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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I samma stund som statistik gällande skärmtid släpps blir den inaktuell. 

Användandet av skärmar ökar i dagens samhälle och går allt längre ner i åldrarna. Skärmtid 

kan ha både positiva och negativa effekter på barnet. Barhälsovårdssjuksköterskan (BHV-

sjuksköterskan) träffar föräldrar och barn från tidig ålder och har en stor roll att stötta 

föräldrarna i deras föräldraroll genom att ge dem rätt verktyg och evidensbaserade 

rekommendationer. Skärmtiden hos barn ökar och är därför ett viktigt ämne för BHV-

sjuksköterskan att samtala med föräldrar om. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala 

med föräldrar om barns skärmtid.  

Metod: Den valda metoden var en kvalitativ design med induktiv ansats. Semistrukturerade 

intervjuer med åtta specialistsjuksköterskor på sex barnavårdscentraler genomfördes för att 

inhämta data. En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman utfördes 

av insamlat material.  

Resultat: Intervjuerna med BHV-sjuksköterskorna resulterade i fyra kategorier och fem 

underkategorier. Det framkom av BHV-sjuksköterskornas erfarenheter att det var viktigt att 

stötta och stärka föräldrarna i deras beslut, att ta hjälp av pedagogiskt material underlättar i 

samtalet. Det framkom även att det var betydelsefullt att samtala med föräldrarna om vikten 

av andra aktiviteter så som lek, umgås med varandra och att skärmen inte ska vara en 

barnvakt. BHV-sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att föräldragrupper var ett bra forum 

att prata om skärmtid.  

Slutsats: BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid 

upplevdes vara ett relativt enkelt samtalsämne, detta tack vare att det finns bra pedagogiskt 

material att använda sig av. Det kan vara av betydelse att fler studier inom området görs för 

att på så vis öka kunskapen gällande ämnet.  
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Inledning 

Barn idag är uppväxta med skärmar och det har blivit en stor del i deras vardag (Stiglic & 

Viner, 2019). Skärmen oavsett om det är en dator, surfplatta, mobiltelefon eller TV är idag en 

stor del i vårt moderna samhälle. Skärmtiden bland barn ökar så fort att statistiken blir 

inaktuell i samma stund den publiceras. Under sitt första levnadsår använder ungefär hälften 

av barnen i Sverige skärmen. Vid två års ålder använder nio av tio barn skärmen. Skärmtiden 

ökar inte bara bland barnen i Sverige utan en ökning sker över hela världen (Faskunger, 2017; 

Statens medieråd, 2015). Vetenskapliga studier visar på både positiva och negativa effekter 

med användning av skärmtid hos barn och barnets utveckling (Berglind & Tynelius, 2018; 

Hamilton, Spinks, White, Kavanagh & Walsh, 2016; Wu et al., 2017; Yilmaz, Caylan & 

Karacan, 2014). Barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) träffar nästintill alla 

barn och deras föräldrar vid olika tillfällen från det att barnet är nyfött fram till sex års ålder 

(Socialstyrelsen, 2014). Samtal om barns skärmtid ingår sedan några år i barnhälsovårdens 

(BHV) hälsosamtal med syfte att stärka samt vägleda föräldrar i användandet av digitala 

medier (Yilmaz et al., 2014). Samtalet ska utgå från ett hälsofrämjande förhållningssätt samt 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet med respekt för föräldrarnas integritet och 

självbestämmande (Socialstyrelsen, 2014). Hur skärmtiden påverkar barn är ett omdiskuterat 

och högaktuellt ämne, både massmedialt, i samhället och bland föräldrar. Enligt Bergström 

(2016) kan det vara utmanade för BHV-sjuksköterskan att prata med föräldrar om barns 

skärmtid på ett nyanserat sätt. Då skärmtid kan ses som en kontroversiell fråga att samtala om 

och kunskapsutvecklingen går snabbt är det angeläget att på nytt undersöka BHV- 

sjuksköterskornas erfarenheter av hälsosamtalet med föräldrarna.  

 

Bakgrund 

Skärmtid 

Skärmtid omfattar en rad olika aktiviteter såsom spel, film, kamera och musikspelare 

(Vanderloo, 2014). Skärmtid associeras oftast till låg fysisk aktivitet och stillasittande 

(Andersson, Christofferson & Dalquist, 2016). Användandet av skärmen går enligt pågående 

forskning allt längre ner i åldrarna. Ämnet om barns skärmtid och hur barn påverkas av 

skärmen är en livlig debatt världen över, då användandet av skärmen ökar (Reus & Mosley, 

2018). Amerikanska läkarsällskapet rekommenderar att barn mellan två-fyra år inte ska 
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använda skärmen mer än en timme per dag och barn under 18 månader bör inte använda 

skärmen överhuvudtaget (Berglind & Tynelius, 2018; Radesky & Christakis, 2016). Lärare, 

föräldrar, vårdgivare och barnutvecklingsexperter är överens om att skärmtid både kan ha en 

positiv och negativ inverkan på barnets lärande, sociala utveckling och beteende (Rideout, 

2013). Barnet kan lära sig från skärmar i mycket tidig ålder. Forskning har visat att spädbarn 

från sex månaders ålder kan imitera enkla saker som de ser på skärmen omedelbart efter och 

upp till 24 timmar senare. Vid 14 till 18 månaders ålder kan småbarn komma ihåg korta 

sekvenser i två veckor som de ser på skärmen. Vid två års ålder kan barnet komma ihåg dessa 

sekvenser i en månad. Forskare som studerar hur barn lär sig har dock konstaterat att det är 

lättare för små barn att lära sig från verkliga interaktioner med människor och objekt jämfört 

med information som kommer via en skärm (Barr, McClure & Parlakian 2018). 

 

 

Skärmens positiva påverkan på barn 

Skärmen kan ha positiva effekter hos barn. De positiva effekterna kan ses om barnet tittar på 

pedagogiska program som använder sig av tillvägagångssätt för att stödja deras 

språkutveckling, lära dem bokstäver, siffror och färger. Det ger bäst resultat om en vuxen 

sitter med samtidigt och förklarar, svarar på frågor och hjälper barnet att förstå vad de ser och 

upplever på skärmen. Det är föräldrarna som ska vara ett föredöme för barnet för vad lämplig 

skärmtid innebär och det ska finnas en balans mellan skärmtid och andra aktiviteter (Yolanda 

et al., 2016; Barr et al., 2018). Andra positiva effekter vid användandet av skärmen kan ses 

vid tv-spel där barnet rör sig. Vid spel där barnet rör på sig kan spelet bidra till att 

stillasittandet minskar, vilket kan medverka till en sundare hälsa (Robinson et al., 2017). 

Beroende på vilka aktiviteter eller vilket innehåll barnet engagerar sig i kan skärmtid ha en 

positiv inverkan. Ett av sätten för att maximera skärmtidens positiva inverkan på barnet är att 

få barnet att förstå vilka plattformar de använder, vilka aktiviteter de gör och att barnet förstår 

innehållet de engagerar sig i när de använder skärmen. Olika medieplattformar har länge varit 

viktiga medel för att leverera pedagogiskt innehåll till barn, utformade för att säkerställa 

skolberedskap eller direkt rikta in sig på specifika inlärningsområden (Rideout, 2013). 

Innehållet i skärmen bör integreras i ett sammanhang som är relevant för barns liv, ny 

information till innehåll som redan är kända eller till verkliga applikationer som barn bryr sig 

om. Ett sätt är att bygga upp lärandet i skärmen genom att använda tecken som är välkända 

och meningsfulla för små barn. Småbarn lär sig mer från skärmar när personen eller 
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karaktären på skärmen är bekant och älskad. Det finns många sätt att bidra till att 

skärmanvändningen blir lärande och meningsfull för barnet (Barr et al., 2018). 

 

Skärmens negativa påverkan på barn  

Hur barn lever och mår är av stor betydelse för dagens och framtidens folkhälsa. Utifrån ett 

internationellt perspektiv har de flesta barn i Sverige en relativt god hälsa (Faskunger, 2017). 

Dock finns det ett antal orosmoment som kan påverka folkhälsan. Det sker exempelvis en 

dramatisk ökning av övervikt, fetma, en ökad mental ohälsa och en livsstil med många 

stillasittande aktiviteter. Detta har skett på en relativt kort tid och kan leda till en försämrad 

folkhälsa (Faskunger, 2017; Hamilton et al., 2016; Stiglic & Viner, 2019). Skärmtid har visat 

sig vara en riskfaktor för övervikt och fetma hos barn, att sitta framför en skärm kan skapa en 

försämrad fysisk hälsa. Stillasittande och brist på fysisk aktivitet kan leda till obalans mellan 

energiintag och energiförbrukning som i sin tur kan leda till övervikt och fetma i unga år. 

