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 ABSTRACT 
This article examines and discusses the use of some of the           
blue light filters available on the market today. It is a           
quantitative survey conducted to get a result describing        
how our test subjects use blue light filters today and what           
they think should be improved for future development. The         
result is discussed and compared with the theories found in          
related research. 

The problem we look into in this essay is “How is blue            
light filters experienced and used?”. The method used to         
obtain a result was to send out a survey to 22 blue light             
filter users. 

You can see clear connections between users' results and         
theories that blue light filters help to counteract        
deterioration of sleep quality due to watching a screen for          
hours before going to sleep. We also see that many people           
want improvements in technology such as the ability to         
make the filter more personal according to their own         
lifestyle.  
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INLEDNING 
Vad som verkar vara ett aktuellt ämne i dagens teknikvärld          
är blått ljus och hur blåljusfilter kan motverka dess effekter          
för ökad sömnkvalitet då de flesta appar som vi har tittat           
närmare på har denna funktion. 

Vi har hittat många studier som visar på att användningen          
av mobiltelefoner, plattor, TV och andra elektroniska       
skärmar på kvällstid rubbar sömnen. En av dessa studier tar          
upp att det beror på att ljuset från dessa enheter påverkar           
kroppen på flera sätt; främst hämmar det produktionen av         
sömnhormonet melatonin. Det gör att kroppen känner sig        
mer alert och vaken och att man därför får svårare att sova            
och får en försämrad sömnkvalitet. Man blir alltså piggare         
när man egentligen borde bli tröttare för att sova [7]. 

Ljuset från dessa skärmar emitterar främst ljus på en viss          
våglängd som kallas för blått ljus. Studier har visat att det           
utsöndras mindre melatonin i kroppen då ögonen utsätts för         
ljusvågor som ligger inom det blåa ljusets spektrum [5]. 
För att försöka reducera problemen att man blir mindre trött          
på kvällen så har det utvecklats ett sorts filter kallat          
blåljusfilter. Ett blåljusfilter ändrar våglängden på ljuset       
från strålningen så melatoninnivån ska påverkas mindre       
och följaktligen din sömn [2]. Det finns en del appar och           

inbyggda funktioner på marknaden som gör precis detta.        
Mer om dessa diskuteras nedan. 
I nuläget finns det inga vetenskapliga studier för att         
utvärdera dessa blåljusfilter-appar. Däremot finns några      
vetenskapliga studier som kartlagt hur ett stort antal appar         
med teman som inriktar sig på hälsa påverkar för att          
förändra beteende och uppnå hälsosamma effekter[16], vi       
diskuterar denna appen under teori och relaterad forskning.        
Dessa har visat att användningen av en app ger bättre          
resultat, i många fall till och med betydligt bättre, än att           
inte använda sig av en app. Studier har också visat att valet            
av psykologiska principer som appen grundar sig på för att          
åstadkomma beteendeförändringar, funktioner,   
användarvänlighet och användbarhet är några faktorer som       
också påverkar resultatet och vid en bättre utformning av         
dessa kan leda till ännu mer positiva resultat [16]. 

Alltså så bedrivs en hel del forskning angående effekterna         
av blått ljus och det utvecklas appar och funktioner som          
erbjuder blåljusfilter för användare att motverka effekterna       
av det blåa ljuset. Det finns en del forskning på          
användningen av appar som inriktar sig på hälsa men         
hittills finns det ingen forskning inom blåljusfilter såväl        
som underlag för hur vi på bästa sätt ska utveckla just appar            
för blåljusfilter från ett användarperspektiv. 
I det här kandidatexamensarbetet görs därför en       
användarstudie av användandet av blåljusfilter för att       
utvärdera användarupplevelsen och samt om det finns       
ändringar man kan göra för att uppnå större effekt för          
användaren. Detta är främst en designstudie där vi vill         
förstå hur människor resonerar kring och använder       
tekniken. 
Syftet är därför att ta reda på hur våra testpersoner          
använder blåljusfilter och hur deras upplevelse är. På så sätt          
vill vi undersöka om vad användarna känner till angående         
blåljusfilter, till exempel om de känner att de får ut något           
av användningen, samt vad användarna upplever      
kvalitetsmässigt, till exempel vad de föredrar och om det         
finns ändringar man skulle kunna göra för att uppnå större          
effekt för användaren. 

 

TEORI OCH RELATERAD FORSKNING 
Det finns mycket forskning på hur ljus påverkar kroppen         
och våra sinnen. 

Studier har till exempel visat att kontorspersonal som        
utsätts för blått ljus under dagen istället för rött ljus håller           
sig vaken bättre. På så sätt har dessa visat sig prestera bättre            
i kombination med blått ljus eftersom de känt sig mer          
koncentrerade och alerta under dagen [10]. 



Ljus påverkar oss på olika sätt vid olika tidpunkter på          
dagen. En undersökning utforskade effekterna av ljust ljus,        
på 5000 lux, på två olika tidpunkter på dagen för att kunna            
uppskatta både positiva och negativa effekter för att kunna         
förstå och utnyttja detta för att kunna effektivisera        
arbetsmiljöer och för behandling av depression. Denna       
studie hade 24 testpersoner och blev utsatta för ljust ljus i 4            
h en gång på dagtid och en vid kvällstid. Dessa tider var            
mellan kl 12.00 och 16.00 och 00.00 och 04.00. Här mätte           
man kortisolkoncentration i saliv, inre kroppstemperatur,      
sömnighet utifrån Karolinska Sleepiness Scale, trötthet, och       
EKG. 

De fann att de biologiska effekterna som hjärtfrekvens och         
inre kroppstemperatur var tidsberoende. På natten      
påverkades dessa medan dessa inte påverkades alls på        
dagen. Kortisolnivåerna förblev detsamma vid     
exponeringarna både på dagen och vid natten. Andra        
studier har visat att tidigare exponering för ljus så         
avsaknaden av effekten på kortisol berodde antagligen på        
just den tiden som denna undersökning använde sig av. 

