 
lika många 
flickor som 
pojkar.

Kvantitativ studie Då forskning 
visar att ju 
mer föräldrar 
ser på tv desto 
mer ser deras 
barn på tv vill 
författarna 
undersöka om 
det även 
gäller andra 
tekniska 
prylar.

Teman som 
analyseras är 
bland annat 
tiden framför 
tv, dator, 
telefon och 
surfplatta.

Författarna 
kommer fram till 
att det finns ett 
samband mellan 
föräldrarnas tid 
framför de olika 
skärmarna och 
barnens tid 
framför samma 
skärmar. Barnens 
tid framför 
skärmarna 
påverkas även av 
föräldrarnas 
attityd till 
skärmmedia.
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Tabell 2

Studie Population Datainnsamlings-
metod

Syfte Analys-
teman

Slutsatser

Frude, Neil &
Killick, Steve 
(2011), Family 
storytelling 
and the 
attachment 
relationship. 
Psychodynami
c Practice: 
Individuals, 
Groups and 
Organisations, 
17(4), 441-
455.

Sammanfattning 
från studier
utförda i 
Storbritannien 
och USA som 
undersöker 
föräldrar som 
läser sagor högt 
för sina barn.

Litteraturstudie De senaste 
åren har 
föräldrars 
sagoberätt-
ande för sina 
barn minskat i 
dagens teknik-
samhälle. 
Författarnas 
syfte är att 
utifrån 
tidigare 
forskning visa 
och upplysa 
om vilka 
effekter 
högläsning 
har för barnets 
anknytnings-
förmåga och  
utveckling.

Exempel på 
teman som 
analyseras 
utifrån 
insamlad 
data: sago-
berättande 
som social 
aktivitet, 
sagoberättan
de och barn-
och föräldra-
anknytning, 
sagor och 
anknytning

Även i dagens 
tekniksamhälle 
har 
sagoberättande en 
viktig roll i 
barnens 
utveckling på 
många nivåer, 
bland annat inom 
emotionell 
respons och 
utveckling, 
anknytning till 
föräldrar och 
social erfarenhet. 
Minskar 
sagoberättandet, 
som forskningen 
menar, medför 
det negativa 
effekter, både 
kortsiktigt och 
långsiktigt.

Napier, Carole 
(2014), How 
use of screen 
media affects 
the emotional 
development 
of infants. 
Primary 
Health Care, 
24(2), 18-25.

Sammanfattning 
av resultat av 
tidigare studier 
som berör små 
barns (mellan 2-3 
år) exponering av 
teknik och media 
och dess 
konsekvenser.

Litteraturstudie Redan små 
bebisar får 
genom 
surfplattor och 
tv tidigt möta 
media. 
Författarens 
syfte är att
undersöka hur 
exponeringen 
av 
skärmmedia 
påverkar 
barns 
emotionella 
utveckling.

I analysen tas 
föräldrarnas 
ansvar och 
roll upp 
gentemot att 
använda 
exempelvis 
tv:n som 
"barnvakt". 
Det 
analyseras 
även vad 
skärm-
tittandet gör 
med 
interaktionen 
mellan barn-
förälder och 
vad det kan 
få för 
konsekvenser 
för barnets 
utveckling.

Vid tv-tittande 
lämnas barnet 
mycket ensam 
utan interaktion 
med andra. 
Risken finns att 
hjärnan blir 
överstimulerad av 
skärmintrycken. 
För en sund 
utveckling är det 
nödvändigt med 
stimulering 
genom 
interaktion med 
andra människor. 
Närvaron av 
media kan enligt 
författaren leda 
till försämrad 
anknytning till 
föräldrar/ primär 
anknytnings-
person.

Ray, Munni & 
Ram Jat, Kana 
(2010). Effect 
of electronic 
media on 

Tar upp studier 
som gjorts i
Västerländska 
länder samt 
Indien som 

Litteraturstudie Barns 
exponering 
för media och 
teknik ökar 
kraftigt och 

Exempel på 
teman utifrån 
insamlad 
data: tidig 
sexuell 

Media har en 
negativ effekt på 
ungas 
hälsomässiga 
utveckling, 
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children.
Indian 
Pediatrics, 
47(7), 561-
568.

undersöker barns
och tonåringars
hälsa i 
förhållande till 
teknik-
användning.

det har 
tidigare visat 
sig att barnens 
utveckling 
påverkas 
negativt av 
media. 
Författarna 
vill undersöka 
vad 
forskningen 
säger om 
skärmmedias 
påverkan på 
barns hälsa 
och 
utveckling 
och om den 
endast är 
negativ.

debut, 
ätstörningar, 
övervikt och 
alkoholvanor
. De 
analyseras 
både utifrån 
negativa och 
potentiella 
positiva 
effekter 
media kan ha 
på barn

inklusive vikt, 
självförtroende, 
social isolering 
och aggressions-
problematik.  
Dock är det 
viktigt att påpeka 
att det finns 
potential för 
positiv effekt av 
hälsan, men bara 
om man lyckas 
utnyttja medias 
positiva effekter i 
högre 
utsträckning och 
samtidigt 
minimera de 
negativa 
effekterna, vilket 
författarna menar 
är nästa steg för 
att vända den 
negativa trenden 
av media-
användning.

Richert, 
Rebekah A., 
Robb, Michael 
B. & Smith, 
Erin I. (2011). 
Media as 
social partners: 
the social 
nature of 
young 
children´s 
learning from 
screen media. 
Child 
Development, 
82(1), 82-95.

USA, barn 0-6 
år.

Litteraturstudie Barn 
spenderar 
stora delar av 
sin uppväxt 
framför olika 
sorters 
skärmmedia. 
Författarnas 
syfte är att ge 
en bredare 
bild av 
tidigare 
forskning på 
området för 
att uppnå en 
ökad 
förståelse för 
hur 
skärmmedia 
påverkar 
barns 
uppväxt.

Analysen 
består av två 
huvudteman: 
barns första 
tre år i livet 
samt 
nästkomman
de tre år. 
Inom dessa 
teman tas 
bland annat 
imitation, 
symboliska 
representa-
tioner och 
perception 
upp.

Författarna 
kommer fram till 
att barn lär sig av 
media under 
vissa specifika 
förhållanden. 
Dock kan inte 
skärmmedia 
ersätta vardagliga 
sociala 
interaktioner. 
Barn kan ha svårt 
att förstå vilken 
karaktär inom 
olika typer av 
skärmmedia som 
är pålitlig. Det 
kan även vara 
svårt att veta 
vilken typ av 
information som 
är användbar i 
den verkliga 
världen.

Plowman,
Lydia, 
McPake, 
Joanna & 
Stephen, 
Christine 

Surveyunder-
sökning i 
Skottland med 
346 familjer med 
barn i åldrarna 3-
4 år samt 24 

Kvantitativ + 
kvalitativ studie

Syftet är att 
undersöka 
socio-
ekonomiska 
nackdelar och 
barns

Centrala 
teman i 
analysen är 
barns 
användande 
av teknologi, 

Författarna 
kommer fram till 
att det inte är 
teknologin som 
bestämmer hur 
mycket familjen 
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(2010). The 
techno-
logisation of 
childhood? 
Young 
children and 
technology in 
the home. 
Children & 
Society 24(1), 
63-74. 

fallstudier 
innehållande 
liknande familjer.

kompetens att 
utvecklas med 
teknologi i 
hemmet.

tillgänglighet 
av teknologi 
och 
föräldrars 
attityd till 
teknik.

kommunicerar 
och leker 
tillsammans. Det 
är istället 
familjens 
kulturella vanor 
och värderingar 
som avgör.

Barr, Rachel, 
Zack, 
Elizabeth, 
Garcia, Amaya 
& Muentener, 
Paul (2008). 
Infants' 
attention and 
responsiveness 
to television 
increases with 
prior exposure 
and parental 
interaction. 
Infancy 13(1), 
30-56.

120 barn i 
åldrarna 12-18 
månader
tillsammans med 
deras föräldrar. 
Studien är utförd 
i USA. I 111 av 
fallen var enbart 
modern delaktig. 
I resterande 9 var 
båda föräldrarna 
delaktiga.

Kvalitativ studie Syftet är att 
undersöka 
interaktions-
mönster 
mellan barn 
och förälder i 
samband med 
filmtittande. 
Författarna 
vill även 
undersöka 
eventuella 
skillnader i 
interaktionen 
när det gäller 
barns olika 
åldrar.

Exempel på 
teman i 
analysen: 
föräldrars 
interaktions-
stil, 
interaktions-
stilens 
samband 
med ålder, 
barnets 
tidigare 
exponering 
av 
skärmmedia 
samt typ av 
program. 

Barnets 
uppmärksamhet 
till tv:n påverkas 
av fyra faktorer: 
barnets ålder, 
tidigare 
exponering av 
skärmmedia, 
tv:ns formella 
funktioner samt 
förälderns 
interaktionsstil.

Hollingworth, 
Sumi, 
Mansaray 
Ayo, Allen, K 
& Rose, A
(2011).  
Parents 
perspectives 
on technology 
and children's 
learning in the 
home: social 
class and the 
role of the 
habitus. 
Journal of 
Computer 
Assisted 
Learning 
27(4), 347-
360.

80 föräldrar med 
barn mellan 8-11 
år eller 11-14 år. 
Studien är utförd 
i England.

Kvalitativ studie Syftet är att 
undersöka hur 
digitala 
teknologier 
producerar 
sociala 
relationer. 

Det finns tre 
teman som 
analyseras: 
digitala 
skillnader 
mellan vissa 
familjer, 
föreställ-
ningar om 
skador och 
risker 
gällande 
barns 
teknikanvänd
ning och 
generations-
klyftan 
mellan 
föräldrar och 
deras barn.