Risken att drabbas av övervikt och fetma hos barn har visat sig vara lägre om skärmtiden är 

mindre än två timmar om dagen för barn från fyra år och uppåt. Barn som har en egen TV 

eller annan skärm i sitt sovrum har en högre risk att drabbas av övervikt och fetma då barnet 

använder skärmen mer jämfört med de barn som inte har en TV eller skärm i sitt sovrum 

(Finkelstein, 2005; Pyper, Harrington & Manson, 2016; Barr et al., 2018). För mycket 

skärmtid kan även minska den språkliga kommunikationen, den sociala kommunikationen 

samt den känslomässiga kommunikationen (Wu et al., 2017). Användandet av skärmar kan 

skapa ett beroende och om mycket tid ägnas åt skärmen kan det leda till ett större beroende 

(Andersson et al., 2016). Social isolering och ett utanförskap kan vara en av skärmens 

negativa effekter på grund av att barnet tillbringar mer tid framför skärmen istället för med 

sina vänner och familj (Ray & Ram Jat, 2010). Sömn är den dominerande aktiviteten hos de 

yngre barnen och mycket skärmtid kan ha en negativ påverkan på deras sömnmönster, för att 

kunna hantera olika upplevelser och intryck är sömnen betydelsefull (Cheung, Bedford, 

Urabain, Karmiloff-Smith & Smith, 2017). Otillräcklig sömn kan kopplas ihop med 

skärmanvändning. Om barnet tittar på skärmen innan det är dags att sova kan sömnen blir 

fördröjd. Färre sömntimmar kan leda till sömnbrist och trötthet (Dominques-Monatnari, 2017; 

Yolanda et al., 2016). Det finns ett samband mellan exponering för våldsamma innehåll på 

skärmen och en ökning av sömnproblem hos barn. Även effekten av blått ljus kan påverka 

sömnen. Alla slags skärmar innehåller blått ljus. Blått ljus är en del av det synliga ljusspektrat 

som avges från dataskärmar, plattskärms-tv, ipads, smartphones och LED-lampor (Barr et al., 
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2018). Enligt Bro (2018) har förekomsten av närsynthet ökat globalt och risken för närsynthet 

påverkas av miljöfaktorer och ärftlighet. Det finns en större risk att drabbas av närsynthet av 

närarbete och tid inomhus. Tid utomhus och solljus tycks motverka närsynthet. Det har gjorts 

för få studier, men att spendera mycket tid framför skärmen och inomhus skulle kunna leda 

till närsynthet hos barn (Bro, 2018).  

 

Föräldrars relation till barns skärmtid  

En god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad hälsoproblem och 

riskbeteende hos barn. Det viktigaste i barnens liv är föräldrarna, genom kärlek och omtanke 

får barnet känna tillit samt förtroende. Barnet är beroende av sin familj 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Barnets hälsa och utveckling påverkas bland annat av 

uppväxtmiljön (Socialstyrelsen, 2007). Enligt Andersson et al., (2016) lever vi idag ett liv i 

medier, istället för ett liv med medier som vi tidigare gjorde. Detta innebär att vi tidigare 

agerade mer avskilt från medierna och man kunde anse socialiserandet och medierna som två 

skilda saker. Idag sker en allt större del av vår kommunikation samt sociala samspel via 

medier. Vidare skriver Andersson et al., (2016) att i samtalet med föräldrar om barns skärmtid 

ges ofta uttryck om skärmens uppslukande natur. Skärmen tar väldigt mycket av barnens tid 

och det är inte ovanligt att den prioriteras före andra, från föräldrarnas synvinkel viktiga 

saker. Enligt Rideout (2013) kan det finnas en oro bland föräldrar att den ökade skärmtiden 

kan påverka familjerelationer. Familjemedlemmar sitter bortvända från varandra och 

fokuserar endast på skärmen och interagerar inte med varandra. Om barn och föräldrar 

använder skärmen tillsammans kan det leda till att familjer spenderar mer tid tillsammans 

istället för var och en för sig. En oro som föräldrar kan ha är att skärmen används som 

barnvakt eller om föräldrars skärmanvändning distraherar dem från sina barn, detta kan 

eventuellt påverka föräldra-barn interaktioner. Föräldrar använder ibland skärmen som 

barnvakt för att hålla barnet upptaget (Rideout, 2013). Många föräldrar har en smarttelefon 

eller surfplatta där de kan titta på tv eller filmer via olika tjänster. Detta innebär att det finns 

många alternativ för hur och var barn kan titta på skärmen, skärmen har blivit mer 

lättillgänglig även för barnen (Rideout, 2013; Barr & Linebarger, 2017). En del vuxna anser 

att det är lämpligt att begränsa barnens skärmtid till två timmar per dag, men få vuxna följer 

själva denna rekommendation. Vuxna med lägre skärmanvändning kan vara mer benägna att 

begränsa barnens skärmtid (Schoeppe et al., 2016). Föräldrarna har en viktig roll i barnets 

skärmanvändning och är de som ska ge vägledning, begränsa tiden, erbjuda andra aktiviteter 



10 
 

samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier. Hur mycket kunskap föräldrar har om 

stillasittande och skärmtid är olika. En del föräldrar behöver information om skärmtid, 

stillasittande och barns behov av olika slags stimulans (Määttä et al., 2017). Enligt Radesky 

och Christakis (2016) finns rekommendationer att barnet bör använda skärmen tillsammans 

med sin förälder för att på så vis främja barnets inlärning, interaktion och gränsvärde. 

 

Barnhälsovård och Barnhälsovårdssjuksköterskan 

BHV möter i stort sett alla barn och föräldrar i Sverige med olika bakgrund och 

levnadsförhållanden från barnet är nyfött fram till sex års ålder (Socialstyrelsen, 2007). 

BHV:s mål är att främja barnets hälsa och utveckling, förebygga ohälsa, identifiera och sätta 

in åtgärder vid problem i barnets hälsa, uppväxtmiljö och utveckling så tidigt som möjligt. 

BHV:s hälsofrämjande och förebyggande insatser innebär bland annat regelbundna 

uppföljningar av barnets utveckling, samtal om risker i den fysiska miljön samt erbjuda 

nationellt vaccinationsprogram. Hälsofrämjande samtal ska utgå från ett hälsofrämjande 

förhållningssätt där syftet är att öka kunskapen och ge verktyg till föräldrarna 

(Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskan som arbetar inom BHV ska ha en specialistutbildning 

mot distriktssköterska eller med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Den 

specialistutbildade sjuksköterskan inom BHV ska vara väl förtrogen med nationella riktlinjer 

och regionala riktlinjer samt BHV:s program och ha goda kunskaper om dem (Almqvist, 

2019). BHV-sjuksköterskan träffar barn i tidig ålder och ska stödja föräldrar i deras 

föräldraskap samt ge evidensbaserade rekommendationer för en god hälsa. Samtal om barns 

skärmtid, både omfattning av tid framför skärmen samt innehållet ingår i BHV:s 

föräldrasamtal. Skärmtiden antas påverka de allra minsta barnen i större utsträckning än äldre 

barnen. Yngre barn har större behov av mångsidig stimulans (Bergström, 2016). I en studie av 

Yilmaz et al., (2014) framkom det att familjer som fick information av BHV-sjuksköterskan 

gällande att minska barnens skärmtid visade att barnens skärmtid minskade jämfört där 

information och stöd inte gavs. Det är av stor betydelse att ta upp vanor om skärmtid tidigt 

och BHV-sjuksköterskan har en viktig roll att samtala om barnets skärmanvändning i syfte att 

stärka samt vägleda föräldrarna (Yilmaz et al., 2014). 
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Teoretisk referensram 

Hälsofrämjande omvårdnad  

Hälsofrämjande omvårdnad är ett brett begrepp som innefattar förhållningssätt och metoder 

för att öka hälsa och välbefinnande hos personer. Att främja personers hälsa är komplext och 

en utmaning (Rootman et al., 2001). Hälsofrämjande omvårdnad utgår från en humanistisk 

människosyn och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, lidande och 

sjukdom i stället för att rikta in sig på problem och diagnoser (Willman & Gustafsson, 2015). 

Hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att identifiera, stärka samt att ta hänsyn till 

personens egna resurser för att främja hälsa samt förebygga och hantera sjukdom. Det innebär 

även att personen har delaktighet och tilltro till sin egen förmåga samt stärka känslan av 

sammanhang (Socialstyrelsen, 2014). BHV-sjuksköterskan möter i stort sett alla barn och 

föräldrar i Sverige med olika bakgrund och levnadsförhållanden. En viktig uppgift för BHV- 

sjuksköterskan är att visa respekt för föräldrars erfarenheter, värderingar, förutsättningar och 

vägleda dem i vad som är bra för barnet och dennes utveckling. En del av BHV-

sjuksköterskans arbete innebär att motivera familjen till en livsstil som medverkar till god 

hälsa och goda uppväxtvillkor för barnen. Barn formas av erfarenheter som sker i barndomen 

och framtida levnadsvanor grundläggs i barnaåren (Socialstyrelsen, 2014). Skärmtid är ett 

kontroversiellt omdiskuterat ämne och studier visar att skärmtid är ett viktigt område att 

arbeta med då konsekvenser av skärmanvändning på lång sikt inte ännu är kartlagda (Carson, 

Stearns & Janssen, 2015). Genom att samtala med föräldrar och ge evidensbaserad 

information samt rekommendationer har BHV-sjuksköterskan en nyckelroll när det kommer 

till att kunna påverka barns medievanor och skärmtid för att gynna en hälsosam utveckling. 

