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1 Sammanfattning 
DennaÁ rapportÁ beskriverÁ ochÁ analyserarÁ svenskaÁ 
ungdomarsÁ självskattadeÁ psykiska välbefinnandeÁ 
iÁ relationÁ tillÁ derasÁ självskattadeÁ medieanvänd-
ning,Á några faktorerÁ somÁ kanÁ vara positiva res-
pektiveÁ negativa förÁ denÁ psykiska hälsanÁ samtÁ de-
mografiska bakgrundsfaktorer.Á DenÁ övergripandeÁ 
frågeställningenÁ ärÁ hurÁ dessaÁ faktorerÁ korrelerarÁ 
medÁ ungdomarnasÁ psykiska välbefinnandeÁ ochÁÁ 
vilkenÁ relativÁ effekt deÁ olikaÁ faktorernaÁ har.Á VilkaÁ 
likheterÁ ochÁ skillnaderÁ finnsÁ detÁ medÁ avseendeÁ påÁ 
medieanvändningÁ mellanÁ ungdomarÁ med bättreÁ 
ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande?Á VadÁ kanÁ manÁ 
utifrånÁ detta säga omÁ medieanvändningensÁ bety-
delseÁ jämförtÁ med andra faktorerÁ förÁ detÁ psykiska 
välbefinnandetÁ blandÁ svenskaÁ barn och ungdo-
mar?Á AvsiktenÁ ärÁ inteÁ attÁ fastslå orsakerÁ utanÁ attÁ 
bidra medÁ ytterligareÁ faktaunderlagÁ ochÁ resone-
mangÁ inomÁ ett komplicerat problemområde.ÁÁ  

UndersökningenÁ byggerÁ på samma empiriska 
underlagÁ somÁ Ungar &Á medier 2019,Á men endastÁÁ 
ungdomarÁ iÁ åldernÁ 13–18Á årÁ ingår.Á Data samladesÁ 
inÁ avÁ SCBÁ underÁ höstenÁ 2018Á utifrånÁ ett obundet 
slumpmässigt urval frånÁ befolkningsregistret 
medÁ enÁ svarsfrekvensÁ påÁ 32,9Á %Á iÁ åldersgruppen.Á 
EfterÁ bortfallsanalysÁ harÁ kalibreringsvikterÁ tagitsÁ 
framÁ avÁ SCBÁ ochÁ dessa användsÁ iÁ samtliga analy-
serÁ i rapporten.ÁÁ

FörÁ attÁ mäta ungdomarnasÁ psykiska välbe-
finnandeÁ harÁ deÁ svaratÁ på ettÁ frågebatteriÁ somÁÁ 
sedanÁ omarbetatsÁ till ett välbefinnandeindex.ÁÁ 
EnÁ brytpunkt förÁ nedsatt psykiskt välbefinnandeÁ 
harÁ sattsÁ vidÁ 4Á ellerÁ flerÁ psykiska/psykosoma-
tiska besvär.Á MaterialetÁ harÁ analyseratsÁ genomÁÁ 
delsÁ korrelationsanalyserÁ därÁ ungdomarÁ medÁ 3ÁÁ 
ellerÁ färreÁ besvärÁ jämförsÁ medÁ deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ 
besvär,Á delsÁ regressionsanalyserÁ somÁ undersökerÁ 
olika faktorersÁ inverkanÁ på detÁ psykiska välbefin-
nandetÁ (antalÁ psykiska besvärÁ på enÁ kontinuerligÁ 
skala,Á utanÁ brytpunkt).ÁÁ

ResultatenÁ visarÁ att drygt enÁ fjärdedel (27%) 
avÁ respondenterna iÁ åldernÁ 13–18Á årÁ harÁ nedsattÁÁ 
psykiskt välbefinnande,Á det vill sägaÁ uppgerÁ 4ÁÁ 
ellerÁ flerÁ besvär.Á DetÁ ärÁ enÁ betydligtÁ störreÁ andelÁ 

Á av flickorna som uppger 4 eller flerÁ besvär (39Á %),ÁÁ 
       ÁänÁpojkarnaÁ(13%).ÁDettaÁgällerÁunderÁsamtligaÁÁ 

åldrarÁ menÁ särskiltÁ iÁ 18-årsåldernÁ ökarÁ flickornasÁÁ 
psykiska ohälsa medanÁ pojkarnasÁ liggerÁ relativtÁÁ 
konstant.Á FlickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsned-

ÁsättningarÁ ärÁ denÁ gruppÁ somÁ iÁ störstÁ utsträckningÁÁ 
Á liderÁ avÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ denna 

undersökningÁ (71Á %).Á KönÁ ärÁ denÁ variabelÁ somÁÁ 
Á uppvisarÁ starkastÁ sambandÁ medÁ psykisktÁ välbe-

ÁfinnandeÁ (PearsonsÁ 0,347)Á ochÁ därförÁ analyserasÁÁ 
Á flickor ochÁ pojkar var för sig.ÁÁ
Á Ungdomarna harÁ svaratÁ på frågorÁ omÁ hur ofta  

ochÁ hur många  timmar  en  vanlig  dag  på sin fritid  deÁÁ 
brukarÁ ägna sigÁ åtÁ några olika medieaktiviteter.ÁÁ 
Analyserna visarÁ attÁ ungdomarÁ medÁ nedsattÁ psy-

Á kisktÁ välbefinnandeÁ tenderarÁ attÁ använda medierÁÁ 
någotÁ merÁ änÁ andra ungdomar.Á UngdomarÁ med 4ÁÁ 
eller fler besvärÁ lyssnar iÁ högreÁ gradÁ på musikÁ ochÁÁ 
poddar/podcastsÁ samtÁ läserÁ böckerÁ ochÁ tidningar.ÁÁ 
Pojkar medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ tittarÁ oftareÁ påÁ porrÁÁ 