Författarna  
menar att social 
klass, förälderns 
utbildning och 
arbete är faktorer 
som påverkar 
upplevelsen av 
teknik-
användande.

Nathanson, 
Amy I. & 
Manohar, 
Uttara (2012). 
Attachment, 
Working 
models of 
parenting, and 

180 
collegestudenter i 
åldrarna 18-24 
år. 
Undersöknings-
personerna har 
inte barn.

Kvantitativ studie Syftet är att 
undersöka 
relationen 
mellan 
anknytnings-
stilar och 
college-
studenternas 

Exempel på 
teman är: 
tron att tv:n 
är positiv för 
barn, tv:n ger 
föräldrar en 
paus från 
barnet, 

Vuxna med 
undvikande 
anknytnings-
mönster är mer 
positiva till att 
använda tv:n som 
verktyg i sitt eget 
föräldraskap. 
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expectations 
for using 
television in 
childrearing. 
Family 
Relations 
61(3), 441-
454.

arbets-
modeller 
gällande 
föräldraskap, 
samt att 
undersöka hur 
college-
studenterna 
planerar att 
använda tv:n 
som verktyg i 
sitt framtida 
föräldraskap. 

anknytnings-
mönster från 
egen 
barndom.

Författarna menar 
att det kan 
innebära att deras 
framtida barn blir 
introducerade för 
tv:n i en tidig 
ålder samt får en 
tv på rummet. 
Personer med 
otrygg 
anknytning 
förväntar sig en 
lägre involvering 
i sina framtida 
barns liv än 
personer med 
säker anknytning. 
Individerna med 
otrygg 
anknytning kan 
även tänka sig att 
byta ut delar av 
sin egen 
interaktionstid 
med barnen mot 
att barnen får titta 
på tv.

Nathanson, 
Amy I. & 
Rasmussen, 
Eric E. (2011). 
TV viewing 
compared to 
book reading 
and toy 
playing 
reduces 
responsive 
maternal 
communi-
cation with 
toddlers and 
preschoolers. 
Human 
Communicatio
n Research 
37(4), 465-
487.

73 barn och 
mödrapar. 
Barnen är i 
åldrarna 16 
månader - 6 år 
gamla. Studien 
gjordes i USA.

Kvalitativ studie Syftet är att 
undersöka hur 
interaktionen 
mellan barn 
och moder 
utspelar sig i 
tre olika 
situationer: tv-
tittande, 
bokläsning 
och lek med 
leksaker.

Exempel på 
teman är 
kommunika-
tionens 
frekvens, 
responsiv 
kommunika-
tion och 
icke-
responsiv 
kommunika-
tion.

Slutsatser som 
dras är att tv-
tittande 
tillsammans med 
barnet är en 
relativt skadlig 
kommunikations-
miljö för barn. 
Bokläsning 
uppmuntrar mer 
effektiva utbyten 
i kommunikation-
en mellan barn 
och moder. 
Författarna anser 
att detta bör ses 
som en varning 
till föräldrar. 
Föräldrar bör 
uppmuntras till 
att sätta gränser 
när det kommer 
till tv-tittande för 
att kunna uppnå 
en bättre 
kommunikation 
med barnet 
genom bland 
annat lek och 
bokläsning.

Kirkorian, USA. 51 barn Kvalitativ studie Syftet är att Teman som Författarna drar 
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Utöver detta publicerade Statens Medieverk tre rapporter om barns och föräldrars användande 
av teknologi i olika former samt deras attityder till teknologin. Rapporterna var från Sverige 
vilket gav rapporterna hög relevans till denna litteraturstudie. Därmed användes rapporterna 
som ett stöd till den forskning som tidigare hittats och sammanfattas nedan i tabell 3: 

Tabell 3

Heather L., 
Pempek, 
Tiffany A., 
Murphy, 
Lauren A., 
Schmidt, 
Marie E. & 
Anderson, 
Daniel R 
(2009). The 
impact of 
backround 
television on 
parent-child 
interaction. 
Child 
Development 
80(5), 1350-
1359.

med en förälder. 
Barnen är mellan 
1-3 år gamla.

undersöka 
påverkan av 
att ha på tv i 
bakgrunden 
när det gäller 
kvantitet och 
kvalitet i 
interaktionen 
mellan barn 
och förälder.

analyseras är 
verbal 
stimulation, 
förälderns 
involvering, 
barns 
beteende 
samt barn 
och 
förälderns 
respons.

slutsatsen där att 
ha på tv i 
bakgrunden 
resulterar i sämre 
interaktion 
mellan barn och 
förälder. Detta 
därför att det blir 
ett störande 
moment för 
föräldern vars 
uppmärksamhet 
riktas mot tv:n. 
Barnet tittar 
också på tv:n i 
bakgrunden 
vilket resulterar i 
en tidig 
exponering av 
skärmmedia.

Rapport Syfte Metod Sammanfattande  resultat
Statens Medieråd (2015). 
Småungar & medier 
2015: fakta om små 
barns användning och 
upplevelser av medier.

Syftet är att delge 
information och 
statistik gällande barns 
medieanvändning till 
föräldrar, lärare och 
övriga 
arbetsverksamma.

Enkätundersökning 
utskickad till 2000 
föräldrar med barn i 
åldrarna 0-4 år och 
1996 föräldrar med 
barn i åldrarna 5-8 år.

Internetanvändandet startar i 
allt tidigare ålder och ökar 
generellt. Resultatet visar att 
det dagliga användandet av 
internet bland barn ökar och 
även tillgång till skärmmedia i 
hemmet har ökat för barn i 
åldrarna 0-8 år. 82-88 % av 
föräldrarna uppger att 
skärmmedia kan ha skadligt 
innehåll.

Statens Medieråd (2015). 
Unga & Medier 2015: 
Fakta om barns och 
ungas användning och 
upplevelser av medier.

Syftet är att delge 
information och 
statistik gällande 
ungas 
medieanvändning till 
föräldrar, lärare och 
övriga 
arbetsverksamma.

Enkätundersökning 
utskickad till 1999 barn 
i åldrarna 9-12 år och 
1999 barn i åldrarna 
13-18 år.

Tillgång till egen skärmmedia, 
exempelvis surfplatta och 
dator, har ökat. Resultatet visar 
att 86 % av alla barn i åldern 
9-12 år har en egen 
mobiltelefon. Användandet av 
dessa mobiltelefoner bland 
barn i ålder 9-12 år har ökat 
jämfört med 2012 /13. 23 % av 
barnen 9-12 år anser att de 
lägger ner för mycket tid till 
spelande på olika 
skärmmedier.

Statens Medieråd (2015). Syftet är att delge Enkätundersökning Majoriteten av föräldrarna har 
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I dataanalysen har vi följt riktlinjerna för en integrativ litteraturstudie. Booth, Papaioannou 
och Sutton (2012, s. 26) menar att analysen i en integrativ litteraturstudie går till på så sätt att 
datan på ett kritiskt och kreativt sätt jämförs där mönster och teman från datan plockas ut. 
Validiteten och reliabiliteten i tidigare insamlad data analyserades därmed på ett kritiskt sätt 
för att på så sätt enbart få med adekvat data. Analysen av den insamlade datan kopplades 
sedan till de teorier och begrepp som valdes för arbetet. Det skedde på så sätt att de mönster 
och teman som framkom i dataanalysen ställdes mot och förklarades med hjälp av teorierna 
och begreppen.

Etiska överväganden
Forsberg och Wengström (2003) menar att vid systematiska litteraturstudier är det viktigt att 
välja studier som noga övervägt den etiska aspekten. Vidare beskrivs att alla resultat ska 
presenteras, oavsett om de styrker eller motsäger den hypotes arbetet utgår ifrån. Det är även 
viktigt att det inte görs en avsiktlig förvrängning av olika resultat och analyser (ibid., s. 73f). 
Litteraturstudien kommer således enbart beakta forskning där etiska överväganden gjorts. 
Gällande resultat kommer alla resultat från studierna att presenteras för att på så sätt minska 
risken för att förvrängning av data görs.

6. Resultat
Under denna del kommer de vetenskapliga artiklar och rapporter som funnits som aktuella för 
studien att presenteras. Vi har även valt att referera till några artiklar mer av debattkaraktär, 
men väl skrivna av forskare, eftersom vi bedömer att de framför viktiga aspekter på det som 
beforskats. Utifrån de artiklar och rapporter som hittats har följande teman utkristalliserats: 
föräldrars tid tillsammans med barnet framför skärmmedia; skärmmedia som barnvakt; 
föräldrars påverkan och ansvar; negativa aspekter med skärmmedia; samt positiva aspekter 
med skärmmedia. Dessa teman har delats in i underrubriker där relevanta artiklar och 
rapporter tillhörande temat presenteras.

Föräldrars tid tillsammans med barnet framför skärmmedia
Connell, Lauricella och Wartella (2015) har genomfört en studie med syftet att studera hur 
mycket föräldrar använder olika sorters skärmmedia tillsammans med sina barn. Författarna 
analyserar resultaten med hjälp av bakomliggande faktorer, så som tillgänglighet, ålder och 
utbildning (ibid., s. 5ff). De viktigare samband de fann är för det första att ju mer föräldern är 
hemma, desto mer skärmmedia använder denne tillsammans med sina barn (ibid., s. 15ff). Ett 
annat signifikant samband var att förälderns egen tid framför skärmmedia påverkar tiden 
framför skärmmedia tillsammans med barnet. En förälder som använder skärmmedia frekvent 
använder även denna oftare tillsammans med sina barn än den som inte använder skärmmedia 
lika frekvent. Den skärmmedia som användes mest tillsammans var tv:n medan nyare typer av 
skärmmedier användes mindre frekvent tillsammans (ibid., s. 15ff).