De psykologiska effekterna var däremot inte tidsberoende       
utan ljuset framkallade känslor av vakenhet och       
motverkade sömnighet, energi och trötthet på dagen såväl        
som på natten [8]. 

Utöver de faktorer som denna undersökning undersökte       
finns även ett annat biologiskt mått som påverkar kroppens         
vakenhet och det är kroppens nivåer av sömnhormonet        
melatonin. Dessa finns det ännu fler studier på och framför          
allt påverkas utsöndringen av melatonin av de blå        
våglängderna av ljus. 

En annan jämförde hur melatonin-nivåerna påverkas av att        
utsättas för blått ljus från LED-lampor under nattetid. De         
visade att blått ljus hämmade melatonin i människor och         
specifikt inom spektrumet mellan 446 och 477 nm i         
våglängd som upplevs som blått var det en påtaglig         
reduktion av melatonin. Testgruppen på 8 personer utsattes        
för strålning med blått ljus mellan 02.00 och 03.30. Via          
blodprov mättes nivåerna av melatonin i testsubjekten och        
det visade sig att kortvågigt blått ljus var mer effektivt än           
vanligt vitt flourescerande ljus, 4000 K, för att dämpa         
melantonin-utsöndringen i kroppen och framkalla känslan      
av vakenhet hos testpersonerna [14]. 
Studien “Action Spectrum for Melatonin Regulation in       
Humans: Evidence for a Novel Circadian Photoreceptor”       
undersöker hur melatonin nivån påverkas av olika       
våglängder på ljus. Artikeln går mer in på        
undersökningsbiten av de olika våglängderna och      
testpersonerna. Man undersökte genom att jämföra      
mängden fotoner som behövdes för samma biologiska       
effekt man fick av olika våglängder. Toppen kom vid 464          
nm våglängd. Den biologiska melatonin-effekten var alltså       
störst vid denna våglängd [3]. 

Andra studier som mäter halten av melatonin kopplar        
samman detta med människans inre biologiska klocka. 

En studie använde sig av 23 testpersoner för att undersöka          
hur känsliga människor är för att påverkas av ljus under vad           
man kallar för den biologiska natten vilket är tidsperioden         
av varje dygn från skymning fram tills det ljusnar igen. Här           
tittade man inte specifikt på blått ljus utan ljus generellt          
men man mätte även melatonin-nivåerna här då       
testpersonerna utsattes för 6,5 h ljus tidigt under den         
biologiska natten. 

De kom fram till att människor är responsiva till de          
fasfördröjande effekter som ljus har på den inre biologiska         
klockan och melatoninhalterna och dosen i förhållande till        
responsen följde en tydlig kurva såsom många andra        
däggdjur som också lever med en liknande 24-h cykel med          
natt och dag. Studien fann också att redan väldigt små          
ändringar såsom 1% av kvällsljuset kraftigt påverkade       
melatoninet så pass att den inre biologiska klockan        
rubbades. Med detta menas att man nådde nivåer i         
melantonin såsom att testpersonen inte längre befann sig i         
den biologiska natten utan kunnat förändra fasen av dygnet         
[15]. 
En studie undersökte hurdant just e-böcker påverkar       
sömnen och sömnkvaliteten. Genom att jämföra material       
från flera forskningsartiklar så har man kommit fram till att          
teknologi har en negativ effekt på din sömn. Den negativa          
inverkan på sömnen kan vara kopplad till den korta         
våglängden elektroniska prylar, med skärm, i hemmet ger        
ifrån sig. Det kan påverka den biologiska klockan om när          
man ska sova och när man ska vara vaken. Man har gjort            
tester med att läsa e-böcker och vanliga böcker. De som          
läst e-böcker har haft en mindre mängd melatonin i         
kroppen medans de som läst vanliga böcker har haft högre.          
Efter att ha läst e-boken så kände man sig mindre trött på            
kvällen. Dock så kände de sig mycket tröttare på morgonen          
efter och de tog dem flera timmar längre att helt vakna upp.            
Artikeln kommer fram till att ha en skärm framför sig några           
få timmar innan man ska sova ställer till det för den           
biologiska sovklockan. Förklaring till varför kan vara att        
det är de korta våglängderna på ljuset som e-boken ger          
ifrån sig. Då e-boken ger ifrån sig blått ljus är det en            
bidragande faktor till att man har svårt att somna. Studien          
hade också ett antal begränsningar som kan ha påverkat         
resultatet [6]. 
En annan studie testade specifikt hur LED-upplysta       
datorskärmar påverkar den biologiska klockan och      
psykologiska prestationer. Under 5 timmar på kvällen       
exponerades testpersonerna för blått ljus med våglängden       
454-474 nm. Även i fallet av datorskärmar fann man en          
minskning i produktionen av melatonin. Detta medförde en        
känsla av minskad trötthet men också trögare ögonrörelser        
och aktivitet i främre delen av hjärnan. Prestationsmässigt        
fick testpersonerna som utsattes för blått ljus ett bättre         



resultat vid inlärningstester av språk medan de andra        
testpersonerna som inte exponerades för blått LED-ljus       
presterade sämre. 

En av studiens slutsatser talar om utmaningarna att designa         
skärmar med mer hänsyn till ljusets spektrum och som         
skulle kunna anpassas på individnivå för att bättre passa vår          
biologiska klocka. Man talar om en kroniska användning av         
datorskärmar och bristen av studier på hurdant det påverkar         
oss på lång sikt samt behovet av att utveckla skärmar som           
anpassar emissionen av blått ljus efter tiden på dygnet. Här          
gavs ett exempel på en app för datorer, f.lux, som gradvis           
ökar de varma tonerna av datorns ljus alltefter dagen går.          
Studien pratar om att det ideellt skulle framställas skärmar         
efter vår inre biologiska klocka med anpassningsbara       
justeringar på individnivå [4]. 

