
BARN OCH SKÄRMTID!!



Barn och skärmtid – inledning! Realia!
!
Målgrupp:!
Föräldrar med barn 0-18 år. !
I undersökningen har vi frågat  
om yngsta barnets användning 
av olika skärmar. Analysen har i 
huvudsak gjorts efter en 
indelning i följande 
åldersgrupper: Upp till 2 år, 
mellan 3 och 5 år, mellan 6 och 
10 år och 11 år och äldre. Vi har 
även frågat efter om yngsta 
barnet är en pojke eller flicka.!
!
Undersökningen är genomförd 
under perioden 24-30 
november.!

!
Antal intervjuer: !
1382!

!
Metod:!
Webbintervjuer inom ramen för 
Schibsted/Inizios opinionspanel!

Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. ”Digitala Livet” är en satsning inom!
Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner Telia bevakar ett !
Område som växer för varje dag: Digitaliseringen av vårt samhälle och våra liv.!
 !
!
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barn använder olika skärmar som finns !
kring dem och hur föräldrarna känner kring detta.!
!
!
!
!

!



Tio svenska föräldrar om barnens skärmanvändning!
	
”Ibland känns det som att vi använder tv:n som barnvakt för att hinna med vardagssysslorna, när vi skulle vilja tillbringa tiden med barnen.” – Förälder till 
3-åring 
  
”Mitt barn blir som en zombie, jag är rädd för det. Som alla andra kids nuförtiden.” – Förälder i undersökningen 
  
”Härligt att se 6-åringen (som är född med en Ipad i näven nästan) använda surfplatta på ett väldigt bra och naturligt sätt. Hon blir även nöjd efter ett tag 
och gör då annat/vanlig lek.” – Förälder till 6-åring 
  
”Jag är rädd över att mitt barn ska tappa sin kreativitet om hon sitter för mycket framför skärmen, men jag vill ändå att hon ska följa med i 
utvecklingen.” 
– Förälder till 2-åring 
  
”Jag är en äldre förälder. Har två vuxna barn att jämföra med. Mitt lilla sladdbarn är sex år. Mina stora 24 och 25. Min sexåring har en utveckling gällande 
tal, skrivande och matematik som mina stora inte var i närheten av. Min lilla lär sig med blixtens hastighet. ” – Förälder till 6-åring 
  
”Skärmtiden i sig oroar mig inte särskilt mycket. Det som oroar är snarare tiden som går förlorad till annan kreativ lek. Lekar där barnen använder sin 
fantasi bättre och alla sina sinnen. Och där de rör sig mer.” – Förälder till 7-åring 
  
”Det här är vår tids sjukdom. Negativa effekter kommer att visas senare och det är säkert. Barn blir passiva, rör sig mindre och visa gånger kan man inte få 
kontakt med dem. När man väl får kontakt är deras beteende aggressivt .” – Förälder till 9-åring 
  
”Det är en fantastisk möjlighet att lära sig saker. Vår 9-åriga son pratar helt flytande engelska tack vare internet. Men det är naturligtvis viktigt att vi 
föräldrar ser till att barnen får en omväxlande fritid.” – Förälder till 9-åring 
  
”Vi funderar allvarligt på att helt sluta använda smartphones och skärmar. Det missbrukas på tok för ofta och skapar en dålig social samvaro.” – Förälder i 
undersökningen 
  
”Jag är orolig över att de blir beroende. Det första sonen gör när han kommer hem från förskolan är att gå till paddan. Sedan är han fast där och svår att 
kommunicera med och få därifrån.” – Förälder till 10-åring 



BARN OCH SKÄRMTID!!
             OLIKA ÅLDRAR!
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Spelkonsol (tex Playstation, Nintendo, Xbox osv)!

Dator!

Apple tv!

Smartphone!

TV uppkopplad till Internet, sk smart-TV!

Surfplatta!

Av det ni har i hemmet, vad använder barnet mest?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Surfplattan populärast bland yngre!
n= 1382! Sammanfattning!

 
!  Av det som finns i hemmet 

använder barnen mest 
surfplattan.  

!  Beroende på hur gammalt 
barnet är skiljer det sig åt 
vad som används. 

!  De yngsta barnen (upp till 2 
år) använder mest 
surfplatta, följt av smart-TV 
och smartphone. 

!  Bland barn mellan 3 och 5 år 
är det surfplattan som 
dominerar. 