Á ochÁ spelarÁ iÁ någotÁ högreÁ gradÁ dagligenÁ spelÁ på 
dator/konsol.Á FlickorÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ spelarÁÁ 
också datorspelÁ iÁ någotÁ högreÁ grad,Á samtÁ tittarÁÁ 

Á dagligenÁ påÁ YouTube-klipp,Á änÁ flickorÁ medÁ 3Á ellerÁÁ 
Á färreÁ besvär.Á UngdomarÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ 

ägnarÁ också merÁ tidÁ enÁ vanligÁ dagÁ på sinÁ fritidÁ åtÁÁ 
exempelvisÁ internet,Á mobiltelefonen,Á lyssnaÁ påÁÁ 
musik, seÁ på filmer, tv-programÁ ellerÁ YouT ube-
klipp.Á SammanfattningsvisÁ finnsÁ det såledesÁ fleraÁÁ 
sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁÁ 

Á ochÁ merÁ omfattandeÁ medieanvändningÁ blandÁÁ 
svenska tonåringar.Á SambandenÁ ärÁ dockÁ oftastÁÁ 
ganska svaga.Á KorrelationerÁ ärÁ inteÁ detsamma 
somÁ orsakssamband,Á ochÁ ävenÁ om  kausalsambandÁÁ 

Á skulleÁ föreligga kanÁ inteÁ analysenÁ avgöra vad somÁÁ 
Á i såÁ fallÁ är orsak respektiveÁ verkan, eller vilka an-

dra mekanismerÁ somÁ ärÁ inblandadeÁ iÁ deÁ iakttagna 
Á sambanden.Á MenÁ manÁ kanÁ testa korrelationerÁ förÁÁ 

andra variablerÁ ochÁ resonera kringÁ olika faktorersÁÁ 
eventuellaÁ samspel.ÁÁ

FörÁ attÁ problematisera ochÁ diskutera nämnda 
samspelÁ analyserasÁ treÁ demografiska bakgrunds-
variabler,Á funktionsnedsättningarÁ samt ett be-Á
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gränsatÁ urvalÁ skydds- ochÁ riskfaktorerÁ iÁ förhållan-
deÁ tillÁ psykisktÁ välbefinnande.Á DeÁ demografiska 
bakgrundsfaktorerna ärÁ föräldrarnasÁ utbildnings-
nivåÁ ochÁ härkomst samt familjensÁ inkomst.Á AvÁÁ 
dessa ärÁ detÁ endastÁ denÁ sistnämnda faktornÁ somÁ 
harÁ tydligtÁ sambandÁ medÁ ungdomarnasÁ psykiska 
välbefinnande.Á BlandÁ flickorÁ ochÁ pojkarÁ iÁ yngreÁÁ 
tonårenÁ ärÁ lågÁ inkomstÁ förknippatÁ medÁ nedsattÁÁ 
psykisktÁ välbefinnande,Á men närÁ pojkarnaÁ blirÁÁ 
äldreÁ ärÁ det istället hög inkomstÁ somÁ är förknip-
patÁ medÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnande.ÁÁ

DeÁ demografiska bakgrundsfaktorerna samtÁÁ 
psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ påverkarÁÁ 
sambanden mellan medieanvändningen och 
ungdomarnasÁ psykiska välbefinnandeÁ på mycketÁ 
varierandeÁ sätt,Á menÁ endastÁ två tydliga mönsterÁÁ 
kanÁ urskiljas:Á blandÁ pojkarÁ medÁ psykiska funk-
tionsnedsättningarÁ finnsÁ ingaÁ sambandÁ mellan 
omfattandeÁ medieanvändningÁ ochÁ sämreÁ psy-
kiskt välbefinnandeÁ (vilket det däremot görÁ blandÁ 
flickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningar).ÁÁ 
BlandÁ flickorÁ medÁ två utlandsfödda föräldrarÁ finnsÁ 
starkareÁ ochÁ merÁ konsekventa sambandÁ mellanÁÁ 
omfattandeÁ medieanvändningÁ ochÁ nedsattÁ psy-
kisktÁ välbefinnandeÁ änÁ iÁ någon annan grupp.ÁÁ

TreÁ skyddsfaktorerÁ gårÁ att urskiljaÁ påÁ såÁ sätt att 
deÁ samvarierarÁ medÁ bättreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ 
ochÁ kanÁ iÁ vissa fallÁ försvaga sambandenÁ mellanÁÁ 
omfattandeÁ medieanvändningÁ ochÁ nedsattÁ psy-
kisktÁ välbefinnande.Á Dessa faktorerÁ ärÁ träningÁ ochÁ 
motion,Á attÁ träffa kompisarÁ hemma hosÁ varandra 
eller ute, menÁ inteÁ på nätetÁ samtÁ attÁ ofta prataÁÁ 
medÁ sina föräldrarÁ omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁÁ 
varit.ÁÁ