Även i en annan studie av Hye Oh, Yoo, Park och Do som             
var mer noggrann i undersökningen av olika       
strålningsvärden för färgkvalité och användning, menade      
man att blått ljus inte helt behöver undvikas utan det är en            
fråga om design och funktionalitet för att motverka        
effekterna av blått ljus [11]. 

Några av de appar som finns på marknaden är bland annat           
F.lux. F.lux appen slås på med avseende på vilken tid på           
dygnet det är. Den sätts på när solen går ner och stängs av             
när solen går upp, allt för att kroppen ska vara så           
“dagsinställd” som möjligt. En annan app som finns på         
marknaden är Twilight. Den är till för, precis som F.lux, att           
kroppen ska vara redo för att sova även fast man använt           
elektroniska produkter ett tag innan det är dags att sova [9]. 
Det har blivit allt vanligare för framförallt stora        
mobilföretag som Apple och Samsung att ha sina egna         
inbyggda blåljusfilter som man kan välja om man vill ha på           
och under vilken tid man vill att de ska vara påslagna.           
Apple har sitt “Night Shift” som man kan schemalägga när          
man vill att det ska vara på [1]. Samsung kallar sitt för            
“blue light filter”, även här kan man schemalägga när man          
vill att filtret ska vara igång. Samsungs filter slås av          
automatiskt då man tittar på vissa videoprogram så att inte          
färgerna ska ändras för mycket [13]. 
Det finns ett varumärke som tillverkar surfplattor i syftet att          
lösa problemen med blått ljus. KOBO är en plattform som          
istället för att styra ljuset mot användarens ansikte så         
studsar den ljuset ut i hela rummet vilket gör att det blir            
som ett inbyggt filter. På kvällstid ska man påverkas         
positivt i avseendet att kunna sova bättre och inte påverkas          
av de negativa effekterna av blått ljus [12]. 

Eftersom forskningen kring blått ljus än så länge är ett          
relativt ungt område samt blåljusfilter är ett nytt fenomen         
sedan några år tillbaka så finns det endast ett fåtal          
forskningsartiklar om tekniken kring blåljusfilter. Tittar      
man på designen för blåljusfilter så finns det inga         

vetenskapliga undersökningar som gjort några tester på       
detta. 

Däremot finns det en del forskning kring hälsoappar och         
användningen av dessa. En undersökning gjordes av Chih,        
Varnfield, Duffy och Birney med syfte att fastställa hurdant         
användandet av hälsorelaterade appar får resultat och nya        
beteendemönster som är positiva för hälsan. Genom en        
omfattande litteraturundersökning av artiklar publicerade     
på en rad vetenskapliga databaser undersökte man       
behaviourala förändringar genom användningen av     
hälsoappar. Totalt sammanställdes 23 av dessa      
undersökningar som alla tagit plats i höginkomstländer och        
analyserades utefter ett antal kategorier. De olika apparna        
som undersöktes hade olika hälsosamma ändamål såsom       
till exempel att förbättra psykisk hälsa, motverka       
alkoholmissbruk, kroppsviktskontroll och dieter,    
organisation av medicinintag, diabeteskontroll,    
rehabilitering av hjärtsjukdomar, minska rökning,     
familjeplanering, etc.  

Vid testningen av en app som behandlade stress fann man          
att användningen gjorde stora positiva avtryck på       
testpersonernas välmående då stressen minskade och de       
egna metoderna för att hantera stress förbättrades. I fallet         
för en app i kognitiv beteendeterapi för att hantera         
depression visade det sig att appen också hjälpte betydligt         
men i fallet för en annan beteendeaktivserande app som         
riktade sig för mild till måttlig samt svår depression så gav           
appen framför allt mycket bättre resultat för svårt        
deprimerade testpersoner än de med mild till måttlig        
depression. 

Appar som inriktade sig på alkoholkonsumtion gav ofta        
stor inverkan på testpersonernas beteende, men inte alltid.        
Personer som hade en diagnos med alkoholmissbruk kunde        
med användningen av apparna öka procenten av nyktra        
dagar över en period på 6 veckor. Med en annan app fick            
testpersonerna som använde en app bättre resultat än        
testpersoner som deltog i kontrollgrupper. Dock visade sig        
en tredje app vars målgrupp vasr studenter på universitetet         
inte fått någon påverkan på beteendet. 

Även i fallet med appar med syften att hantera sin vikt, diet            
och fysisk aktivitet fick man olika resultat. En app som          
baserades på moderna principer inom beteendevetenskap      
fick stor positiv påverkan på hur mycket testpersonerna        
rörde sig vid användning av appen. Även en annan app som           
baserades på beteendevetenskapliga principer fick positiva      
resultat vid viktminskning, ändring i BMI och fettmassa        
samt ökad kontinuitet då man jämförde två grupper som         
fick föra en matdagbok på papper respektive online på en          
hemsida. 

Den tredje, MyFitnessPal, är en av de mest populära         
apparna för viktminsknings på den kommersiella      
marknaden, och baserades på socokognitiva principer, gav       
inte ett bättre resultat för överviktiga patienter att gå ned i           



vikt under 6 månader då man mätte tappad vikt, fettmassa          
och BMI jämfört med patienter som deltog i        
kontrollgrupper. 

Vid användning av appar för medicinska behandlingar gav        
samtliga appar positiva resultat. En studie hade två olika         
testgrupper som använde två olika versioner av en app för          
behandling retrovirala virus, en standard version och en        
modifierad. Där fann man att den modifierade versionen        
gav bättre resultat i förhållande till det fortsatta        
användandet av appen samt mängden virus i kroppen. Med         
andra ord så var det designen och utformandet av appen          
som var den påverkande faktorn. I ett annat fall för att öka            
kontinuiteten av medicinering och minska felmedicinering      
för äldre patienter som tar flera olika mediciner fick man          
även här goda resultat i form av mindre mängd missade          
doser, färre tillfällen med felmedicineringar och ett ökat        
kontinuerligt medicinering. Vidare så resulterade     
användningen av en app för att påminna patienter att ta          
antidepressiva mediciner bland universitetsstudenter. 

