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Bakgrund: Tiden barn utövar framför skärmar har ökat, samtidigt som debutåldern för 

internetanvändning har sjunkit. Samtidigt framkommer att psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren 

bland barn och unga. Tidigare studier visar att skärmtid förknippas med minskad sömn hos barn.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om och hur barns hälsa påverkas av skärmtid. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts på sex vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2012-2017. 

Sökning av artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. 

Resultat: I samtliga studier framkom att sömn påverkas av hög användning av skärmar. Tid framför 

datorer påverkade sömnlängden mer än tid framför TV. Vad beträffar fysiska aktivitet och skärmtid 

framkom olika resultat i olika studier. Sammanfattningsvis visade resultatet att hög skärmtid  påverkar 

barns psykiska och fysiska hälsa negativt, desto högre skärmtid desto mer ökade risken för bland annat 

huvudvärk, nedstämdhet och oro. 

Slutsats: Skärmtid är något som har ökat de senaste åren bland barn. Utifrån studiens resultat framkom 

att hög skärmtid påverkar barns sömn och psykiska och fysiska hälsa. Det är dock oklart om det är den 

ökade skärmtiden som påverkar barns sömn och psykiska hälsa eller om det är barn med sömnproblem 

och psykisk ohälsa som använder sig mer av skärmtid.  
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Background: The number of hours’ children are spending in front of computer screens have increased at 

the same time children’s internet debut have decreased. At the same time the negative psychological 

effects on children and young adults have increased. Earlier studies reveal that hours in front computer 

screens is linked to disturbed sleep among children.                               

Purpose: The idea with this study was to find out what effects the hours spent in front of computer screens 

have on children health.                              

Method: A literature study have been made on six scientific articles published 2012-2017. Research was 

made in the following databases: PubMed, Cinahl and PsycInfo. 

Results: In all studies it was revealed that sleep is affected by high screen usage. Time spent in front of 

computers affected length of sleep more the time in front of TV. Regarding Physical activities in relation 

to screen time the results were different in the studies. The results however show that high screen usage 

has a negative effect on children’s Psychological and Physiological health. The higher screen time the 

more risk for eg, headache, depression and concern etc. 

Conclusion: Screen time among children have increased. The studies reveal that high screen usage affects 

children’s sleep and their psychological and physiological health. A relevant question is if it is the 

increased screen usage that affects children’s sleep and psychological health or if it is children with 

sleeping problems and psychological disorders that uses more screen time. 

                                     

Keywords: Children’s health, screen time, sleep and activity. 
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Introduktion 
Psykisk ohälsa har ökat under de senaste tio åren bland barn och unga i åldern 10-17 år. Vad 

det beror på är oklart men den stora ökningen kan bero på att samhället i dag är mer öppet och 

det är lättare att prata om psykisk ohälsa och fler vågar berätta (Socialstyrelsen 2017).   

 

Det finns flera tänkbara orsaker till psykisk ohälsa bland tonåringar.  En kan vara att skärmtiden 

har ökat.  Resultat från skolbarns hälsovanor visar att medieanvändningen har ökat kraftigt 

bland tonåringar under 2000-talet  (Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

Om orsaken till psykisk ohälsa delvis beror på ökad användning av skärmtid är det viktigt att 

distriktssköterska på barnavårdscentral och skolsköterska har kunskap om detta för att kunna 

arbeta förebyggande med råd och stöd till vårdnadshavare och barn. 

 

Bakgrund 
Barns hälsa 
Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande är grunden för en god hälsa. Förhållande under 

barnets uppväxt har stor betydelse för den påverkbara fysiska och psykiska hälsan. Barn som 

får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor har bättre förutsättningar till en bättre hälsa och 

självkänsla under hela livet. Meningsfull fritid och gemenskap är hälsofrämjande och 

personlighetsutvecklande och kan bidra till fysisk hälsa (Sveriges kommuner och landsting 

2017).  

En god hälsa är en viktig grundförutsättning för att  utveckla kompetenser. Det finns ett 

samband mellan skolresultat och barns hälsa. För att stärka barns psykologiska och sociala 

resurser behöver barnen klara kunskapskraven i skolan vilket i sin tur kan minska fysiska och 

psykosociala risker. Skolan har en viktig roll att förmedla en känsla av sammanhang (KASAM) 

för eleverna, där fokus på elevens förmåga att uppleva begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet hjälper individen att möta livets utmaningar (Lundin & Belfrage  2012).  

Sömnbrist har också kopplats till  psykisk ohälsa och övervikt hos barn. I en studie av Smedje 

et al (2008) visade det sig att personer som under sin uppväxt sov mindre än andra barn skattade 

mera symtom av ångest, depression och aggressivitet när de var vuxna. Extrem sömnbrist 

minskar produktionen av tillväxthormon som kan medföra tillväxt- och utvecklingshämning 

hos barn (Larsson et al 2013). 

 

Sömn 
Barn behöver sömn för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. 

Barn mellan 2-6 år behöver 12-13 timmars sömn per natt och barn mellan 6-12 år behöver cirka 

10-11 timmars sömn per natt. Sömnbehovet varierar mellan olika barn (Gillberg et al 2017). 