Utsatthet påÁ nätet framträderÁ somÁ tydligaÁÁ 
riskfaktorer.Á DeÁ frågorÁ somÁ ställtsÁ till ungdomar-
na ärÁ omÁ deÁ själva,Á underÁ detÁ senasteÁ året,Á harÁÁ 
råkat ut förÁ att någonÁ varit elakÁ ellerÁ mobbat demÁ 
påÁ internet ellerÁ viaÁ mobilen,Á omÁ deÁ harÁ blivit 
hotade,Á omÁ deÁ harÁ råkatÁ utÁ förÁ attÁ någonÁ harÁ lagtÁÁ 
ut bilderÁ ellerÁ filmklippÁ påÁ demÁ påÁ internet mot 
deras vilja eller om någonÁ de inteÁ kännerÁ harÁ bettÁ 
demÁ skicka bilderÁ på sigÁ själva därÁ deÁ ärÁ lättkläd-

da ellerÁ nakna.Á DeÁ allra flesta svararÁ nejÁ på dessa 
frågor,Á menÁ jämförsÁ ungdomarÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁÁ 
besvär med barnÁ med 4 ellerÁ flerÁ besvär framgårÁÁ 
attÁ deÁ sistnämnda ärÁ konsekventÁ merÁ utsatta änÁÁ 

Á övriga.Á UtsatthetenÁ påverkarÁ iblandÁ sambandenÁÁ 
mellanÁ omfattandeÁ medieanvändningÁ ochÁ ned-
sattÁ psykisktÁ väl befinnande.Á BlandÁ deÁ somÁ råkarÁÁ 
ut förÁ mobbning,Á elakheterÁ ellerÁ hot enÁ ellerÁ fleraÁÁ 
gångerÁ iÁ veckanÁ blirÁ sambandenÁ mellanÁ sämreÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ och höganvändningÁ avÁÁ 
mobilen,Á socialaÁ medierÁ ochÁ attÁ tittaÁ påÁ klippÁ påÁÁ 
t.ex.Á YouTubeÁ starkare.Á Bland deÁ somÁ inte råkatÁ utÁÁ 
förÁ mobbning,Á elakheterÁ ellerÁ hot blirÁ sambandenÁÁ 
tvärtomÁ svagare,Á iblandÁ närmareÁ noll.Á SambandenÁÁ 

Á mellanÁ tidenÁ manÁ spenderarÁ medÁ vissaÁ medierÁÁ 
och hurÁ man mår blir såledesÁ svagare omÁ inteÁÁ 
dessaÁ riskfaktorerÁ före ligger,Á vilket antyderÁ att 
mobbning,Á elakheterÁ och hotÁ kan fungeraÁ somÁÁ 
mellanliggandeÁ variabler.Á PojkarÁ ochÁ flickorÁ medÁÁ 

Ápsykiska funktionsnedsättningarÁ ärÁ utsatta på 
nätetÁ iÁ högreÁ gradÁ änÁ andra ungdomar.Á BlandÁÁ 

Áflickorna ökarÁ skillnaderna iÁ välbefinnandeÁ mel-
lanÁ deÁ medÁ respektiveÁ utanÁ psykiskaÁ funktions-
nedsättningarÁ omÁ deÁ frekvent (varjeÁ veckaÁ ellerÁÁ 
månad) utsättsÁ förÁ mobbningÁ ellerÁ elakheter,Á hot,ÁÁ 
attÁ någonÁ spriderÁ bilder/filmerÁ på demÁ motÁ derasÁÁ 

ÁviljaÁ ellerÁ att någonÁ berÁ demÁ skickaÁ lättkläddaÁÁ 
bilder.Á NätmobbningÁ ochÁ liknandeÁ utsatthet ärÁ påÁÁ 
så sättÁ bidragandeÁ faktorerÁ tillÁ detÁ sämreÁ psykiska 

Ávälbefinnandet blandÁ särskilt flickorÁ medÁ psykis-
kaÁ funktionsnedsättningar.ÁÁ 

AvÁ samtliga faktorerÁ somÁ undersöksÁ härÁ harÁÁ 
deÁ olikaÁ formernaÁ avÁ utsatthet påÁ nätet ellerÁ viaÁÁ 
mobilenÁ starkastÁ sambandÁ medÁ detÁ psykiska 
välbefinnandet (efterÁ kön).Á BlandÁ flickornaÁ tillhörÁÁ 
även psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ deÁ star-
kasteÁ faktorerna.Á VadÁ gällerÁ medieanvändning-

ÁensÁ betydelseÁ förÁ detÁ psykiskaÁ välbefinnandetÁ ärÁÁ 
detÁ alltså andra användaresÁ agerandeÁ somÁ harÁÁ 
störstÁ betydelse.Á Av deÁ egnaÁ medieaktiviteternaÁÁ 
harÁ användningen avÁ internetÁ (timmarÁ perÁ dag)ÁÁ 

Á  förhållandevisÁ starktÁ sambandÁ blandÁ bådeÁ pojkarÁÁ 
och flickor,Á liksomÁ attÁ lyssnaÁ på musikÁ och använ-
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da mobilenÁ (timmarÁ perÁ dag).Á HosÁ pojkarna före-
kommerÁ ävenÁ att tittaÁ påÁ klippÁ påÁ t.ex.Á YouTubeÁÁ 
samtÁ porrÁ blandÁ deÁ tioÁ starkasteÁ sambanden.Á An-
vändningenÁ av sociala medierÁ ochÁ spelaÁ spel, somÁ 
oftaÁ utpekasÁ somÁ särskilt problematiskaÁ medieak-
tiviteter,Á harÁ betydligtÁ svagareÁ sambandÁ medÁ detÁ 
psykiska välbefinnandetÁ –Á gradenÁ avÁ träningÁ ochÁ 
motionÁ harÁ starkareÁ sambandÁ ochÁ förklaringskraftÁ 
änÁ dessa medieaktiviteter.Á På deÁ avslutandeÁ sid-
orna iÁ regressionsanalysenÁ rangordnasÁ faktorerna 
efterÁ sambandsmått (Pearsons),Á förklaringskraft 
(RÁ Square) ochÁ effekt påÁ välbefinnandeindexÁÁ 
(B-koefficient),Á seÁ tabell  
85Á ochÁ 86.ÁÁ 