BHV-sjuksköterskan ska kunna främja barns hälsa med hjälp av sin kompetens och kunskap 

om exempelvis skärmtid (Yilmaz et al., 2014). Distriktssköterskans arbete ska bygga på ett 

etiskt, holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt. Det ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande lagar och riktlinjer. Ett etiskt 

förhållningssätt innebär att visa respekt för patientens unikhet, integritet samt autonomi i olika 

miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält. Distriktssköterskans kompetens omfattar ett 

hälsofrämjande arbetssätt för att stödja, möta, hjälpa, förebygga, vårda, råda samt behandla en 

person och dennes familj i alla olika skeden utifrån psykisk, fysisk, social, kulturell samt 

existentiell hälsa och sjukdom (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 
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Empowerment 

Empowerment brukar översättas som egenmakt vilket innebär att göra det möjligt för 

personer i samhället att ta makten över personliga, socioekonomiska och miljömässiga val 

som påverkar deras hälsa (Rootman et al., 2001). Grunden är att alla individer har resurser 

och förmåga att definiera sina problem samt utveckla tillvägagångssätt för att lösa dessa 

problem (Ashcraft, 2018; Medin & Alexandersson, 2000). Empowerment lägger fokus på 

människors styrkor, rättigheter och förmågor snarare än deras brister och behov (Akpotor & 

Johnson, 2018). Hög empowerment förknippas med bättre psykosocial, psykisk och fysisk 

utveckling. Det kan även förknippas med föräldrarnas motståndskraft mot krav och 

självförtroende att ta beslut som positivt kan påverka deras familjer. Brist på föräldraansvar 

och låg empowerment kan återspegla maktlöshet, hjälplöshet och hopplöshet. Föräldrar kan få 

hjälp från olika instanser exempelvis BHV för att stärka sitt föräldraskap. Syftet med 

hälsosamtalen kan vara att stärka föräldrar att vägleda barnen i deras skärmtid (Bergström, 

2016). Empowerment kan stärka föräldraskapet, familjens välbefinnande och främja 

självförtroende. BHV-sjuksköterskan har goda kunskaper om barns hälsa, utveckling och 

behov medan föräldrarna är experter på sina barn (Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen & 

Åstedt-Kurki, 2015; Håkansson, 2018; Rootman et al., 2001). Empowerment är en ansats där 

föräldrarna har en verksam roll i sin och i sina barns hälsa. För att ingå ett partnerskap med 

föräldrarna på BHV är det betydelsefullt med en jämlik relation och ha ett hälsofrämjande 

förhållningssätt för BHV-sjuksköterskan (Håkansson, 2018). Föräldrars empowerment kan 

förbättra deltagandet i vården och i vårdbeslut som rör barnet (Ashcraft, 2018). För att 

empowerment ska uppnås ska fokus vara på att personen eller familjen ska utveckla sin egen 

förmåga att klara av sin livssituation. För att empowerment ska vara möjligt ska personen 

även ha möjligheter att kunna påverka sin omgivning (Medin & Alexanderson, 2000). I ett 

hälsofrämjande möte är empowerment ett centralt begrepp där BHV-sjuksköterskans arbete är 

att vägleda, bidra med kunskap och stödja familjerna att kunna fatta sina egna beslut som 

främjar barnet och familjens hälsa (Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 

2015; Håkansson, 2018; Rootman et al., 2001). Föräldrar har olika behov, en del föräldrar 

behöver exempelvis mer information om kopplingen mellan fysisk inaktivitet och skärmtid. 

En del föräldrar har redan denna kunskap och är kanske istället i behov av annan kunskap som 

rör barnets skärmtid (Håkansson, 2018). Utifrån barnet och familjens situation bör BHV-

sjuksköterskan främja hälsa för att kunna stärka och stödja hela familjen. Med hjälp av 
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empowerment kan BHV-sjuksköterskan stärka föräldrarna att vägleda sitt barn gällande 

skärmtid. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala 

med föräldrar om barns skärmtid.  

 

Metod 

Design 

Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med 

föräldrar om barns skärmtid. För att kunna svara på studiens syfte har en kvalitativ design 

med induktiv ansats använts, med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Enligt 

Henricson och Billhult (2012) innebär kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats att 

studera personers erfarenheter och som kännetecknas av att forskarna är flexibla, 

anpassningsbara och har ett öppet förhållningssätt. Epistemologi och ontologi är begrepp som 

rymmer funderingar om vår kunskap kan vara en så exakt spegelbild av verkligheten som den 

faktiskt är (Priebe & Landström, 2017). Människan är unik jämfört med andra däggdjur på 

jorden och ligger till grund för den kvalitativa forskningens epistemologi (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Epistemologi är läran om vår kunskap och hur man får 

kunskap samt utveckla den. Ontologi handlar om hur synen på verkligheten är skapad, vad 

som existerar. Ontologi kan innefatta antagande om centrala fenomen och begrepp inom 

yrkesområdet, det kan vara interaktionen mellan människor och dess omgivning och kan även 

innebära frågor som rör relationen mellan patient och sjuksköterska (Hall, 2012). Den 

kvalitativa forskningsintervjun syftar till att förstå världen utifrån den intervjuades synvinkel. 

Semistrukturerad intervju är lämplig att använda när man önskar en ökad förståelse om ett 

ämne och när forskarna vet vad de vill fråga, men kan inte förutsäga svaren (Polit & Beck, 

2017). Semistrukturerad intervjumetod kan öka kunskapen om personers erfarenheter, åsikter, 

känslor samt kunskap av ett fenomen, vilket motiverar valet av metod för denna studie 

(Danielson, 2012). Data bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck, 2017). 
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Urval och deltagande 

Urvalet av deltagare var strategiskt gentemot syftet med studien och omfattade åtta stycken 

BHV-sjuksköterskor som arbetar aktivt inom BHV. Ett strategiskt urval genomfördes där 

deltagarna som tillfrågades har erfarenhet av det forskningsområde studien syftade till att 

beskriva (Henricson & Billhult, 2012). Inklusionskriterierna var att vara verksam 

distriktssköterska eller barnsjuksköterska på barnavårdscentral. Författarna fick inte ha någon 

personlig relation eller ha arbetat med respondenten som skulle intervjuas för att minska 

risken för bias. Ett informationsbrev skickades via mail till samtliga 19 vårdcentralers 

verksamhetschefer i Blekinge län med förfrågan om tillstånd att bjuda in verksamhetens 

BHV-sjuksköterskor till intervju (Bilaga 1). Verksamhetschefer för sju vårdcentraler gav sitt 

godkännande. I de fall ingen återkoppling från verksamhetschefer erhölls, kontaktades istället 

vårdcentralernas avdelningschefer över telefon. Ytterligare fem vårdcentralers 

avdelningschefer gav sitt godkännande till att bjuda in BHV-sjuksköterskor. Efter att ha 

erhållit godkännande från verksamhetschefer och avdelningschefer skickades ett mail med 

information samt inbjudan till intervjustudien till samtliga BHV-sjuksköterskorna inom 

verksamheten (Bilaga 2). Totalt tillfrågades 26 BHV-sjuksköterskor från 12 vårdcentraler. 

Sammanlagt åtta BHV-sjuksköterskor, från sex olika vårdcentraler tackade ja till att delta i 

studien efter tre påminnelser. Samtliga var utbildade distriktssköterskor och var kvinnor i 

åldrarna 29-64 år. De hade arbetat med BHV från åtta månader till elva år. De BHV-

sjuksköterskor som svarade och tackade nej till deltagande i studien angav tidsbrist som 

anledning.  

 

Datainsamling 

Semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod. En semistrukturerad 

intervjuguide (Bilaga 3) användes som stöd. Frågorna var öppna och formulerade i en viss 

struktur men anpassades till vad som kom upp under intervjuns gång. Frågorna hade sin 

utgångspunkt i studiens syfte och respondenten tilläts utveckla sina synpunkter. En 

provintervju med en sjuksköterska inom primärvården genomfördes innan intervjuerna med 

BHV-sjuksköterskorna påbörjades vilket ledde till mindre modifieringar i intervjuguiden. 

Intervjuerna med BHV-sjuksköterskorna ägde rum under mars-april 2019 och delades upp 

mellan författarna. Intervjuerna genomfördes avskilt på förutbestämd plats av respondenterna, 

intervjuerna tog mellan tio och 21 minuter och spelades in med hjälp av författarnas 
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mobiltelefoner. Efter inspelad intervju transkriberades materialet. Inspelat material lades 

därefter över på ett USB, raderades från mobiltelefonerna och förvarades sedan inlåst.  

 

Dataanalys 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en manifest kvalitativ innehållsanalys valdes 

för att analysera data och få en uppfattning om textens innehåll och dess betydelse. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär manifest analys att den försöker vara så textnära 

som möjligt. Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes därefter igenom flera gånger av 

båda författarna för att få en föreställning av texten som helhet. Meningsenheter som svarade 

på studiens syfte valdes ut tillsammans av författarna. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, det vill säga att de gjordes kortare och mer lätthanterliga. Det väsentliga 

innehållet sparades och ingen viktig information försvann vid kondensering. De kondenserade 

meningsenheterna sorterades därefter och kodades. Liknande koder grupperades och bildade 

underkategorier och i nästa steg kategorier. Sammanlagt framkom det fyra kategorier och fem 

underkategorier som besvarade studiens syfte (Bilaga 5.).  

 

Etiska övervägande 

Studien utfördes i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(Svensk författningssamling, SFS 2003:460). Enligt denna lag behövs inget godkännande från 

den etiska granskningsmyndigheten om personlig eller känslig data inte används eller om 

forskningen inte medför uppenbar risk för skada eller annan fysisk eller psykologisk påverkan 

(SFS, 2003:460). Frågeguiden innehöll inte några frågor av känslig natur och risken att 

deltagarna skulle fara illa bedömdes som låg. Etisk egengranskning genomfördes och en 

ansökan om etiskt rådgivande skickades till etikkommittén sydost som inte hade några etiska 

invändningar mot genomförande av studien (D.nr. EPK 552-2019). De forskningsetiska 

kraven (Vetenskapsrådet, 2019) avseende informationskrav, samtyckeskrav samt 

konfidentialitetskrav följdes. Respondenterna blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan om de önskade när som helst under 

intervjun. Information gavs till respondenterna om studien, både muntligt och skriftligt. Innan 

intervjun påbörjades fick respondenterna fylla i ett samtyckesformulär (Bilaga 4.). 

