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Problemformulering och syfte
Svenskar är de som motionerar mest i europa, men samtidigt är 
svenska barn de mest stillasittande i norden. Barn och ungdomars 
fysiska aktivitet har minskat med 12-30% sedan år 2000. Detta 
leder till att de sitter stilla i en allt för stor utsträckning, ibland så 
mycket som 9h per dag, något som kan medföra vissa hälsorisker. 
Den främsta orsaken till detta är överkonsumtionen av skärmtid 
bland barn och ungdomar. Denna studie syftar till att undersöka 
ungdomars skärmvanor och hur skärmtid kommuniceras visuellt.
 

Metod och material
Studien baseras på en enkätundersökning och visuell research. 
Dessa metoder avser att samla in data kring ungdomars rådande 
skärmvarnor och undersöka hur ett urval mobilapplikationer kom-
municera spenderad skärmtid visuellt.  

Huvudresultat
Resultatet visar att ungdomar spenderar stora mängder tid vid 
skärmen dagligen, och att de inte väljer att ta regelbundna pauser 
under dessa perioder. Resultatet visar även att vissa applikationer 
som syftar till att hjälpa oss hantera vår skärmtid inte fungerar som 
effektiva hjälpmedel då den visuell kommunikationen är bristfällig.   

Nyckelord
Genus, Skärmtid, Skärmvanor, Stillasittande, Ungdomar, Visuell 
kommunikation.
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Det bedöms att fysisk aktivitet hos barn och unga minskar risken 
för övervikt samt påverkar den motoriska och kognitiva utveck-
lingen (Socialstyrelsen, 2018). Fysisk aktivitet främjar även den 
psykosociala hälsan och minskar risken för kroniska sjukdomar i 
det vuxna livet (ibid.).

Daglig fysisk aktivitet som underskrider 60 minuter anses vara bri-
stande enligt rådande nationella rekommendationer för barn och 
ungdomar (Socialstyrelsen, 2018). Dessa inkludear även tre tillfäl-
len per vecka av hög fysisk och muskelstärkande aktivitet (ibid). 
Svenskar är de som motionerar mest i europa (Danderyds Sjukhus, 
2015), men samtidigt är svenska barn de mest stillasittande i nor-
den (Eriksson et al., 2017). Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) 
är var fjärde elvaåring i Sverige för passiv i vardagen (ibid.). Detta 
diskuterar även professor Hellenius (2015) som menar att stilla-
sittande är lika farligt som rökning (Danderyds Sjukhus, 2015).

Stillasittande är ett dosberoende problem vilket innebär att ju mer 
stillasittande vi är desto större risk löper vi att drabbas av kroniska 
sjukdomar (Ploeg et al., 2012). Ploeg (2012) visar på att de som är 
stillasittande mer än elva timmar per dygn löper 30% större riska 
att dö i förtid än de som är stillasittande mindre än fyra timmar per 
dygn. Vidare visar Ploegs 3 åriga studie att 7% av de dödsfall som 
rapporterades orsakades av stillasittande (ibid).

Det ökade stillasittandet är något som uppmärksammas mer och 
mer (Generation pep Sweden, 2019). Enligt studier dödar en pas-
siv livsstil fler personer än fetma varje år (Eriksson, 2015) och är 
en av de största orsakerna till ökade folkhälsosjukdomar (Dagens 
Samhälle, 2018). Det är både barn, unga och vuxna som drabbas, 
men problemet ökar hos de yngre generationerna som sitter stilla i 
genomsnitt 9 timmar per dag (Pihlblad, 2018).

Barn och ungdomars fysiska aktivitet har minskat med 12-30% se-
dan år 2000. Detta påvisade Raustorp & Fröberg (2018) som år 
2000 inledde en studie på elever från sex skolor i Sverige, för att 
mäta deras fysiska aktivitet. Samma mätning utfördes år 2017 där 
den insamlade datan visade på en markant minskad fysisk aktiv-
itet. Minskningen tros vara relaterad till den dramatiska ökningen 
av tid som barn och ungdomar spenderar vid olika skärmar (ibid). 
De skärmaktiviteter som är mest vanligt förekommande under den-
na skärmtid är tv- och datorspel, film- och tv program samt sociala 
medier (Statens medieråd, 2017). Rapporten visar att så mycket 
som 98% av pojkar och 97% av flickorna spelar i åldrarna 9-12 år 

1.0 Inledning
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spelar dator, tv, och/eller spel på surfplatta (ibid). Skärmaktiviteter 
är något som upptar barn och ungas tid och engagemang i varda-
gen, vilket leder till att de fysiska aktiviteterna bekostas. Ser man 
till ungdomar i åldrarna 13-16 år som spelar tv & datorspel mer än 
fem timmar per dag, uppger 56% att de sällan eller aldrig tränar 
eller utövar någon form av sport (Statens medieråd, 2017). 