  

Sömn består av fyra olika stadier, första stadiet är när barnet somnar, vid andra stadiet slappnar 

musklerna av andningen, blodtrycket, hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen sjunker, vid 

tredje stadiet infaller djupsömnen som är viktig då tillväxthormonerna utsöndras och 

immunförsvaret återhämtar sig och vid fjärde stadiet inträffar drömsömn som även kallas Rapid 

Eye Movement (REM-sömn) (Rikshandboken Barnhälsovård 2017). 
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För att kroppen och hjärnan ska utvecklas behöver kroppen sömn, sömnen är även viktigt för 

koncentrationsförmågan och minnesfunktionen. Sömnbrist kan påverka barnets 

inlärningsförmåga vilket kan ge problem i skolan (Larsson et al. 2013). Brist på sömn kan göra 

barnen trötta och irriterade vilket kan påverka hur barnen samspelar med andra som kan leda 

till problem med kamratrelationer (Rikshandboken Barnhälsovård 2017).                                 

 

Fysisk hälsa 
Barn i åldrarna 0-5 år ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet genom lek i lustfyllda och säkra 

miljöer medans daglig fysisk aktivitet på minst 60 minuter rekommenderas för barn mellan 6-

17 år. Fysisk aktivitet främjar fysisk och psykisk hälsa under uppväxtåren som kan led till att 

förebygga kroniska sjukdomar i vuxenlivet. Enligt Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling - evidensbaserad kunskapsbas (2017) kan långa perioder av stillasittande 

leda till ohälsa.  

 

I Sverige finns inga rekommendationer för att begränsa stillasittande hos barn och ungdomar, 

men några länder som tex Australien och Kanada har valt att rekommenderar begränsning av 

stillasittande tid i sina nationella rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

(Fyss- evidensbaserad kunskapsbas 2017).  

 

Forskning visar på samband mellan fysisk aktivitet och ökad inlärning. Minnet blir också bättre 

vilket gör att skolresultaten förbättras (Regeringskansliet 2018). Fysisk aktivitet behövs för 

barns utveckling eftersom när barn rör sig stimuleras tillväxt och utveckling av hjärta, lungor, 

skelett, muskler och hjärna med mera (Statens folkhälsoinstitut 2008). 

 

Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa är ett begrepp som involverar hälsorelaterad livskvalitet där människor upplever 

välbefinnande och meningsfullhet i det dagliga livet. Den psykiska hälsan är viktig för vårt 

välbefinnande. Psykisk hälsa eller ohälsa är svårdefinierad och svår att mäta 

(Folkhälsomyndigheten 2016).  

Psykisk ohälsa kan yttra sig i huvudvärk, nedstämdhet, stress, sömnbesvär och ångest 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla psykisk ohälsa 

hos barn och unga kan ge stora samhällsvinster både mänskligt och ekonomiskt (Sveriges 

kommuner och landsting 2018). I en artikel av Jurewicz (2015) beskrivs att psykiska 

hälsoproblem är vanligare bland den yngre befolkningen, och uppstår oftast mellan yngre 

tonåren och tidiga vuxenåldern med symtom som depression, ångest, ätstörningar och 

själskadebeteende. Att tidigt arbeta hälsofrämjande med psykisk ohälsa är av vikt för att minska 

riskbeteende.   

Distriktssköterskans arbete 
Distriktsköterskan har en bred kompetens inom flera områden som primärvård, hemsjukvård, 

barnhälsovård och elevhälsan. En del av distriktssköterskans arbete är att jobba hälsofrämjande 

och förebyggande. 
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I distriktssköterskans kompetens ingår att stärka patienten till god hälsa genom ett 

hälsofrämjande synsätt, ett hälsofrämjande synsätt innebär att utgå från personens behov och 

kännetecknas av: 

 Att stärka individens tilltro till att hantera sjukdom eller förändring av hälsa. 

 Att uppmuntra till delaktighet för den egna hälsan. 

 Att erbjuda stöd till individen för att kontrollera sin hälsa. 

 Att ta hänsyn till individens motivation till förändring (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige 2008).  

 

Barnhälsovård erbjuds till alla barn i åldrarna 0-5 år. Inom barnhälsovården möter 

distriktssköterskan barn och föräldrar, en viktig del i arbetet är att ge råd och stöd för att stärka 

föräldrarollen och relationen mellan barn och vårdnadshavare. Arbetet kan innebära att 

motivera familjen till en livsstil som bidrar till god hälsa och utveckling hos barnet och 

förebygga ohälsa. Att tidigt upptäcka hälsoproblem, sjukdom eller funktionshinder är också en 

del i distriktssköterskans arbete inom barnhälsovården (Socialstyrelsen 2014). 

Distriktssköterskan på Barnavårdscentral (BVC) har en viktig roll att stödja föräldrar från att 

barnet är nyfött tills det börjar förskolan och skolsköterskan tar över. 

 

Distriktssköterskan har två huvudsakliga ansvarsområden som skolsköterska inom medicinska 

elevhälsan, hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet (Riksföreningen för skolsköterskor 

och svensk sjuksköterskeföreningen 2016).  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsan finnas tillgänglig för alla elever i skolan, den 

ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att eleverna ska nå utbildningens mål. I 

elevhälsan ska de finnas skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal med 

specialpedagogisk kompetens. Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och 

ytterligare ett på gymnasiet. Det första hälsobesöket görs i förskoleklass sedan i årskurs 2, 

årskurs 4 och det sista i årskurs 7 eller 8. Vid behov kan ytterligare hälsosamtal göras.  

 

Syftet med hälsobesöken är att tidigt upptäcka ohälsa och avvikande utveckling som kan ha 

betydelse för elevens fortsatta utveckling. Vid hälsobesöken ingår hälsokontroller där längd, 

vikt, syn och hörsel ingår, vid hälsobesöken ingår även hälsosamtal där frågor ställs om kost, 

fysisk aktivitet, sömn, trivsel i skolan, kamratskap/relationer och hälsa. Utifrån resultatet av 

samtalet kan psykisk ohälsa upptäckas (Socialstyrelsen 2016).  