Föräldrar & Medier 
2015: Fakta om 
föräldrars attityder till 
barns medieanvändning.

information och 
statistik gällande barn 
och ungas 
medieanvändning till 
föräldrar, lärare och 
övriga 
arbetsverksamma.

utskickad till 3964 
föräldrar med barn i 
åldrarna 9-18 år. 

en positiv attityd till 
skärmmedia. De allra flesta 
föräldrarna ansåg att det var de 
själva som har det yttersta 
ansvaret att skydda sina barn 
från skadligt innehåll i 
skärmmedia. Föräldrarna 
uppger även att för mycket tid 
spenderas på 
medieanvändning. 



20

Barr, Zack, Garcia och Muentener (2008, s. 34f) undersökte olika interaktionsmönster när 
barn och förälder tittade på film tillsammans. Vidare undersöktes hur dessa 
interaktionsmönster skiljde sig beroende på barns ålder. Författarna (2008, s. 50ff) menar att 
barnets uppmärksamhet på tv:n påverkades av flera bakomliggande faktorer. Faktorer som 
påverkade var barnets ålder, barnets tidigare exponering av skärmmedia samt förälderns 
interaktionsstil. Gällande interaktionsstil var barns uppmärksamhet på tv:n högre om föräldern 
ställde relevanta frågor och förklarade vad som hände på filmen. Barnets tidigare exponering 
av skärmmedia påverkade även uppmärksamheten på så sätt att om barnet har exponerats 
tidigare hade barnet en högre uppmärksamhet (ibid., s. 50ff).

Likt denna studie gjorde Nathanson och Rasmussen (2011, s. 470ff) en studie där 
interaktionen undersöktes mellan barn och förälder samt hur interaktionen skiljde sig åt om 
barnet och föräldern tittade på tv, läste en bok eller lekte med en leksak tillsammans. 
Nathanson och Rasmussen (2011) menar att kommunikationen var mindre frekvent och 
mindre mottaglig för barnet när denne och föräldern såg på tv tillsammans jämfört med 
bokläsning och lek med leksaker. Tittandet på tv gav en “fattigare” och kontraproduktiv 
kommunikation för barnet. Kommunikationen framför tv:n var inte helt frånvarande, men den 
var mer sporadisk än i de övriga kontexterna i studien. Den mesta kommunikationen mellan 
barn och förälder ägde rum vid bokläsning. Författarna menar därför att föräldrar borde läsa 
mer för sina barn istället för att se på tv. Detta då bokläsning ger mer positiva utfall kognitivt 
och språkligt för barnet. Under bokläsning har även föräldern större inverkan på barnet (ibid., 
s. 480ff).

Även Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt och Anderson (2009, s. 1352ff) har studerat 
interaktionen mellan barn och förälder. Deras fokus var till skillnad från de två tidigare 
studierna att studera interaktionen när tv:n står på i bakgrunden jämfört med när tv:n är 
avstängd. Kirkorian et al. (2009) menar att det kan ge negativa konsekvenser för barnets 
utveckling om denne exponeras av skärmmedier tidigt. Gällande interaktionen blir tv:n i 
bakgrunden en störande detalj då föräldern riktar sin uppmärksamhet mot tv:n istället för 
barnet. Föräldern var därför inte lika aktiv i interaktionen med barnet när tv:n var igång. Såväl 
interaktionens kvalitet som dess kvantitet påverkades båda negativt när tv:n stod på. Om 
programmet i bakgrunden var riktat till vuxna tenderade barnets beteende vara mindre socialt. 
Denna minskning i socialt beteende påverkades även av att föräldern inte var lika mottaglig 
för barnets aktivitet när tv:n var på. I och med att tv:n är igång utsätts även barnet tidigt för 
exponering av skärmmedia (ibid., s. 1356ff).

Skärmmedia som barnvakt
Napier (2014) har genom en litteraturstudie undersökt vad exponering av skärmmedia gör för 
barnets emotionella utveckling. Författaren menar att det inte är ovanligt att föräldrar i dagens 
samhälle introducerar skärmmedia som exempelvis surfplatta eller tv för barn redan innan de 
är två år gamla. Detta då det kan ses som ett bekvämt sätt att få en paus samtidigt som barnet 
är sysselsatt. Napier (ibid., s. 18ff) benämner detta som att använda skärmmedia som 
"barnvakt" i vardagen där barnet lämnas ensam med skärmen. Utifrån tidigare forskning 
kommer Napier (2014, s. 18ff) fram till att denna typ av barnvakt kan föra med sig risker för 
barnets utveckling. Framförallt menar författaren att så små barns hjärnor lätt kan bli 
överstimulerade av alla intryck på skärmen. Detta för inte med sig något gott för hjärnans 
utveckling om barnet är under två år, vilket även Hugo Lagercrantz debatterar kring. 
Lagercrantz (2015, 7 april) menar att rekommendationer från Socialstyrelsen bör ges gällande 
skärmtid för små barn och att föräldrarna ska sjunga och läsa för sina barn. Föräldrarna ska 
alltså inte ersätta interaktionen med olika skärmar (Lagercrantz, 2015, 7 april). Vidare 
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problematiserar Napier (2014) vad skärmmedia som barnvakt gör för interaktionen mellan 
barn och förälder. Författaren kommer fram till att då barnet ofta lämnas ensam framför 
skärmen brister den sociala stimulering som barnet behöver för att utvecklas. Risken med att 
låta skärmmedia ersätta den sociala interaktionen kan enligt författaren leda till en sämre 
kontakt mellan barn och förälder och det kan påverka barnets hjärnas utveckling negativt. Då 
skärmmedia får en allt större roll i barns vardag menar författaren att detta börjar bli ett 
allmänt hälsoproblem som inte tas på allvar (ibid., s. 18ff).

Napier är inte ensam om att bekymra sig för medias allt större roll i barns liv. Frude och 
Killick (2011) har i sin studie tagit upp problemet med att dagens tekniksamhälle börjar leda 
till mindre interaktion via sagoberättanden. De vill genom sin studie belysa vikten av denna 
typ av social interaktion och att den inte kan ersättas av tekniksamhällets skärmmedia. 
Författarna redogör för hur interaktionen som följer med sagoberättande av en förälder leder 
till en bättre anknytning till föräldrar, förbättrar den emotionella utvecklingen och gör det 
lättare för barnet att skapa relationer i framtiden (ibid., s. 441ff). Även Richert, Robb och 
Smith (2011) menar att skärmmedia inte kan ersätta social interaktion. Skärmmedia kan vara 
ett lärande moment i barns liv, dock har författarna kommit fram till att barn mellan 0-6 år 
även behöver vardaglig social interaktion för att utvecklas. Barn möter olika karaktärer inom 
skärmmedia, exempelvis genom barnprogram på tv, och forskning har visat att barn lär sig av 
dessa karaktärer (ibid., s. 82ff). Dock menar författarna att dessa karaktärer inte kan visa 
barnet vilket typ av information som är användbar i det verkliga livet och barnet kan ha svårt 
att veta vilka karaktärer som är pålitliga. För att barnet ska lära sig olika symboler som 
används i vardagen måste det lära sig detta genom social interaktion med andra människor 
(ibid., s. 82ff).

Nathanson och Manohar (2012) har i sin studie undersökt hur collegestudenter planerar att 
använda skärmmedia i sin framtida barnuppfostran. Det visade sig att många har en positiv 
syn på exempelvis tv:ns roll i barns liv och ansåg att den delvis kunde ersätta deras egen 
sociala interaktion med barnet. Flera studenter såg tv:n som ett bra hjälpmedel för att få en 
"paus" från barnet, vilket alltså skulle leda till att barnet får sitta ensam framför olika typer av 
skärmmedia (ibid., s. 441ff).

Föräldrars påverkan och ansvar
Enligt en svensk rapport av Statliga Medierådet (2015c, s. 25f) anser 90% av föräldrar med 
barn i åldrarna 9-12 år att föräldrarna har ett mycket stort ansvar när det kommer till att 
skydda barnen under användandet av skärmmedia. Det framgår att majoriteten av föräldrarna 
har en positiv attityd till skärmmedia. Dock anser föräldrarna samtidigt att det spenderas för 
mycket tid på skärmmedieanvändning (ibid., s. 7f).

Jago et al (2014, s. 55f) undersökte genom att använda sig av en kvantitativ metod huruvida 
det finns ett samband mellan barns och föräldrars skärmtid. Studien genomfördes på barn i 
åldern fem till sex år och deras föräldrar. Jago et al (2014) kommer i sitt resultat fram till att 
det finns ett samband mellan tiden föräldrar sitter framför olika skärmar och den tid deras 
barn spenderar framför detsamma. Om någon av föräldrarna spenderade mer än två timmar 
framför en skärm var det 3,4 gånger så stor chans att barnen gjorde desamma. Det innebär 
bland annat att om föräldrarna skulle spendera mer tid framför skärmar skulle även barnen 
öka sin skärmtid. Mer ingående visade det sig att det starkaste sambandet gällande skärmtid 
var mellan far och dotter. Mest tid framför skärmar spenderades av både barn och föräldrar 
under helgen. För att få bukt på detta krävs således att problemet hanteras med utgångspunkt i 
både föräldrars och barnens skärmtid (ibid., s. 58ff).
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En liknande studie gjordes på 2326 föräldrar med barn under åtta år (Lauricella, Wartella & 
Rideout, 2015). Författarna (s. 15ff) kommer fram till att barnens tid framför olika 
skärmmedier påverkas av tre faktorer. Den första faktorn är barnets ålder. Ju äldre barnet är, 
desto mer använder sig barnet av skärmmedier. Faktor två är att barnets tid framför skärmen 
påverkas av hur mycket tid föräldrarna sitter framför skärmar. Under denna faktor menar 
Lauricella, Wartella och Rideout (2015) att mer tid framför skärmar för både barn och 
förälder innebär mer individuell tid. Mer skärmtid betyder alltså inte att barn och förälder 
sitter och tittar mer tillsammans. Den tredje och sista faktorn som innebar ett samband mellan 
barn och deras tid framför skärmar var föräldrarnas inställning till densamma. Föräldrar som 
var positiva till den påverkan skärmmedian har på barnen lät även barnen sitta mer framför 
skärmar (ibid., s. 15ff).