!  Även barn mellan 6 och 10 år 
använder mest surfplatta 
om än i mindre utsträckning 
än de yngre barnen. Bland 
dessa är det flera som mest 
använder smartphone. 

!  De äldsta barnen, över 11 år, 
använder mest smartphone 
eller dator. Få föräldrar 
anger att de äldre barnen i 
undersökningen använder 
surfplattan mest. 
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Tveksam, vet ej!

Nej, ingen egen enhet!

Smartphone!

Apple tv!

TV uppkopplad till Internet, sk smart-TV!

Dator!

Spelkonsol (tex Playstation, Nintendo, Xbox osv)!

Surfplatta!

Har det yngsta barnet i hushållet en egen enhet av följande saker?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Tillgång till en egen enhet varierar med åldern!
n= 1382/flera svar möjliga!
!

Sammanfattning!
 
!  Tillgången till en egen enhet 

varierar med åldern.  
!  Om det yngsta barnet (upp 

till 2 år) har en egen enhet 
är det en surfplatta (8%).  

!  Detsamma gäller barn 
mellan 3 och 5 år. Om de 
har en enhet är det också 
en surfplatta (35%). 

!  De flesta mellan 6 och 10 år 
har en enhet (81%) av något 
slag. Vanligast är en 
smartphone (57%) och 
nästan lika många (51%) har 
en surfplatta. Det är även 
vanligt med spelkonsol 
(25%) och dator (20%). I 
genomsnitt har barn i 
denna åldern 1,8 enheter. 

!  Nästan alla barn över 11 år 
har en smartphone (92%) 
eller en egen dator (83%). I 
genomsnitt har barn i 
denna ålder 2,9 enheter. 
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Tveksam, vet ej!

Aldrig!

Minst en gång i veckan!

Minst en gång per dag!

På ett ungefär, hur ofta sitter ditt yngsta barn framför olika skärmar?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Barn sitter i allmänhet minst en gång per dag framför !
olika skärmar!
n= 1382!
!

Sammanfattning!
 
!  Frekvensen, dvs hur ofta 

barnet sitter framför 
skärmen, ökar med åldern.  

!  Var femte bland de yngsta 
barnen som är upp till 2 år, 
sitter aldrig framför en 
skärm. Något fler, var 
fjärde, sitter minst en gång i 
veckan och varannan minst 
en gång per dag. 

!  Andelen som sitter framför 
olika skärmar ökar kraftigt 
bland de äldre barnen.  
Bland de som är mellan 3 
och 5 år är det drygt 8 av 10 
som sitter framför en skärm 
minst en gång per dag. 

!  Bland de mellan 6 och 10 år 
är det ännu fler, nästan 9 av 
10 som sitter framför en 
skärm minst en gång per 
dag. 

!  Nästan alla barn som är 11 
år eller äldre som sitter 
framför en skärm minst en 
gång per dag.  



5%!

42%!

40%!

12%!

1%!

2%!

4%!

57%!

34%!

2%!

0%!

1%!

26%!

69%!

4%!

0%!

0%!

7%!

48%!

44%!

Tveksam, vet ej!

4 timmar eller mer!

2 timmar-3 timmar!

1 timme - 1.5 timmar!

Max 30 min!

Om du lägger samman den tid det yngsta barnet spenderar!
 framför olika skärmar, hur lång tid är det utslaget per dag?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  Ju äldre barnen blir, desto 

längre tid spenderar de 
framför olika skärmar. 

!  De yngsta barnen tillbringar i 
allmänhet inte mer än 1.5 
timmar om dagen framför 
olika skärmar. I denna tid 
ligger sannolikt flera som 
inte spenderar någon tid 
alls framför någon skärm. 

!  Tiden ökar till bland barn 
mellan 3 och 5 år så att de 
flesta spenderar max 1.5 
timmar, men var fjärde upp 
till 3 timmar. 

!  De flesta barn mellan 6 och 
10 år tillbringar upp till 3 
timmar om dagen framför 
olika skärmar. 

!  Bland barn 11 år och äldre är 
det många som spenderar 4 
timmar eller mer. 

Barnen spenderar allt längre tid framför olika skärmar !
ju äldre de blir!
n= 1382!

!
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Tveksam, vet ej!

Något annat, vad?!

Använder sociala medier!

Ritar/läser/gör musik etc!