Trots att problematiken med stillasittande uppmärksammas allt 
mer så är informationen om dess specifika hälsorisker inom dator 
och tv-spelsbranschen bristfälliga (Microsoft, 2019) Information 
om hälsorisker kopplat till spelande förekommer delvis men är svår 
att tillgå den aktivt måste sökas fram på exempelvis producentens 
hemsidan där den kan förtydligas under support-sektionen (ibid.).

Det är viktigt att känna till den inverkan som skärmarna har på våra 
liv. Anders Hansen (2019), överläkare i psykiatri, menar att skär-
men gör oss ointresserade av våran omgivning och stör vår koncen-
tration och sömn. Vidare förklarar överläkaren hur en skärm i form 
av exempelvis en mobiltelefon kan agera störande bara genom av 
att finnas i våran närvaro då den ständigt tillkallar vår uppmärksam-
het (ibid.). Enligt barnläkare Åse Victorin (2017) är den överdrivna 
tid som barn och ungdomar spenderar framför en skärm skadlig för 
deras kognitiva och empatiska utveckling, då den berövar dem om 
tid som bör spenderas i det verkliga livet och i kontakt med andra 
(Strålskyddsstiftelsen, 2017). Vidare förklarar barnläkaren att det 
är dom känsliga första åren som är viktiga då det är under den 
tiden som empatin grundas genom anknytning och social interak-
tion. Skärmar kan störa detta och leda till en sämre språkinlärning 
(ibid.). I kontrast till detta hävdar Pia Sundqvist (2019), forskare vid 
Karlstad universitet, att kommersiella dator och tv-spel bidrar till 
en ökad skicklighet i att utveckla det engelska vokabuläret bland 
ungdomar. Detta presenterar forskaren i en studie som omfattar 
över 1000 ungdomar i åldrarna 15-16 år, där hon även konstaterar 
att det inte handlar om vilken typ av spel som spelas, utan den 
mängden tid man väljer att spela är det som bidrar till inlärningen 
(ibid.).

Detta arbetet grundar sig på FN:s (2015) 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Undersökningen inriktar sig på mål 3 för ökad hälsa och 
välbefinnande som avser att säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar. Det är viktigt att genom visuell 
kommunikation uppmärksamma stillasittande. Studien bidrar till 
ny kunskap då den ger fördjupad förståelse om problematiken och 
hur den kommuniceras.
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Ur ett genusperspektiv undersöka ungdomars skärmvanor och om 
de nås av kommunikation gällande skärmtid och hur den kommu-
niceras visuellt.

1.1 Syfte

1.2 Frågeställningar

1.2.1 Avgränsningar

- Hur ser ungdomars skärmvanor ut?
- Hur kommuniceras skärmtid med hjälp av ett urval olika mobilap-
plikationer?

Det finns avgränsningar i form av att undersöka ungdomar inom 
gymnasieskolan. Det finns även en avgränsning i att undersöka de 
tre populäraste applikationerna i Google Play Store under sökordet 
skärmtid.
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2.0 Teori

För att analysera och tyda resultatet av undersökningen så presen-
teras här olika teorier, perspektiv samt tidigare forskning.

Fagerström (2013) belyser att genusperspektivet av olika skäl inte 
har varit lika närvarande inom designforskning (Fagerström, 2013). 
För att förstå genusforskning inom designområdet så behöver man 
uppmärksamma erfarenheter inom konsthistorien. Sedan 1970-ta-
let har historiker kritiserat hur manliga konstnärer har uppmärk-
sammats på bekostnad av kvinnor (ibid.). Orsaken till kvinnors mar-
ginalisering inom konsten är mångfacetterad (ibid.). Kvinnorna var 
länge utestängda från konstens institutioner, utbildningar och från 
de viktiga nätverk av konstnärer, gallerister och kritiker som domin-
erades av män (ibid.).

Enligt Fagerström (2013) används begreppet genus vanligen för att 
beteckna det som ibland kallas för socialt eller kulturellt konstruer-
at kön då det biologiska ordet kön redan är etablerat (Fagerström, 
2013, s.20). Det centrala i begreppet är konstruktion, vilket innebär 
att genus uppfattas som något konstruerat och inte av naturen 
givet utan hela tiden något ombytligt som präglas av sociala och 
kulturella relationer, där den relationella aspekten är av vikt (ibid). 
Författaren nämner att det enligt många är de mellanmänskliga 
genusrelationerna, präglade av de för dagen aktuella uppfattnin-
garna om feminint och maskulint, som påverkar och styr makten 
och intressebalansen i vårt samhälle (ibid).