Hollingsworth, Mansaray, Allen och Rose (2011) har i sin studie undersökt om och hur 
dagens teknologier frambringar olika sociala relationer. Vidare menar författarna (s. 350ff) att 
om familjen har tillgång till internet berättar föräldrarna om positiva upplevelser och tankar 
kring teknologin. Detta till skillnad från de familjer som inte hade tillgång till internet hemma, 
vilka var mer tveksamma till användandet av sådan. Däremot var flertalet föräldrar överens 
om att datorspelande gör att barnen spenderar mindre tid till att leka utomhus, vilket de menar 
påverkar barnen både psykiskt och fysiskt. För att styra de negativa aspekterna med 
teknologin menar föräldrarna i studien att de kan kontrollera tiden med teknologin genom att 
sätta gränser för barnen. Föräldrar med god ekonomi och kunskaper om teknologi var mer 
benägna till att ha olika föräldrakontroller på skärmmedia samt undersöka barnens mail och 
konton på sociala medier. Föräldrar med sämre ekonomi där barnen inte hade en egen dator 
diskuterade istället att de tänkt på att placera datorn centralt i hemmet så att de kan ha en 
överblick på vad barnet gör (Hollingsworth et al., 2011, s. 350ff). Författarna menar att 
föräldrars förståelse av och deras engagemang i barnets användande av teknologi påverkas av 
deras sociala klass (ibid., s. 358).

Huisman (2014) diskuterar i en debattartikel hur föräldrar kan använda teknologi som ett 
verktyg i hemmet. Teknologin i sig kan ses som något positivt men de allra flesta fall blir den 
överanvänd. Huisman (ibid., s. 159f) radar upp sex olika riktlinjer föräldrar bör tänka på och 
använda sig av för att ge sina barn en hälsosam utveckling och positiva sociala interaktioner. 
Den första riktlinjen kallas kvantitet och handlar om att sätta gränser för hela familjen när det 
gäller tid framför skärmmedier och inte bara gränser för barnen. Detta för att barn imiterar
omgivningen. Nästa riktlinje benämns som kvalitet. Med denna menas att föräldrar ska 
undersöka filmen barnen vill se eller den app de vill använda för att se så att den inte 
innehåller något som kan ses som skadligt för barnet. Den tredje riktlinjen handlar om 
område, områden som är skärmfria. Exempel på områden som bör vara skärmfria är 
sovrummen och vid matbordet. Gällande sovrummen kan skärmar i detta rum leda till 
överanvändning då föräldrarna inte kan ha koll på hur mycket de används. Vid matbordet bör 
istället verbala interaktioner användas för att visa för barnen att detta är viktigt. De områden 
där det får finnas skärmar bör vara ställen som är synliga för föräldrarna för att de på ett 
enkelt sätt ska kunna övervaka skärmtider. Riktlinje fyra innebär att teknologin kan användas 
tillsammans för att på så sätt bygga en säker anknytning. Dock ska inte användandet av 
teknologi tillsammans ta tid från tiden tillsammans utan teknologi. Den femte riktlinjen 
beskriver att familjen ska sätta skärmfria tider under dagen för att uppmuntra till tid 
tillsammans utan teknologi. Den sista riktlinjen handlar om att föräldern ska reflektera över 
om skärmmedian uppmuntrar till något positivt för familjen (ibid., s. 159f).
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Plowman, McPake och Stephen (2010, s. 63ff) har studerat hur barns utveckling påverkas av 
teknologi i hemmet. Studien genomfördes på 346 familjer med barn mellan tre till fyra år 
gamla samt med stöd av 24 fallstudier. Författarna (2010) menar att föräldrar har en ovisshet i 
sitt föräldraskap då de inte själva växt upp med teknologin på samma sätt som deras barn nu 
gör. Dock innebär inte detta att barn som växer upp med denna teknologi har det svårare än 
tidigare. Användandet av teknologin styrs av föräldrarnas perspektiv på teknologin vilket 
även har ett samband med familjens socioekonomiska status. Det är således inte själva 
teknologin som styr huruvida en familj kommunicerar med varandra. Istället är det föräldrarna 
som påverkar genom sin attityd till teknologi samt den praktik de utför (ibid., s. 68ff).

Nathanson och Manohar (2012, s. 441ff) har undersökt hur individer kan komma att använda 
sig av teknologin i sitt framtida föräldraskap. Vidare undersöktes även hur individernas egna 
anknytningsmönster från barndomen påverkar teknologianvändandet. Författarna (2012, s. 
449ff) menar att de individer som innehar ett undvikande anknytningsmönster tenderar att 
vara mer positiva till att använda tv som ett verktyg i barnuppfostran. I och med detta tolkas 
det till att de barn som kommer växa upp med föräldrar som tycker att teknologin är ett 
positivt verktyg kommer exponeras för skärmar i tidig ålder. Individerna som haft en otrygg 
anknytning som barn har en viss tendens att förvänta sig en lägre involvering i sina barns liv 
än de individer som växte upp med en säker anknytning. Detta då individerna med en otrygg 
anknytningshistoria i högre grad kan tänka sig att byta ut delar med sin tid tillsammans med 
barnen mot att låta dem sitta framför en tv. I och med detta påverkas barns skärmtid av 
föräldrarnas anknytningsmönster som barn (ibid., s. 441ff). 

Napier (2014, s. 22f) diskuterar föräldrars påverkan av barns användning av skärmmedia. De 
föräldrar som innehar en positiv attityd till skärmmedia är mer benägna att låta tv:n vara på i 
bakgrunden. På så sätt påverkas barns tid framför skärmar av den attityd föräldrarna har till 
skärmmedia. Det är därför viktigt att föräldrarna får kunskap kring att deras beteende kan 
påverka barnen på ett negativt sätt. Vidare beskrivs barn som lever i familjer med låg 
socioekonomisk status spendera mer tid framför olika sorters skärmar. Napier (2014, s. 25) 
beskriver att just attityden föräldrarna har till teknologin har en dominant roll i hur mycket 
barnen exponeras av olika skärmmedier.

Negativa aspekter med skärmmedia
Som tidigare nämnts i bakgrunden finns det studier som har kommit fram till att skärmmedia 
kan ha en negativ påverkan på barns utveckling. En av dessa studier är utförd av Ray och 
Ram Jat (2010). Författarna radar upp flera negativa effekter skärmmedia kan ha på barns 
hälsomässiga utveckling. Spenderar ett barn mycket tid framför tv:n kan det enligt författarna 
leda till social isolering då tv-tittandet mer och mer ersätter tiden med kompisar. Forskning 
har även visat att barn som använder tv:n som sällskap har en tendens att umgås mindre med 
sina familjer. Det i sin tur kan leda till ångest och aggressionsproblematik (ibid., s. 561ff). 
Ätstörningar och övervikt är andra negativa effekter som kan följa med exponering av 
skärmmedia. Detta då barn matas med orealistiska skönhetsideal från media. Författarna 
redogör vidare för forskning som visat att barn som exponeras för tv-reklam rörande rökning 
och alkohol får en mer positiv bild av dess användning (ibid., s. 561ff).   

Napier (2014, s. 18ff) menar att det finns stora risker med att introducera barn för skärmmedia 
i tidiga åldrar. När barnet är under två år är det av stor vikt att barnet blir tillräckligt 
stimulerad genom social interaktion för en sund utveckling av hjärnan. Lämnas barnet ensam 
framför en surfplatta eller tv finns det stor risk att hjärnan blir överstimulerad av alla 
skärmintryck vilket inte medför något gott för hjärnans utveckling. Den sociala interaktionen 
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hamnar även i skymundan om barnet lämnas ensam för mycket. Exponering av skärmmedia i 
tidig ålder kan därmed enligt Napier (2014, s. 18ff) påverka relationen och interaktionen 
mellan barn och förälder negativt. Huisman (2014, s. 159f) är i sin debattartikel inne på ett 
liknande spår då hon ifrågasätter om barnet får tillräckligt med social interaktion i samband 
med exponering av skärmmedia för att kunna uppnå en trygg anknytning till sina föräldrar 
och i framtiden i andra relationer.

Nathanson och Rasmussen (2011) undersökte i en studie vad tv-tittande, bokläsning och lek 
med leksaker gjorde för interaktionen mellan barn och moder. Författarna kommer fram till 
att tv-tittande är en relativt skadlig miljö för den sociala interaktionen mellan barn och 
förälder. Med tv:n på i bakgrunden visade det sig vara svårt för modern att fokusera på 
kommunikationen istället för tv:n. Tv:n blev alltså ett distraktionsmoment. När det kom till 
bokläsning och lek uppmuntrades kommunikationen på ett naturligt sätt vilket enligt 
författarna är att rekommendera för en sund utveckling för barnet (ibid., s. 465ff).