Respondenterna som medverkade garanterades konfidentialitet under hela studien. Materialet 

hanterades konfidentiellt, vilket innebär att uppgifterna som författarna fått i förtroende av 

respondenterna skyddas mot obehöriga. Inga respondenter eller barnavårdscentral kan 
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identifieras i citat eller i examensarbetet i helhet. Materialet hade endast författarna, 

handledaren och examinatorn tillgång till. När studien är godkänd kommer inspelade 

intervjuer att raderas och skriftlig information att förstöras. Författarnas mobiltelefoner var 

låsta med en pinkod så obehöriga inte kunde ta del av intervjuerna. I enlighet med 

dataskyddsförordningen (SFS, 2018:218) har anmälan om studien skickats till 

registreringsansvarig person på Blekinge Tekniska Högskola.  

 

Förförståelse 

Förförståelse avser forskarens tidigare kunskaper om ett specifikt fenomen. Förförståelse kan 

underlätta eller begränsa förståelsen av fenomenet (Nyström & Dahlberg, 2001). 

Forskaren måste förstå sin egen förförståelse och sina erfarenheter i all forskning för att kunna 

möjliggöra en öppen inställning genom hela studien. Förförståelse och erfarenheter är 

stommen för att förstå hur allt hänger samman. Dock kan det även utgöra ett hinder för att nå 

ett nytt tankesätt och ny förförståelse eller att ha ett öppet tankesätt (Dahlberg & Segesten, 

2010). Författarna av denna uppsats har fyra års erfarenhet som sjuksköterskor. Förförståelsen 

som författarna hade med sig var att ämnet skärmtid är omtalat i dagens samhälle och att det 

pågår mycket forskning, mycket av det som nämns angående barns skärmtid är negativt. 

Vetenskaplig information och facklitteratur har inhämtats för att utöka kunskapen om ämnet 

och för att eventuellt minska risken att resultatet skulle påverkas av författarnas förförståelse. 

Författarna var hela tiden medvetna om sin förförståelse under studiens gång.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Viktigt att stötta och stärka föräldrarna i deras beslut, 

Ta hjälp av pedagogiskt material underlättar, Prata om vikten av andra aktiviteter, 

Föräldragrupp är ett bra forum att prata om skärmtid samt fem underkategorier: Stötta 

föräldrarna, Stärka föräldrarna, Skärmtid tar tid från annat, Prata om fysisk aktivitet och 

Skärmen ska inte vara en barnvakt. 
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Tabell 2. Presentation av underkategorier och kategorier som beskriver BHV-sjuksköterskans 

erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid.  

Underkategori Kategori 

Stötta föräldrarna   

Viktigt att stötta och stärka föräldrarna i deras beslut  

Stärka föräldrarna 

   

 
Ta hjälp av pedagogiskt material underlättar 

 

  

   

Skärmtid tar tid från annat  Prata om vikten av andra aktiviteter 

Prata om fysisk aktivitet 
 

Skärmen ska inte vara en barnvakt 
 

 
Föräldragrupp är ett bra forum att prata om skärmtid 

  

Viktigt att stötta och stärka föräldrarna i deras beslut 

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter visade att det var viktigt att stötta och stärka föräldrarna i 

deras beslut gällande barns skärmtid. Det framkom av BHV-sjuksköterskornas erfarenheter att 

de ofta pratade om att det är föräldrarna som ska bestämma och inte barnen när det kom till 

användandet av skärmen. Några av BHV-sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att en del 

föräldrar behövde stöttas och stärkas mer än andra för att de hade svårt att ta beslut om 

skärmtid och kanske även hade lite kunskap i ämnet. BHV-sjuksköterskorna fick då ägna mer 

tid på att samtala, informera och ge vägledning om skärmtid till dessa föräldrar. 
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Stötta föräldrarna 

Under intervjuerna framkom det att BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det var 

betydelsefullt att vara ett stöd för föräldrarna, att finnas där för dem. BHV-sjuksköterskorna 

menade att det var viktigt att inte vara dömande i samtalet om barns skärmtid samt att lyssna in 

vad föräldrarna ansåg om skärmanvändandet. Det var viktigt att få föräldrarna att känna sig 

trygga i sitt föräldraskap. Några av BHV-sjuksköterskorna pratade om att de använde sig av 

motiverande samtal som metod i samtalet med föräldrarna för att stötta dem.  En del av BHV-

sjuksköterskorna berättade att ibland medgav en del föräldrar att de tillät sina barn använda 

skärmen för mycket för att de inte orkade stå emot sitt barns vilja och konflikten det medförde 

när de sa att barnet inte fick använda skärmen mer. BHV-sjuksköterskorna hade då erfarenhet 

av att stötta föräldrarna genom att samtala om att det finns bättre och mindre bra saker att titta 

på och att det var viktigt att informera föräldrarna om att välja det bättre alternativet på 

skärmen. BHV-sjuksköterskorna pratade om betydelsen av att stötta föräldrarna i deras beslut 

att hantera skärmtid. BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet att ibland kunde skärmtid 

upplevas som ett känsligt ämne att samtala om, framförallt om föräldrarna hade dåligt samvete 

för att de upplevde att barnet använde skärmen för mycket. Det var viktigt att vara ett stöd för 

dessa föräldrar enligt BHV-sjuksköterskorna och inte vara dömande utan istället stötta dem i 

sin föräldraroll.  

  

”Jag försöker stötta föräldrarna, det är så man jobbar exempelvis genom 

motiverande samtal.” 

Deltagare 2.  

 

Stärka föräldrarna 

Några av BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att en del föräldrar hade svårt att veta vad 

för mycket skärmtid innebar och hade svårt att sätta gränser och fatta beslut gällande sina barns 

skärmtid. Det var då viktigt för BHV-sjuksköterskorna att stärka dessa föräldrar genom att 

belysa vikten av att det är föräldern som bestämmer och inte barnet. Det var även viktigt att 

vara lyhörd samt vägleda dem som behövde det, vilket kunde innebära att stärka föräldrarna att 

tro på sin egen förmåga som förälder. Det var betydelsefullt att försöka ha en öppen dialog med 

föräldrarna och inte få dem att känna sig dåliga eller känna skuld för att deras barn använde 

skärmen. Några av BHV-sjuksköterskor nämnde att om föräldrarna fick kritik så kunde de bli 

svårt att skapa ett förtroende och erfarenheten var då att föräldrarna kunde välja att inte öppna 

upp sig i samtalet. BHV-sjuksköterskorna uppgav i intervjuerna att när föräldrarna lämnade 
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BVC så skulle de känna sig stärkta och tro på sig själva. Att stärka föräldrarna kunde innebära 

att ge dem individanpassad information eller anpassa samtalet efter olika föräldrar och barns 

behov. Föräldrar kunde även berätta för BHV-sjuksköterskorna att de själva använde skärmen 

för mycket. BHV-sjuksköterskorna beskrev att de uppmuntrade dessa föräldrar att se över sitt 

egna skärmanvändande och informerade föräldrarna att om de satt mycket med skärmen kunde 

det även påverka barnets konsumtion. 

  

“Man måste ju stärka föräldrarna, det är ju de som bestämmer sen får 

barnet bli hur argt de vill.” 

Deltagare 8. 

 

 

Ta hjälp av pedagogiskt material underlättar 

Under intervjuerna framkom det att BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att använda sig 

av olika pedagogiska material när de samtalade med föräldrar om barns skärmtid. Många av 

BHV-sjuksköterskorna uppgav att de använde sig av material från Rikshandboken, Statens 

medieråd och bildmaterial för att få ett bra och pedagogiskt material i samtalet med 

föräldrarna gällande barns skärmtid. De diskuterade med hjälp av olika bilder med föräldrarna 

om betydelsen av samspelet som föräldern har med sitt barn. Genom att visa bildmaterial från 

Statens medieråd där barn och föräldrar använder skärmen i olika situationer blev det lättare 

att belysa vikten av hur viktigt det var med samspelet mellan föräldrar och barn. En del av 

BHV-sjuksköterskorna berättade att de började prata om skärmtid redan vid första 

hembesöket när barnet endast var några veckor gammalt och att det sedan togs upp 

kontinuerligt med hjälp av olika pedagogiska material fram till sex års ålder. Det framkom i 

intervjuerna av BHV-sjuksköterskornas erfarenheter att de betonade vikten av att arbeta 

utifrån ett bra material som underlättade samtalet med föräldrarna. Utan pedagogiskt material 

beskrev BHV-sjuksköterskorna att de lättare använde sig av “pekpinnar” i samtalet om 

skärmtid vilket de erfor hade motsatt effekt. BHV-sjuksköterskorna berättade att de sedan 

några år tillbaka hade börjat samtala mer strukturerat om barns språkutveckling genom 

bokläsning, vilket de erfor även underlättat samtalet om skärmtid. BHV-sjuksköterskornas 

erfarenheter var att det tidigare kunde vara svårt att hitta en naturlig infallsvinkel att ta upp 

ämnet, då det var många andra punkter i BHV:s program som skulle ingå i besöket och samtal 

om barns skärmtid kunde glömmas bort. I samtalet med föräldrarna gällande språkutveckling 

delades böcker och presentkort ut till barnen och BHV-sjuksköterskorna kom då automatiskt 
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in på skärmtid. Erfarenhetsmässigt ansåg BHV-sjuksköterskorna att barns skärmtid var ett 

ämne som det talas mycket om idag och det var betydelsefullt att ha ett bra material för att 

hålla sig uppdaterad. BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det fanns bra material 

grundat i forskning att använda sig av som underlag i samtal om barns skärmtid, vilket bidrog 

till att de kände sig trygga att ge rådgivning till föräldrar. Skärmtid ansågs vara ett viktigt 

ämne och några av BHV-sjuksköterskorna nämnde att de tror det kommer blir mer 

diskussioner om ämnet i framtiden. Deras erfarenheter var att föräldrarna var intresserade och 

ville veta vad skärmtid kunde ha för konsekvenser för barnet, därav var det viktigt att erhålla 

bra och uppdaterat material. 