 

Det andra ansvarsområdet skolsköterskan har är att erbjuda vaccinering av elever, samtliga 

elever erbjuds vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen 2016). 

  

Utöver skolsköterskans två huvudsakliga ansvarsområden ska skolsköterskan främst arbeta för 

att förebygga fysisk och psykisk ohälsa genom att minska riskfaktorer och stärka 

skyddsfaktorerna för eleven. Den psykiska hälsan har stor betydelse för elevens 

skolprestationer, välbefinnande och för att fungera i relation med andra (Socialstyrelsen 2016). 
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Skärmtid 
Skärmtid är ett samlingsbegrepp för den tid som spenderas framför digitala medier. Skärmtid 

definieras som den tid som spenderas exempelvis framför tv, DVD, datorer, smarttelefoner och 

surfplattor, samt tv-spel. Användandet av digitala medier och Internet har ökat. Debutåldern för 

internetanvändning har sjunkit, 2005 var genomsnittliga debutåldern nio år. Senaste 

undersökningen 2017 visar att debutåldern för internetanvändning är tre år. Mätningar gjorda 

2014 och 2016 visade att under det första levnadsåret var det fem % av barnen som dagligen 

var ute på internet  (Statens medieråd 2017).  

 

Skärmtid kan ha både positiva och negativa effekter på barn och unga. Olika plattformar på 

sociala medier kan ge verktyg till elever för att främja deltagandet i samhället och 

medborgarengagemang. Barn med exempelvis autism, fysiska funktionshinder, talförlust och 

intellektuell funktionsnedsättning kan med hjälp av olika digitala hjälpmedel och nätverk lära 

sig att kommunicera (Chassiakos et al 2016). Negativa effekter som förknippas med ökad 

skärmtid är minskad sömn hos barn och unga (LeBourgeois et al 2017).   

 

Problemformulering 
Medieanvändningen har ökat kraftigt bland tonåringar under 2000-talet. Med ökad skärmtiden 

finns risk att barns hälsa påverkas, därför är det som distriktssköterska på BVC och 

skolsköterska ett viktigt område att undersöka. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om och hur barns hälsa påverkas av skärmtid. 
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Metod 
Som metod valdes en litteraturstudie. En litteraturstudie syftar till att sammanställa 

forskningsresultat från tidigare genomförda empiriska studier inom det valda området. 

Vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga rapporter utgör informationskällan till studien 

(Forsberg & Wengström 2017). 

 

Val av litteratur  
Artiklar som har inkluderats i studien är publicerade mellan 2012-2017 och innefattar barn  i 

åldrarna 6-15 år som handlar om  hur skärmtid påverkar barns hälsa. Samtliga artiklar var Peer 

Review granskade. Artiklar om barn med medicinska diagnoser,  artiklar på andra språk än 

engelska, Review artiklar och artiklar som inte var etiskt granskade  exkluderades.  

 

Litteratursökning har skett under augusti och september 2018. Sökning av artiklar skedde 

stegvis på det sätt Forsberg & Wengström (2017) beskriver. 

  

Urvalsprocessen skedde i 6 steg: 

 

 Steg 1. Identifiering av sökord. Syftet med studien var att ta reda på om skärmtid påverkade 

barns hälsa vilket gjorde att de första sökorden som användes var barns hälsa och skärmtid 

vilket gav ett stort resultat. Då sömnproblem var en återkommande faktor vid hög skärmtid 

lades sömn till som ett sökord, hög skärmtid leder till mer stillasittande vilket ledde till att fysisk 

aktivitet lades till som sökord för att  bättre närma sig syftet.  

 

Steg 2. Kriterier för vilka studier som används var att artiklarna inte var äldre än 10 år och 

innefattade barn mellan 6-15 år.  

 

Steg 3. Genomsökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsykInfo. Se tabell 1. Vid sökning 

av artiklar fanns en dubblett i PsycInfo och Cinahl.  

 

Steg 4. Fritext sökning av artiklar. Vid fritext sökningen hittades en artikel, denna artikel fanns 

i PubMed men kom inte fram via den avancerade sökningen.  

 

Steg 5. Val av relevanta artiklar och abstrakt lästes för att göra ett första urval. Artiklar med 

rubriker som inte stämde överens med syftet valdes bort.  

 

Steg 6. Artiklar lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enskilt av båda författarna. 

Efter att författarna läst artiklarna fördes en dialog som sedan ledde till att 6 artiklar 

inkluderades i studien.  
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Tabell 1. Artikel sökningar. 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Artiklar lästa i 

fulltext 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

PubMed 

Sökning 1 

Children health AND 

screen time 

3249    

PubMed  Children health AND 

screen time AND sleep 

229    

PubMed  Children health AND 

screen time AND sleep 

AND activity 

151 27 11 3# 

 

Cinahl 

Sökning 2 

Children health AND 

screen time 

223    

Cinahl  Children health AND 

screen time AND sleep 

27    

Cinahl  Children health AND 

screen time AND sleep 

AND activity 

20 10 8 2 

 

Psycinfo 

Sökning 3 

Children health AND 

screen time  

403    

Psycinfo Children health AND 

screen time AND sleep 

53    

Psycinfo  Children health AND 

screen time AND sleep 

AND activity 

39 30  12 1 

 

Summa:   67 31 6 

# Fyra artiklar varav en var dubblett och återfanns i Psycinfo 

 

Granskning av studier 
Artiklarna som valdes ut lästes och granskades i sin helhet enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärderings mall (SBU) ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser (Bilaga 1).  