Statens Medieråd (2015c, s. 12ff; 2015a, s. 38ff) uppger att föräldrar med barn i åldrarna 0-12 
år anser att tv, film, spel och internetanvändning är beroendeframkallande samt att det tar tid 
från andra viktigare aktiviteter. Vidare menar Statens Medieråd (2015a, s. 34) att 82-88 % av 
föräldrar till barn i åldrarna 0-8 år anser att skärmmedia har skadligt innehåll. Samtidigt 
uppger flertalet barn i åldrarna 9-12 år att de blivit ledsna, deppiga eller rädda av innehåll från 
skärmmedia (Statens Medieråd, 2015b, s. 62).

Positiva aspekter med skärmmedia
Trots många forskares oro inför teknikens roll i dagens samhälle går det inte att bortse från att 
skärmmedia även kan ha en positiv inverkan i barns liv. Ray och Ram Jat (2010, s. 561ff) 
ifrågasätter om exponering av skärmmedia endast har negativa effekter på barns hälsa och 
utveckling. I sin studie kommer författarna fram till att media har flera potentiella positiva 
effekter om den används på rätt sätt. Ray och Ram Jat (2010) menar att skärmmedia skulle 
kunna användas till att förmedla kunskap till barn, förhindra bland annat ätstörningar och 
övervikt samt användas till att uppmuntra föräldrar till att prata mer med sina barn om dessa 
problemområden. Genom att minimera de negativa effekterna och samtidigt utnyttja de 
positiva effekterna i högre utsträckning menar författarna att den negativa trenden inom 
skärmmedia går att förändra (ibid., s. 561ff).

Huisman (2014) menar i sin debattartikel att skärmmedia kan vara något positivt för barnets 
utveckling om den inte överanvänds. Författaren tar upp exempel som videosamtal via Skype 
och Facetime som gör att barn kan hålla kontakten med familj och vänner som befinner sig 
långt borta. Huisman (ibid, s. 159f) menar att internet kan användas som ett lärande moment 
för barn då det bland annat ger möjlighet att lära sig om andra kulturer i exempelvis Kina utan 
att fysiskt behöva åka dit. 

Plowman, McPake och Stephen (2010, s. 63ff) ifrågasätter om det är möjligt att skylla på 
teknik som anledningen till att familjer interagerar mindre med varandra i samtal och lek. I sin 
studie kommer författarna fram till att det inte är teknikanvändande som avgör utan istället 
familjers kulturella vanor och värderingar som bestämmer hur mycket barn och föräldrar 
spenderar tid med varandra. Detta skulle enligt författarna kunna innebära att fler teknikprylar 
i hemmet inte behöver leda till att barns användning av skärmmedia ökar och inte heller till att 
familjen spenderar mindre tid med varandra (Plowman, McPake & Stephen, 2010). Flera 
familjer i studien menade till och med att det kändes tryggare när barnen var hemma och 
spelade dator eller tv-spel då det var lättare att hålla uppsikt över dem. Utförde barnen 



25

utomhusaktiviteter var det större risk att de skadade sig och var de ute tillsammans med 
vänner kunde de bli osams eller försvinna någonstans där föräldrarna inte hade koll på dem. 
Ur detta perspektiv kunde skärmmedia i hemmet ses som något positivt (ibid., s. 63ff).

Föräldrar i Sverige med barn i åldrarna 0-12 år anser att tv, spel, film och internetanvändning 
kan vara en positiv inlärningsmetod för barn samt att det kan vara avslappnande och roligt för 
barnet. En del föräldrar upplever även att skärmmedia hjälper till att stimulera barnets 
fantasiförmåga (Statens Medieråd, 2015c, s. 12ff; Statens Medieråd, 2015a, s. 38ff).

7. Analys
Utifrån den teoretiska ram som valts som verktyg delas analysen in i två delar. En del där 
forskningen ses ur ett anknytningsperspektiv samt en del där forskningen ses i perspektivet 
kring social interaktion. Sist kommer avsnittet slutsatser där uppsatsens konklusioner radas 
upp.

Befintlig forskning ur ett anknytningsperspektiv
Enligt anknytningsteorin krävs det att den primära anknytningspersonen, oftast föräldern, i 
största möjliga utsträckning finns närvarande och tillgänglig för barnets behov. Detta för att 
en trygg anknytning ska kunna skapas mellan barnet och anknytningspersonen (Havnesköld & 
Risholm Mothander, 2009, s. 180ff). Barnet behöver veta att föräldern är en trygg bas som 
denne alltid kan vända sig till för att fylla på sin trygghetstank, vilket vidare ger barnet 
möjlighet att utveckla en trygg anknytning (ibid, s. 193ff). Enligt Forster (2009) kan brist på 
positiv odelad uppmärksamhet, det vill säga tid med barnet, leda till aggressioner och utbrott. 
Barnet kräver uppmärksamhet och får det inte uppmärksamhet och trygghet genom förälderns 
närvaro och kvalitetstid är det inte ovanligt att barnet bråkar, skriker eller vägrar lyda sin 
förälder för att föräldern ska lägga märke till barnet (ibid, s. 19ff). Vi menar att aspekter av 
denna problematik tydligt speglas i flertalet teman i resultatet, särskilt i skärmmedia som 
barnvakt samt föräldrars påverkan och ansvar. Nedan följer en genomgång av resultatet 
kopplat till denna problematik. 

Nathanson och Rasumussen (2011) menar att när barn och förälder sitter tillsammans framför 
tv:n påverkas kommunikationen dem emellan negativt. Författarna reagerar på att 
kommunikationen är både kontraproduktiv och fattig för barnet (ibid, s. 480ff). Att sitta med 
sitt barn tillsammans framför tv:n kan således anses som att det inte ger barnet den positiva 
odelade uppmärksamhet som behövs. Vidare beskriver Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt 
och Anderson (2009) att om en tv står på i bakgrunden riktas förälderns uppmärksamhet mot 
tv:n. Förälderns uppmärksamhet är därmed inte längre helt och fullt på barnet vilket påverkar 
interaktionens kvalitet och kvantitet negativt (ibid, s. 1356ff). Det är alltså inte enbart tittandet 
tillsammans framför tv:n som påverkar kommunikationen negativt, utan även om tv:n står på i 
bakgrunden. En tv på i bakgrunden skulle kunna försumma den odelade uppmärksamhet 
föräldern bör ha på barnet. Lauricella, Wartella och Rideout (2015) menar att mer tid framför 
skärmar för barn och deras föräldrar inte behöver innebära att föräldern och barnet sitter 
tillsammans framför skärmen i högre utsträckning. Istället innebär mer tid framför skärmen 
även mer egentid (ibid, s. 15ff). Förälderns tid tillsammans med barnet minskar således ju mer 
skärmmedia som används. Mer tid framför skärmmedia ger både barn och förälder mer 
individuell tid vilket skulle kunna innebära att barnet inte får uppmärksamheten och tiden 
denne behöver utifrån ett anknytningsperspektiv. Det skulle således kunna leda till att barnet, 
såsom Forster (2009, s. 19ff) tar upp, utvecklar ett beteende som utmärks av konflikter. Både i 
detta fall men även när föräldrar och barn sitter tillsammans framför skärmen som i ovan 
nämnda studier (Nathanson & Rasmussen, 2011; Kirkorian et al., 2009), skulle förälderns 
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otillräcklighet samt otillgänglighet kunna innebära att barnets anknytningsbehov förbises och 
barnet utvecklar ett otryggt anknytningsmönster (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 
193ff).

Napier (2014, s. 18ff) visar i sin studie att olika typer av skärmmedia, exempelvis surfplattor, 
mobiltelefoner eller tv, ofta används som en typ av "barnvakt" åt barn i tidiga åldrar. 
Författaren menar att detta innebär att barnet ofta spenderar tid självt framför en skärm utan 
att få den sociala interaktionen som är nödvändig för att utvecklas på ett sunt sätt. Ses detta 
barnvaktsfenomen ur ett anknytningsperspektiv där närvaro och tillgänglighet är avgörande 
för en trygg anknytning hos barnet kan, liksom Napier (2014, s. 18ff) påpekar, detta vara 
skadligt för barnets utveckling. Kan ett litet barn på knappt två år inte se sin förälder i rummet 
har det ingenstans att vända sig när det behöver fylla på sin trygghetstank. Allt som finns i 
rummet är en skärm full av intryck som barnets hjärna egentligen inte är kapabel till att 
omvandla och smälta. Går det så långt att denna typ av skärmmedia i alltför hög utsträckning 
börjar ersätta social interaktion kan inte bandet mellan barn och förälder stärkas. Utifrån detta 
anser Napier (2014, s. 18ff) att barnvaktsfenomenet bör ses som ett offentligt hälsoproblem
som inte är tillräckligt uppmärksammat bland föräldrar. Lagercrantz (2015, 7 april) fyller i en 
debattartikel i att Socialstyrelsen i Sverige bör ge råd till familjer gällande hur mycket 
skärmtid ett barn får ha. Liksom Napier och Lagercrantz är Frude och Killick (2011, s. 441ff) 
oroliga för medias allt större inverkan i barns liv. I sin studie tar författarna upp olika fördelar 
med sagoberättande som en typ av social interaktion mellan barn och förälder. De menar att 
dagens mediasamhälle inte kan ersätta denna typ av interaktion då den är speciellt viktig för 
anknytningen mellan barn och förälder och hjälper barnet att skapa relationer i framtiden. 
Författarnas resonemang kan förstås ur ett anknytningsperspektiv då kvalitetstid och odelad 
uppmärksamhet, i detta fall genom sagoberättande och frånvaron av skärmmedia, stärker 
relationen mellan barn och förälder.