Vidare nämner författaren att i samband med genus används be-
greppet genusssystem. Detta kan användas för att antyda till hur 
genus struktureras som en helhet, där helheten kan beskrivas som 
en viss genusordning i ett samhället (Fagerström, 2013). Genussys-
temet kan betraktas utifrån två grundläggande förutsättningar. Den 
första är dikotomi:manligt och kvinnligt bör hållas isär, den andra 
är hierarki:mannen utgör allmängiltiga normer (ibid.). Sammanfat-
tningsvis menar Fagerström (2013) att genusforskning handlar om 
att utforska makt och maktrelationer genom att debattera kring ak-
tuella dikotomier och hierarkier (ibid.).

När man talar om genus i relation till spelvärlden menar Hirdman & 
Kleberg (2015) att kvinnlighet inte går ihop med de sätt som spel 
vanemässigt och tvångsmässigt kodas maskulint. Detta trots att 
nästan hälften av alla som spelar datorspel är kvinnor (Hirdman 
& Kleberg, 2015). Författarna menar att de kvinnor som spelar ris-
kerar att framstå som “okvinnliga”, samt att normen inom området 
datorspel är maskulinitet och manskraft (ibid.).

2.1 Genusperspektiv
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För att förstå meningen av visuell etik så måste den först förtydli-
gas. Det visuella syftar till bilder och föreställningar, medans etik 
syftar till studier om vad som anses vara rätt och fel (Newton, 2011). 
Visuell etik utgörs av studier som belyser hur vi skapar bilder och 
använder dem för att kommunicera med andra men även med oss 
själva på ett rätt eller felaktigt sätt. Studierna utgörs också av hur 
bilder får oss att tycka, tänka, känna och tolka dess mening på gott 
och ont (ibid.).

Visuell etik handlar dock inte bara om digital etik eller om hur san-
ningsenlig reklam, journalism eller informationsspridning i media 
är, det handlar om kommunikationens “själ” och dess fundamen-
tala mening. Med “själ” menas en immateriell entitet som gör det 
möjligt att identifiera vad något är, för att sedan fatta beslut utifrån 
den kunskapen (Newton, 2011).

Newton (2011) påvisar att etiken kring det visuella baseras på 
makt och hur den utövas. Makten är det som kan avgöra om något 
eller någon är synlig eller osynlig och hur sannolikt det är att det 
kommer uppmärksammas. Om man exempelvis väljer att placera 
låginkomsttagare i en viss del av en stad så kan man hindra dem 
från att bli uppmärksammade (Newton, 2011). Om vi i vår vardag 
inte kan se något, så kan vi enkelt avfärda dess existens eller åt-
minstone dess betydelse. Visuell etik handlar om hur vi väljer att 
använda makten hos bilder och hur vi på ett ansenligt sätt brukar 
den i relation till oss själva och andra (ibid.).

Lester (2018) definierar etik inom det visuella som en balans mel-
lan personliga värderingar och ett unikt yrkesrelaterat ansvar som 
visuell kommunikatör (Lester, 2018). Vidare menar författaren att 
en kommunikatör är någon som sprider övertygande budskap. Men 
yrkesrollen som kommunikatör är utmanande och man förväntas 
vara subjektiv och objektiv, känslokall och emotionell, passiv och 
engagerad, allt på samma gång (ibid.). 

Enligt Lester (2018) är det etik som möjliggör att dessa förväntnin-
gar kan uppnås och att de arbete som utförs kan gynna alla (ibid). 
Författaren poängterar att utövandet av etik grundar sig i en per-
sonlig, intellektuell och progressiv utveckling. Det gäller även att ha 
förståelse om hur personliga värderingar och plikttrogna handling-
ar kan komma att att påverka hur vi agerar och hur vi förväntas att 
agera (ibid.).

2.2 Visuell etik
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Perceptionsteorin baserar sig på neurologiska undersökningar och 
psykologiska principer för att studera effekten av visuell kommu-
nikation (Barry, 2011). Författaren förklarar begreppet perception 
inom kommunikationsteorin genom att beskriva hur all tolkning 
av kommunikation är kopplat till känslor, speciellt visuell kommu-
nikation som är beroende av respons i form av känslor. Baserat 
på upptäckterna inom den neurologiska forskningen så kan vi inte 
längre anta att en individs respons till det visuella sker medvetet, 
eller logiskt (ibid.). 

Forskningen antyder snarare på att visuella intryck bearbetas 
omedvetet och med viss möjlighet utgör grunden för framtida han-
dlingar. Utvecklingsmässigt så har vi lärt oss att barn och ungdo-
mar för argument som först och främst baseras känslor. Sättet som 
de tänker och agerar på gör dem mycket mottagliga för intryck och 
känslor som förmedlas i det visuella (Barry, 2011). Av denna anled-
ning har perception en avgörande roll för alla områden inom kom-
munikation, speciellt visuell kommunikation (ibid.). 