 

“Det är lättare när man har de här bilderna till exempel eller böckerna 

för då blir det ju en del av besöket och jag tycker inte att det känns 

onaturligt eller konstigt att prata om.” 

Deltagare 3. 

 

Prata om vikten av andra aktiviteter 

BHV-sjuksköterskorna hade erfarenheter av att de i samtalet om skärmtid med föräldrar 

pratade om vikten av andra aktiviteter tillsammans med barnet och att främja fysisk aktivitet 

som alternativ till att använda skärmen. Samtalen handlade också om att skärmtid tar tid från 

andra viktiga aktiviteter. De beskrev betydelsen av att samtala om detta i ett tidigt möte med 

föräldrarna på BVC då de hade erfarenhet av att barns skärmtid ökar och kan bli ett problem 

när barnet blir äldre. De samtalade därför om och gav rekommendationer om exempelvis 

bokläsning, fysisk aktivitet eller att samtala med sitt barn. BHV-sjuksköterskorna samtalade 

med föräldrar om att det bör finnas en balans mellan skärmtiden och andra aktiviteter. De 

kunde även i vissa fall behöva diskutera föräldrarnas egen skärmanvändning för att 

uppmärksamma vikten av interaktionen mellan förälder och barn. 

 

Skärmtid tar tid från annat 

Det framkom att BHV-sjuksköterskorna rekommenderade att skärmtid inte bör ta tid från 

andra viktiga aktiviteter som barnet behöver och tidsgränser kunde ges i förhållande till barns 

behov av aktivitet och samspel i olika åldrar. BHV-sjuksköterskornas samtal handlade om tid 

för samspel och kontakt mellan föräldrar och barn, om att den blev bättre och mer utvecklad 

vid bokläsning och andra aktiviteter än om barnet satt själv och tittade på en skärm. BHV-

sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att samspelet kunde påverkas om skärmen användes 
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för mycket därför var det betydelsefullt att informera föräldrarna om vikten av att samtala 

med sitt barn genom exempelvis sång, leende och skratt. BHV-sjuksköterskorna pratade även 

med föräldrarna om att barnets talutveckling blir bättre om föräldern läser böcker tillsammans 

med sitt barn. Det framkom även av BHV-sjuksköterskornas erfarenheter att en del föräldrar 

satte sitt spädbarn framför en skärm istället för att samspela med varandra. Då var det viktigt 

att samtala med föräldrarna och informera dem om att skärmen inte ska ta tid från umgänge 

med varandra.  

 

“Skärmen ska inte ta av annan tid, den här tiden när man umgås.” 

Deltagare 4. 

 

Prata om fysisk aktivitet 

BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att när de samtalade med föräldrar om skärmtid 

också kom in på betydelsen av att främja fysisk aktivitet i stället för att sitta framför skärmen. 

Det var viktigt för BHV-sjuksköterskorna att informera föräldrarna om vikten av vad barnet 

tittade på och att ge förslag på andra fysiska aktiviteter. BHV-sjuksköterskorna ville i 

samtalet med föräldrarna inte förbjuda skärmtid utan hade bättre erfarenheter av samtalet om 

de framförde budskap om att användningen av skärmen behöver balanseras upp med rörelse 

och lek utomhus. Några BHV-sjuksköterskor beskrev att föräldrar ibland kunde tycka att det 

var svårt att aktivera sina barn. BHV-sjuksköterskorna gav dessa föräldrar tips och råd om 

olika slags aktiviteter som de kunde göra tillsammans med sina barn. BHV-sjuksköterskorna 

uppmuntrade föräldrar och barn till fysisk aktivitet och betonade även hur viktigt det var för 

barnets hälsa och utveckling. BHV-sjuksköterskorna samtalade ofta med föräldrarna om att 

skärmen inte ska ta tid från lek och rörelser. 

 

“Det kanske är bättre att vända på det och prata mer om fysisk aktivitet, 

hur viktigt det är att barnen är ute och leker.”  

Deltagare 7. 

 

Skärmen ska inte vara en barnvakt 

Det framkom under intervjuerna att BHV-sjuksköterskorna i samtalen rekommenderade 

föräldrarna att inte använda skärmen som en barnvakt, vilket BHV-sjuksköterskorna ibland 

upplevde händer när föräldrarna är trötta. Det framkom även att en del föräldrar berättade för 
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BHV-sjuksköterskorna att de lättare tillät sina äldre barn att använda skärmen mer än vanligt 

för att de fått syskon och för att tiden inte räckte till. De hade även erfarenhet av att en del 

föräldrar lät sina barn använda skärmen för att det då var lättare att få barnet att sitta still. 

BHV-sjuksköterskorna uppmanade föräldrar att välja innehåll på skärmen anpassat för barnets 

ålder och titta på skärmen tillsammans med sitt barn istället för att barnet ska titta på skärmen 

ensamt. På så sätt kan de också hjälpa barnet att tolka vad de ser på skärmen. 

 

“Man pratar om att i-paden och tv:n inte ska vara en barnvakt, utan 

försöka uppleva det tillsammans.”  

Deltagare 3. 

 

Föräldragrupp är ett bra forum att prata om skärmtid 

BHV-sjuksköterskorna hade erfarenheter av att föräldragrupper var ett bra forum för att prata 

skärmtid med föräldrarna som skapade bra diskussioner. BHV-sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av att det ibland kunde vara lättare att samtala om skärmtid i föräldragrupperna 

än vid det enskilda besöket. Förklaringen till varför det ibland kunde vara lättare att samtala 

om skärmtid i grupp än vid det enskilda besöket var enligt BHV-sjuksköterskorna att utbyte 

av olika erfarenheter föräldrar emellan kunde bidra till att ämnet skärmtid inte blev ett 

känsligt ämne att ta upp. Genom en positiv och öppen dialog kändes det som ett naturligt 

samtalsämne och föräldrarna tycktes lyssna på vad BHV-sjuksköterskorna sa, föräldrar fick 

också träffa andra föräldrar som kunde leda till gemenskap och möjlighet till diskussion. 

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att många föräldrar upplevde en trygghet i 

föräldragruppen. Genom att skapa bra samtal i föräldragrupperna var BHV-sjuksköterskornas 

erfarenhet att föräldrarna fick tänka till och mer ärliga svar framkom. Föräldrarna fick i 

föräldragrupperna berätta om sina tankar om skärmtid och medieanvändning. Enligt BHV-

sjuksköterskorna kunde samtalen i föräldragrupperna ge föräldrarna en tankeställare och de 

kunde erkänna att deras egen skärmtid var något de själva hade funderat över. BHV-

sjuksköterskorna beskrev att samtalen om skärmtid i föräldragrupperna kunde variera utifrån 

om föräldrarna i gruppen hade barn i samma åldrar eller skilda åldrar, liksom om det var 

förstagångsföräldrar eller om de hade barn sedan innan. BHV-sjuksköterskorna lyfte under 

intervjuerna att det inte var alla föräldrar som deltog i föräldragrupperna men att det var 

viktigt att dessa föräldrar erhöll liknande information om skärmtid på sina enskilda besök.  
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 “Vi diskuterar väldigt mycket skärmtid i föräldragrupperna och det är 

faktiskt jättebra, föräldrarna får sig ofta en tankeställare.” 

                                                                                                                      Deltagare 5. 

 

 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter att samtala med 

föräldrar om barns skärmtid. En kvalitativ design med induktiv ansats bedömdes vara den 

mest relevanta metoden för att fånga deras erfarenheter och ge ett trovärdigt resultat.  

 

I kvalitativa studier används begreppen trovärdighet, giltighet, stabilitet och överförbarhet för 

att fastställa kvalitet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) innebär trovärdighet hur väl studiens resultat går att lita på, hur relevant 

urval och metod är utifrån studiens syfte samt studiens transparens. Giltighet handlar om hur 

sant en studies resultat är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Stabilitet innebär enligt 

Polit och Beck (2017) att studien ska kunna upprepas på liknande sätt, med liknande deltagare 

och motsvarande resultat ska uppnås. Enligt Lincoln och Guba (1985) innebär frågan om 

överförbarhet ett ställningstagande hos läsaren om den beskrivna kontexten är så pass tydlig 

att resultaten kan förstås och överföras till andra situationer eller grupper. Studiens syfte var 

att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns 

skärmtid. Författarna anser att respondenterna som intervjuades var relevanta för att svara på 

studiens syfte, då det var personer som hade erfarenheter av det som skulle studeras. 

Erfarenheter av att samtala om skärmtid kan variera mellan olika BHV-sjuksköterskor och 

eftersom en kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera likheter och skillnader i en 

text ansågs metoden vara lämplig utifrån studiens syfte. Författarna har försökt att ge en tydlig 

beskrivning av hela forskningsprocessen med urval, datainsamling och analys för att 

underlätta bedömning av studiens kvalitet och möjliggöra för upprepning av studien. 

 

För att få bredd i urvalet inkluderades åtta BHV-sjuksköterskor i Blekinge från olika 

kommuner, i olika åldrar samt med olika lång arbetslivserfarenhet. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) ökar studiens giltighet och ses som en styrka med studien. Det 

framkom mönster och likheter av BHV-sjuksköterskornas erfarenheter vilket i sin tur stärker 
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studiens trovärdighet, författarna anser att insamlad data gav mycket information till studien. 