Utöver dessa studier undersöktes även 2 livsstils-appar.       
Den ena inriktade sig på sömnproblem, trötthet och        
hälsorelaterade beteendemönster hos testgrupper av piloter      
och den andra uppmuntrade att promenera hos två olika         
testgrupper, den ena använde sig av sociala motiverande        
strategier och den andra var individualiserad      
motivationsstrategisk. Alla test visade stora skillnader och       
gav goda resultat. Slutligen testades en rad appar med         
enstaka andra teman såsom t.ex. en app för att sluta röka,           
behandling av diabetes, behandling av högt blodtryck,       
solskydd, familjeplanering, etc. Samtliga gav positiva      
resultat, vissa mindre och somliga avsevärt stora såsom i         
fallet med användningen av en innovativt utformad app för         
att sluta röka som gav goda siffror i antalet patienter som           
slutade i jämförelse med en app som följde riktlinjer för          
amerikanska kliniska praxis. 

Studierna visade dels att användning av majoriteten av        
apparna hade positiva effekter på hälsan och       
beteendemönster. Dessutom visade studierna att det finns       
funktioner som kan förbättra testpersonens interaktion med       
appen och dess effektivitet för att frambringa hälsosamma        
beteendemässiga förändringar. Såsom i fallet av den       
kommersiellt använda MyFitnessPal, som hade det högsta       
möjliga betyget (5/5), baserat från recensioner av       
användare, som använder sig av principer såsom       
inkorporering av själv-bevakande, målsättningar, feedback     
och funktioner för socialt nätverkande som tidigare har        
ansetts vara vitala faktorer inom fysisk aktivitet och        
dietariska sammanhang. Testet av denna app visade sig ju         
inte ha något resultat alls för användningen över en         
halvårsperiod så dessa konventionella funktioner tyder sig       
inte vara effektiva för att förändra beteenden och framkalla         
positiva hälsosamma effekter. 

Studien nämner även att de positiva resultaten vid        
användningen av vissa appar tyder på att användarvänlig        
design, funktioner, användbarhet samt personlig feedback      
och råd från specialister inom hälso- och sjukvården kan         
vara bidragande faktorer för att frambringa      
beteendeförändringar. Eftersom det finns få studier som       
evaluerar resultaten av användningen av appar som inriktar        
sig på hälsa så menar Chih, Varnfield, Duffy och Birney att           
det fortfarande behövs mer forskning på detta område, t.ex.         
studier i låg- eller medelinkomstländer, för att helt        
kartlägga effektiviteten av hälsoappar men att denna studie        
visar på behovet av förbättrade konventioner inom hälsa-        
och sjukvård för att utforma och designa appar för att          
förbättra folkhälsan samt basera dessa på gedigna       
vetenskapliga basis [16]. 
Det finns alltså en undersökningar som visar att blått ljus          
kan vara fördelaktigt att exponeras för under dagtid medan         
andra studier visat att blått ljus inte är lämpligt att omge sig            
med under kvällstid eftersom detta hämmar framför allt        
utsöndringen av sömnhormonet melatonin i kroppen. På så        
sätt finns det ett flertal vetenskapliga undersökningar på hur         
det blåa ljuset påverkar kroppen. Detta har motiverat en         
teknikutveckling i form av appar och inbyggda funktioner        
som tar hänsyn till detta och erbjuder dessa så kallade          
blåljusfilter. 
Det finns få litteraturstudier på hur pass effektiva        
hälso-appar är. Studien av Chih, Varnfield, Duffy och        
Birney som utvärderat detta visar på att användningen av         
en hälso-app i majoriteten av alla fall kan medverka till en           
positiv förändring i beteendet och göra stor skillnad för         
hälsan. Dessutom visar studien på att valet av funktioner,         
utseende och psykologiska principer kan påverka      
användarvänligheten, användbarheten och upplevelsen hos     
användarna. Detta är viktigt att belysa eftersom detta visade         
sig ge resultat för hur pass dedikerade användarna var till          
att förändra sitt beteende vilket i sin tur hade stora fördelar           
för att uppnå hälsosamma effekter. Designen och       
utformningen av appen är alltså en vital byggsten för att          
förstå hur man ska kunna använda sig av appar på bäst sätt            
för att förbättra sin hälsa och överge eller utmana         
traditionella konventioner inom utvecklingen av teknik för       
förbättringen av hälsa- och sjukvård. 
Emellertid saknas det vetenskapliga studier på hur appar för         
blåljusfilter förstås och används. Därför vill vi undersöka        
denna aspekt närmare i detta kandidatarbete genom att        
utforska hur en testgrupp använder sig av tekniken och hur          
de upplever det. Syftet med denna undersökning är att bidra          
till en bättre förståelse av hur och varför vi använder          
blåljusfilter samt den egna medvetenheten hos användaren.       
Vi vill också kartlägga användarupplevelsen för att bidra        
till en bättre uppfattning i hur man ska framställa och          
designa blåljusfilter. 

 



METOD OCH  
DATAINSAMLINGSMETODER 
Vi har utfört en undersökning för att kartlägga upplevelsen         
av blåljusfilter och hurdant användare kan använda sig av         
dem. För att utforska hur användandet och upplevelsen är         
har vi använt en grupp testpersoner som redan använder         
eller någon gång använt blåljusfilter i en enkät. 
Våra användare i detta fall är studenter och vår testgrupp          
bestod av 22 personer som studerar medieteknik i årskurs         
ett till tre. Denna grupp är lämplig för vår undersökning då           
samtliga har samma sysselsättning, att studera, och dessa        
har alla använt blåljusfilter. Dessa använder alltså tekniken        
vi undersöker och passar därför som testgrupp. 