UtöverÁ dessa faktorerÁ harÁ några frågorÁ därÁÁ 
ungdomarnasÁ uppfattningarÁ omÁ denÁ egna med-
ieanvändningenÁ samtÁ medierelateradeÁ konflikterÁ 
iÁ hemmetÁ använtsÁ iÁ analysen.Á UngdomarnaÁ harÁÁ 
delsÁ svaratÁ på enÁ fråga omÁ deÁ själva trorÁ attÁ derasÁ 
medieanvändningÁ påverkarÁ derasÁ sömnÁ ochÁÁ 
resultatenÁ visarÁ attÁ störreÁ andelarÁ avÁ pojkarna ochÁ 
flickornaÁ med 4Á ellerÁ fler besvärÁ anser att derasÁÁ 
sömnÁ påverkasÁ tillÁ detÁ sämre. DelsÁ harÁ de sva-
ratÁ på enÁ fråga omÁ hurÁ ofta detÁ händerÁ attÁ derasÁÁ 
medieanvändningÁ lederÁ tillÁ attÁ deÁ inteÁ görÁ andra 
sakerÁ somÁ deÁ också ska göra,Á såsomÁ läsa läxor,Á ochÁ 
resultatenÁ visarÁ attÁ detÁ iÁ högreÁ grad händerÁ dagli-
gen blandÁ flickorna ochÁ pojkarna medÁ 4 eller flerÁ 
besvär.Á Ungdomarna harÁ ävenÁ svaratÁ på ettÁ fråge-
batteriÁ gällandeÁ omÁ deÁ anserÁ sigÁ ägna förÁ mycketÁ 
tid,Á lagom,Á ellerÁ förÁ liteÁ tidÁ åtÁ några olika medieak-
tiviteterÁ samt träningÁ ochÁ motion,Á träffaÁ kompisarÁ 
samt göraÁ läxorÁ ochÁ skolarbeten.Á ResultatenÁ visarÁ 
attÁ ungdomarÁ med 4Á ellerÁ fler besvär är någotÁ merÁ 
missnöjda med sinÁ tidsanvändningÁ änÁ deÁ medÁ 3ÁÁ 
ellerÁ färreÁ besvär.Á MedanÁ ungdomarÁ medÁ nedsattÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ högreÁ gradÁ anserÁ sigÁÁ 
ägna förÁ mycketÁ tidÁ åt t.ex.Á socialaÁ medier ochÁ förÁ 
liteÁ tidÁ åt träning,Á träffaÁ kompisarÁ ochÁ läsaÁ läxorÁÁ 
anserÁ sigÁ ungdomarÁ medÁ bättreÁ välbefinnandeÁÁ 
iÁ högreÁ grad ägna ”lagom”Á med tidÁ åtÁ olika 
aktiviteter.Á DessutomÁ visarÁ undersökningenÁ attÁÁ 
sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ hängerÁ sammanÁÁ 

medÁ flerÁ medierelateradeÁ konflikterÁ iÁ familjen.ÁÁ
HärÁ framträderÁ ett problemkomplexÁ avÁ faktorerÁÁ 

varsÁ sambandÁ inteÁ låterÁ sigÁ tolkasÁ heltÁ enkelt,Á då 
ÁvariablernaÁ skulleÁ kunnaÁ varaÁ såväl orsakerÁ till 

somÁ konsekvenserÁ av,Á ellerÁ uttryckÁ för,Á nedsatt 
Á psykisktÁ välbefinnande.Á IÁ rapportenÁ presenterasÁÁ 
Á därförÁ främst treÁ (ickeÁ uttömmandeÁ ellerÁ ömse-

Ásidigt uteslutande) tolkningsramar,Á ellerÁ per-
spektiv,Á påÁ problematiken.Á FörÁ det förstaÁ skulleÁÁ 
sambandenÁ mellanÁ merÁ omfattandeÁ mediean-
vändning,Á nedsattÁ psykisktÁ välbefinnande,Á medi-
erelateradeÁ konflikterÁ iÁ hemmet,Á missnöjeÁ medÁ deÁÁ 
egna prioriteringarna iÁ vardagenÁ ochÁ försämradÁÁ 
sömn kunnaÁ förklarasÁ avÁ attÁ medieanvändningen 
deÁ factoÁ tar för mycketÁ tidÁ ochÁ genererar förskjut-
ningseffekter.ÁÁ

Á FörÁ det andraÁ skulleÁ problematikenÁ kunnaÁÁ 
förståsÁ iÁ termerÁ avÁ coping  ochÁ kompensatoriskÁÁ 

Á medieanvändning.Á OmÁ problemen liggerÁ iÁ en 
trassligÁ tillvaroÁ kanÁ medierna användasÁ förÁ attÁÁ 

ÁhanteraÁ ochÁ kompenseraÁ för de problemÁ ung-
domarnaÁ möterÁ iÁ sinÁ vardag.Á Detta kanÁ vara 
såväl funktionellt somÁ dysfunktionellt ochÁ enÁÁ 
uppgiftÁ förÁ forskningenÁ tordeÁ vara attÁ försöka 
förståÁ bättreÁ vilkaÁ problemÁ somÁ liggerÁ till grundÁÁ 

ÁförÁ den kompensatoriskaÁ medieanvändningen,ÁÁ 
medÁ fokus på människorsÁ motiv,Á drivkrafterÁ ochÁÁ 