Enligt Polit och Beck (2017) stärks trovärdigheten i resultatet om liknande information 

framkommer. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om andra respondenter medverkat i 

studien, de kunde erhållit en annan variation av erfarenheter av att samtala med föräldrar om 

barns skärmtid. En annan begränsning kan ha varit att antal respondenter endast var åtta 

stycken. Det kan ses som en svaghet med studien då få intervjuer innebär att ett resultat är 

svårt att generalisera (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Polit och Beck (2017) och Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) bör antalet deltagare baseras på mängden information och 

graden av data som erhålls, det är kvalitén i den erhållna informationen som är avgörande 

snarare än antalet deltagare. Endast kvinnor deltog i studien, detta kunde inte påverkas 

eftersom merparten inom barnhälsovården är kvinnor. Urvalet och mängden respondenter 

bedöms ändå ha gett en god variation. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är en 

förutsättning för ett bra resultat att hitta deltagare som har erfarenhet och är villiga att berätta 

om det fenomen som ska studeras. 

 

En semistrukturerad intervjuguide användes under intervjuernas gång (Bilaga 3), vilket gav 

ett bra stöd då författarna tidigare inte hade erfarenheter av att genomföra intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att hålla ett fokus och en struktur för att kunna svara 

på syftet och respondenterna fick möjlighet att tala fritt kring ämnet. Varje intervju avslutades 

med att respondenterna tillfrågades om de hade något de ville tillägga, detta kunde skapa 

reflektioner och tankar som inte kommit fram tidigare. Enligt Dahlberg (1997) används en 

intervjuguide som ett stöd för den som intervjuar. Innan de inbokade intervjuerna påbörjades 

genomfördes en pilotintervju med en sjuksköterska inom primärvården. Pilotintervjun ledde 

till mindre justeringar i intervjuguiden. Ändringarna innebar att några frågor i intervjuguiden 

formulerades om samt att några frågor ställdes i en annan ordningsföljd, vilket resulterade i att 

frågorna fick ett bättre sammanhang. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är syftet med en 

pilotintervju att kontrollera om intervjuguiden innehåller relevanta frågor som svarar på 

studiens syfte samt att respondenten tolkar frågorna på rätt sätt. 

  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive BHV-sjuksköterskans arbetsplats. Det är enligt 

Danielson (2017) betydelsefullt för studiens trovärdighet att samtliga deltagare får genomföra 

intervjuer i liknande miljöer. Intervjuernas medelvärde var 14 minuter, vilket kan anses som 

kort tid för att få fram djup i intervjun (Polit och Beck, 2017). Detta kan ses som en svaghet i 

studien. Möjligen skulle genomförande av fler än en pilotintervju kunnat innebära att 



25 
 

frågeguiden justerats ytterligare för att utöka intervjutiden och därmed lett till ett mer berikat 

innehåll. Om flera pilotintervjuer genomförts hade författarna även fått större erfarenhet av att 

genomföra intervjuer vilket kanske hade resulterat till längre intervjutider och ett djupare 

innehåll. Författarna bedömer dock att intervjuerna gav en god inblick i de intervjuade BHV-

sjuksköterskornas erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid och den korta 

tid som intervjuerna tog anses inte som ett problem av författarna.  

  

Intervjuerna genomfördes var för sig av båda författarna, vilket kan ha både fördelar och 

nackdelar. Fördelar kan vara att det är en jämn fördelning av personer i rummet där intervjun 

utförs. En nackdel kan vara att frågor samt följdfrågor ställs på olika sätt av personerna som 

intervjuar. När intervjuerna lyssnades och lästes igenom framkom det att intervjuerna 

genomförts på liknande sätt. I efterhand anser författarna att det hade kunnat vara en fördel 

om båda författarna hade varit med under samtliga intervjuer, då hade författarna kunnat ge 

varandra stöd och den ena hade kunnat ställa frågorna medan den andra hade lyssnat aktivt. 

Transkriberingen av materialet genomfördes av den författare som hade genomfört aktuell 

intervju, samma dag eller dagen efter. Detta innebär enligt Polit och Beck (2017) att risken för 

feltolkning av materialet minskar vilket stärker studiens trovärdighet. Hela analysenheten 

lästes igenom flera gånger av båda författarna, vilket stärker forskningens trovärdighet (Polit 

& Beck, 2017). Samtliga delar i analysen förutom transkriberingen genomfördes av 

författarna tillsammans. På så vis förekom reflektion, diskussion och verifiering av 

analysarbetet vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ökar studiens 

trovärdighet. Underkategorier och kategorier som presenteras i studiens resultat har citat för 

att öka insynen och hjälpa läsarna att bedöma resultatets trovärdighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Citaten bidrog till att styrka resultatet genom att trovärdigheten ökar och 

att det blev lättare för läsaren att få en känsla för respondenternas sätt att uttrycka sig. Bilden 

av erfarenheterna blev tydligare beskrivet och mer levande tack vare citaten. En reflektion var 

att analysarbetet kan ha genomförts för fort vilket kan ses som en svaghet i studien. Detta kan 

vara en följd av att författarna till studien hade begränsade erfarenheter av forskning. 

  

Kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004)  användes 

som metod för att analysera intervjuerna. Genom att använda manifest innehållsanalys 

förekommer en lägre nivå av egen tolkning av materialet jämfört med latent analys. En 

manifest innehållsanalys håller sig nära den ursprungliga texten men kan medföra en risk för 

att helheten går förlorad. Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen ansågs vara lämplig 
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som analysmetod då den fokuserar på textinnehållet och författarna sökte förståelse om BHV-

sjuksköterskans erfarenheter. Författarna ville beskriva innehållet så nära originaltexten som 

möjligt genom manifest innehållsanalys, respondenternas erfarenheter har beskrivits så 

noggrant som möjligt utan författarnas tolkning. Detta innebär enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2017) att det manifesta innehållet har haft fokus. För att säkerställa giltighet och 

trovärdighet har en forskningskunnig person funnits som stöd under analysfasen och analysen 

anses vara pålitlig. 

  

Ämnet barns skärmtid var för författarna ett ämne som det i dagens samhälle debatteras 

mycket om. Enligt Olsson och Sörensen (2007) ska författarnas förförståelse redovisas, på så 

vis kan en bedömning av arbetets kvalité göras för att se om författarna hållit sig objektiva 

under studiens gång. Inklusionskriterierna var att författarna inte skulle ha en personlig 

relation eller ha arbetat med distriktssjuksköterskan alternativt barnsjuksköterskan som skulle 

intervjuas för att minska risken för att tolka data på ett förutseende sätt. Författarnas 

förförståelse inom det berörda området var begränsad, då ingen av författarna hade klinisk 

erfarenhet av att arbeta inom barnhälsovård samt en begränsad erfarenhet av att arbeta med 

barn. Författarnas förförståelse bedöms därför inte ha påverkat resultatet i så stor omfattning. 

Genom att intervjua BHV-sjuksköterskor som författarna inte kände kunde författarna även 

hålla sig objektiva under intervjuerna vilket stödjs av Carlson (2010) som menar att 

vänskapsförhållande kan bidra till att forskaren blir en del av den grupp som studeras och det 

kan leda till att objektiviteten hos forskaren går förlorad. 

  

Under studiens gång identifierades en utmaning i att genomföra en studie i den kliniska 

verksamheten. Det var svårt att få respondenter att delta i intervjustudien. En anledning var att 

tillfrågade verksamhetschefer inte återkopplade via mail till författarna, då författarna önskade 

ett godkännande från verksamhetscheferna innan inbjudan till BHV-sjuksköterskor kunde 

skickas ut. Enligt uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 (Region 

Blekinge, 2019) ska vårdgivaren bidra till Region Blekinges långsiktiga strategi för att säkra 

personalförsörjningen, samverka kring forskning och kvalitetsutveckling samt bedriva 

verksamhet som underlättar forskning. Genomförande av ett examensarbete är en del i 

specialistutbildningen till distriktssköterska, vilket är en av de specialistkompetenser som 

krävs för att få arbeta inom barnhälsovården i Region Blekinge (Region Blekinge, 2019). 

Detta belyser betydelsen av ökad kommunikation och samverkan mellan högskola och klinisk 

verksamhet för att säkerställa framtidens kompetens i hälso- och sjukvården. 
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Under intervjuer kan respondenten informera och säga saker men sedan göra annorlunda i 

praktiken (Polit & Beck, 2017). En kombination av en intervjustudie och en 

observationsstudie av BHV-sjuksköterskans praktiska arbete hade kunnat styrka studiens 

trovärdighet ytterligare anser författarna. Denna typ av studie genomförs för att få ytterligare 

kunskap och den som genomför studien är med på plats när det sker och inträffar under en 

längre period. Enligt Carlson (2017) är en observationsstudie en process som genomförs 

under en längre period och tar tid. Författarna ansåg att en observationsstudie tillsammans 

med intervjustudie hade varit för tidskrävande att genomföra i denna studie men hade kunnat 

vara en bra kombination i framtida studier gällande ämnet, för att på så vis få ytterligare 

kunskap om BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar gällande barns 

skärmtid. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med 

föräldrar om barns skärmtid. Analysen av texterna resulterade i att BHV-sjuksköterskors 

erfarenheter kunde förstås utifrån fyra kategorier med fem tillhörande underkategorier. BHV-

sjuksköterskans erfarenheter speglas i resultatet och diskuteras utifrån den teoretiska 

referensramen, hälsofrämjande omvårdnad och empowerment. De fynd i resultatet som 

ansågs mest intressant att diskutera var: Viktigt att stötta och stärka föräldrarna i deras 

beslut, Ta hjälp av pedagogiskt material underlättar, Prata om vikten av andra aktiviteter och 

Föräldragrupp är ett bra forum att prata om skärmtid.  