Vidare menar författaren att rent neurologiskt så sker känslomäs-
sig inlärning omedvetet och leder till att vi åtar oss nya attityder, 
tankar och beteenden. Inlärda känslor utgör grunden för percep-
tuella föreställningar om framtiden. Trots att känslor och logiskt 
tänkande oskiljaktigt utgör grunden för teorin, kan och går ibland 
känslor före logiskt tänkande (Barry, 2011).

Vi nås konstant av samma budskap om hur grym våran värld är 
genom media. Vi väljer att upprepade gånger se samma film eller 
spela samma datorspel för att de stimulerar våra behov. Trots detta 
är det viktigt att ha förståelse för hur den känslomässiga inlärnin-
gen genom olika typer av media är omedveten och pågår konstant 
(Barry, 2011).

2.3 Perceptionsteori

“Images allow us to choose among repertoires of previous-
ly available patterns of action and optimise the delivery of 
the chosen action.” (Damasio, 1999, s.24)
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För att kunna utföra denna undersökning kommer två metoder 
att använda, detta kallas ibland för metodtriangulering (Ekström 
& Larsson, 2010). Den första var en kvantitativ metod i form av 
en fysisk enkätundersökning där ungdomar besvarade frågor gäl-
lande deras skärmvanor. Den andra metoden var en kvalitativ un-
dersökning i form av en visuell research, detta för att att få en dju-
pare förståelse kring vilka visuella kommunikationsmetoder som 
används för att förmedla budskap om skärmtid och skärmvanor.

3.0 Metod

En metod som användes för att samla in material var en surve-
yundersökning i form av en fysisk enkät som delades ut i tre styck-
en gymnasieklasser. Syftet med en enkät är att på ett kvantitativt 
sätt undersöka grupper som man annars inte kan observera direkt 
(Ekström & Larsson, 2010). Målet är att samla in kunskap kring 
deras attityder och beteenden (ibid.). Enkäten avsåg att besvara 
frågeställningen Hur ser ungdomars skrämvanor ut? 

Tekniken som användes för att generera urvalet kallas för typur-
val. Med detta menas att de deltar i undersökningen utgör det som 
för gruppen anses vara typiskt (Ekström & Larsson, 2010). Urvalet 
bestod därför av 70 elever från tre olika klasser på Hedbergska 
gymnasiet i Sundsvall. Urvalet syftade till att representera den pop-
ulation som undersökningen vill uttala sig om, svenska ungdomar. 
Deltagarnas ålder varierade mellan 16 - 20 år vilket överensstäm-
de med undersökningens målgrupp. Materialet bestod bland annat 
av ett urval symboler från PEGI (Pan European Game Information) 
som har till syfte att informera om ett spels innehåll och grafiska 
natur (PEGI, 2017).

3.1 Enkätundersökning

3.1.1 Material och urval
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Enkäten bestod av 11 frågor (bilaga 7.1) och tog cirka 10 minut-
er att genomföra. Undersökningen utfördes den 25 februari 2019 
på plats i 3 olika klassrum på Hedbergska Gymnasiet i Sundsvall 
under ordinarie lektionstid. Den för stunden ansvarige läraren 
närvarande med hade inget inflytande på deltagandet som var friv-
illigt och individuellt. Respondenten uppmuntrades att besvara så 
många frågor som möjligt men hoppa över de frågor som upplevdes 
för svåra. Deltagaren ombads att endast efterfråga om hjälp från 
informanten. På den avslutande frågan i enkäten ombads deltagar-
na att gissa symbolernas betydelse. Ingen av deltagarna fick veta 
symbolernas undertexter, ursprung eller om de hade kopplingar till 
någon typ av media.

I undersökningen förekom inget externt bortfall då alla av de 70 
tillfrågade valde att delta. Det förekom en del interna bortfall. Med 
internt bortfall menas att en deltagare har valt att hoppa över en 
eller flera frågor (Ekström & Larsson, 2013). Det finns två vanliga 
skäl till att en deltagare väljer att hoppa över frågor. Den första 
är att frågan är för svår eller av för personlig karaktär. Det andra 
är att frågeformuläret blir för långt och deltagaren helt enkelt inte 
orkar bemöda sig med att svara på alla frågor (ibid). I denna un-
dersökning förekom det bortfall i relation till frågan VIlken av des-
sa skärmaktiviteter skulle du säga att du ägnar dig mest åt? Ran-
gordna 1, 2, 3, 4 där 1=mest. Detta berodde förmodligen på att 
respondenten inte helt förstod frågan. Bortfallet innebar dock inte 
att de övriga svaren ströks ur analysen, då deltagaren uppgav att 
de spenderade tid framför skärmar i övriga frågor vilket gjorde övrig 
data relevant. 