Á förväntningarÁ påÁ medietekniken.ÁÁ 
FörÁ det tredjeÁ skulleÁ problematikenÁ kunnaÁÁ 

Á förståsÁ iÁ förhållandeÁ till sociokulturellaÁ faktorer,ÁÁ 
såsomÁ medierelateradeÁ normer.Á Medieanvänd-

ÁningenÁ sker inteÁ iÁ isolation utanÁ omges avÁ sociala,ÁÁ 
Á kulturella,Á politiska,Á ekonomiskaÁ etc.Á strukturerÁÁ 
Áoch normer som påverkar vadÁ man gör, varförÁ ochÁÁ 

sannoliktÁ hur manÁ upplever,Á tolkarÁ ochÁ påverkasÁÁ 
Á avÁ medieanvändningen.ÁÁ 

AvslutningsvisÁ föreslåsÁ därförÁ att iÁ studierÁÁ 
Á av ”medieeffekter”Á inkorporeraÁ denÁ kulturellaÁÁ 

kontextensÁ föreställningarÁ omÁ vadÁ somÁ ärÁ ett gott 
liv,Á vilka medierÁ som börÁ ingåÁ där ochÁ iÁ vilkenÁÁ 
utsträckning,Á förÁ att fördjupaÁ förståelsenÁ avÁ dettaÁÁ 
komplexaÁ område.ÁÁ 
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2 Inledning 
UnderÁ deÁ senasteÁ årenÁ harÁ fleraÁ rapporterÁ publ-
icerats somÁ beskriver hur denÁ psykiskaÁ ohälsanÁ 
blandÁ barnÁ ochÁ ungaÁ ökar,Á bådeÁ internationellt 
och iÁ Sverige (Choi 2018; Burns &Á GottschalkÁÁ 
2019).Á EnligtÁ Folkhälsomyndigheten harÁ psykiskaÁ 
besvärÁ somÁ irritation,Á nedstämdhet,Á nervositetÁÁ 
och sömnsvårigheterÁ ökatÁ mellan åren 1985/86Á 
och 2017/18Á bland svenska 13- ochÁ 15-åringar samt 
11-åriga flickor.Á BlandÁ deÁ 11-åriga pojkarna ökarÁ 
tvåÁ av besvären.Á ÄvenÁ deÁ psykosomatiskaÁ besvä-
renÁ harÁ ökatÁ bland barnenÁ sedanÁ mätningarna 
började,Á menÁ bådeÁ psykiska ochÁ psykosomatiska 
besvärÁ förekommerÁ iÁ högreÁ gradÁ bland flickorÁ änÁ 
pojkarÁ (FolkhälsomyndighetenÁ 2018a:Á 28ff.).Á En-
ligt SocialstyrelsenÁ (2017) harÁ ävenÁ denÁ registre-
radeÁ psykiska ohälsanÁ blandÁ barnÁ ochÁ unga vuxna 
ökat mellanÁ årenÁ 2006Á till 2016.Á ÅrÁ 2016Á hadeÁ om-
kring 10Á % avÁ flickor, pojkarÁ och unga mänÁ någonÁ 
formÁ avÁ psykisk ohälsa,Á och blandÁ ungaÁ kvinnorÁ 
varÁ andelenÁ 15Á %.Á SocialstyrelsensÁ statistikÁ bygger 
på registerdata ochÁ enligtÁ denna ärÁ detÁ främstÁÁ 
diagnoserna depressionÁ ochÁ olika ångestsyndrom 
somÁ ökar, men även vissa formerÁ av skadligt bruk 
ochÁ missbrukÁ avÁ substanserÁ blandÁ främst ungaÁÁ 
män.Á Samtidigt visarÁ SocialstyrelsensÁ statistikÁ att 
psykisk ohälsaÁ i unga år ökar riskernaÁ för åter-
kommandeÁ besvär och behov avÁ vårdÁ senareÁ iÁ li-
vet,Á suicidÁ ochÁ suicidförsök samtÁ problemÁ med att 
fullföljaÁ utbildningarÁ ochÁ nåÁ högreÁ utbildnings-
nivåer.Á SocialstyrelsenÁ förutspårÁ medÁ anledningÁ 
avÁ dettaÁ ökadeÁ problemÁ medÁ (ochÁ till följdÁ av) 
psykiskÁ ohälsa på samhälleligÁ nivå överÁ tidÁ (Soci-
alstyrelsenÁ 2017).Á AndraÁ påpekarÁ att denÁ själv-
skattadeÁ psykiska hälsanÁ somÁ helhetÁ blandÁ barnÁ 
ochÁ unga iÁ SverigeÁ ändå ärÁ förhållandevisÁ god,Á och 
iÁ jämförelseÁ medÁ andra länderÁ liggerÁ SverigeÁ på 
ellerÁ överÁ genomsnittet (FolkhälsomyndighetenÁ 
2018a;Á MindÁ 2018:Á 7).ÁÁ

PsykiskÁ ohälsa låterÁ sigÁ dockÁ inteÁ undersökasÁ så 
lätt ochÁ det finnsÁ oklarheterÁ ifrågaÁ omÁ vadÁ olikaÁ 
undersökningarÁ egentligenÁ mäter,Á omÁ resultatenÁ 
visarÁ på reella förändringarÁ överÁ tid ellerÁ omÁ detÁ 
snarareÁ ärÁ diagnosinstrument,Á vårdensÁ tillgäng-
lighetÁ ochÁ enÁ ökadÁ benägenhetÁ attÁ söka vårdÁ somÁ 

förklararÁ förändringarna (BrembergÁ &Á DalmanÁÁ 
2015;Á MindÁ 2018).Á Samtidigt finnsÁ det oklarheterÁÁ 
kringÁ vilka orsakerÁ somÁ liggerÁ bakomÁ denÁ ökadeÁÁ 
psykiska ohälsan,Á omÁ reella förändringarÁ före-