Spelar spel!

Tittar på video/tv!

Vad gör ditt barn framför skärmen?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  Nästan alla barn tittar på 

video/TV. Andelen är lägre 
bland de upp till 2 år och de 
över 11 år. 

!  Vid sidan av att titta på 
video/TV skiljer det stort 
mellan vad barn i olika 
åldersgrupper gör framför 
skärmen. 

!  Barn mellan 3 och 5 år spelar 
också spel. 

!  Bland barn mellan 6 och 10 
år dominerar att spelar spel 
i samma utsträckning som 
att titta på video/TV.  

!  Bland de äldsta barnen, över 
11 år är det vanligare att 
använda sociala medier än 
att titta på video/TV och 
spela spel. 

!  Flera av de yngsta barnen 
gör andra saker än de 
listade, t ex lyssnar på 
musik och tittar på bilder.  

Nästan alla barn tittar på video/TV!
n= 1382/flera svar möjliga!
!



34%!

39%!

27%!

Positivt! Varken positivt eller negativt! Negativt!
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Sammanfattning!
 
!  Skärmtiden upplevs på det 

hela taget snarare positivt 
än negativt bland de 
intervjuade föräldrarna. 

!  Mest positiva är föräldrar till  
barnen som är upp till 2 år. 

!  Bland de som har barn som 
är mellan 3 och 5 år har 
andelen som ser 
skärmtiden som något 
positivt sjunkit till förmån 
för de som upplever den 
som varken positiv eller 
negativ. 

!  Andelen sjunker ytterligare 
bland de som har barn som 
är mellan 6 och 10 år.  

!  Bland de med barn över 11 
år är andelen negativa till 
skärmtiden flest.   

På det hela taget, hur ser du på ditt yngsta barns skärmtid?!

Skärmtiden är övervägande positiv!
n= 1382!
!
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Tveksam, vet ej!

Ingenting!

Något annat!

Social samvaro med kompisar!

Motion och rörelse!

Förbättra sin rörlighet!

Social samvaro med familj!

Egen informationssökning!

Förberedelse för skola/framtida arbetsmarknad!

Stöd i skolarbetet och lära sig räkna/läsa/skriva!

Öka allmänbildningen!

Förbättra sin kreativitet!

Förströelse och avkoppling!

Utveckla sin fantasi!

Bättre språkutveckling!

Vilka positiva effekt ser du av ditt yngsta barns skärmtid?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  För barn upp till 2 år har de 

positiva effekterna att göra 
med bättre språkutveckling 

!  Bland de som har barn mellan 
3 och 5 år är det ännu fler 
som upplever bättre 
språkutveckling som en av de 
positiva effekterna. En annan 
positiv effekt i denna  ålder är 
att barnet får utveckla sin 
fantasi. 

!  Bland de något äldre barnen, 
mellan 6 och 10 år, har den 
främsta positiva effekten att 
göra med förströelse och 
avkoppling följt av att utveckla 
sin fantasi. 

!  Bland de äldsta barnen, 11 år 
och äldre, upplevs 
möjligheten till social samvaro 
med kompisar och egen 
informationssökning som de 
främsta positiva effekterna. 

!  Vi noterar att antalet positiva 
effekter anses öka ju äldre 
barnen är. 

Det finns flera positiva effekter av skärmtiden. Dessa 
förändras med barnens ålder.!
n= 1382/flera svar möjliga!
!
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Tveksam, vet ej!

Aldrig!

Nästan aldrig!

Ibland!

Ofta!

Alltid!

Har det någon gång hänt att du haft dåligt samvete över att !
ditt barn tillbringar för mycket tid framför skärmen?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  Det vanligaste svaret är att 

föräldrarna oavsett ålder på 
barnet ibland har dåligt 
samvete för att barnen 
tillbringar för mycket tid 
framför skärmen. 

!  Bland föräldrar till barn upp 
till 2 år är det flera (29%) som 
uppger att de aldrig har 
dåligt samvete. 

!  De som har barn mellan 3 och 
5 år är det en majoritet som 
har dåligt samvete ofta (16%) 
eller ibland (48%). 

!  När barnet är mellan 6 och 10 
år ökar andelen som ofta har 
dåligt samvete (30%), till 
förmån för de som ibland har 
dåligt samvete (35%) som 
istället är mindre än bland 
andra åldersgrupper. 