Vid granskning av studier har fokus lagts  på om studien har ett tydligt syfte och att 

problemformulering/frågeställning är tydlig. Sedan  undersökts det om urvalet framkommer 

tydligt i studien och är relevant, om det finns tydliga exklusionskriterier, att kontexten är tydligt 

beskriven och att det finns ett etiskt resonemang och om relationen mellan forskare och urval 

är tydligt beskrivet.  

Datainsamlingen har undersökts för att  se om det är tydligt beskrivet och relevant och hur 

forskaren har hanterat sin egen förförståelse. Sedan har det tittats på om analysen är tydligt 

beskriven och att analysförfarandet har varit relevant i relation till datainsamlingsmetod och 

hur resultatet har presenterats. Har resultatet varit logiskt, begripligt och tydligt beskrivet? Har 

resultatet redovisats i förhållande till en teoretisk referensram, går resultatet att överföra till 

liknande sammanhang eller till ett annat sammanhang?  
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Analys 
Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2017) 

där analysarbetet innebar att dela upp det undersökta och sätta ihop det på ett nytt sätt.  

Analysen skedde i fyra steg:  

Steg 1. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få en tydlig 

förståelse och helhetsbild av innehållet.  

Steg 2. I texterna framkom symtom och beteende som kodades exempel sömn, huvudvärk, 

ryggvärk, ångest, oro och stillasittande.     

Steg 3. Därefter kondenserades  koderna till fyra huvudkategorier: Ju mer skärmtid desto sämre 

sömn, fysisk aktivitet minskar i relation till skärmtid, den fysisk hälsa försämras och ju mer 

skärmtid desto sämre välbefinnande.  

Steg 4. Här tolkades och diskuterades resultatet. Målet var att nå djupet i texten genom att finna 

så mycket data som möjligt genom att bryta ner data till huvudkategorier  där mest data 

återfanns. 

Forskningsetiska överväganden 
När en litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden göras beträffande urval och 

presentation av resultat. Inkluderade artiklar i studien har fått tillstånd från etiska kommittén 

eller har kunnat påvisa noggranna etiska överväganden. Samtliga artiklar som ingår i studien 

presenteras och redovisas (Forsberg & Wengström 2017).  

 

Det finns fyra grundläggande krav vid forskning som ska uppfyllas, dessa krav är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (CODEX 

2018) som författarna tagit hänsyn till vid granskning av artiklarna. I denna studie har ingen ny 

forskning gjorts, resultatet har baserats på primärkällor. Det är av stor vikt att resultatet inte 

förvrängs eller utesluts på grund av författarnas egna åsikter (Polit & Beck 2012). 
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Resultat 

Resultatet baserades på sex kvalitetsgranskade artiklar, samtliga artiklar var kvantitativa. En 

sammanställning av artiklarna återfinns i tabell 2. Bearbetningen av artiklarna resulterade i fyra 

huvudkategorier:  Ju mer skärmtid desto sämre sömn, Fysisk aktivitet minskar i relation till 

skärmtid, Den fysisk hälsa försämras och Ju mer skärmtid desto sämre välbefinnande. 

Ju mer skärmtid desto sämre sömn 
Flera studier visar att skärmtid minskar barn och ungdomars sömn tid och sömnkvalitet.  

 

TV tittande mer än två timmar per dygn ger 11 min mindre sömn, chatta på datorer ger 16 

minuter mindre sömn och för varje timme framför TV minskar sömnen med ca fem min/tim 

och vid datoranvändning minskar sömnen med ca sju minuter per timme (Yland et al 2015). 

  

I en studie av Yang et al (2013) påvisas inga sömnstörningar på barn  som använder skärmtid 

0-1 timme eller 2-3 timmar däremot ökar sömnproblemen vid skärmtid mer än fyra timmar per 

dygn. 

  

I en studie gjord av Brindova et al (2015) framkommer att vid daglig användning av skärmtid 

mellan 2-3 timmar per dag är risken 1,02 gånger högre att drabbas av sömnproblem än för barn 

som använder skärmtid mindre än 2 timmar per dag, vid användning av skärmtid mer än tre 

timmar per dag ökar risken att drabbas av sömnproblem till 1,4 gånger högre än för de barn 

med mindre än två timmars skärmtid per dag.  

 

Barn som sover bredvid en liten skärm och en TV är associerad till senare sänggående och 

kortare sömntid än de barn som aldrig sover nära en skärm eller TV. Barn som sover nära en 

skärm har 20,6 minuter mindre sömn än de barn som inte har en skärm där de sov, barn med 

TV i sitt sovrum rapporteras 18 minuter mindre sömn under vardagar än de barn utan TV i sitt 

sovrum. Föreningarna mellan skärmar i sovrum och minskad sömn per natt beror på senare 

sänggående. Sova nära en skärm eller TV är förknippad med  37 respektive 31,1 minuter senare 

lagd sänggående (Fable et al 2015). 

 

Två studier Fable et al (2015) och Yland et al (2015) visar att det finns skillnader mellan olika 

etniska grupper och barn med sammanboende föräldrar och föräldrar med högre utbildning. 

Barn till vita mödrar  och sammanboende föräldrar och barn till föräldrar med högre utbildning 

än gymnasienivå sover mer än barn med annan etnicitet och skilda föräldrar med låg utbildning.  