 

Det framkom i resultatet av BHV-sjuksköterskornas erfarenhet att det var av betydelse att 

stötta, stärka och vägleda de föräldrar som behövde det. Enligt Määttä et al., (2017) kan en del 

föräldrar behöva mer stöd, information och vägledning än vad andra föräldrar behöver 

(Määttä et al., 2017). Det framkom även att BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att en 

del föräldrar kunde tycka att det var svårt med gränssättning gällande sitt barns skärmtid, 

BHV-sjuksköterskorna pratade mycket med dessa föräldrar om att det var de som skulle 

bestämma och inte barnet. Genom att BHV- sjuksköterskorna hade ett hälsofrämjande 

förhållningssätt kunde de uppmuntra och stötta föräldrarna till förändringar som kunde leda 

till att föräldrarnas empowerment stärktes. Enligt Rootman et al., (2011) kan föräldrars 

empowerment stärkas som gör att det bli lättare för dem att ta beslut som påverkar deras barns 
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framtida hälsa, till exempel genom att skärmtiden begränsas. Socialstyrelsen (2014) menar att 

BHV-sjuksköterskan ska stötta och vägleda föräldrar i deras föräldraskap för att skapa en 

gynnsam utveckling för barnet. 

 

I resultatet framkom det även att BHV-sjuksköterskorna samtalade med föräldrarnas om deras 

skärmanvändning, om föräldrarna använde skärmen mycket var det lättare att barnen gjorde 

likadant, barn gör som vuxna gör. BHV-sjuksköterskorna uppmuntrade dessa föräldrar att se 

över sin egen användning av skärmen, om föräldrarnas konsumtion minskade kunde även 

barnens skärmtid minska. Enligt Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen och Åstedt-Kurki 

(2015) är empowerment kopplat till individens resurser av förståelse över deras egna liv, 

genom självförtroende och självkänsla kan de ta beslut som påverkar deras liv. Att främja 

föräldrarnas självförtroende kan stärka föräldraskapet till det bättre. Hög empowerment kan 

förknippas med föräldrars motståndskraft samt deras beslut att vidta åtgärder (Vuorenmaa, 

Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2015) 

 

Generellt visade studien på att BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet att samtalet med 

föräldrarna om barns skärmtid underlättades med hjälp av pedagogiskt material. Ämnet barns 

skärmtid upplevdes vara ett ämne som det diskuteras mycket om i dagens samhälle. BHV-

sjuksköterskorna behövde ha kunskap och vara väl informerade om ämnet skärmtid för att 

kunna ge föräldrarna rekommendationer som gynnar barnets hälsoutveckling. Socialstyrelsen 

(2014) belyser vikten att kontinuerligt uppdatera och tillgängliggöra vägledning, 

rekommendationer samt kunskapsöversikter för barnhälsovården. Syftet med denna 

vägledning är att planering och de åtgärder som görs ska ha ett barnperspektiv där barnets 

bästa är i fokus. BHV:s arbete ska utgå från evidensbaserad kunskap och de åtgärder som sätts 

in ska vara individuellt anpassade (Socialstyrelsen, 2014).  

 

BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att föräldrarna var intresserade av vad skärmen 

kunde ha för konsekvenser för barnet därav var det betydelsefullt för BHV-sjuksköterskorna 

att erhålla ett bra pedagogiskt material. Enligt Brown och Smoleananres (2018) önskar många 

föräldrar information om vilken påverkan skärmen har på deras barn och vill veta vad det 

finns för rekommendationer. Idag använder i stort sett alla barn skärmen, även de allra minsta 

barnen. Föräldrar kan behöva råd samt strategier om hur deras barn samt de själva ska 

använda skärmen och hur mycket. Enligt Statens medieråd (2019) har det konstaterats att det 

finns brist på forskning och vetenskapliga belägg på vad skärmen har för negativ påverkan. 
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Forskning som har bedrivits och visat på att skärmen har negativa effekter på barn är väldigt 

svaga och därför bör mer forskning bedrivas om vad skärmen har för påverkan.  

 

Enligt Bergström (2016) kan det vara svårt för BHV-sjuksköterskorna att samtala på ett 

nyanserat sätt med föräldrar angående barns skärmtid. Speciellt om föräldrarna inte upplever 

sin egen konsumtion eller barnets skärm konsumtion som problematisk. Samtliga åtta BHV-

sjuksköterskor som intervjuades i studien hade erfarenheter av att det var ett relativt enkelt 

samtalsämne att ta upp, det föll sig naturligt att samtala om. Anledningen till att ämnet barns 

skärmtid kan ha blivit ett mer naturligt och ett enklare samtalsämne kan ha att göra med att 

det finns ett bra pedagogiskt material att använda sig av och att BHV-sjuksköterskorna sedan 

några år tillbaka samtalar mer strukturerat om barns språkutveckling genom bokläsning. 

BHV-sjuksköterskorna belyste nämligen att ämnet barns skärmtid har blivit ett mer naturligt 

samtalsämne sedan samtal om språkutveckling genom bokläsning infördes. 

 

Samtliga BHV-sjuksköterskor berättade att de inte ville ge ”pekpinnar” på vad som är rätt 

eller fel och ingen av BHV-sjuksköterskorna ville förbjuda skärmtid, men de ville belysa 

vikten av andra aktiviteter samt interaktionen mellan föräldrar och barn. Samtliga åtta BHV-

sjuksköterskor samtalade ofta med föräldrarna om vikten av fysisk aktivitet samt att skärmen 

inte ska ta av annan tid eller användas som en barnvakt. Enligt Faskunger (2017); Hamilton et 

al., (2016); och Stiglic och Viner (2017) finns det ett orosmoment som kan påverka folkhälsan 

och detta är att det har skett en kraftig ökning av övervikt, fetma och en ökad mental ohälsa. 

Detta kan härledas till en livsstil med många stillasittande aktiviteter. World Health 

Organization (WHO, 2019) belyser i sina nya riktlinjer vikten av mer fysisk aktivitet för 

barnen för att lägga grunden till ett friskare liv, det är betydelsefullt att redan från start lägga 

grunden för en god hälsa. WHO menar att barn under fem år bör tillbringa mindre tid framför 

skärmen och stillasittande och mer tid för fysiska aktiviteter som lek, detta behövs för att barn 

ska växa upp till friska individer. Riktlinjerna beskriver även att barn under ett år inte bör 

utsättas för skärmen överhuvudtaget och barn som är två till fyra år bör inte sitta mer än en 

timme per dag. För att kunna tillgodose dessa rekommendationer måste dygnets 24 timmar 

beaktas och interaktionen mellan fysisk aktivitet, stillasittande och sömntid ska vara i balans. 

(World Health Organization, WHO, 2019). 

 

Vikten av samspelet mellan föräldrar och barn var något som BHV-sjuksköterskorna 

upplevde betydelsefullt att föra en dialog med föräldrarna om, att uppleva och göra saker 
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tillsammans. Enligt Rideout (2013) har det visat sig att den ökade skärmtiden i dagens 

samhälle kan påverka familjerelationer. Interaktionen kan försvinna när barn och föräldrar 

sitter bortvända från varandra och tittar in i varsin skärm. Även Myruski et al., (2018) belyser 

vikten av samspelet mellan föräldrar och barn. Att prioritera skärmen istället för att umgås 

med sitt spädbarn kan leda till att det sociala samt emotionella samspelet minskar mellan 

föräldern och barnet.  

 

Resultatet visade att BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att föräldragrupper var ett bra 

forum att prata om skärmtid. BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det kunde bli 

bättre diskussioner i föräldragrupperna än vid enskilda besök. I föräldragrupperna kunde 

föräldrarna utbyta erfarenheter med varandra och det blev ofta en positiv och öppen dialog 

enligt BHV-sjuksköterskornas erfarenheter. BHV-sjuksköterskorna menade att 

föräldragrupper kunde bidra till att föräldrarna blev mindre osäkra och fick sin 

föräldraförmåga bekräftad. BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att en del föräldrar kan 

ha ett behov av att träffa andra i liknande situation och diskutera viktiga ämnen som rör 

föräldraskap samt få en ökad trygghet. Enligt Socialstyrelsen (2014) är föräldragrupp ett bra 

sätt att förmedla kunskap och målet med föräldragrupper är att stärka föräldraskapet genom 

att ge föräldrar ökad kunskap om barns utveckling och behov, det kan även vara en plats att 

skapa sociala kontaktytor för föräldrarna.   

 

Slutsats 

Samtal om barns skärmtid ingår i nationella barnhälsovårdsprogrammet. Vi lever i ett 

samhälle där skärmtiden ökar och det måste vi acceptera. Genom att ta hjälp av pedagogiskt 

material i samtalet med föräldrarna både enskilt och i grupp hade BHV-sjuksköterskorna 

erfarenheter av att samtalet gällande barns skärmtid underlättades. I tidigare studier har det 

framkommit att ämnet skärmtid kan vara utmanande för BHV-sjuksköterskorna att samtala 

om med föräldrar, vilket inte framkom i denna studie. Detta väcker funderingar om ämnet 

barns skärmtid har blivit enklare att ta upp och föra en dialog om för BHV-sjuksköterskorna. 

Då denna studies resultat bygger på åtta deltagare kan inte resultatet generaliseras i allmänhet. 

Det kan därmed vara av betydelse med fler studier inom detta område för att öka kunskapen.   
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https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/datahanteringsplan.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

  
  

Till berörd verksamhetschef. 

Förfrågan om godkännande av studie på er arbetsplats. 

  

Barns användning av digitala medier samt skärmtid är ett aktuellt ämne i vårt samhälle och 

användandet ökar även bland yngre barn. Den forskning som idag finns inom området 

fokuserar främst på äldre barn. I BHV-sjuksköterskans uppdrag ingår numera att samtala med 

föräldrar om digitala medier och skärmtid. För att öka kunskapen om och förståelsen för 

BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid, kommer 

vi att genomföra en intervjustudie med BHV-sjuksköterskor i Blekinge. 