Á ligger.Á Det finnsÁ mångaÁ potentiellaÁ faktorerÁ ochÁÁ 
ingenÁ enighetÁ omÁ vilkenÁ ellerÁ vilkaÁ somÁ ärÁ deÁÁ 
viktigaste,Á men Socialstyrelsen menarÁ attÁ ökning-

ÁensÁ omfattningÁ samt det faktumÁ att denÁ psykiskaÁÁ 
ohälsanÁ ökarÁ ”generellt iÁ helaÁ ungdomsgruppen”ÁÁ 
[…]  ”tyderÁ påÁ att orsakernaÁ till ökningenÁ gårÁ att 
finna iÁ miljöerÁ därÁ deÁ flesta ungdomarÁ vistas,Á ex-
empelvisÁ underÁ skolperiodenÁ ellerÁ vidÁ inträdetÁ tillÁÁ 
arbetsmarknadenÁ ochÁ vuxenlivet”Á (Socialstyrel-
sen 2017: 7–8). En sådan miljöÁ skulleÁ kunna varaÁÁ 
medierna,Á inteÁ minstÁ deÁ mobila,Á digitala,Á sociala 
medierna somÁ barnÁ ochÁ unga idagÁ växerÁ uppÁ med,ÁÁ 
ochÁ i.Á AttÁ påstå attÁ digitala medierÁ idagÁ utgörÁ enÁÁ 
uppväxtmiljöÁ somÁ omfattarÁ de flestaÁ barn iÁ Sve-
rigeÁ tordeÁ inteÁ vara särskiltÁ uppseendeväckandeÁÁ 

Á(StatensÁ medierådÁ 2019;Á InternetstiftelsenÁ 2019).ÁÁ 
Huruvida denna uppväxtmiljöÁ hängerÁ sammanÁÁ 

ÁmedÁ denÁ ökadeÁ psykiska ohälsanÁ harÁ däremotÁ dis-
ÁkuteratsÁ flitigt, och bitvis hätskt, under deÁ senasteÁÁ 

årenÁ inomÁ såvälÁ denÁ allmänna debattenÁ somÁÁ 
forskningen.Á FöreliggandeÁ rapport avserÁ att bidraÁÁ 
medÁ ytterligareÁ faktaunderlagÁ iÁ denna fråga.Á HärÁÁ 
undersöksÁ svenska ungdomarsÁ (13–18Á år)Á själv-

ÁskattadeÁ psykiska hälsa iÁ relationÁ tillÁ derasÁ själv-
skattadeÁ medieanvändning,Á några faktorerÁ somÁÁ 
kanÁ varaÁ positivaÁ respektiveÁ negativaÁ förÁ denÁ psy-
kiska hälsanÁ samtÁ demografiska bakgrundsfak-
torer.Á DenÁ övergripandeÁ frågeställningenÁ ärÁ hurÁÁ 
nämnda faktorerÁ korrelerarÁ medÁ ungdomarnasÁÁ 
psykiskaÁ välbefinnandeÁ ochÁ vilkenÁ relativ effektÁÁ 

ÁdeÁ olikaÁ faktorerna har. Vilka likheter och skillna-
derÁ finnsÁ detÁ medÁ avseendeÁ på medieanvändningÁÁ 
mellanÁ ungdomarÁ medÁ bättreÁ ochÁ sämreÁ psykiskt 
välbefinnande?Á Vad kanÁ manÁ utifrånÁ detta säga 
omÁ medieanvändningensÁ betydelseÁ jämförtÁ medÁÁ 
andra faktorerÁ förÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁÁ 
blandÁ svenska barnÁ ochÁ ungdomar?ÁÁ

RapportenÁ ärÁ framtagenÁ avÁ StatensÁ medierådsÁÁ 
forskareÁ YvonneÁ AnderssonÁ medÁ viss assistans avÁÁ 
JanÁ ChristoffersonÁ ochÁ Ulf Dalquist.ÁÁ

Á

Á
Á

Á

Á
Á

Á

Á
Á

Á

Á

Á
Á

Á

Á
Á

Á

Á
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3 Vad är psykisk hälsa och ohälsa, 
eller välbefinnande? 
Begrepp och definitioner 
DetÁ finnsÁ ingen entydigÁ definition avÁ psykisk  hälsa  
somÁ ärÁ allmäntÁ vedertagenÁ menÁ deÁ flesta ärÁ eniga 
omÁ attÁ begreppetÁ rymmerÁ minstÁ treÁ dimensioner:Á 
emotionellt,Á psykologiskt ochÁ socialt välbefinnan-
de. WHO definierarÁ psykisk hälsa som ”ettÁ till-
ståndÁ avÁ mentaltÁ välbefinnandeÁ därÁ varjeÁ individ 
kanÁ förverkliga deÁ egna möjligheterna,Á kanÁ klara 
avÁ vanligaÁ påfrestningar,Á kanÁ arbetaÁ produktivt 
ochÁ kanÁ bidraÁ till det samhälleÁ honÁ ellerÁ hanÁ leverÁ 
i”.Á Det är alltså merÁ än frånvaroÁ avÁ psykisk ohäl-
sa,Á ellerÁ enÁ diagnos.Á Psykisk ohälsa  definierasÁ av 
SocialstyrelsenÁ ochÁ SKLÁ (baserat påÁ Europakom-
missionen)Á somÁ ”tillståndÁ då människorÁ visarÁÁ 
teckenÁ på psykisk obalans eller harÁ symptom somÁ 
oro,Á ångest,Á nedstämdhetÁ ellerÁ sömnsvårigheter”Á 
(BrembergÁ &Á DalmanÁ 2015:Á 14).Á Såväl psykiskaÁ be-
svärÁ somÁ somatiska besvärÁ –Á ellerÁ psykosomatiska 
besvärÁ –Á rymsÁ inomÁ begreppet (Folkhälsomyndig-
hetenÁ 2018a:Á 28).ÁÁ 