Vi utformade en enkät med syftet att utvärdera        
testpersonernas upplevelse och användningsmönster.    
Enkäten bestod av två olika avsnitt, en för användare som          
använder filter just nu och ett avsnitt för användare som har           
använt det men som inte använder det idag. 

I enkäten ställdes först frågor för att utreda deras         
beteendemönster med frågor såsom vilka filter      
testpersonerna använt, varför de använder blåljusfilter,      
vilket filter de använder och varför, etc. Dessa frågor         
ställdes i syfte av att förstå användarens skäl och         
resonemang för att använda tekniken. 

Sedan ställdes mer ingående frågor för att evaluera        
testpersonernas egna upplevelse av filtren och om huruvida        
det finns förbättringsmöjligheter utifrån testpersonernas     
perspektiv. 

 

 

Frågorna vi ämnade utreda var mer specifikt: 

  

● Hur använder sig deltagarna i studien av       
blåljusfilter? 

● Finns det några mönster i hur deras användning        
ser ut? 

● Hur upplever studenter funktionen? 
● Hur skulle man kunna utveckla de nuvarande       

teknikerna för förbättra användarupplevelsen? 

  
Efter att det första utkastet av enkäten sammanställdes så         
reviderades mestadels meningsuppbyggnader i enkäten.     
Otydliga och långa formuleringar omformulerades till mer       
koncisa och tydligare frågor. Därefter skickades enkäten ut        
till våra 22 testpersoner som samtliga svarade på enkäten         
inom 5 dagar. 

I resultatdelen här nedan så har vi sammanställt resultatet         
och i vissa fall även visat uppdelningen med lämpliga         
diagram. 

 

RESULTAT 
En enkät har skickats ut till 22 studenter på medieteknik          
som alla använder eller har använt någon typ av         
blåljusfilter på någon elektronisk plattform i sitt liv. 

Alla undersökningspersoner svarade att de använder någon       
typ av blåljusfilter idag. Det var ingen av testpersonerna         
som slutat använda blåljusfilter. Hälften (11) av användarna        
svarar att anledningen till att de använder blåljusfilter är för          
att de har märkt eller hört att man somnar lättare med filtret            
på. Resterande har svarat att de använder det för att ögonen           
inte ska anstränga sig när det är mörkare i rummet där man            
befinner sig så kontrasten mot skärmen gör att man blir yr i            
ögonen. 

Tiden användarna har använt funktionen blåljusfilter (har       
olika namn beroende på utgivaren) varierar mellan sex        
månader och över fem år. 

Det filter som används mest av användarna i denna studie          
är Iphone’s Night Shift (Apple), 9 personer, tätt följt av          
F.lux, 6 personer. Anledningen till den här fördelningen är         
att de som svarat Iphone’s Night Shift också har svarat att           
det var den funktionen som var inbyggd på datorn.         
Majoriteten som svarat F.lux har svarat att de blivit         
rekommenderade denna programvara. 

 

Bild 1: Visar hur många som använder varje typ av          
blåljusfilter. De två största områdena representerar      
Iphone’s Night Shift (ljusblå) och F.lux (gul). Övriga        
områden representerar andra blåljusfilter. 

Hur ofta testpersonerna använder blåljusfilter gav en tydlig        
bild av att de flesta använder det endast kvällstid. En del           
använder det alltid, de stänger alltså inte av filtret utan låter           
programvaran de använder alltid vara på. 



 

Bild 2: Cirkeldiagrammet ovan beskriver hur ofta       
användarna använder någon typ av blåljusfilter. Det vi ser         
är “Endast på kvällstid” (lila), “Alltid” (grön), “Flera        
gånger i veckan” (gul). 

Användandet av blåljusfilter sker i huvudsak på antingen        
mobilen eller datorn. Det som testpersonerna gör mest när         
de använder blåljusfilter är att surfa (allmän slösurfning), se         
på kortare underhållning (ex. Youtube) och använda sociala        
medier. Det var även mycket vanligt att läsa nyheter,         
plugga och programmera då de använde filtret. Få använde         
det vid bild- eller videoredigering. 

 

Bild 2:2 Vi ser ett diagram över hur många av          
testpersonerna som använder vilka aktiviteter när de har på         
blåljusfilter. 

Aktiviteter då användaren önskar att använda blåljusfilter       
men som inte är möjligt idag är spel och färgkänsligt arbete           
som t ex bildredigering. En av testpersonerna svarade just         
“Bild- och videoredigering, men det går ju inte för färgerna          
blir fel.”. En annan användare önskar en funktion som         
skulle kunna vara ett “quickmode” för att snabbt kunna se          
hur skärmen ser ut med och utan filtret på. 

Det finns flera funktioner som användarna har reflekterat        
över att de saknar eller som inte fungerar såsom de hade           
önskat. Med det blåljusfilter som användarna använder idag        
tycker många användare att vissa färger blir förvridna. Det         
påverkar bilden när man kollar på en film eller serie. En           
annan användare säger att dennes blåljusfilter inte fungerar        
på skärmen när skärmen är låst då denne använder F.lux          

men specificerade inte om det gällde dator och mobilen         
eller någon av dem. Vidare önskar en användare att         
skärmen kunde bli ännu mörkare än vad lägsta ljusstyrkan         
plus blåljusfiltret ger medan andra tycker att det ibland blir          
för mörkt då man till exempel ser på film. En          
F.lux-användare ville att det skulle vara möjligt att anpassa         
start och sluttiden för när filtret ska vara aktiverat men det           
verkar inte vara möjligt på F.lux då den ställs in efter           
soluppgång och solnedgång. 