I enkäten förekom alternativet att identifiera sig som ickebinär. 
Dessa svar räknades sedan som bortfall då gruppen var kraftigt 
underrepresenterade. De insamlade svaren utgjorde inte tillräck-
ligt stor kvantitativ data för att kunna uttala sig om gruppen som 
helhet.

3.1.2 Genomförande

3.1.3 Bortfallsproblem
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Med validitet och reliabilitet menas att uppgifterna som underbyg-
ger argumenten ska vara giltiga och tillförlitliga. Argumentet är giltigt 
om det har med saken att göra, och tillförlitligt om uppgifterna som 
anges är korrekta (Ekström & Larsson, 2013). Enkätundersöknin-
gen baserades endast på frågor som var kopplade till uppsatsens 
frågeställningar och teorier. Urvalet bestod av ungdomar i åldrarna 
16 - 20 år, vilket medförde en god tillförlitligheten i att ungdomarna 
uppgav korrekta svar. Med detta sammantaget kan det diskuteras 
för att undersökningen höll god validitet och reliabilitet.

Den visuella researchen baserades på ett urval applikationer från 
Google Play Store. Sökordet som användes var skärmtid, detta för 
att undersöka om det förekom några applikationer på svenska. Då 
inga applikationer på svenska påträffades övergick urvalet till de 
tre populäraste engelskspråkiga apparna. Populariteten avgjordes 
med hjälp av det interna rankingsystemet på Google Play Store där 
applikationer med fyra stjärnor eller fler i omdöme valdes ut för 
undersökningen.

Den metod som användes för att samla in visuellt material var en 
visuell research. Syftet med metoden är att med hjälp av bildma-
terial exempelvis undersöka aspekter av det sociala livet (Rose, 
2016) Undersökningen avsåg att besvara frågeställningen Hur 
kommuniceras skärmtid med hjälp av ett urval mobilapplikationer?

3.1.4 Validitet och reliabilitet

3.2.1 Material och urval

3.2 Visuell research
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Inledningsvis installerades de utvalda applikationerna på en an-
droid-telefon för att insamlingen av det visuella materialet skulle 
kunna hämtas direkt ur appen med hjälp av skärmdumpar. Applika-
tionerna analyserades genom att de användes under en kortare 
period för att undersöka deras funktioner och gränssnitt. Under 
användandets gång togs skärmdumpar för att representera upplev-
elsen. Undersökningen av det visuella materialet tog stöd i ett for-
mulär som bestod av följande frågor:  

• Vilka förkunskapskrav finns?
• Hur användarvänlig bedöms applikationen vara?
• Hur kommuniceras mängden spenderad skärmtid?
• Är budskapen lätta att tyda?
• Är applikationen aktiv eller passiv i sin kommunikation?
• Upplevs applikationen relevant till sitt syfte att kommunicera 

skärmtid?

3.2.2 Genomförande
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4.1 Resultat enkät

Fördelning av deltagare:

4.0 Resultat och analys
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Händer det att du spenderar mer än 1 timme 
vid en skärm utan att ta en paus?
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Om ja, förekommer det dagligen?
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Nås du av information om hur mycket tid du 
spenderar vid en skärm? (t.ex. genom spel 
eller appar)

Det framgår att kvinnor är mer mottagliga för informationenen än männen.
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Brukar du själv ta reda på hur mycket tid du 
spenderar vid en skärm? (t.ex. genom spel 
eller appar)

Resultatet visar att fler kvinnor än män kontrollerar sin konsumtion av skärmtid.
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Har du fått information om att överdrivet 
stillasittande medför vissa hälsorisker?
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Rangorning 1
Antal: 69

SPEL
Kvinnor: 2,5%
Män: 39%

FILM/SERIER
Kvinnor: 17,5%
Män: 15%

SOCIALA MEDIER
Kvinnor: 80%
Män: 46%

LÄSNING
Kvinnor: 0%
Män: 0%

VIlken av dessa skärmaktiviteter skulle 
du säga att du ägnar dig mest åt? 
Rangordna 1, 2, 3, 4 där 1=mest
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Rangorning 2
Antal: 52

SPEL
Kvinnor: 9%
Män: 35%

FILM/SERIER
Kvinnor: 70%
Män: 18%

SOCIALA MEDIER
Kvinnor: 18%
Män: 41%

LÄSNING
Kvinnor: 3%
Män: 6%
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Rangorning 3
Antal: 52