Samtidigt som många negativa aspekter runt skärmmedia tas upp menar dock både Ray och 
Ram Jat (2010, s. 561ff) samt Huisman (2014, s. 159f) att skärmmedia kan vara något positivt 
för barnets utveckling och hälsa. Dock endast om skärmmedian används på rätt sätt. 
Författarna är inte ensamma om denna syn då undersökningar av Statens Medieråd (2015c, s. 
12ff; 2015a, s. 38ff) visar att många föräldrar i Sverige som har barn mellan 0-12 år menar att 
olika typer av skärmmedia, såsom internetanvändning, spel, tv och film, kan vara en positiv 
inlärningsmetod för barn. Föräldrarna menar även att skärmmedia kan ses som något 
avslappnande och roligt som hjälper till att stimulera barns fantasiförmåga. Dessa utsagor 
stöds även av Ray och Ram Jat (2010, s. 561ff) som menar att skärmmedia kan ses som ett 
gynnsamt sätt att förmedla kunskap till barn på. Skärmmedia kan även främja en positiv 
interaktion och anknytning genom exempelvis Skype och Facetime på dator och mobil, vilket 
Huisman (2014, s. 159f) syftar på i sin debattartikel. Detta gäller främst samtal med nära 
familjemedlemmar som befinner sig långt borta avståndsmässigt. Enligt Forster (2009, s. 
19ff) har många föräldrar svårt att få tiden att räcka till och barnen hamnar i skymundan. Är 
ett barns mamma bortrest på en affärsresa eller liknande kan barnet, ur ett 
anknytningsperspektiv, fortfarande få sin kvalitetstid med sin mamma genom Skype och 
Facetime via mobil eller dator, vilket vidare skulle kunna förebygga brister och konflikter i 
deras relation.

Den tidiga barndomen lägger grunden för barnets framtida anknytningsförmåga och egen 
föräldraroll. Har individen en trygg anknytningshistoria är det lättare för denne att bli en trygg 
anknytningsperson till sina egna barn (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 197ff). 
Om ett barn upplever att dennes primära anknytningsperson inte är tillgänglig eller tillräcklig 
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när barnet behöver närhet eller tröst kan det enligt anknytningsteorin leda till att barnet 
utvecklar ett otryggt anknytningsmönster. Beroende på vilken typ av otrygg anknytning 
barnet utvecklar kan det antingen sluta söka tröst, dra sig undan och ses som ovanligt 
självständig genom en minimerande strategi, eller blir extremt klängigt genom en såkallad 
maximerande strategi (ibid., s. 193ff). Nathanson och Manohar (2012) menar att individer 
som har en otrygg anknytningshistoria kan i högre grad, än individer med trygg anknytning 
sedan tidigare, tänka sig att byta ut delar av tiden tillsammans med barnet mot att låta barnet 
sitta framför tv:n. Individer med otrygg anknytningshistoria förväntar sig ha en lägre 
involvering i sina barns liv (ibid, s. 449ff). Det skulle således kunna innebära att en förälder 
som själv har en otrygg anknytningshistoria och därmed inte förväntar sig hög involvering i 
sitt barns liv kan överföra den otrygga anknytningen till sina barn. Huisman (2014, s. 159f) 
menar att teknologin inte får ses som ett substitut mot tiden tillsammans med barnet om barnet 
ska få en trygg och hälsosam utveckling.

Ray och Ram Jat (2010, s. 561ff) kommer fram till att barn som använder tv:n som sällskap 
kan ha en tendens att umgås mindre med sina vänner och familjer och därför bli socialt 
isolerade. På samma sätt som Ray och Ram Jat (2010, s. 561ff) menar att sociala interaktioner 
kan bli lidande på grund av skärmmedia konkluderar Statens medieråd (2015c, s. 12ff; 2015a, 
s. 38ff) att flertalet föräldrar i Sverige anser att barns skärmmedieanvändning är 
beroendeframkallande och tar tid från viktigare aktiviteter. Huisman (2014, s. 159f) 
ifrågasätter skärmmedias roll i barns liv och menar att skärmmedia kan göra det svårt för 
barnet att få den sociala interaktionen som behövs under uppväxten. Enligt anknytningsteorin 
består en trygg aknytning av en balans mellan samhörighet och självständighet (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2009, s. 193ff). Byter barnet ut interaktionen med vänner och familj 
mot tv:n försvinner samhörigheten och därmed kan en otrygg anknytning ta form. Använder 
sig barnet av en minimerande strategi kan familjen uppleva att barnet är självständigt och 
klarar sig själv framför tv:n. Det är då möjligt att de inte ser signalerna på att barnet blir 
socialt isolerat och behöver närhet och uppmärksamhet. Samtidigt så upplever barnet att 
föräldern inte vill spendera tid och finnas där för barnet då föräldern inte tar initiativ. Barn i 
Sverige i åldrarna 9-12 år uppger att de någon gång har blivit rädda, ledsna eller deppiga av 
innehåll i skärmmedia (Statens Medieråd, 2015b, s. 62). Upplever barnet att föräldern inte 
finns tillgänglig vid sådana tillfällen kan det vara svårt för barnet att veta vart det ska vända 
sig och hur det ska hantera dessa känslor. Det skapas en ond cirkel och som Ray och Ram Jat 
tar upp kan det leda till ångest och aggressionsproblematik hos barnet (2010, s. 561ff), något 
som kan kopplas till Forsters (2009, s. 19ff) uttalande om vikten av kvalitetstid för att undvika 
just denna typ av problematik.

I Plowman, McPake och Stephens studie (2010) visade det sig att föräldrar ansåg det tryggare 
när barnen var hemma och spelade tv-spel och surfade på datorn än om de var ute och lekte
med kompisar. Detta för att det var lättare att hålla uppsikt över barnen när de befann sig i 
hemmet än om de försvann iväg ute någonstans där de kunde skada sig eller bli osams med 
vänner (ibid, s. 63ff). Det skulle kunna ses som att barnen byter ut social interaktion med 
vänner mot skärmmedia i hemmet. Om barnet dock är hemma och spelar datorspel och ser att 
föräldern finns i närheten och håller uppsikt, det vill säga finns tillgänglig, skulle det kunna 
leda till en trygghet för barnet som stärker anknytningen. Vidare skulle det kunna förklara 
Plowman, McPake och Stephens (2010, s. 63ff) åsikt om att skärmmedia i hemmet inte 
behöver ses som något negativt då det inte behöver resultera i mindre tid med familjen. 

Sammanfattningsvis kan alltså skärmmedieanvänding påverka anknytningen mellan barn och 
förälder genom att tiden för varandra minskar. Det är istället ensamtid som ökar. Det kan vara 
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skadligt för väldigt små barn att lämnas ensamma framför en skärm då de behöver upprätta en 
trygg anknytning till sina föräldrar för en vidare sund utveckling samt för att skärmintrycken 
är för stora för små barns hjärnor att bearbeta. Skärmmedian påverkar även om den bara är 
igång i bakgrunden då den odelade uppmärksamheten som barnet kräver försvinner. Det 
betyder således att föräldern kan missa de behov barnet försöker förmedla. Om barnet 
utvecklar en otrygg anknytning finns risken att detta anknytningsmönster påverkar den egna 
föräldraförmågan i framtiden och ger senare dennes barn större risk att utveckla samma 
anknytningsmönster. 

Befintlig forskning sett i perspektivet social interaktion
Social interaktion berörs och behandlas utifrån följande aspekter i litteraturen. Berger och 
Luckmann (2011) beskriver att barn tar efter föräldrarna genom att studera deras 
handlingsmönster samt attityder. Detta benämns som primär socialisationsprocess (ibid, s. 
154ff). Connell et al. (2015, s. 15ff) menar att förälderns tid hemma är en faktor som påverkar 
tiden framför skärmmedia tillsammans med barnen, där mer tid i hemmet ger mer tid 
tillsammans framför skärmar. Jago et al. (2014, s. 55f), Lauricella et al. (2015, s. 15ff) samt 
Connell et al. (2015, s. 15ff) menar att den tid föräldrar sitter framför olika skärmmedier 
påverkar hur mycket tid deras barn spenderar framför densamma. Enligt den primära 
socialisationsprocessen kan barnen ta efter förälderns agerande, vilket i detta fall skulle kunna 
leda till mer skärmmedieanvändande eller minskat användande beroende på förälderns eget 
användande av just skärmmedian (Jago et al., 2014, s. 55f; Lauricella et al., 2015, s. 15ff; 
Connell et al., 2015, s. 15ff). Berger och Luckmann (2011, s. 154) menar vidare att barnen 
internaliserar förälderns eller någon annan signifikant andres attityd, roll och verklighetssyn. 
Det är alltså inte enbart imitation i handlandet barnet tar efter. Lauricella et al. (2015, s. 15ff), 
Plowman et al. (2010, s. 68ff) samt Napier (2014, s. 25) beskriver i sina studier att just 
föräldrars attityd och inställning till skärmmedier har ett signifikant samband med hur mycket 
barn exponeras framför skärmar och skärmmedier. Det är därmed både förälderns handlande 
samt dennes attityd till olika skärmmedier som påverkar hur mycket barnen exponeras av 
skärmar och medier. På grund av detta anser Huisman (2014, s. 159f) att föräldern bör 
fundera och reflektera kring huruvida skärmmedian är positiv för familjen.