Några fördelar som användarna anser att det finns med att          
använda blåljusfilter är att de känner att ögonen inte känns          
så spända samt att de upplever att deras sömn förbättras.          
Några har svarat att de har hört att det ska hjälpa sömnen            
men inte reflekterat så mycket över om det faktiskt         
stämmer. 

Nackdelarna användarna ser med blåljusfilter är att det        
påverkar färgerna på skärmarna. Färger återspeglas sämre       
och får skärmen att verka mindre skarp, speciellt för rörliga          
bilder. Det gör att det påverkar film- eller serieupplevelsen         
menar många av testpersonerna. En testperson berättar att        
på mobilen ger F.lux en notifikation då filtret är aktiverat          
som alltid syns på skärmen vilket testpersonen upplever är         
fult. 

Majoriteten av användarna är medvetna om att blåljus kan         
påverka sömnen vid användning av produkter som utstrålar        
detta ljus under kvällstid. 

 

Bild 3: När vi ställde frågan om användarna var medvetna          
om att blått ljus från skärmar, på mobiler, datorer och andra           
digitala skärmar, under kvällstid påverkar sömnen så       
svarade majoritet “ja” (blå) medans enstaka sa “nej” (röd)         
samt “Jag har hört talas om det” (gul). 

De positiva aspekter många användarna vill ta fram är att          
de känner att de sover bättre efter användning av         
blåljusfilter. En av dessa användare påpekar att detta kan         
vara en placeboeffekt. Många upplever också att det        
minskar spänningen i ögonen och de har lättare att slappna          
av. 

En del negativa effekter som användarna tar upp är att när           
de stänger av filtret sent på kvällen så blir man nästan           
bländad då kontrasten är så pass stor. Det kan exempelvis          



vara om användaren tittar på en film och vill att färgerna           
ska vara mer riktiga så får denne en chock i ögonen när            
filtret stängs av. 

Trots de negativa effekter användarna har pekat ut så säger          
21 testpersoner att de tänker fortsätta använda blåljusfilter        
på sina skärmar. Den enda testpersonen som inte svarade         
med ett rakt ja att den skulle fortsätta att använda det           
svarade att denne skulle fortsätta om denne kom ihåg det.          
Detta visar snarare på att denne hade avsikten att använda          
det men inte alltid hade blåljusfiltret aktiverat. 

 

 

 

 

Bild 4: Här ser vi ett diagram över om användarna kommer           
fortsätta använda blåljusfilter på sina skärmar. Majoriteten       
svarade “ja” (blå). 

Användarna svarar på frågan om varför de kommer        
fortsätta använda blåljusfilter med att då de inte hört något          
om att det är skadligt eller dåligt för användaren så finns           
det ingen anledning att sluta använda filtret. Andra menar         
att de känner att deras sömn blir bättre och därför vill           
fortsätta använda det. 

 

DISKUSSION 
Vår forskningsfråga i det här arbetet är “Hur använder         
studenter blåljusfilter och hur upplever de tekniken?”. För        
att samla bra och relevant information kring ämnet så har          
22 studenter deltagit i en enkätundersökning. Det var        
intressant att se att det inte skiljde så mycket i användarnas           
svar. Resultaten vi fick in var väldigt givande då vi fick en            
bred grund att stå på och man ser att många är väldigt            
medvetna om användandet av blåljusfilter. 

Våra tester visar på att nästintill alla användare använder         
blåljusfiltret för att de har hört att det ska underlätta att           
somna och förhöja sömnkvaliteten. Detta visar på att        
blåljusfilter är en teknik som användargruppen använder       
för att det ska förbättra hälsan och alltså vittnar om en           
medvetenhet hos användarna. Emellertid verkar de      

medicinska positiva effekterna som blåljusfiltren visat inte       
vara något som användarna har kollat upp. Som många         
svarade i vår undersökning så upplever de att de upplever          
viss förbättring av sömnkvalitén när de använder       
blåljusfilter på deras elektroniska produkter. Eftersom de       
använt filtret under en hyfsat lång tid, minst 6 månader, så           
vore det intressant att veta hurdant de hade känt om de hade            
slutat använda blåljusfiltret en tid. Då det inte finns några          
medicinska studier som bevisar blåljusfiltrets faktiska      
effekter så är det dock en positiv sak att användarna          
upplever själva att deras sömn har förbättrats. Det ger en          
indikation på att teorin om att blått ljus gör att du sover            
sämre stämmer. Dessutom tycker sig användarna inte bli        
lika ansträngda i ögonen, vilket också är en fördel för          
användarupplevelsen. 

När det kommer till designen och interaktionen av        
blåljusfilter i form av appar eller som inbyggd funktion så          
verkar det som att de som använder F-lux på mobilen          
tycker att det finns väldigt mycket som skulle kunna         
förbättras som till exempel vid låst skärm ska inte en notis           
finnas som säger att den är på. Här verkar         
användarvänligheten kunna utvecklas med exempelvis en      
liten symbol uppe i menyraden på telefonen. 

Det var intressant att se att testpersonerna hade valt att          
använda de filtret de använde av olika anledningar.        
Majoriteten av de filter som användes var Apples inbyggda         
Night Shift och appen F.lux. De som använde Apples         
inbyggda funktion använde det eftersom det redan fanns        
medan de som hade valt F.lux hade snarare gjort ett aktivt           
val och blivit rekommenderade programvaran. Detta kan       
tyda på att det finns två olika huvudgrupper av användare          
av blåljusfilter; de som aktivt väljer en viss typ av filter           
medan andra nöjer sig med att använda förinstallerad        
programvara som medföljer med en produkt. 2 av de 6          
F.lux-användarna beskrev att de väljer att använda just        
detta blåljusfilter för att de har de rätta inställningarna. Om          
man jämför med de som använder Night Shift så svarar          
endast en användare att det är lätt att stänga av och på,            
utöver samtligas svar att de använde Night Shift för att det           
var förinstallerat. Detta kan tyda på att dessa två olika          
användargrupper resonerar olika - den ena prioriterar       
funktionalitet medan den andra prioriterar ögonblicklig      
tillgänglighet. Detta kan självklart också bero på den lilla         
användargruppen och just deras sätt att resonera kring deras         
användning. 