  

Vi ber därför om ditt godkännande att bjuda in BHV-sjuksköterskorna på din 

barnavårdscentral till denna intervjustudie. Det räcker att du ger ditt medgivande via svar 

på detta mail. Det är helt frivilligt att medverka i studien och BHV-sjuksköterskorna kan 

avbryta sin medverkan när som helst. Intervjuerna kommer att genomföras på er arbetsplats 

och beräknas ta 30 minuter. 

  

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

vårdcentraler kommer att kunna identifieras. Studien kommer att presenteras i en 

magisteruppsats som en del i vår specialistutbildning till distriktssjuksköterska. 

  

Karlskrona 2019-02-20 

  

Studerande:                                                                          Handledare: 

Isabell Gullstrand                                                                  Universitetsadjunkt 

0734-34 37 33                                                                        Johanna Tell 

Isabell_gullstrand@hotmail.com                                           0455-385464 

                                                                                               Johanna.Tell@bth.se 

Catharina Lövdahl                                                                

0709-94 5166                                                                  

catha_76@hotmail.com                                                                                                             
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Bilaga 2 Inbjudan 
 

 
 

Inbjudan till dig som BHV-sjuksköterska. 

  

Barns användning av digitala medier samt skärmtid är ett aktuellt ämne i vårt samhälle och 

användandet ökar även bland yngre barn. Den forskning som idag finns inom området 

fokuserar främst på äldre barn. I BHV-sjuksköterskans uppdrag ingår numera att samtala med 

föräldrar om digitala medier och skärmtid. För att öka kunskapen om och förståelsen för 

BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid, kommer 

vi att genomföra en intervjustudie med BHV-sjuksköterskor i Blekinge. 

  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan, 

utan negativa konsekvenser för dig eller relationen till arbetsgivaren/arbetsplatsen. 

Intervjuerna kommer att spelas in för analysarbetets skull samt genomföras på din arbetsplats 

eller på någon annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter.  

  

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

vårdcentraler kommer att kunna identifieras. Studien kommer att presenteras i en 

magisteruppsats som en del i vår specialistutbildning till distriktssjuksköterska.  

   

  

  

Karlskrona 2019-02-20 

  

Studerande:                                                                         Handledare: 

Isabell Gullstrand                                                                 Universitetsadjunkt 

0734-34 37 33                                                                      Johanna Tell 

Isabell_gullstrand@hotmail.com                                         0455-385464 

                                                                                              Johanna.Tell@bth.se 

                                                                                           

  

Catharina Lövdahl                                                                

0709-94 5166                                                                  

catha_76@hotmail.com                                                                                                             
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

 
 

Intervjuguide 

Syfte: BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns 

skärmtid. 

  

Frågor: 

Hur länge har du arbetat som BHV-sjuksköterska? 

Hur gammal är du? 

Har du arbetat på fler barnavårdscentraler? 

Är du utbildad distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska? 

  

Berätta på vilket sätt samtalar du med föräldrar gällande barns skärmtid och digitala 

medieanvändning? 

Hur samtala du med föräldrar och barn gällande skärmtid samt digital medieanvändning och 

dess konsekvenser? 

Vad har du för erfarenheter av att samtala med föräldrar gällande barns skärmtid och digitala 

medieanvändning? 

Involverar du barnet i samtalet, berätta på vilket sätt? 

Hur upplever du att föräldrarna reagerar vid samtal gällande barns skärmtid och digitala 

medieanvändning? 

Var inhämtar du ditt kunskapsunderlag och metodstöd för att samtala med föräldrar om 

skärmtid och digitala medier och hur upplever du att kunskapsunderlaget fungerar? 

Hur trygg/säker känner du dig att samtala om detta? 

Berätta hur gör du för att främja föräldrarnas empowerment i samtalet om barnets skärmtid 

och digitala medieanvändning? 

  

Följdfrågor: 

Skulle du kunna utveckla det svaret, berätta gärna mer, på vilket sätt, hur menar du? 

Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4 Samtyckesformulär 
 

 
 

Samtyckesformulär 

  

BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid. 

  

Jag har tagit del av informationen muntligt och skriftligt om studien samt hur den har planeras 

att genomföras. Jag har även fått möjligheten att ställa frågor, fått dem besvarade och 

samtyckt till deltagande. Jag har tagit del av att mina personuppgifter hanteras och förvaras 

säkert under studiens gång och kommer raderas när de inte längre behövs efter studiens 

avslut. Jag har tagit del av att intervjun spelas in. Jag har även fått information om att 

deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan. 

  

  

_________________________________________________________________________ 

Underskrift av informanten 

  

  

  

_________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

  

  

  

_________________________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivaren 

  

  

  

_________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 5 Exempel från innehållsanalys 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Dels tänker jag såhär 

inga pekpinnar, inte 

få föräldrarna att 

känna sig dåliga utan 

istället stärka dem, 

det är du som 

förälder som 

bestämmer, det du 

gör är bra. 

 

Att stärka föräldrarna 

utan pekpinnar, de 

bestämmer. Det du 

gör är bra. 

Stärkande 

 

Stärka föräldrarna Vikten av att 

stötta och stärka 

föräldrarna i 

deras beslut. 
 

Det är viktigt att 

välmärkt stärka dem 

i sin föräldraroll, 

dethär med att det du 

som förälder som 

bestämmer. 

Det är viktigt att 

stärka dem i sin 

föräldraroll, de 

bestämmer. 

Stärkande Stärka föräldrarna 

Jag försöker stötta 

föräldrarna, de är så 

man jobbar 

exempelvis genom 

motiverande samtal.  

 

Försöker stötta 

föräldrarna i 

motiverande samtal.  

 

Motiverande samtal 

 

Stötta föräldrarna 

Klart att det blir svårt 

med konflikterna om 

man inte begränsar 

skärmtiden och då 

måste man stötta 

föräldrarna. 

Svårt med konflikter 

om man inte 

begränsar skärmtiden, 

måste då stötta 

föräldrarna. 

Stötta Stötta föräldrarna 

Det blir lättare att 

samtala när man har 

de här bilderna eller 

böckerna, det blir en 

del av besöket och 

det känns inte 

onaturligt. 

Lättare att samtala när 

man har bilder eller 

böcker, blir en 

naturlig del av 

besöket. 

Böcker och bilder  Ta hjälp av 

pedagogiskt 

material 

underlättar. 

 

 

 

 Vi har ju 

Rikshandboken och 

sen har vi Statens 

Medieråd med bilder 

som faktiskt är bra 

att visa, det blir bra 

diskussioner. 

Vi har 

Rikshandboken och 

Statens medieråd, det 

är bra och ger bra 

diskussioner. 

 

Rikshandboken  

… sen säger det här 

bilderna en del. Jag 

tycker de är jättebra, 

det blir lättare att 

prata om skärmtid 

då. 

Bilder är bra. Det blir 

lättare att prata om 

skärmtid då. 

Bilder  
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Vi försöker prata om 

det att det inte ska ta 

av annan tid, denhär 

tiden att umgås, leka 

och läsa vanlig bok. 

Pratar om att det inte 

ska ta av annan tid 

såsom umgås, lek och 

bokläsning. 

Skärmtid en tidstjuv Skärmtid tar tid 

från annat 

Prata om vikten 

av andra 

aktiviteter. 

 

Börja tänka på att det 

är bättre att vända på 

det, att prata mer om 

fysisk aktivitet och 

hur viktigt det är att 

barnen är ute och 

leker och sånna saker 

för då blir det inte 

dethär 

pekpinnefokus. 

Börja tänka på att det 

är bättre att vända på 

det och att prata mer 

om fysisk aktivitet 

och hur viktigt det är 

att barnen är ute och 

leker. 

Stillasittande vid 

skärmanvändning 

Prata om fysisk 

aktivitet 

Det kan ju vara lika 

bra att man gör det 

tillsammans det är 

väl det mycket man 

pratar om att i-paden 

och tv:n inte ska vara 

en barnvakt, utan 

försöka uppleva det 

tillsammans då kan 

det vara bra. 

Det kan vara bra att 

man gör det 

tillsammans, i-paden 

och tv:n ska inte vara 

en barnvakt utan 

försöka uppleva det 

tillsammans då kan 

det vara bra. 

Skärmen ingen 

barnvakt 

 

 

 

Skärmen ska inte 

vara en barnvakt 

 

 

… jag tycker nog de 

flesta då man samtala 

i grupp, då blir det 

bra diskussioner, och 

många sitter där och 

erkänner att jo men 

det är något jag 

funderat på. Jag 

borde jobba lite mer 

på det.  

Det blir bra samtal 

och diskussioner i 

grupp, många sitter 

och erkänner att de 

funderat över och 

borde jobba lite mer 

på det.  

Föräldragrupp   Föräldragrupp är 

ett bra forum att 

prata om 

skärmtid. 

… men vi diskuterar 

väldigt mycket om 

skärmtid i 

föräldragruppen och 

det är faktiskt 

jättebra de får sig 

ofta en tankeställare. 

Diskuterar mycket om 

skärmtid i 

föräldragrupperna och 

de får sig ofta en 

tankeställare. 

Föräldragrupp  

… Jag tycker det 

fungerar bra, det är 

inga problem och jag 

tycker ofta i 

föräldragrupperna att 

det blir bra 

diskussioner… 

Fungerar bra, inga 

problem, ofta bra 

diskussioner i 

föräldragrupperna. 

Föräldragrupp  

 

 

 