 

Två studier  Yang et al (2012) och Suris et al (2014) visar att flickor är överrepresenterade när 

det gällde mindre sömn på grund av skärmtid. I en studie av Suris et al (2014) påvisas att flickor 

använder sociala medier mer än pojkar. 

 

Inget samband ses mellan tv-spel eller att arbete vid dator och minskad sömn (Yland et al 2015). 

 

Fysisk aktivitet minskar i relation till skärmtid 
Studier visar att en stor del av barn och ungdomar som spenderar mycket skärmtid ändå 

uppfyller  rekommendationerna för fysisk aktivitet.  
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Trettio procent av pojkar och 17,7 procent av flickor som rapporterar skärmtid mer än tre 

timmar per dag utför fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag (Brindova et al 2015). I en studie  

av Suris et al (2014) visar det att barn och unga som har mycket hög skärmtid via internet utövar 

mindre antal dagar med fysisk aktivitet per vecka.  

 

De barn med mycket hög skärmtid utövar fysisk aktivitet i snitt 2,76 dagar per vecka i 

jämförelse med de barn med icke hög användning av skärmtid som utövar fysisk aktivitet i snitt 

3,29 dagar per vecka. Flickor är överrepresenterade bland barn med mycket hög skärmtid 

medans det inte finns någon skillnad mellan olika åldersgrupper. För att bedöma hög skärmtid 

av internet används den franska versionen av Internet Addiction Test (IAT). Testet består av 20 

frågor där olika svar ger olika poäng som sedan sammanställs och kan ge max 100 poäng. Poäng 

mer än 50 bedöms problem användare med hög skärmtid (Suris et al 2014).   

 

Barn och unga som använder skärmar och utövar fysisk aktivitet regelbundet upplever sig ha 

en bättre sömn och känner sig mer utvilade än de barn och unga som utövar mindre fysisk 

aktivitet (Fable et al 2015).   

 

Den fysisk hälsa försämras 
Hög användning av skärmtid kan leda till en del symtom på fysisk ohälsa.  

 

I en studie gjord av Brindova et al (2015) led 23 procent av barnen av ryggvärk eller 

sömnproblem. Resultatet av analysen antyder att de barn som tittar på tv mer än 3 timmar 

rapporterar att de har huvudvärk betydligt oftare i jämförelse med de barn som tittar på tv 

mindre än 2 timmar medan de som tittade på tv 2 eller 3 timmar skiljer sig inte från 

referensgruppen. 

 

Datoranvändning eller spela dataspel  mer än 3 timmar ökar risken för att rapportera några av 

de undersökta hälsoproblem som sömnproblem, huvudvärk och ryggvärk i jämförelse med de 

som använder en dator mindre än 2 timmar. De barn som spenderar mer än 3 timmar per dag 

med en dator har en 1,3 gånger högre risk att drabbas av ryggvärk och 1,7 gånger högre risk att 

få huvudvärk än barn som spenderade mindre än 2 timmar per dag framför en dator. Att 

tillbringa 2-3 timmar med en dator ökar signifikant risken att få huvudvärk och att känna 

irritabilitet jämfört med de som använder en dator mindre än 2 timmar per dag (Brindova et al 

2015). 

 

En studie gjord på elever i årskurs åtta i Schweiz visar att hög internetanvändning ger effekter 

på den fysiska hälsan. Risken för övervikt, muskel och ryggbesvär och kroniska tillstånd ökar 

(Suris et. Al 2014). 

 

Ju mer skärmtid desto sämre välbefinnande 
En kohort studie gjord på koreanska skolbarn i årskurs 4 och 8 visar ett starkt och negativt 

samband mellan online aktiviteter och negativa effekter på den mentala hälsan det följande året 

och ökade tankar på självmord, flickor är mer benägna än pojkar att tänka på självmord  (Harris 

Hyun-soo Kim 2017). 
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En studie gjord på barn i årskurs 5-7  som var 10-12 år gamla undersökte samband mellan 

skärmanvändning och indikatorer på välbefinnande. Indikatorerna som mättes var om barnet 

kände lite intresse av att göra saker, lite aptit, ensamhet, om de grät lätt eller lätt ville börja 

gråta, svårigheter att somna eller bibehålla sömnen, känna sig ledsen, nedstämd eller om 

framtiden känns hopplös. Varje användning av en skärm på 4 timmar per dag eller mer 

förknippades med en signifikant ökning av risken för att ha upplevt efterföljande negativa 

indikatorerna för välbefinnande ibland eller ofta under de senaste 7 dagarna. Ett linjärt dos 

responsförhållande observerades för både pojkar och flickor i alla kategorier av 

skärmanvändning och  sambandet med att känna sig ledsna eller ha lite intresse av att göra saker 

och att det fanns en koppling mellan depressiva symtom och tv-tittande bland ungdomar (Yang 

et al 2012).  

 

Brindova et al (2015) beskriver i en studie att 45 procent av barn med hög användning av 

skärmtid lider av oro och irritation eller känner sig låga betydligt oftare i jämförelse med de 

barn som spenderar mindre än 2 timmar per dag framför skärmar. 

En studie gjord på elever i årskurs åtta i Schweiz visar att hög internetanvändning ger effekter 

på den psykiska hälsan med risk för minskat välbefinnande och kroniska tillstånd ökade (Suris 

et. Al 2014). 
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Tabell 2. 

Författare/ 

Publikations år/ 

Land 

Syfte Deltagare Metod/ 

Forskningsdesign 

Huvudsakligt resultat/ 

Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Brindova et al. 