21 av de 23 testpersonerna var frekventa användare av         
blåljusfilter. Dessa svarade att de alltid har på        
programvaran (som alltså anpassas automatiskt) eller alltid       
på kvällstid. Det är endast 2 personer som använde sitt          
filter flera gånger i veckan. Detta är tänkvärt eftersom detta          
kan indikera att användare av blåljusfilter tenderar att alltid         
använda det snarare än några sporadiska tillfällen utan att         
det tillhör vardagstekniken. 



Det kommer inte som en överraskning att det mesta av          
användandet av blåljusfilter är på mobilen eller datorn. Det         
är i huvudsak de produkterna våra användare använder sig         
utav när de har på blåljusfilter. 

Ett beteende som kan observeras utifrån våra tester är att          
användarna föredrar att använda blåljusfiltret i samband       
med vissa aktiviteter och andra inte. Utifrån användarnas        
svar kunde man ju se att det är allra vanligast att att            
slösurfa, använda sociala medier och kolla på kortare        
underhållning såsom Youtube men att det var otroligt        
vanligt att de flesta använde filtret på nästan allt de gjorde           
såsom att plugga, koda, webshoppa, läsa nyheter, bloggar,        
etc. Det som var intressant var att se att de allra flesta ju             
inte använde filtret då de ville se på film eller video- och            
bildbehandlade. Visserligen är det väldigt förståeligt att om        
man håller på med bild- eller videobehandling där man         
håller på med färgnyanser och liknande inte vill använda ett          
blåljusfilter då eftersom filtret skulle göra färgerna man        
jobbade med varmare än vad man kanske tänkt sig. Men          
vid en aktivitet såsom att se på film och serier, som man            
ofta gör på kvällstid, så vill användarna gärna inte använda          
filtret. Utifrån våra användare kan man se att det alltså          
upplevs som viktigare att få en precis färgåtergivning av         
filmen än de fördelar användarna känner att blåljusfilter        
har. När det kommer till visuella saker och framför allt          
längre underhållning så prioriterar våra användare      
filmupplevelsen och inte de positiva effekterna som de        
beskriver vara att deras sömn blir bättre och att ögonen          
känns mindre ansträngda. Detta är tänkvärt, eftersom våra        
användare som de flesta är så pass frekventa användare         
som de är, för att det finns alltså en gräns mellan kortare            
underhållning och längre underhållning samt upplevelsen      
av återgivning av färger beroende på vilken aktivitet        
användaren sysslar med. 

Om man då också har i åtanke att flera av testpersonerna           
önskade att man skulle kunna använda blåljusfilter just på         
bild- och videoredigering och en användare föreslog att        
man skulle kunna ha ett “quickmode” för att snabbt kunna          
se skärmen med och utan filtret. Detta skulle kunna vara en           
givande funktion för blåljusfilter på datorer där man utför         
bild- och videobehandling eftersom det uppenbarligen finns       
en användarbas som skulle vilja kunna använda blåljusfilter        
vid denna aktivitet men i nuläget inte gör det. En annan           
användare beskrev att dennes blåljusfilter ibland återger       
alltför mörka färger då denne just kollar film. Detta tyder          
också på att det finns ett intresse hos användarna att kunna           
se film med filtret men ändå få uppleva relativt korrekt          
återgivna färger. 

Vi tänker därför på att om man skulle kunna utveckla          
blåljusfilter såsom de ser ut nu till att kunna anpassas till           
vilken aktivitet man utför, så skulle detta kunna anpassas         
bättre för användarna. Om man exempelvis ser en film,         
skulle blåljusfiltret kanske aktivt mäta pixelvärden och       
andra färgvärden för att det i realtid skulle anpassa sig          

istället för att anpassa hela skärmen. Då skulle t.ex. kanske          
filtrets effekt kunna minskas för vissa partier av bilden som          
med filtret blir för mörka eller blir överdrivna på andra sätt.           
Visserligen skulle detta självklart innebära att mer blått ljus         
skulle emitteras, men om man skulle kunna implementera        
detta skulle kanske fler välja att använda blåljusfilter även         
för filmtittande då dessa användare i nuläget skulle välja att          
inte använda det. Om nu fler vetenskapliga studier görs för          
att bevisa att blåljusfilter på ett bra sätt förhindrar blått ljus           
att emitteras så är det vitalt att utveckla blåljusfiltren för att           
motverka sömnrubbningar och därigenom folkhälsan. 

En annan utvecklingsmöjlighet vi har sett med våra studier         
är att kunna implementera blåljusfilter som har större        
möjligheter för att anpassas för individen. Dels så behöver         
många blåljusfilter sättas av och på av användaren och         
F.lux som var den näst vanligaste programvaran utgår från         
soluppgång och solnedgång. En av testpersonerna påpekade       
ju att det inte går att ställa in en specifik tid en dag. Då vi               
själva undersökte detta finns däremot inställningar för att        
exempelvis ta längre sovmorgnar om helgerna, då man        
jobbar sent, olika dagtid-inställningar, etc. Detta kan       
innebära att testpersonen inte har hittat dessa inställningar        
och att detta beror på användarvänligheten av appen, f-lux.         
Det finns dessutom olika teman för exempelvis film eller         
om man vistats i ett mörkt rum samt att appen inaktiveras           
för vissa appar som skulle kunna vara användbart vid         
användaraktiviteter som byter mellan bild- eller      
videoredigering och andra program. Faktumet att ingen av        
våra testpersoner i fallet med F.lux inte nämner något         
specifikt om dessa inställningar och funktioner kan bero på         
att de alltså inte hittat inställningar och därför inte testat          
dessa eller att dessa har testats men som inte uppfyller          
användarnas krav och att ingen av testpersonerna nämnde        
detta. Eftersom vi hade en liten testgrupp är det svårt att           
avgöra vad som är fallet, men utifrån användarnas        
upplevelser finns det uppenbarligen ett behov att kunna        
anpassa filtren för att bättre passa en individs vardag. Detta          
tillsammans med realtids-anpassning skulle kunna vara två       
faktorer som borde tas i åtanke då man utvecklar         
blåljusfilter för framtiden. 