PsykiskÁ ohälsaÁ ärÁ påÁ såÁ sätt ett samlings- ellerÁÁ 
paraplybegreppÁ förÁ ”bådeÁ mindreÁ allvarliga psy-
kiska problem somÁ oroÁ ochÁ nedstämdhetÁ ochÁ merÁ 
allvarligaÁ symptomÁ somÁ uppfyllerÁ kriteriernaÁ förÁ 
psykiatriskÁ diagnos”Á (BrembergÁ &Á DalmanÁ 2015:ÁÁ 
14).Á DeÁ allvarligareÁ formernaÁ avÁ psykiskÁ ohälsaÁ ärÁ 
såledesÁ psykiatriska tillstånd  vilkaÁ definierasÁ ge-
nomÁ verifierbaraÁ diagnostiskaÁ kriterier.Á IÁ SverigeÁÁ 
användsÁ officiellt WHO:sÁ InternationalÁ Classifica-
tion of Diseases  (ICD) men ävenÁ den amerikanskaÁÁ 
Diagnostic  and  Statistical  Manual  of Mental Disor-
ders  (DSM).Á EftersomÁ StatensÁ medierådÁ inte  skaÁÁ 
fastställaÁ diagnoserÁ ellerÁ bidraÁ till denÁ officiellaÁÁ 
hälsostatistikenÁ använderÁ viÁ inteÁ begreppetÁ psyki-
atriskaÁ tillståndÁ ellerÁ manualernaÁ ICDÁ ochÁ DSM.ÁÁ 
DetÁ ska alltså betonasÁ attÁ deÁ självskattadeÁ psykis-
ka besvärÁ somÁ undersöksÁ ochÁ diskuterasÁ iÁ denna 

Á

rapportÁ inte  ska sammanblandasÁ medÁ etableradeÁÁ 
diagnoserÁ somÁ ställsÁ avÁ medicinsktÁ utbildadÁ per-

ÁsonalÁ iÁ kliniskÁ verksamhet.ÁÁ 
BegreppenÁ psykiskÁ hälsa,Á psykiskÁ ohälsaÁ ochÁÁ 

psykiatriska tillståndÁ överlapparÁ delvisÁ varanÁÁ 
draÁ ochÁ enligt BrembergÁ &Á DalmansÁ (2015) kun-
skapsöversiktÁ Begrepp, mätmetoder  och förekomst  av  
psykisk  hälsa, psykisk  ohälsa  och psykiatriska  tillstånd  

Áhos  barn och unga  finnsÁ ingaÁ mått som mäterÁ allaÁÁ 
dimensionerÁ avÁ psykiskÁ hälsaÁ ellerÁ ohälsa.Á Istället 
mätsÁ deÁ olika dimensionerna separat.Á ManÁ kanÁÁ 
dessutomÁ använda begreppet,Á samtÁ mäta,Á psykiskt  
välbefinnandeÁ ellerÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnande.ÁÁ 

ÁDetÁ sistnämnda använderÁ FolkhälsomyndighetenÁÁ 
Á somÁ en indikatorÁ för hur stor andelÁ avÁ befolkning-

en iÁ åldern 16–84Á år som riskerar vanligare formerÁÁ 
avÁ psykiatriska problem,Á baseratÁ på deÁ svarÁ somÁÁ 
respondenternaÁ angett påÁ självskattningsskalanÁÁ 
General Health Questionnaire.Á Höga värdenÁ på 
självskattningsskalanÁ innebärÁ nedsatt psykiskt 
välbefinnande.Á EnligtÁ Folkhälsomyndigheten 

ÁharÁ andelenÁ av SverigesÁ befolkningÁ medÁ nedsattÁÁ 
psykiskt välbefinnandeÁ ökat mellanÁ årenÁ 2006ÁÁ 
och 2018, frånÁ 14Á % tillÁ 17Á %.Á En större andelÁ avÁÁ 

Á kvinnornaÁ (20Á %)Á änÁ männen (14Á %)Á harÁ nedsattÁÁ 
psykiskt välbefinnandeÁ ochÁ dettaÁ gällerÁ iÁ allaÁ 
åldrar.Á ÅldersmässigtÁ finnsÁ denÁ största andelenÁÁ 
medÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ denÁ yngsta 
åldersgruppen,Á 16–29Á år,Á därÁ 25Á %Á harÁ nedsattÁÁ 
psykisktÁ välbefinnande.Á  UtbildningsnivåÁ harÁ ing-
enÁ nämnvärdÁ inverkanÁ på detÁ psykiska välbefin-
nandet,Á vilketÁ däremotÁ härkomstÁ har.Á MänniskorÁÁ 
födda iÁ andra europeiska länderÁ ellerÁ utanförÁÁ 
Europa harÁ iÁ högreÁ gradÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefin-
nandeÁ än deÁ somÁ är födda iÁ  Sverige,Á menÁ skillna-
dernaÁ harÁ minskatÁ underÁ FolkhälsomyndighetensÁÁ 
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undersökningsperiodÁ (Folkhälsomyndigheten 
2018)1.ÁÁ 