!  Även bland föräldrarna med 
äldre barn, 11 år eller äldre, 
säger en majoritet att de ofta 
(15%) eller ibland (45%) har 
dåligt samvete. 

De flesta har någon gång haft dåligt samvete över 
barnens skärmtid!
n= 1382!
!
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Tveksam, vet ej!

Aldrig!

Nästan aldrig!

Ibland!

Ofta!

Alltid!

Har diskussioner kring skärmtid skapat konflikt mellan !
dig och ditt barn det senaste året?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  Skärmtid skapar konflikter. 

Mest konflikt skapas med 
barn som är mellan 3 och 5 
år. 

!  Vi ser dock att bland de som 
har barn upp till 2 år svarar 
en majoritet (67%) att de 
aldrig har dåligt samvete. 

!  Det vanligaste svaret bland 
föräldrar som har barn 
mellan 6 och 10 år är att 
man ibland (44%) har 
diskussioner som skapar 
konflikt. 

!  Konflikterna tycks vara färre 
när barnet är 11 år eller 
äldre. Var tredje svarar att 
de har konflikter ibland 
(32%) och lika många svarar 
att de nästan aldrig (33%) 
har det. 

Mest konflikter kring skärmtid med barnen mellan !
3 och 5 år!
n= 1382!
!
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Tveksam, vet ej!

Aldrig!

Nästan aldrig!

Ibland!

Ofta!

Alltid!

Har diskussioner kring skärmtid skapat konflikt mellan !
dig och din partner det senaste året?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  I snitt har varannan förälder 

haft konflikt med sin 
partner det senaste året 
rörande skärmtid. 

!  Andelen är lägre bland de 
som har barn upp till 2 år. 

!  Vanligast med konflikter är 
det i de fall man har barn 
mellan 6 och 10 år. 

Varannan förälder med barn mellan 6 och 10 år har !
konflikt med sin partner angående skärmtiden.!
n= 1382!
!



5%!

64%!

23%!

8%!

1%!

42%!

47%!

11%!

0%!

63%!

26%!

12%!

2%!

62%!
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Tveksam, vet ej!

Aldrig!

Minst en gång i månaden!

Minst en gång i veckan!

För närvarande, hur ofta pratar du med andra vuxna om barnens skärmtid?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  I allmänhet, pratar 6 av 10 

föräldrar med andra vuxna 
om skärmtid för 
närvarande. 

!  Andelen är högre bland de 
som har barn mellan 6 och 
10 år. 

Barnens skärmtid diskuteras främst bland de med 
barn mellan 6 och 10 år.!
n= 1382!
!
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Ja! Nej! Tveksam, vet ej!
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Sammanfattning!
 
!  De flesta föräldrar med barn 

mellan 3 och 5 år respektive 
6 och 10 år uppger att de 
har regler i hushållet för 
barnets skärmtid.  

!  Drygt varannan förälder 
(58%) med barn upp till 2 år 
har inte regler. 

!  Ännu fler (68%) bland 
föräldrar med barn 11 år 
eller äldre har inte regler för 
barnets skärmtid. 

 

Har ni regler i ert hushåll för barnets skärmtid?!

Regler för skärmtid vanligast bland barn mellan !
3 och 10 år!
n= 1382!
!
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Tveksam, vet ej!

Något annat!

Bestämmer var i hemmet de får spela!

Bestämmer vad de gör när de har kompisar hemma!

Bestämmer vad de får ta med sig utanför hemmet!

Bestämmer vilka appar de får ladda ned!

Bestämmer vilka spel de får spela!

Bestämmer hur mycket tid de får vara framför skärmen!

Du svarade att ni har regler för barnets skärmtid. Hur ser de ut?!

Upp till 2 år! Mellan 3 och 5 år! Mellan 6 och 10 år! 11 år eller äldre!

Sammanfattning!
 
!  Oavsett ålder har den 

vanligaste reglen har att 
göra med hur mycket tid 
barnet får vara framför 
skärmen. 

!  Barn mellan 3 och 5 år har 
vid sidan av regler kring 
skärmtid även regler kring 
vilka spel de får spela, vilka  
appar de får ladda ned och 
vad de får ta med utanför 
hemmet. 

!  Barn mellan 6 och 10 år har 
samma regler, men i 
betydligt högre utsträckning 
regler kring vilka appar de 
får ladda ned. 

!  Flest regler har föräldrar för 
barn mellan 3 och 5 år och 
mellan 6 och 10 år. Antalet 
regler minskar från det att 
barnet är 11 år eller äldre. 

Bestämmer hur mycket tid de får vara 
framför skärmen !

Reglerna kring skärmen har att göra med hur mycket !
tid de får vara framför skärmen!
n= 580, de som har regler kring skärmtid/flera svar möjliga!
!
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Andelen som någon gång oroat sig för hur skärmtiden 
påverkar barnet ökar med barnets ålder!
n= 1382!
!

Sammanfattning!
 
!  Oron för hur skärmtiden 

påverkar barnet ökar med 
åldern. Ju äldre barnet är 
desto större andel föräldrar 
uppger att de någon gång 
känt oro 

!  En majoritet (61%) bland 
föräldrar med barn som är 
upp till två år uppger att de 
inte är oroade. 

!  Andelen som inte är oroade 
sjunker när barnen är 
mellan 3 och 5 år och 
följaktligen ökar oron. 

!  Samma mönster 
återkommer bland föräldrar 
till barn mellan 6 och 10 år 
och de som är 11 år och 
äldre, oron ökar alltså i takt 
med att barnet blir äldre. 

Har du någon gång oroat dig över hur skärmtiden påverkar ditt yngsta barn?!



BARN OCH SKÄRMTID!!
       POJKAR OCH FLICKOR!



20%!

28%!

29%!

7%!

7%!

8%!

41%!

31%!

13%!

1%!

7%!

6%!

Smartphone!

Surfplatta!

Dator!

Spelkonsol (tex Playstation, Nintendo, Xbox osv)!

Apple tv!

TV uppkopplad till Internet, sk smart-TV!

Av det ni har i hemmet, vad använder barnet mest?!

Pojke! Flicka!

Stor skillnad mellan pojkar och flickors användning !
av smartphone och dator!
n= 1382!
!

Sammanfattning!
 
!  Bland barnen dominerar 

smartphone, surfplatta och 
dator som de enheter som 
de använder mest.  

!  Det är stor skillnad mellan 
pojkar och flickor, dubbelt 
så många flickor (41%) 
använder mest smartphone 
jämfört med pojkar (20%). 

!  Bland pojkar är det stället 
datorn som används mest 
(29%). Bland flickor är det 
betydligt färre som mest 
använder datorn (13%).  

!  Surfplattan är däremot lika 
vanlig bland både pojkar 
och flickor.   



49%!

33%!

39%!

33%!

2%!

9%!

31%!

0%!

55%!

43%!

45%!

18%!

6%!

4%!

34%!

0%!

Smartphone!

Surfplatta!

Dator!

Spelkonsol (tex Playstation, Nintendo, Xbox osv)!

Apple tv!

TV uppkopplad till Internet, sk smart-TV!

Nej, ingen egen enhet!

Tveksam, vet ej!

Har det yngsta barnet i hushållet en egen enhet av följande saker?!

Pojke! Flicka!

Fler flickor har smartphone, surfplatta och dator. !
Pojkarna har i högre grad en spelkonsol.  !
n= 1382/flera svar möjliga!
 !

Sammanfattning!
 
!  I allmänhet har fler flickor än 

pojkar en egen smartphone, 
surfplatta och/eller dator. 

!  Fler pojkar, nästan dubbelt 
så många pojkar som flickor 
har en egen spelkonsol.  

!   Var tredje pojke och flicka 
har ingen egen enhet av de 
enheter som listas. Detta är 
åldersrelaterat, dvs  bland 
yngre barn är det betydligt 
fler som inte har en egen 
enhet än bland de äldre.  



84%!

9%!

2%!

5%!

88%!

6%!

4%!

5%!

Minst en gång per dag!

Minst en gång i veckan!

Aldrig!

Tveksam, vet ej!

På ett ungefär, hur ofta sitter ditt yngsta barn framför olika skärmar?!

Pojke! Flicka!

Nästan alla barn sitter dagligen framför olika skärmar.!
n= 1382!
!

Sammanfattning!
 
!  Nästan alla barn sitter 

dagligen framför olika 
skärmar.  

!  Andelen är något högre 
bland flickor än bland 
pojkar. 



9%!

29%!

35%!

24%!

3%!

7%!

33%!

36%!

21%!

3%!

Max 30 min!

1 timme - 1.5 timmar!