SPEL
Kvinnor: 40%
Män: 29%

FILM/SERIER
Kvinnor: 9%
Män: 65%

SOCIALA MEDIER
Kvinnor: 9%
Män: 6%

LÄSNING
Kvinnor: 42%%
Män: 0%
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Rangorning 4
Antal: 52

SPEL
Kvinnor: 42%
Män: 0%

FILM/SERIER
Kvinnor: 3%
Män: 0%

SOCIALA MEDIER
Kvinnor: 0%
Män: 6%

LÄSNING
Kvinnor: 55%
Män: 94%
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Undersökningen visar på att ungdomarna spenderar stora mängder 
tid vid skärmen och att de tenderar till att inte ta regelbundna paus-
er från de olika skärmaktiviteterna. Det framgår också av resultatet 
att detta är något som förekommer dagligen. Resultatet visar att 
de huvudsakliga skärmaktiviteterna skiljer sig mellan könen. Kvin-
nor ägnar sig i högre utsträckning åt aktiviteter som sociala medier 
och läsning, medans män ägnar mer tid åt spel och filmer. 80% 
av kvinnorna svarar att de ägnar mest tid åt sociala medier. Bland 
männen förekom en mer varierad fördelning då 44% ägnar mest 
tid åt sociala medier och 37% åt spel. Den aktivitet som kvinnorna 
ägnar minst tid åt är spel varpå männen ägnar minst tid åt läsning.   

Att fler män än kvinnor väljer spel som sin huvudsakliga skärmak-
tivitet kan kopplas till genusteorin där Hirdman & Kleberg (2015) 
menar att kvinnlighet inte är förenligt med de sätt som datorspel 
vanemässigt och tvångsmässigt kodas maskulint. Tolkningen kan 
då göras att de kvinnor som väljer datorspel som sin huvudsakliga 
skärmaktivitet riskerar att framstå som “okvinnliga” då den tydliga 
normen inom området utgörs av män och handlar om manlighet 
och manskraft (ibid.).

Vidare visar undersökningen att fler kvinnor än män nås av någon 
form av kommunikation gällande spenderad skärmtid. Båda parter 
uppger att de i stor utsträckning spenderar mer än 1h framför en 
skärm utan att ta en paus. 74% av männen och 60% av kvinnor-
na svarar att detta är något som förekommer dagligen. Det går att 
urskilja ett mönster i resultaten då 90% av kvinnorna uppger att 
de nås av information gällande spenderad skärmtid och att hälften 
aktivt uppsöker den själv. Detta i kontrast till männen då 70% anger 
att dom nås av informationen men endast en fjärdedel uppsöker 
den aktivt själv.   

Vad vi ser påverkar hur vi agerar, reagerar och underbygger vårt 
beslutsfattande. Om vi i vår vardag inte ser något så är den lätt 
att avfärda dess betydelse eller existens (Newton, 2011). Det kan 
därför tolkas att individer som tar mer regelbundna pauser gör det-
ta för att de, precis som Newton (2011) hävdat, nås av kommu-
nikationen om spenderad skärmtid (ibid). Skola och nyhetskällor 
är enligt undersökningen de huvudsakliga informationskällorna 
gällande stillasittandets hälsorisker. Något som kan noteras är att 
ingen uppger att de nås av informationen genom kamrater.

I resultatet av undersökningen framgår det att männen uppger 
flest svar som överensstämmer med de olika symbolernas faktiska 

4.1.1 Analys
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mening. Att män är de som ger mest korrekta svar kan kopplas till 
perceptionsteorin där Barry (2011) förklarar att inlärning genom oli-
ka typer av medier är omedveten och pågår konstant. Då män utgör 
de som spelar mest spel av ungdomarna kan det antas att deras 
perceptuella inlärning av dessa symboler har skett i en högre grad 
då dessa används inom dator och tv-spelsbranschen.
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4.2 Resultat visual research

Skärmdump av applikation - My Phone Time
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Skärmdump av applikation - Usage Time
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Skärmdump av applikation - Your Hour



31

Resultatet av undersökningen tyder på att de applikationer som är 
utformade för att bevaka och rapportera om skärmtid är svårtill-
gängliga. Majoriteten är författade på engelska för att kommunic-
era sina textbaserade budskap. Gemensamt för de flesta apparna 
är att de använder ett simpelt men inte övertygande visuellt språk. 
Lester (2018) menar att en kommunikatörs uppgift är att sprida 
just övertygande budskap. Sett ur ett etiskt perspektiv kan tolk-
ningen göras att applikationerna inte möter dessa förväntningar. 
I sökningen på Google play store anträffades ingen applikation på 
svenska trots sökordet skärmtid. Det förekom å andra sidan en stor 
mängd träffar på olika typer av spel, något som kan anses vara 
kontraproduktivt och inte relevant till sökordet. 

Ser man till de tre populäraste applikationerna så kräver samtliga 
en manuell aktivering för att de ska gå att använda. Den initiala up-
plevelsen kan därför uppfattas komplicerad och något omständig, 
vilket skulle kunna leda till att potentiella användare inte fullföljer 
detta steg. Detta kan kopplas an till perceptionsteorin där Barry 
(2011) menar att känslomässig inlärning sker omedvetet och led-
er till att vi åtar oss vissa attityder. Författaren menar att känslor 
och logiskt tänkande utgör grunden för perception, men att känslor 
ibland kan och rent av går före det logiska (ibid.). Om vi i det visuella 
bemöts av något som känns omständigt eller besvärande kan detta 
resultera i att vi fattar besult baserat på de vi känner för stunden.

Ser man till den visuella kommunikationen visar undersökningen 
att Your Hour och Usage Time använder ett formspråk som till synes 
är väldigt avskalat och visar användarens rådata över spenderad 
skärmtid. Datan är relevant men presenteras på ett opedagogiskt 
och svårtolkat sätt, vilket kan göra att den blir svår att ta till sig. 
Your Hour använder sig bitvis av en lekfull kommunikation som in-
formerar om vissa effekter av överdriven skärmtid. Appen använder 
en skala för att gradera användarens skärmtid med ord som ex-
empelvis addicted eller obsessed. Appen har ytterligare funktioner, 
men dessa ligger dolda i undermenyer. 

Undersökningen visar att två av de tre utvalda applikationerna an-
vänder sig av annonser. Dessa annonser består av reklam för olika 
spel och uppmanar användaren att prova på det, något som kan 
anses kontraproduktivt i relation till appens syfte. Detta kan kop-
plas an till visuell etik där Newton (2011) menar att etik handlar om 
makt och hur vi väljer att utöva den. Den som besitter denna makt 
kan påverka om något ska vara synligt eller osynligt, och påverka 
hur sannolikt det är att det kommer uppmärksammas.  

4.2.1 Analys
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Endast My Phone Time använde sig av ett visuellt utförandet som 
uppfattades användarvänligt och lättöverskådligt. Appen skickar 
även tydliga meddelanden när den maximala mängden skärmtid 
är uppnådd som notifikationer i låsskärmen, något som de andra 
två apparna till synes inte gjorde. Något som har noterats är att 
ingen av de utvalda applikationerna presenterade någon form av 
data över användarens fysiska aktivitet.
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Den tydligaste slutsatsen som kan dras är att ungdomars skärmva-
nor är ohälsosamma. Detta blir tydligt om man ser till socialstyrels-
ens rekommendationer om att ta regelbundna pauser för att före-
bygga långvarigt stillasittande. Detta är något som de tillfrågade 
uppger att de inte gör och att det är en vana som förekommer 
dagligen. Ungdomarnas skärmvanor och skärmaktiviteter skiljer sig 
mellan könen. Männen tycks prioritera mer tid vid interaktiva och 
underhållande skärmaktiviteter i större utsträckning än kvinnorna. 
Detta tar dock inte ifrån det faktum att båda parterna spenderar 
stora mängder tid framför skärmen dagligen.  

Ytterligare en slutasts som kan dras är att ungdomarna nås av 
information kring stillasittande och skärmtid men hur budskapet 
kommuniceras tycks vara bristfälligt. Detta blir tydligt då resultatet 
visar denna information inte tycks påverkar deras skärmvanor an-
märkningsvärt. Informationen misslyckas knyta an till ungdomarna 
av en eller annan anledning. En anledning till detta skulle kunna 
vara att informationen inte tilltalar målgruppen eller att de inte kan 
identifiera sig med avsändaren. Detta blir uppenbart då kamrater 
och vänner inte agera som avsändare då överdriven konsumtion 
av skärmtid kan ses norm bland ungdomar idag. Det kan därför 
argumenteras för att ungdomarna inte för diskussioner kring deras 
skärmvanor med varandra. Newton (2011) menar att hur vi lever 
och samspelar med varandra påverkas av det visuella, och att vad 
vi ser och kommer ihåg påverkar hur vi kommunicerar med varan-
dra i livet (Newton, 2011). 

Den tydligaste slutsatsen som kan dras är att applikationerna 
inte fungerar som hjälpmedel. Detta baseras på två fundamen-
tala problem. Det första problemet är att apparna till största del 
endast fungerar som en informationskälla som redovisar använ-
darens skärmtid. Informationen är väldigt exakt och visar rådata 
över mängden tid vi spenderar i olika applikationer. Detta kan till 
synes vara bra om det som önskas är en generell överblick av sin 
skärmtid. Men om det som eftersöks är ett faktisk hjälpmedel så 
misslyckas dessa då de inte kommunicerar några konkreta verktyg 
eller råd. Det vi ser är endast hur våra vanor och ovanor upprepas 
från dag till dag. Det kan även argumenteras för att apparna ställer 
krav på vissa förkunskaper, då de inte presenterar någon informa-
tion om vad som anses vara för mycket skärmtid. Exempelvis kan 

5.1 Hur ser ungdomars skärmvanor ut?

5.2 Hur kommuniceras skärmtid med hjälp 
av ett urval mobilapplikationer?

5.0 Slutstas och slutdiskussion
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fem timmar ha olika innebörd beroende vem de avser. 