Då vi har jämfört diverse andra hälsoappar och dess         
effektivitet i att förändra mänskliga beteenden har vi fått en          
bild av hur sådana appar påverkar en och hur pass effektiva           
de i till största delen var. Skulle man satsa på att utveckla            
en bra app med blåljusfilter med användarvänlighet i åtanke         
och enligt psykologiska principer som tidigare visat sig        
effektiva för att bidra till ökad användning och folkhälsa         
skulle det vara intressant att se hurdan en sådan app skulle           
kunna påverka ens beteende. Då skulle man kunna bättre         
observera om appar med blåljusfilter faktiskt resulterar i ett         
ändrat positivt beteende, med premissen att      
blåljusfilterappar blir bevisade att faktiskt fungera.      
Exempelvis kanske användare blir mer medvetna om sin        
livsstil framför skärmar och kvällarna och kanske aktivt        



ändrar sina vanor då användaren märker att blåljusfiltret har         
blivit aktiverat. Det skulle även kunna bidra till en ökad          
informationsspridning om vad blåljusfilter är och varför       
man använder det.  

Som vi diskuterade om i teoridelen så finns det ett          
varumärke, Kobo, som tillverkar surfplattor där ljuset       
sprids ut i rummet istället för rakt fram på användaren som           
andra surfplattor och skärmar gör i nuläget. Detta skulle         
kunna vara lösningen på problemet med att blått ljus         
orsakar sömnstörningar, om man kan få ljuset studsat åt ett          
anant håll istället för upp i användarens ansikte. Däremot         
finns det än så länge inga vetenskapliga studier på att detta           
aktivt leder mot blått ljus från användaren eller att detta          
skulle vara effektivare än ett blåljusfilter. Dock känns detta         
som en praktisk metod i tillverkningen av surfplattor i         
frågan om att undvika att blått ljus stör sömnen. Men såsom           
tidigare studier visat så är blått ljus positivt för vakenhet          
och prestation under dagtid, och därför skulle detta kanske         
inte ändå vara optimalt. Dessa skärmar skulle kanske därför         
mest användas om kvällstid, eller att man skulle kunna         
tillverka skärmar som hade två olika lägen - då ljuset strålas           
på användaren respektive ut i rummet. Detta kanske skulle         
kunna vara en hållbar metod för att förstå oss bättre på hur            
vi ska kunna undvika de långvariga effekter av de kroniska          
användningen av elektroniska skärmar som många av de        
vetenskapliga studierna presenterade beskriver. 

I framtida studier så skulle en mer ingående studie av          
utseende och design kunna utföras för att ge mer inblick i           
designen på specifika programvaror samt förbättra de som        
finns på marknaden idag. Man skulle till exempel kunna         
göra en mer kontrollerad undersökning genom små       
gruppdiskussioner där testpersonerna får ses i en mindre        
grupp och diskutera ämnet med varandra för att på så vis           
komma på bra lösningar till en utveckling av filtret.         
Fördelsvis sker diskussionerna med inspelning så att man        
kan undersöka resultatet vid ett senare tillfälle. 

SLUSATS 
På vår inledande fråga “Hur använder studenter blåljusfilter        
och hur upplever de tekniken?” visar vår undersökning att         
studenter använder blåljusfilter varje dag, mestadels      
kvällstid, på sina mobiltelefoner och datorer i första hand.         
De upplever tekniken som givande och många tror och         
känner på att man får bättre sömn av att ha på blåljusfilter            
några timmar innan man ska sova. 

Det verkar som att vetenskapliga belägg för att blåljusfilter         
reducerar emissionen av blått ljus inte nödvändigtvis       
behöver finnas för att tekniken ska användas eftersom våra         
tester visat att användarna upplever själva att deras        
sömnkvalitet blir bättre och att det är skönare för ögonen          
om kvällstid. Däremot så borde detta bevisas för att faktiskt          
kunna avgöra hurdan tillverkningen och utvecklingen av       
skärmar ska gå till i framtiden. 

Det finns utvecklingsmöjligheter av blåljusfilter. Våra      
studier visar på att det finns möjligheter att öka         
användarvänligheten och funktionaliteten samt att det finns       
ett behov av att anpassa filtret efter vissa aktiviteter samt          
för att bättre passa individuella användare och dess vardag         
med enskilda vanor. Vissa funktioner som eftertraktades av        
användarna verkar finnas hos blåljusfilter idag, men i våra         
studier verkar dessa antingen inte användas eller inte kunna         
hittas av användaren. Oavsett så finns det ett behov att          
utveckla funktionaliteten hos filtren hos användarna själva       
för att passa bättre och smidigare in i deras vardag. 

Det kan även vara en fråga om metoden för tillverkningen          
av digitala skärmar eftersom det i nuläget finns skärmar         
som sprider ljuset i rummet snarare än strålar rakt framåt på           
användaren. Om vetenskapliga studier görs på detta och        
skulle visa att detta reducerar blått ljus och blåljusfilter inte          
gör det, skulle man redan i tillverkningen istället framställa         
skärmar som bättre passar vår inre biologiska klocka. I         
detta fall skulle det vara optimalt om man skulle kunna          
effektivisera dessa skärmar för att emittera blått ljus på         
dagtid för ökad alerthet och prestation och blockera det om          
kvällstid för att minska sömnrubbningar och förbättra       
sömnkvaliteten. 
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