2 timmar-3 timmar!

4 timmar eller mer!

Tveksam, vet ej!

Om du lägger samman den tid det yngsta barnet spenderar !
framför olika skärmar, hur lång tid är det utslaget per dag?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  Den sammanlagda tiden som 

pojkar och flickor spenderar 
framför olika skärmar är 
ungefär lika. 

Det är ingen större skillnad hur länge pojkar och flickor !
spenderar framför olika skärmar!
n= 1382!
!



77%!

64%!

29%!

16%!

16%!

3%!

80%!

48%!

46%!

29%!

17%!

3%!

Tittar på video/tv!

Spelar spel!

Använder sociala medier!

Ritar/läser/gör musik etc!

Något annat, vad?!

Tveksam, vet ej!

Vad gör ditt barn framför skärmen?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  De flesta barn tittar på TV 

eller video. 
!  Fler pojkar än flickor spelar 

spel och fler flickor än 
pojkar använder sociala 
medier.  

!  Det är även vanligare att 
flickor ritar/läser/gör musik 
framför skärmen än pojkar. 

!  Sammantaget gör flickor fler 
olika saker framför skärmen 
än pojkar.  

Flickor använder sociala medier, pojkar spelar spel!
n= 1382/flera svar möjliga!
!



40%	

35%	

25%	

Posi,vt	 Varken	posi,vt	eller	nega,vt	 Nega,vt	

35%	

50%	

15%	

Sammanfattning!
 
!  Föräldrar till pojkar är både 

mer positiva och mer 
negativa till pojkarnas 
skärmtid än föräldrar till 
flickor som i högre 
utsträckning uppger att de 
varken är mer positiva eller 
negativa.  

!  På det hela taget, överväger 
de positiva känslorna 
framför de negativa både 
för pojkar och flickor. 

På det hela taget, hur ser du på ditt yngsta barns skärmtid?!
!

Pojkars skärmtid väcker mer känslor än flickors!
n= 1382!
!



27%!

8%!

49%!

30%!

35%!

42%!

38%!

50%!

44%!

1%!

2%!

29%!

7%!

10%!

3%!

32%!

6%!

50%!

34%!

26%!

41%!

38%!

57%!

38%!

3%!

3%!

33%!

5%!

7%!

2%!

Social samvaro med kompisar!

Social samvaro med familj!

Bättre språkutveckling!

Stöd i skolarbetet och lära sig räkna/läsa/skriva!

Förbättra sin kreativitet!

Öka allmänbildningen!

Egen informationssökning!

Förströelse och avkoppling!

Utveckla sin fantasi!

Förbättra sin rörlighet!

Motion och rörelse!

Förberedelse för skola/framtida arbetsmarknad!

Något annat, vad?!

Ingenting!

Tveksam, vet ej!

Vilka positiva effekt ser du av ditt yngsta barns skärmtid?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  Föräldrar ser lika många 

positiva effekter av pojkars 
och flickors skärmtid, 
däremot skiljer de sig åt lite 
grand. 

!  De positiva effekterna bland 
flickor har främst att göra 
med förströelse och 
avkoppling, bättre 
språkutveckling och öka 
allmänbildningen. 

!  Även bland pojkarna har de 
positiva effekterna att göra 
med förströelse och 
avkoppling och nästan lika 
många med bättre 
språkutveckling. På tredje 
plats kommer istället att 
utveckla sin fantasi. 

Flera positiva effekter av skärmtiden!
n= 1382/flera svar möjliga!
!



7%!

21%!

39%!

17%!

15%!

2%!

1%!

9%!

49%!

25%!

12%!

3%!

Alltid!

Ofta!

Ibland!

Nästan aldrig!

Aldrig!

Tveksam, vet ej!

Har det någon gång hänt att du haft dåligt samvete över att ditt barn !
tillbringar för mycket tid framför skärmen?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  Föräldrarna uppger att de i 

högre utsträckning har 
dåligt samvete för den tid  
pojkar tillbringar framför 
skärmen än för den tid 
flickor gör det. 

 

Större dåligt samvete för pojkars skärmtid än flickors!
n= 1382!
!



5%!

11%!

27%!

23%!

33%!

2%!

0%!

14%!

31%!

31%!

23%!

0%!

Alltid!

Ofta!

Ibland!

Nästan aldrig!

Aldrig!

Tveksam, vet ej!

