
2019-12-01

1

Allmänna arvsfonden 

Statistik

• Ca 330 unika hjälpsökande 
• Ca 500 enskilda samtal 
• Ca 1100 deltagare på kvällsmötena

Hjälpsökande 120 st.
• 15-18 år – 19 %
• 19-22 år – 39 %
• 23-26 år – 32 %
• 27-30 år – 14 %
• 31 år – uppåt – 10 %
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Statistik  
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Isolering, stillasittande och att de skjuter upp viktiga sysslor, som hygien, mat och att ta sig ut ur 
hemmet. 

Konflikter med föräldrar som är oroliga och blir störda på natten. En del distraherar sig med spel och 
undviker obehagliga känslor. 

En del kan spela obehindrat i 14 h utan att gå ut. Man övar inte på socialt samspel i verkligheten.

Att personer "fastnar" alltför länge framför skärmen. 

Att det inte alltid finns förståelse för hur både det positiva och det negativa i att spendera mycket tid 
framför skärmen.

Passivitet, isolering och i vissa fall ekonomiska problem

Vad ser vi i det dagliga arbete, gällande skärmanvändandet, 
som kan skapa problem för individer vi möter?

Tankeställare
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Dagens ämnen 

• Spelberoende 

• Komplexiteten med skärmanvändandet och 
hur vi kan tratta ner  

• Mina erfarenheter - Psykisk ohälsa 
perspektivet 

”Det är nya tider nu! Ju mer välinformerad man 
blir desto mer förvirrad blir man!” 

P.S. i GP sedan 1972  

Mångfacetterad ämne – Varför så komplext? 

Skärmtid

• Begreppet skärmtid avser den tid vi tillbringar 
framför olika former av skärmar, dvs. TV, dator, TV-
& datorspel, surfplattor och mobiltelefoner. 

• Oklart vad som ska räknas in som skärmtid och hur 
skärmtiden ska räknas/värderas.  

• 11-16 åringar sitter ca 3-4 h/dag vid skärmen

• Pedagogiskt verktyg 

• Internetrelaterade problem: 
- Porr, strösurfande, serier

• Sociala medier påverkar vår; identitet, integritet, 
sociala kompetens. 

Datorspel

• Gaming disorder - tillståndet som beskriver 
problematiskt datorspelande, sjukdomsklassades 
och blev en diagnos i ICD-11. 

• Hur vanligt förekommande beroendet är varierar, 
från 0.6 – 5,5 % i länder med liknande förhållanden 
som i Sverige, Generellt i Europa 1,6 % 

Datorspelsrelaterade problem: 
Fysiska problem: Övervikt/undervikt, kostvanor,  
Ryggproblem, huvudvärk, nedsatt kondition och 
muskelkraft, sömnproblem, synen försämras

Psykiska problem: Skolrelaterade problem, isolering, 
konflikter, humörsvängningar, nedstämdhet. 

• E-sporten

• NPF - Trygghet – en safezon

7

8



2019-12-01

5

Vilka är de hjälpsökande? 

Hur ska vi få våra barn/föräldrar att förstå att vår 
värld är mer betydelsefull? 

Digitala världen kontra  
den verkliga världen 

Skapar (kultur)krock

Fördomar  
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”Vi måste förstå hela sammanhanget istället för att 
fokusera på skärmtid”. 

Hjärnan 
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Effekter med spelande 

Positiva effekter 

• Roligt och socialt (1)

• Bekräftelse – nå status (2)

• Bättre strategiskt tänkande 

• Snabba reflexer 

• Kan hålla fler variabler i huvudet

• Kunskaper i engelska 

• Samverkan med andra människor

Negativa effekter 

• Halkar efter i skolan

• Isolering 

• Tidstjuv 

• Påverkar balansen i livet

• Kontrollförlust 

• Relationer 

• Flykt (3) 

WHO:s definition 

• Onormal fixering minst ett år 

• Förstör relationer, yrkesliv m.m. 

• Struntar i negativa konsekvenser 
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Vem är grabben bakom siffran? 
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Få till vettig skärmtid… Bort med passiv skärmtid  
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Tomrum till livskvalité
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Sysselsättning

Ansvar 

Skärmtid

Konsekvenser 

Social samvaro

Engagemang 

Sundhet

Mående  

INDIVID

Tips 

Upprätta regler 
Fokus på det viktiga just 

nu! 

Var engagerad! Våga vara okunnig! 
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TACK FÖR OSS! 

Tarja Larsson 
0723-777 207 

www.skarmbalansen.se

tarja@skarmbalansen.se
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http://www.skarmbalansen.se/
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