2015 

Slovakien 

Bedöma sambandet 

mellan skärmtid och 

hälsoproblem och 

förening med fysisk 

aktivitet 

8042 elever från 5:e 

till 9:e klass i 

grundskolan i 

Slovakien  

Kvantitativ design Skärmtid mer än 3 timmar 

per dag förknippades med 

hälsoproblem som 

huvudvärk, irritation, 

nervositet och känsla av 

nedstämdhet. Inget 

samband med fysisk 

aktivitet 

Hög kvalitet 

Fable et al. 

2015 

USA 

Undersöka om olika 

skärmar (TV, 

Smartphones) i 

sovrummet  påverkar 

sömn och vila 

2048 elever från 4:e 

och 7:e klass i 

grundskolan i 

Massachusetts 

Kvantitativ design Att ha en TV eller 

smartphone i sovrummet 

förknippades med 

otillräcklig vila och 

kortare sömn än de barn 

som inte hade skärmar på 

sitt rum 

Medelhög kvalitet 

Harris Hyun-soo Kim 

2016 

Korea 

Utforska om 

internetbaserade 

sociala medier 

påverkar det 

psykologiska 

välbefinnande 

2099 elever från 125 

skolor i Korea. 

Eleverna var mellan 

12-15 år 

Kvantitativ design En kohortstudie. 

Internetanvändning kan 

minska psykiskt 

välbefinnande och leda till 

ångest, depression och 

ensamhet 

Medelhög kvalitet 
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Suri et al. 

2014 

Schweiz 

Att bedöma om hög 

internetanvändning är 

associerade med 

somatiska problem 

3067 elever från åk 

8:e ifrån 35 klasser i 

den fransktalande 

delen av Schweiz 

Kvantitativ design Elever med hög 

internetanvändning var 

mer benägna att få ett 

kroniskt tillstånd och 

rapportera ryggsmärta, 

övervikt, muskelsmärta 

och sömnproblem. När det 

beaktades var det bara 

sömnproblem som var 

betydelsefull 

Hög Kvalitet 

Yang et al. 

2012 

Island 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

psykiskt 

välbefinnande och 

skärmanvändning 

10 823 elever i 

åldrarna 10-12 år 

boende på Island 

Kvantitativ design Skärmanvändning mer än 

4 timmar per dag var 

förknippad med en 

signifikant ökning av risk 

för något eller några 

psykiska symtom  

Medelhög kvalitet 

Yland et al. 

2015 

USA 

Att undersöka 

sambandet mellan 

veckodagars 

nattsömn och dess 

varighet och 3 typer 

av skärmexponering: 

tv, datoranvändning 

och tv-spel 

3269 barn i 9-års 

åldern från 20 olika 

städer i USA och 

2770 vårdnadshavare 

Kvantitativ design Barn som tittade på tv mer 

än 2 timmar per dag hade 

mindre nattsömn än barn 

som tittade på tv mindre 

än 2 timmar per dygn. 

Fanns inga skillnader 

mellan olika typer av 

skärmtid   

Låg kvalitet 

 
 

 

            16 



Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka om och hur skärmtid påverkar barns hälsa och fysiska 

aktivitet. I resultatet framkom fyra huvudkategorier: ju mer skärmtid desto sämre sömn, fysisk 

aktivitet minskar i relation till skärmtid, den fysisk hälsa försämras och ju mer skärmtid desto 

sämre välbefinnande.  

 

Resultatdiskussionen presenteras under varje huvudkategori utifrån litteraturstudiens resultat 

och metod i relation till relevant vetenskaplig litteratur. Slutligen presenteras studiens kliniska 

betydelse samt studiens slutsats. 

 

Resultatdiskussion 
I kategorin ju mer skärmtid desto sämre sömn framkom i samtliga artiklar att skärmtid påverkar 

sömnen negativt hos barn och unga främst via fördröjda sängtider och minskade totalt antal 

timmar sömn per natt. Skillnader visades bland barn  som sov nära en skärm eller hade TV i 

sovrummet och bland barn som aldrig sov nära en skärm eller TV.  Innehållet i TV program 

kan ha en bidragande orsak till att barn somnar senare (Fable et al 2015).   

 

Att sova nära en skärm kan minska sömnen genom att det blå ljuset från den elektroniska 

enheten dämpar melatonintillverkningen som bidrar till minskad trötthet vid sömngående 

(LeBourgeois et al 2017).  Många bär i dag med sig sina mobila skärmar och smartphones 

dygnet runt och har dom bredvid sig i sovrummet.  

 

Goda kvällsrutiner där TV, dator och surfplattor  kopplas ur i god tid före sänggående är att 

rekommendera och kan ha betydelse för en god nattsömn (Rikshandboken 2017).  

 

Datoranvändning är mer associerad med dålig sömn än TV vilket kan bero på att tv-tittande kan 

vara mindre interaktivt än datorbaserade aktiviteter. Litteraturstudiens resultat visar att all 

skärmtid påverkar barns sömn i olika grader, vilket gör det viktigt för distriktssköterska på BVC 

och skolsköterskan att under hälsobesöken lyfta frågan angående skärmtid med 

vårdnadshavarna och eleverna. 

 

En relevant fråga vid skärmanvändning  är om det är den stigande skärmtiden som påverkar 

sömnen eller om det är personer med sömnproblem som använder sin vakna tid åt mer skärmtid 

(LeBourgeois et al 2017). 