Har diskussioner kring skärmtid skapat konflikt mellan dig och!
 ditt barn det senaste året?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  Var tredje förälder uppger att 

de aldrig har konflikter 
angående pojkarnas 
skärmtid. 

!  Motsvarande andel bland 
flickor är att var fjärde (23%) 
förälder har konflikter med 
döttrarna. 

!  När vi tittar på frekvensen 
ser vi att konflikterna sker 
oftare med pojkar än med 
flickor. 

 

Mer konflikter angående skärmtid med flickor än med !
pojkar!
n= 1382!
!



2%!

3%!

18%!

29%!

43%!

4%!

0%!

2%!

21%!

33%!

41%!

3%!

Alltid!

Ofta!

Ibland!

Nästan aldrig!

Aldrig!

Tveksam, vet ej!

Har diskussioner kring skärmtid skapat konflikt mellan dig!
 och din partner det senaste året?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  Diskussioner kring skärmtid 

skapar sällan konflikter 
mellan föräldrar. Drygt fyra 
av tio uppger att de aldrig 
har konflikter angående 
detta. 

!  Det är på det hela taget 
ingen skillnad mellan om 
man har pojkar eller flickor. 

Sällan konflikter mellan föräldrar kring skärmtid!
n= 1382!
!



11%!

34%!

53%!

2%!

7%!

23%!

67%!

3%!

Minst en gång i veckan!

Minst en gång i månaden!

Aldrig!

Tveksam, vet ej!

För närvarande, hur ofta pratar du med andra vuxna om barnens skärmtid?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  De flesta föräldrar pratar 

aldrig med andra vuxna om 
barnens skärmtid. 

!  Föräldrar till pojkar pratar 
dock oftare med andra 
vuxna än föräldrar till 
flickor. Nästan varannan 
förälder till pojkar (45%) 
pratar minst en gång i 
månaden eller oftare med 
andra vuxna om barnens 
skärmtid. 

Föräldrar till pojkar pratar oftare om skärmtid med 
andra vuxna än föräldrar till flickor.!
n= 1382!
!



47%	
51%	

2%	

Ja! Nej! Tveksam, vet ej !

38%	

60%	

2%	

Sammanfattning!
 
!  Det är vanligare att hushållet 

har regler för pojkars 
skärmtid (47%) än för 
flickors skärmtid (38%). 

Har ni regler i ert hushåll för barnets skärmtid?!

Det är vanligare att pojkar har regler för skärmtid än !
att flickor har det!
n= 1382!
!



89%!

44%!

44%!

16%!

32%!

26%!

6%!

4%!

79%!

53%!

40%!

17%!

25%!

30%!

8%!

0%!

Bestämmer hur mycket tid de får vara framför skärmen!

Bestämmer vilka spel de får spela!

Bestämmer vilka appar de får ladda ned!

Bestämmer var i hemmet de får spela!

Bestämmer vad de får ta med sig utanför hemmet!

Bestämmer vad de gör när de har kompisar hemma!

Något annat, vad?!

Tveksam, vet ej!

Du svarade att ni har regler för barnets skärmtid. Hur ser de ut?!

Pojke! Flicka!

Sammanfattning!
 
!  Generellt kan vi se att den 

viktigaste regeln har att 
göra med hur mycket tid 
barnet får vara framför 
skärmen, följt av vilka spel 
de får spela och vilka appar 
de får ladda ned. 

!  Pojkar har fler regler än 
flickor. 

!  Flickorna har oftare regler 
kring vilka spel de får spela 
och pojkarna har oftare 
regler kring vad de får ta 
med sig utanför hemmet.  

Pojkar har fler regler än flickor!
n= 580, de som har regler kring skärmtid/flera svar möjliga!
!
!

Bestämmer hur mycket tid de får vara 
framför skärmen !



56%	

42%	

2%	

Ja	 Nej	 Tveksam,	vet	ej		

47%	
52%	

1%	

Sammanfattning!
 
!  En majoritet av föräldrar till 

pojkar uppger att de någon 
gång oroat sig för hur 
skärmtiden påverkat sonen. 
Andelen är lägre bland de 
föräldrar som har döttrar. 

Har du någon gång oroat dig över hur skärmtiden påverkar 
ditt yngsta barn?!

Oron är större för hur skärmtiden påverkar pojkar än !
flickor!
n= 1382!
!