Det är alltså i den primära socialisationsprocessen som barnet lär sig att anpassa sig till 
samhället och dess olika regler och normer, något som oftast sker genom barnets föräldrar och 
andra signifikanta andra som står närmast barnet. Denna process lägger grunden för barnets 
syn på beteende och social interaktion (Berger & Luckmann, 2011, s. 154ff). Richert, Robb 
och Smith (2011, s. 82ff) tar upp hur barn lär sig av de många karaktärer de stöter på inom 
skärmmedia, exempelvis i barnprogram på tv. Är barnet mellan 0-6 år har barnet svårt att veta 
vilka karaktärer som är pålitliga och vilken typ av information som karaktärerna förmedlar 
som är användbar i det verkliga livet. Lämnas barnet ofta ensam med tv:n utan annan social 
interaktion, som Napier (2014, s. 18ff) tar upp, lär sig barnet endast av dessa karaktärer och 
skulle därför kunna ses som en typ av inlärningsmodell i den primära socialisationsprocessen. 
Lämnas barnet ofta ensam med tv:n som sällskap och föräldrar låter denna typ av skärmmedia 
ersätta den sociala interaktionen har barnet endast karaktärerna det möter inom skärmmedia 
att lära sig av i processen. Karaktärerna på tv kan då forma barnets syn av verkligheten och 
samhället, något som egentligen är barnets signifikanta andras roll (Berger & Luckmann, 
2011, s. 154). Även skärmmedian i sig skulle kunna ses som en signifikant andre i detta 
sammanhang. Detta då skärmmedian förmedlar kunskap, intryck och åsikter som inte blir 
motsagt av någon, speciellt i detta fall där tv:n enbart förmedlar envägskommunikation.

Richert, Robb och Smith (2009, s. 82ff) menar att skärmmedia inte kan ersätta social 
interaktion då barnet behöver interaktionen för att utvecklas och för att förstå de symboler 
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som människor använder i vardagen. Face-to-face-interaktionen lär barnet att tolka och förstå 
samspelet som sker genom kommunikationen i det fysiska rummet och barnet lär sig att läsa 
av andra människor genom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Persson, 2012, s. 260ff). Detta 
leder till att barnet förstår vad som är användbart i verkligheten, till skillnad från om barnet 
endast lär sig av tv-karaktärer i barnprogram eller liknande. Vidare undersökte som ovan 
nämnts Nathanson och Rasmussen (2011, s. 465ff) hur interaktionen mellan barn och förälder 
påverkas av tv:ns närvaro i bakgrunden. Det visade sig att tv:n enligt författarna var en 
skadlig miljö för interaktionen då föräldern blev distraherad av tv:n och glömde bort att 
fokusera på kommunikationen med barnet. Det skulle kunna ses som att face-to-face-
interaktionen blir avbruten på grund av tv:n och det naturliga flödet och samspelet som följer 
med denna typ av interaktion blir lidande.

Enligt Statliga Medierådet (2015c, s. 7f) anser majoriteten av föräldrarna i Sverige att 
skärmmedieanvändning tar för mycket tid av vardagen. Hollingsworth et al. (2011) menar att 
barn spenderar mer tid till datorspelande vilket minskar tiden till att leka ute. Detta påverkar 
barnen både fysiskt och psykiskt (ibid, s. 350ff). Lauricella et al. (2015, s. 15ff) menar vidare 
att mer skärmtid innebär ett samband med mer ensamtid för barnet. Persson (2012, s. 260ff) 
understryker att Goffmans begrepp face-to-face-interaktion innebär att interaktionen här är 
både verbal och fysisk (jmf. Richert, Robb & Smith ovan). Den interaktion som sker i IT-
media kan istället benämnas som persona mot persona-interaktion via sms och mejl, en 
interaktion som sker i turordning där det inte finns kroppsspråk etcetera att läsa av. Persona 
mot persona-interaktion kan liknas vid en pingpongmodell, i och med att den inte sker 
parallellt i rummet utan i form av sekvenser i turordning (Persson, 2012, s. 260ff). Mer tid 
framför datorer och individuell tid framför skärmmedier behöver inte ske utan interaktion. 
Dock är risken tydlig att den individuella tiden framför skärmmedier kan minska tiden till 
face-to-face-interaktion. Mer tid framför olika skärmmedier kan istället leda till ett 
utvecklande av persona mot persona-interaktion som då saknar väsentliga inslag av det barn 
behöver lära sig för möten med människor i det framtida sociala livet. Huisman (2014, s. 
159f) tar upp Skype och Facetime som en typ av positiv interaktion. Via Skype och Facetime 
är det möjligt att se varandra på en skärm och höra varandra genom högtalare. Dock sker inte 
interaktionen i varandras fysiska närhet, vilket gör denna typ av interaktion svår att benämna 
som antingen ren face-to-face-interaktion eller ren persona mot persona-interaktion, det blir 
en sorts hybrid.

En viktig aspekt slutligen är den som relaterar till Goffmans distinktion mellan för- och 
bakgrundsscen(region). Goffman (2009, s. 101ff) beskriver den bakre regionen som en plats 
där individen kan lägga ifrån sig alla masker och slappna av. Persson (2012) understryker att 
gränsen mellan den bakre och den främre regionen sker på ett naturligt sätt i en face-to-face-
interaktion. Gällande persona mot persona-interaktion finns inte en lika tydlig gräns. Detta då 
Facebook och sms hela tiden finns tillgängligt. Individens hem är inte längre enbart en bakre 
region då omvärlden kan tränga sig på genom dessa sociala medier, vilket skulle kunna 
innebära en upplösning av de olika regionerna. Detta då intima och känsliga saker etc. som 
egentligen tillhör bakgrundscenen blir tillgängliga för alla genom olika sociala medier (ibid, s. 
244ff). Utvecklandet av en persona mot persona-interaktion har således en inverkan på 
familjens bakre region i hemmet. Dels för att det innebär en minskad tid i den bakre regionen, 
men även för att personliga och känsliga saker som egentligen hör till bakgrundscenen kan 
läcka ut till individer som inte var tänkta att få del av informationen. Kring denna problematik 
har vi funnit väldigt lite i litteraturen, endast Huisman (2014, s. 159f) anför något som kan 
tolkas i riktning mot denna i sin debattartikel. Hon menar att föräldrar bör ha skärmfria zoner i 
hemmet, dels för att påverka användandet av skärmmedier samt även visa för barnen att 
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verbala interaktioner är viktigt. Skärmfria zoner i hemmet skulle således kunna innebära att 
dessa zoner blir ställen där det är en bakre region, en plats för avslappning samt att mer face-
to-face-interaktion används. Statliga Medierådet (2015c, s. 25f) visar även att 90 % av 
föräldrarna i Sverige med barn i åldern 9-12 år anser sig ha ett betydande ansvar i att ge skydd 
åt sina barn när det gäller skärmmedieanvändning. Föräldrarna själva anser således att det är 
deras ansvar att styra barnen mot ett positivt användande av skärmmedier och därmed 
förmedla det nödvändiga gränssättande som kan krävas vid användning av sociala medier. 
Detta skulle kunna tolkas som att det existerar en insikt att barn behöver lära sig att 
kommunikation på nätet kräver reflektion över vad som egentligen inte bör skrivas utan 
istället bevaras för en bakgrundsregion.

Det går alltså att se att skärmmedieanvändning påverkar interaktionen på flera sätt. Dels 
påverkar det tiden som finns tillgänglig för interaktion, men även vilken typ av interaktion 
som bedrivs. Mer skärmmedieanvändning minskar möjligheten för face-to-face-interaktion 
men ökar istället möjligheten för persona mot persona-interaktion. Denna överflyttning kan 
även leda till att de olika regionerna som står för det privata och det offentliga suddas ut. 
Förändringar i interaktionens karaktär är något som forskningen inte tar sig an.

8. Studiens slutsatser
Forskningen som hittats är till stor del kopplad till olika utvecklingspsykologiska perspektiv. 
Det saknas alltså forskning som fokuserar på de problematiker denna studie syftar till att 
undersöka. Därmed kan den redan gjorda forskningen ses med ett nytt ljus då den förstås med 
ett anknytningsperspektiv och perspektiv på sociala interaktioner. En annan viktig distinktion 
är att stora delar av forskningen berör enkelriktade skärmmedier, så som tv, som uppmanar till 
ett passivt mottagande för individen. Forskning som istället berör mer interaktiva 
skärmmedier tycks ännu befinna sig i sin linda. 

När det gäller anknytningsperspektivet, och då främst i relation till tv, kan slutsatsen dras att 
förälderns tid framför skärmmedia påverkar barnens tid framför densamma vilket innebär mer 
egentid för båda parter. För en trygg anknytning behövs tid för varandra, vilken kan minska
vid för hög användning av skärmmedier. Den övervägande delen av den funna litteraturen 
framhåller här att denna typ av skärmmedia, och hur ofta den används, riskerar att påverka 
anknytningen negativt. Odelad uppmärksamhet i frånvaro av skärmmedia ger istället en mer 
positiv anknytning. 

Interaktionsproblematiken visar att kommunikationen mellan barn och förälder påverkas till 
en mer kontraproduktiv interaktion vid exponering av skärmmedia, oavsett om skärmmedian 
var fokus eller bara på i bakgrunden. I och med att tiden framför skärmmedia syftar till mer 
egentid minskar även möjligheten för det Goffman kallar för face-to-face-interaktion och ökar 
istället utrymmet för persona mot persona-interaktion. Den distinktion i teorin mellan 
förgrund - bakgrund vi utgick från och som teoretiskt har hävdats upplösas i kommunikation 
på nätet berörs ytterst sparsamt i forskningslitteraturen.