 

Resultatet i fysisk aktivitet minskar i relation till skärmtid är en aning motsägelsefull där en 

studie av Suris et al (2014) visar att barn som hade hög skärmtid utövade fysisk aktivitet mindre 

än de med lite skärmtid samtidigt som en annan studie av Brindova et al (2015) visar att barn 

och unga med hög skärmtid ändå i hög utsträckning uppfyller rekommendationerna för fysisk 

aktivitet. WHO: rekommendationer är att barn och unga ska röra sig minst 60 minuter per dag, 

vissa länder har även infört rekommendationer för att begränsa skärmtid då det leder till mera 

stillasittande tid som i sin tur kan leda till bland annat övervikt (Statens folkhälsomyndighet 

2008).  

 

Hög skärmtid behöver inte leda till stillasittande men en god balans mellan skärmanvändning 

och fysisk aktivitet är att rekommendera i ett förbyggande syfte för god hälsa. 
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Det finns skärmtid som har positiva effekter på den fysiska aktiviteten som exempelvis 

Nike  app i smartphones som bland annat mäter hur mycket personen rör sig. Sådana utformade 

tjänster förstärker ett positivt beteende med mer fysisk aktivitet (Chassiakos et al 2016). 

Samhället i dag har blivit mer stillasittande, utbudet på tv är oändligt och lockande, ungdomar 

sitter mer vid datorn och chattar med varandra istället för att vara tillsammans fysiskt (Hallström 

& Lindberg 2015). 

 

Resultatet i den fysiska hälsan försämras framkom att olika slags skärmtid påverkar barn och 

ungdomars hälsa. Att se på tv mer än 3 timmar per dag ger ökade risker för huvudvärk i 

jämförelse med de barn som tittade på tv mindre än 2 timmar per dag. Vid användning av dator 

eller datorspel gav 2-3 timmar per dag negativ hälsoeffekt såsom huvudvärk och ryggvärk 

(Brindova et al. 2015). Vid hög internetanvändning finns ett samband mellan övervikt, minskat 

välbefinnande och muskel-ryggbesvär och kroniska tillstånd (Suris et.al 2014). 

 

Studier på äldre barn och tonåringar visar ett tydligt samband mellan ökningen av tv-tittandet 

och en ökad  en risk för fetma och kardiovaskulära sjukdomar (Chassiakos et al 2016).  

 

Hög skärmtid kan ge besvär på den fysiska hälsan senare i livet med sjukdomar som högt 

blodtryck, diabetes, belastningsskador med mera som kan var följdsjukdomar till övervikt och 

fetma som kan orsakas av mycket stillasittande vid olika typer av skärmar. 

 

Resultatet i ju mer skärmtid desto sämre välbefinnande visade på flera negativa faktorer hos 

barn med hög skärmtid. Forskningsstudier har identifierat både fördelar och oro för psykisk 

hälsa vid medieanvändning. I en studie med 396 vita och mörkhyade pojkar och flickor visade 

det att vid hög exponering resulterade i en minskning av självkänsla för både vita och 

mörkhyade tjejer och för mörkhyade pojkar men resulterade i en ökning av självkänsla för vita 

pojkar.  

 

Vid användning av sociala medier och ungdomars välbefinnande är en nyckelfaktor hur 

ungdomar använder sociala medier. Om ungdomen jämförde sig med andra och okända 

personer på sociala medier minskade känslan av välbefinnande i jämförelse med dem som var 

aktiva genom att integrera med vänner  och inte jämförde sig själva med andra(Chassiakos et 

al 2016).  

 

Riskfaktorer för den mentala hälsan förutom online aktiviteter var om barnet var mobbat fysiskt 

eller online och/eller hade studiestress. Skyddsfaktorer var bra relation till sina föräldrar, positiv 

inställning och hade tilltro till sin närmaste omgivning (Harris Hyun-soo Kim 2017). Mobbning 

via sociala medier är något som har blivit vanligare och är svårare att bli fri från då det kan pågå 

dygnet runt och det är lättare att nätmobba anonymt (Hwang & Nilsson 2011). Genom sociala 

medier exponeras barn och ungdomar för reklam. Reklamen kan anpassas efter individnivå och 

gruppnivå. Studier visar till exempel att stora alkoholvarumärkena håller en stark reklam 

närvaro på Facebook, Twitter och YouTube. Förmågan för marknadsförare att nå barn och 

ungdomar genom sociala medier och hur det påverkar barn och ungdomar är inte väl forskat på 

än (Chassiakos et al 2016).  

 

 

 

 

 

18 



Folkhälsoinstitutet har analyserat resultat från studien Skolbarns hälsovanor som görs vart 

fjärde år, senast 2015. Analysen visade på att barn mellan 13-15 som tillbringade mer än fyra 

timmar per dag åt att titta på tv, datorn eller datorspel i större utsträckning hade besvär av minst 

två psykosomatiska besvär i veckan, jämfört med dem som tillbringade högst tre timmar per 

dag vid en skärm. Besvären bestod av exempelvis nedstämdhet, huvudvärk, ont i magen eller 

sömnsvårigheter.  

 

Det är oklart om det är skärmtid som orsakar psykisk ohälsa eller om det är ungdomar med 

psykisk ohälsa som spenderar mer tid vid en skärm (Folkhälsomyndigheten  2005).  

 

Enligt Alpman (2018) skiljer sig den nya uppkopplade generationen från den tidigare mera 

analoga generationen genom senare debut av dejting, sex och alkohol. I stället umgås ungdomar 

mer på sociala nätverk - en utveckling på gott och ont.   