EftersomÁ föreliggandeÁ undersökningÁ också harÁ 
utgått ifrånÁ General Health Questionnaire  i opera-
tionaliseringenÁ avÁ psykiskÁ ohälsaÁ användsÁ främst 
begreppetÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ i rapporten.ÁÁ 
PsykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ denna rapportÁ syftarÁ såle-
desÁ på hurÁ ungdomarna svaratÁ på ettÁ urvalÁ själv-
skattningsfrågorÁ iÁ enkätenÁ Ungar & medier.Á DetÁÁ 
ska förståsÁ somÁ enÁ indikatorÁ på psykiskÁ ohälsa,ÁÁ 
ellerÁ hälsa,Á vilkaÁ omfattarÁ mycket merÁ änÁ det indi-
katornÁ mäter.Á Det ärÁ alltsåÁ ett begränsat stickprovÁ 
på någotÁ somÁ ärÁ mycket störreÁ och merÁ kom-

plicerat.Á DeÁ självskattningsfrågorÁ somÁ använtsÁÁ 
omfattarÁ olika psykiska ochÁ somatiska besvär,Á därÁÁ 

ÁdeÁ somatiska besvärenÁ kanÁ vara psykosomatiska.ÁÁ 
Psykiska  besvär  användsÁ somÁ samlingsbegreppÁÁ 
förÁ dessa åkommor.Á DettaÁ beskrivs utförligareÁ iÁÁ 
metodavsnittetÁ menÁ detÁ ska redanÁ härÁ betonasÁÁ 
att frågebatteriet iÁ Ungar & medier  inteÁ är exaktÁÁ 
sammaÁ somÁ Folkhälsomyndighetens,Á vilketÁ inne-
bärÁ attÁ manÁ inteÁ kanÁ jämföra siffrorna på nedsattÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ Ungar & medier  ochÁÁ 
FolkhälsomyndighetensÁ statistik.ÁÁ 

Á

Hämtat 2020-04-28: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/ 
halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
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4 Bestämningsfaktorer för nedsatt 
psykiskt välbefinnande 
och psykisk ohälsa 
FolkhälsomyndighetenÁharÁundersöktÁdetÁÁ
vetenskapligaÁunderlaget förÁfyraÁfaktorerÁsomÁÁ
skulleÁkunna förklara attÁdenÁpsykiska ohälsanÁÁ
blandÁbarn och ungaÁiÁSverigeÁökatÁunderÁårenÁÁ
1985–2014:ÁfaktorerÁinomÁfamiljen,ÁfamiljensÁsoci-
oekonomiska situation,ÁskolanÁsamtÁövergripandeÁÁ
samhällsförändringarÁ(FolkhälsomyndighetenÁÁ
2018b).ÁStabilaÁochÁpositivaÁrelationerÁmellanÁÁ
barnÁochÁvårdnadshavareÁärÁavÁfundamentalÁbety-
delseÁförÁbarnetsÁpsykiska hälsa underÁuppväxtenÁÁ
menÁävenÁsenareÁiÁlivet.ÁEnligt Folkhälsomyndig-
hetenÁharÁförekomstenÁav merÁauktoritäraÁupp-
fostringsmetoderÁminskat iÁSverigeÁvilket bordeÁÁ
vara gynnsamtÁförÁbarnensÁpsykiska välbefin-
nande. Det finns forskning som visarÁpå enÁökadÁÁ
förekomst avÁpsykosomatiskaÁproblemÁblandÁbarnÁÁ
somÁharÁsvårtÁattÁprata medÁsina föräldrarÁomÁÁ
problem,Ámen andelen barn somÁharÁsvårt förÁattÁÁ
prata med denÁena ellerÁbåda föräldrarna harÁinteÁÁ
ökatÁsedanÁ1980-talet.ÁVadÁgällerÁseparationerÁochÁÁ
olikaÁfamiljekonstellationersÁbetydelseÁförÁbarnsÁÁ
psykiska hälsa saknasÁgedigetÁunderlag.ÁSam-
mantagetÁkanÁdetÁinteÁfastställasÁattÁdenÁökadeÁÁ
psykiska ohälsanÁberorÁpå faktorerÁiÁrelationenÁÁ
mellanÁföräldrarÁochÁbarn,Áenligt Folkhälsomyn-
dighetenÁ(2018b).ÁÁ

DenÁvetenskapligaÁlitteraturenÁgerÁbeläggÁförÁÁ
att det finnsÁsambandÁmellanÁekonomiskÁutsatt-
het ochÁpsykiskÁohälsaÁblandÁbarnÁochÁunga.ÁAtt 
saknaÁekonomiskaÁresurserÁinverkarÁsåledesÁnega-
tivt menÁdenÁekonomiskaÁutsatthetenÁiÁabsolutaÁÁ
måttÁharÁinteÁökatÁiÁSverigeÁunderÁperioden.ÁÁ
DäremotÁharÁdenÁrelativaÁekonomiskaÁutsatthetenÁÁ
ökat,ÁdetÁvillÁsäga deÁekonomiska skillnaderna iÁÁ
samhället,ÁochÁdetÁärÁoklartÁhurÁdessa skillnaderÁÁ
påverkarÁdenÁpsykiska hälsanÁblandÁbarn.ÁDetÁÁ
gårÁalltså varkenÁattÁbelägga ellerÁavfärda ökadeÁÁ
ekonomiska skillnaderÁsomÁenÁfaktorÁbakomÁdenÁÁ
ökadeÁpsykiska ohälsanÁblandