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Hur använder sig
unga läsare av alla
enheter?
Under våren 2015 undersökte vi hur unga
vuxna använder olika enheter för medieanvändning under dygnets alla timmar. Genom
en dagboksstudie fann vi likheter med den
stora massan men också en del skillnader
som förenar unga studenter.
En ny typ av enhet gjorde också sitt inträde,
smartklockan som visade sig mer populär
bland vissa användare.
I slutet av maj månad 2015 lät vi åtta unga studenter
använda sig av fem enheter, TV, mobil, smartklocka,
laptop och surfplatta under en tvåveckorsstudie.
Många ägde redan flera av dessa enheter men framförallt smartklockor som är nya på marknaden lät
vi studenterna låna. Möjligheten att kunna studera
användningen av smartklockorna gav oss inblick i
hur ännu en enhet kom att samspela med det tidigare

utbudet. Ingen av studenterna hade tidigare använt
sig av en smartklocka och förväntningarna
karakteriserades av både nyfikenhet och rädsla inför
det potentiellt ökade informationsflödet. För att
belysa hur dessa olika enheter används under dygnet
ger den här rapporten en översikt av hur unga vuxna, studenter, använder skärmarna under morgon,
fördmiddag, eftermiddag och kväll. Vidare beskrivs
de vanligaste funktionerna bland skärmarna men
även hur de på olika sätt används och samverkar med
andra enheter.
Morgon
Under morgontimmarna har mobilen sin största användningsperiod och det är framförallt meddelanden
som skrivs, statusuppdateringar som läses och nyheter
som studenterna vill uppdatera sig med. TV används
i mindre utsträckning, även om några slår på den för
att följa nyhetsrapporter. Större roll får klockan som
tar emot flera av de notiser som vanligtvis plingar till
i mobil eller surfplatta. Dator och laptop används i
mindre grad ytterligare en stund men de vanliga följseslagarna, mobilen och smartklockan, kommer att få
mycket att göra under resten av dagen. Surfplattan
används till viss del för nyhetsläsning men tar det
jämförelsevis lugnt eftersom notiser och kommunikation tas om hand främst via mobil eller smartklockan.
Skärmanvändning under en dag
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För några börjar nyhetsuppdateringen redan innan
man kommit ur sängen.
”Innan jag stiger upp så läser jag oftast i mobilen, de
stora tidnignarna och börja scrolla där. Det kan till
och med vara så att när jag vaknar så har det kommit
massa grejer från GP som jag kan klicka in på om jag är
intresserad.”
Det finns dock gränser för hur mycket nyheter som
önskas tidigt på morgonen:
”Jag hade ju den här DN-appen, men det blev så
mycket utskick om uppdateringar så jag tog bort appen.
Så jag går in själv istället på webben, för det blev väldigt
störande. En morgon kunde jag få 10 notiser!”
Om flera enheter används samtidigt under morgonen
är det oftast nyheter på TV och meddelanden eller
sociala medier på mobilen.
Förmiddag
Nyhettsläsning, sociala medier och surfande minskar
kraftigt mot förmiddagen till förmån för studier och
arbete. Datoranvändningen har sin topp och möter
mobilen som ligger på sin lägsta punkt för dagen.
Studenterna studerar. Smartklockan hjälper nu till
med informationsflödet som riskerar att störa den
studiero som infunnit sig.
”Smartklockan användes för att hålla koll på det som
hände med telefonen utan att jag skulle behöva plocka
upp den helt i onödan. Jag använde den som ett ”filter”

och kunde lätt ignorera sådant som inte var viktigt för
stunden.”
Meddelanden och kommunikation med andra sker
fortfarande frekvent, men har precis som mobilanvädningen nått sin lägstanivå för dagen. Mobiltelefonen används under förmiddagen ofta till att söka
information och är den främsta samarbetspartnern
till datorn, tätt följd av surfplattan. Surfplattans roll
under denna period visade sig många gånger vara
en extra plats för dokument eller artiklar som enkelt
kunde visas och hämtas information från.
”En fördel med iPaden är att kunna ha flera olika dokument uppe och skriva direkt till datorn eller i anteckningar”
Det var viktigt att veta vilket innehåll som var dedikerat till enheten och att andra appar inte störde.
Framåt dagen och under lunchen ökar nyhetsläsningen något och studenterna hinner uppdatera sig.

Skärmaktiviteter under en dag
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Eftermiddag
Under eftermiddagen fortsätter studier och arbete men vi kan se hur studier och datoranvändning
minskar något samtidigt som andra aktiviteter åter
ges mer utrymme så som surf, meddelanden och
annat. Samtidigt kan vi se en mindre ökning av både
TV-tittande, mobil och användning av surfplatta.
Smartklockan har nått sin högsta punkt för dagen.
Främst används den för att informera om händelser
och meddelanden men även, bland de mer teknisk
bevandrade, som fjärrkontroll för att öppna och styra
appar på andra enheter eller exempelvis till att byta
musik i duschen. På frågan om klockan bjudit in till
mer nyhetsläsning så får vi olika svar. Ett av dem är
vagt och tyder på att de forttfarande utforskar enheten.
”Klockan har gjort så jag, jag vet inte, jag har notifikationer på telefonen men inte lika mycket på klockan i
nyhetsväg, kanske är något med appen.”
En student framhåller att hon lättare följer upp en
nyhet som annonserats via klockan jämfört med
mobilen
” Jag fick en notis på klockan och kollade sedan upp den
på mobilen, använde Aftonbladet hela vägen.”
”Även om jag får notifikation (via mobil) från ex
Aftonbladet så är det väldigt sällan som jag plockar upp
mobilen för att läsa mer.”
Kvällen
Under kvällen minskar användningen av klockan tydligt. En anledning till det kan vara att man inte längre
behöver vara diskret eller filtrera information så som
tidigare under dagen. Någon beskriver också hur det
kan vara skönt att inte behöva veta vad som händer
på de andra enheterna.
”...har även ett flertal gånger valt att inte ha klockan på
mig för att det blir för mycket. Jag har verkligen inget
behov av att se vad som sker på mobilen hela tiden.”
Platser under en dag - studenter spenderar stor del av sin tid
hemma

TV-tittande och surfplatteanvändning har följts åt
hela dagen och har sin topp nu. En hel del mediekonsumtion sker i soffan framför TV:n med surfplatta
eller mobil som främsta kompanjon.
”Använder ofta surfplattan eller mobilen till surf och sociala medier samtidigt som jag ser serier/nyheter på TV.”
”Idag använder jag surfplattan eftersom det är bekvämare än att sitta vid min stationära dator, det vill säga
att jag kan fortsätta att sitta kvar i soffan.”
”Jag streamar från min tablet till TV.”
Även datoranvändningen ökar igen men används nu
främst till underhållning och spel.
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Användningsområden för de olika enheterna varierar
och de fyller både överlappande och distinkta
funktioner bland studenterna som skiljer deras preferens i olika situationer. Surfplattan används främst
till underhållning och mobiltelefonen främst till att
kommunicera, vilket tidigare studier belyser även
bland andra målgrupper. Vi fann dock en del nya
nya aspekter kring frekvens och när det sker. Intressant är på vilket sätt enheterna används för att hantera kommunikation utifrån, exempelvis med hjälp av
att filtrera bort information med smartklockan och
information inifrån, genom att tilldela surfplattan
en specifik uppgift eller ett specifikt innehåll i det
arbete som utfördes. Nedan punktas några av de huvudsakliga funktioner och egenskaper som enheterna
tillskrevs.
Dator/laptop

Smartklocka
•
•
•
•
•
•

Smidig att skriva på
Används till arbete
Söka information
Läsa nyheter
Svara / skriva längre meddelanden, sociala medier
Underhållning

Surfplatta

•

•

Avlastar andra enheter fungerar som filter
Medvetandegör notiser
Används till att starta
eller styra appar på andra
enheter
Startpunkt för vidare läsning

•
•
•

Nyheter
Underhållning
Står på i bakgrunden

•
•

TV
•
•
•
•
•
•

Läsa artiklar, dokument till
skolarbeten
Underhållning, läsa på sociala
medier
Läsa recept i köket
När man vill ha det bekvämt
Snabb att starta
Används till enklare uppgifter

Mobiltelefon
•
•
•
•

Lättillgänglig, finns alltid till hands
- är oftast påslagen
Kan socialisera med, samtidigt
som man gör något annat med en
annan enhet
Söka information
Startpunkt för vidare läsning
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EcoMedia
EcoMedia är ett KK-finansierat forskningsprojekt som
drivs av Högskolan i Halmstad. Projektet fokuserar på
förändrade mediavanor, nuvarande och framtida ekosystem kring digital nyhetsmedia och framtida affärsmodeller för nyhetsmedia.
Mer information hittar du på: http://www.ecomedia.nu
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