 

Litteraturstudiens resultat visar att skärmtid påverkar barns hälsa  på flera sätt, mest genom 

sämre sömn som i sin tur kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan negativt. Resultatet 

visar att  distriktssköterskan på BVC och skolsköterskan inom medicinska elevhälsan har en 

mycket viktig uppgift i sin yrkesroll genom att hjälpa och vägleda vårdnadshavare och barn till 

ett sunt användande av skärmtid. 

 

Metoddiskussion 
Systematisk genomförd litteraturstudie användes som metod. En litteraturstudie lyfter fram 

tidigare genomförda studier inom valt området. Samtliga artiklar i studien var publicerade på 

engelska vilket försämrar läsförståelsen av texten. För att minska risken för detta har 

språklexikon använts. Studierna var gjorda i flera olika länder och världsdelar vilket gav en 

bred geografisk överblick.  

I artikelsökningarna framkom endast kvantitativa studier, det ger en större mängd deltagare 

men med en mer ytlig information än om kvalitativa studier varit med som går mer in på djupet 

(Forsberg & Wengström 2017). En av artiklarna bedömdes ha låg kvalitet då det var svårt att 

tyda deltagarna men inkluderades ändå i studien då resultatet inte skilde sig från de andra 

studierna.  

Sökningar av artiklar genomfördes i tre olika databaser för att finna så mycket artiklar som 

möjligt, men underlaget blev tunt då det var svårt att hitta artiklar som motsvarade författarnas 

syfte och frågeställning. Flera artiklar hittades som belyser skärmtid och övervikt där fokus låg 

på att jämföra BMI med skärmtid och inte hur det påverkar barns hälsa. Initialt genomfördes en 

sökning i PubMed med sökorden Children health AND Screen time. Sökningen resulterade i 

3249 artiklar, för att avgränsa antalet artiklar genomfördes en ny sökning med sökorden 

Children health AND Screen time AND Sleep som resulterade i 229 artiklar. För att avgränsa 

ytterligare gjordes ännu en sökning med sökorden Children health AND Screen time AND Sleep 

AND Activity som resulterade i 151 artiklar. Samma sökningar gjordes i Cinahl och Psycinfo 

som resulterade i 20 artiklar i Cinahl och 39 artiklar i Psycinfo. Kombinationssökningar gjordes 

för att få ned antalet artiklar och för att motsvara studiens syfte. 

Ett gott etiskt förhållningssätt är av betydelse vid genomförande av en litteraturstudie. Artiklar 

som används i studien har genomgått en etisk prövning, samtliga artiklar som ingått i studien 

har redovisats och resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen har presenterats 

(Forsberg & Wengström 2017).  
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Författarna har försökt vara så objektiva som möjligt, det vill säga utan åsikter och 

ställningstagande vid analysering av artiklarna. Det finns risk för feltolkning vid översättning 

och  vid bedömning och analys av artiklar. De forskningsetiska övervägandena genomsyrar hela 

processen i studien (Henricson 2017).   

 

Det finns både styrkor och begränsningar med att göra en litteraturstudie av tidigare studier. 

Den kunskap och samlade informationen från flera olika studier är en styrka och ger sannolikt 

ett starkare evidensvärde än enskilda studier. Svaghet kan vara om forskarna till de studier som 

är inkluderade i litteraturstudien inte har förbisett den egna förförståelse, inte har inkluderat och 

redovisat alla resultat som framkommit eller om materialet har tolkats fel. 

 

Studiens trovärdighet 

I denna studie ligger sex artiklar till grund för studiens resultat vilket kan uppfattas som 

begränsat och påverka studiens resultat. Men samtliga artiklar har stora undersökningsgrupper 

med litet bortfall och inkluderar samtliga elever i utvalda skolor och klasser vilket gör att 

kvalitén på studierna är goda. Om studien anses pålitlig och giltig är beroende av studiens 

interna och externa validitet. Intern validitet avser tillförlitlighet i studiens resultat. Författarna 

har kunnat tolka resultaten och dragit slutsatser vilket stärker den interna validiteten. Extern 

validitet avser om resultatet går att generalisera från urval till population. Urvalskriterierna i 

studien stärker generaliserbarheten i studiens resultat från urval till population (Forsberg & 

Wengström 2017). 

 

Klinisk betydelse 
I litteraturstudien framkom flera negativa faktorer som skärmtid medför för barns hälsa. 

Sömnstörningar är det som framkommer mest i studierna, sömnbrist kan i sin tur leda till 

psykisk ohälsa. Förhoppningen är att denna uppsats ska belysa hur skärmtid påverkar barns 

hälsa. En implementering av uppsatsen i kliniskt arbete kan förväntas ge positiva effekter hos 

såväl föräldrar som barn.  

Uppsatsen kan i klinisk praxis vara till hjälp för såväl barnsjuksköterskor på barnavårds central 

som skolsköterskor och annan personal som jobbar med barn. 
 

Slutsats 
Skärmtid är  något som har ökat de senaste åren och troligtvis kommer att öka ännu mer med 

digitaliseringen i samhället. Barn upplever i dag mer sömnbrist och psykisk ohälsa om det beror 

på skärmtid är oklart. En relevant fråga är om det är den ökade skärmtiden som påverkar barns 

sömn och psykiska hälsa eller om det är barn med sömn problem och psykisk ohälsa som 

använder sig mer av skärmtid. Litteratursökningen visade att endast begränsad forskning är 

gjord på ämnet vilket påvisar ett behov av fler studier som fokuserar på skärmtid och barn. 

Skärmtid behöver balanseras upp med fysisk aktivitet.  
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Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 
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till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 