9. Diskussion

Metoddiskussion
Till uppsatsen valdes metoden litteraturstudie. Valet påverkades av vårt behov och intresse för 
att ta reda på hur långt forskningen egentligen kommit på det här området. Speciellt eftersom 
mediedebatten är rätt het kring dessa frågor. Hade valet istället hamnat på en kvantitativ 
studie där exempelvis enkäter ligger till grund för studiens resultat skulle det krävas ett 
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mycket hårt arbete med frågeformuleringar för att inte frågorna skulle missuppfattas. I och 
med att syftet med studien var att undersöka hur skärmmedia påverkar relation och kontakt 
mellan barn och förälder negativt skulle frågor kunna formuleras och delas ut. Dock skulle det 
vara svårt att på den korta tid som angavs för studien att få fram tillräckligt med svar för att 
kunna ge studien en god generaliserbarhet, reliabilitet och validitet som ändå måste ses som 
målet i alla studier (Bryman, 2011, s. 163ff). Vid en litteraturstudie där tidigare forskning 
ligger till grund för resultatet ges möjlighet att nå en bredare bild kring området samt redan 
givna och vetenskapligt granskade antaganden. Då forskningen som ligger till grund för denna 
studie redan är vetenskapligt granskad och ger mer samt bredare resultat än vad en 
enkätundersökning skulle göra symboliserar det en högre generaliserbarhet och validitet än en 
kvantitativ studie. Vilket Bryman (2011, s. 163ff) beskriver då validiteten styrs av att rätt 
begrepp mäts samt att generaliserbarheten handlar om hur pass representativt urvalet är. 
Skulle en kvalitativ studie valts som metod hade generaliserbarheten blivit låg och knappast 
givit en så heltäckande bild av området som vi var intresserade av. Detta då antalet intervjuer 
som skulle hinnas med under den korta tidsperiod, som studien syftar till att ingå i, inte skulle 
vara tillräckliga för att generalisera resultatet. Det skulle dock kunna generaliseras inom en 
specifik grupp människor (Bryman, 2011, s. 355), men i och med att ämnesområdet är något 
som både är aktuellt och berör flera grupper människor ansågs inte att generalisera resultatet 
till en liten specifik del av befolkningen som tillräckligt. Utöver detta skulle även en 
litteraturstudie ge högre reliabilitet då all forskning som använts finns tillgänglig för den som 
vill replikera denna forskningsöversikt. Det var just denna argumentation som låg till grund 
för valet av undersökningsmetod. 

Forskningen letades fram genom databasen Summon. Fyra av de artiklar som användes 
hittades genom de sökningar som gjordes. Utöver dessa fyra framkom tio artiklar till via en 
manuell sökning i de tidigare valda artiklarnas referenslistor. Att enbart söka i en databas med 
sökord som fann fyra artiklar kan ses som en brist. Detta då antalet tillgängliga artiklar 
relaterade till ämnesområdet skulle kunna utökats och på så sätt gett oss en bredare bild och 
mer forskning på problemområdet. Fler artklar och en bredare bild skulle kunna gett denna 
studie mer slagkraftiga slutsatser. Ingen av artiklarna som användes var gjorda i Sverige eller 
något av de andra nordiska länderna. På grund av detta kompletterades forskningen med tre 
rapporter från statens medieråd i Sverige. Dock är alla artiklar gjorda i västländer, dvs. länder 
med väl utvecklad teknologi och skärmmedieanvändning. En brist är att ingen forskning är 
baserad på något nordiskt land. Därmed finns inte potentialen här att uppfatta vad som skulle 
kunna vara kulturella särdrag i vårt eget land. Dock tror vi att skärmmedieanvändning kontra 
tid för varandra knappast är något som styrs särskilt mycket av den specifika nationella 
kulturen. Målet blir istället att påvisa hur skärmmedieanvändningen i sig kan påverka 
relationen och kontakten mellan barn och förälder, något som alla i dagens västerländska 
länder kan behöva upplysning kring. Att sedan forskningen är kopplad till rapporter byggda 
på svar från individer i Sverige (Statens medieråd 2015) gör att studien ändå kan ses som 
relevant för åtminstone Sverige men även de grannländer där kulturen kan ses som liknande.

Utöver detta är även vi som författare inte fria från förförståelse. Just vår förförståelse kan 
anses vara tydlig då syftet med studien var att undersöka negativa aspekter. Varför skulle vi 
fokusera på negativa aspekter om vi själva var positiva till användning av skärmmedia? Även 
detta kan ses som en brist då de positiva aspekterna som ändå kan tänkas finnas hamnar i 
skymundan i sammanhanget. 

Diskussion om slutsatser
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I dagens samhälle överanvänds ofta olika typer av skärmmedia. Vid en mer måttlig 
användning skulle det kunna frambringa mer positiva aspekter. Används skärmmedia på rätt 
sätt skulle det kunna vara ett sätt att förmedla kunskap till barn samt vara avslappnande och 
roligt. Dock innebär den överanvändning som ofta sker idag att de positiva aspekterna 
försummas och utvecklas till mer negativa aspekter. Negativa aspekter är bland annat minskad 
tid till varandra i familjen och minskat utrymme för face-to-face-interaktion. Anknytningen 
mellan barn och förälder bygger på att det ska finnas sådan tid till möten med varandra. Vad 
betyder då en minskande tid? En minskande tid skulle kunna innebära en försämrad 
anknytning för de barn som växer upp under dessa och de kommande teknikprydda åren. En 
försämrad anknytning skulle i sin tur kunna leda till ett utvecklande av otrygga
anknytningsmönster. För att utveckla en positiv anknytning krävs utrymmen för odelad 
uppmärksamhet. Vid odelad uppmärksamhet sker kommunikationen mestadels via en face-to-
face-interaktion. I och med att tiden för varandra minskar och mer tid läggs på olika 
skärmmedier drar vi slutsatsen att face-to-face-interaktionen minskar medan persona mot 
persona-interaktion ökar. Den senare sortens interaktion sker via olika sociala medier vilket 
påverkar den bakre och främre regionen. Läggs exempelvis en personlig sak upp på Facebook 
kan i stort sett alla läsa det. Det betyder att flera inkräktar på den bakre region dit privata 
saker egentligen hör. Här framstår medvetenhet bland föräldrar som synnerligen låg, något 
som kan antas “smitta av sig” på barnen. Vad händer om de båda regionerna försvinner, att 
gränsen mellan privat och offentligt suddas ut? Hur påverkar det individen? Om 
bakgrundsförhållandena exponeras ohejdat på nätet - vilka följder riskerar det att få? Delvis 
ser vi utslag av detta när det gäller nätstormar och näthat. Vidare; den bakre regionen är till 
för avslappning där det finns möjlighet att vara sig själv, utan masker och skådespel. Om den 
försvinner, är det bara masker på som gäller? I så fall skulle den stress som det skrivs om i 
dagens debatter kunna öka, då det inte finns någon tid eller plats för avslappning.

Socialarbetaren och det sociala arbetet riktar sig mot människor. Självklart har därför 
slutsatserna en inverkan på arbetet som bedrivs av dessa. Socialarbetarens roll handlar om att 
möta människor i den situation de befinner sig i just nu. För att kunna möta människor i deras 
situation krävs en medvetenhet kring hur situationen ser ut och vilka delar som påverkar på 
vilket sätt. Användandet av skärmmedia riskerar att minska på den tid familjen har 
tillsammans och att den påverkar möjligheten för avslappning och att vara sig själv är viktig
information för socialarbetaren. Detta då socialarbetaren kan använda denna information som 
vägledande i mötet och därmed hjälpa individen i fråga på bästa sätt. I och med ökandet av 
skärmmedieanvändning kanske det är så att Lagercrantz (2015, 7 april) har rätt när han menar 
att Socialstyrelsen bör ge rekommendationer till hur mycket skärmmedia som bör användas.

Aktuell forskningssituation
När vi började samla in data i form av tidigare forskning upptäckte vi snart att forskningen 
fokuserar på skärmmedias konsekvenser för barnets utveckling, då ofta utifrån ett biologiskt 
perspektiv eller andra utvecklingspsykologiska perspektiv. Det var svårare att hitta forskning 
som fokuserade på vad barns exponering av skärmmedia gör för den emotionella relationen 
mellan barn och förälder. Något som också blev uppenbart var att den vanligaste typen av 
skärmmedia som undersöktes i studier var tv:n. Då teknologins utveckling snabbt går framåt i 
samhället kan detta till viss del ses som daterat. Vi påstår inte att tv:n inte är aktuell i dagens 
familjer, dock är detta inte den senaste typen av skärmmedia. Barn omringas av de senaste 
modellerna av smartphones och surfplattor. Denna typ av skärmmedia är mobil på ett annat 
sätt än tv:n vilket gör att barnet alltid har tillgång till internet och olika typer av sociala medier 
bara genom att ta fram sin smartphone ur fickan. De senare typerna av skärmmedia är 
interaktiva, vilket inte tv:n är då den är enkelriktad för mottagaren. Frågan är vad interaktiva 
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skärmmedier för med sig till barn i dagens samhälle och hur de påverkar emotionella 
relationer i barnets närhet. Som vi har upptäckt visar forskningen att mer tid framför 
skärmmedia innebär mer ensamtid för barnet, något som kan komma att skada relationer. Vad 
kan mer skärmtid och mindre tid för face-to-face-interaktioner föra med sig för barnet i 
framtiden? Forskning om detta har vi inte kunnat finna, kanske på grund av att fenomenet är 
så nytt. Det är barn i dagens generation som är först ut att leva med denna typ av skärmmedia 
och det är därför antagligen först om några år som eventuella konsekvenser går att studera. 
Utifrån detta anser vi att det finns en lucka i forskningen på detta område. Just eftersom den 
teknologiska utvecklingen har gått framåt så fort tycks det som att forskningen inte har hunnit 
med utvecklingen och fortfarande mest behandlar enkelriktade skärmmedier. Vi anser att det 
behövs mer uppdaterad forskning som berör exponering av interaktiv skärmmedia för att 
förstå vad exponeringen får för konsekvenser för barn i dagens samhälle. Detta då vårt eget 
resultat från denna litteraturstudie tyder på att överanvändning av skärmmedia kan föra med 
sig olika typer av negativa konsekvenser för anknytningen och interaktionen med nära och 
kära. Om detta är fallet är det av stor relevans att ämnet uppmärksammas och studeras närmre.
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