Det andra problemet är att applikationerna på ett eller annat sätt 
misslyckas med att förmedla ett övertygande budskap. Det kan 
argumenteras för att budskapet bör ha effekten att förändra an-
vändarnas inställning och minimera den mängd tid de spenderar 
vid skärmen. För att uppnå detta skulle applikationen kunna anspe-
la på användarens känslor och på så sätt hjälpa till att förändra 
vanemönster och minska minska skärmtiden. Detta blir speciellt 
viktigt om målet är att uppnå denna förändring hos barn och ungdo-
mar. Vi har genom våran utveckling lärt oss att barn och ungdomars 
sätt att tänka på och föra argument är starkt förknippade till deras 
känslor. Detta gör dem mycket mottagliga för intryck som förmed-
las med hjälp av känslor i det visuella (Barry, 2011).

Under enkätundersökningen uppmärksammades ett problem gäl-
lande dess genomförande. Flertalet elever samtalade mellan bänk-
raderna om vad som ansågs va rätt eller fel svar, trots att de i inled-
ningen fick veta att det inte finns något direkt facit på formuläret. 
Enkätundersökningen var anonym och individuell, men genom-
fördes öppet i ett klassrum där eleverna satt tätt intill varandra. 
Det kan antas att detta var en bidragande faktor till att deltagar-
na diskuterade de olika svarsalternativen. Det hade varit önskvärt 
att eleverna satt längre från varandra alternativt försetts med en 
avskiljare för att försöka minska samtal sinsemellan.

Under besöket hos klasserna noterades att varje elev blivit tillde-
lade en egen laptop av skolan, samt att läraren tillhandahöll en slag 
“parkering” där eleverna förvarade sina mobiltelefoner under lek-
tionstid. I samtal med en läraren framkom det att elevernas under-
visningsmaterial huvudsakligen var digitalt. Denne lärare nämnde 
dock att nästan alla elever efterfrågade fysiska exemplar av mate-
rialet om det fanns tillgängligt.

Förslag på vidare forskning inom detta område skulle kunna vara 
att titta närmare på hur ungdomars skärmvanor påverkar deras 
allmänna prestation i skolan. Ett annat intressant område att 

5.3 Slutdiskussion
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 undersöka skulle va om push-notifikationer om skärmtid i populära 
applikationer skulle påverka ungdomars skärmvanor.

I den avslutande fasen av undersökningen uppdagades en po-
tentiell konflikt. Det kan antas att det inte ligger i applikations 
utvecklarnas intresse att bistå med hjälpmedel som reducerar 
skärmtid. Detta skulle kunna resultera i att utvecklarens inkomst-
källa och kundkrets reduceras av deras egna produkter.
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7.1 Enkätmall och enkätfrågor

7.0 Bilagor
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Enkätundersökning - Skärmvanor
Grafisk design och kommunikation
Marcus Ferm, MIUN Sundsvall 2019

Ålder               Jag identifierar mig som

• Vilken av dessa skärmaktiviteter skulle du säga 
att du ägnar dig mest åt? Rangordna 1, 2, 3, 4 där 
1=mest

• Händer det att du spenderar mer än 1 timme vid 
en skärm utan att ta en paus?

• Om ja, förekommer detta dagligen?

• Nås du av information om hur mycket tid du spen-
derar vid en skärm? (t.ex. genom spel eller appar)

• Brukar du själv ta reda på hur mycket tid du spend-
erar vid en skärm? (t.ex. genom spel eller appar)

• Socialstyrelsen rekommenderar en viss mängd 
fysisk aktivitet per vecka mätt i tid, uppskatta hur 
mycket.

• Har du fått information om att överdrivet stilla-
sittande medför vissa hälsorisker?

• Om ja, vart kom den informationen från? (t.ex. 
skolan, familjen, sociala medier, nyheter, .etc)

• Vad tror du att dessa symboler vill uppmärksamma 
dig om? (svara med ett ord)
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7.2 Skärmdumpar i stort format 

My Phone Time
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My Phone Time
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My Phone Time
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My Phone Time
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Usage Time
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Usage Time
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Your Hour
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Your Hour
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Your Hour
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Your Hour
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Your Hour




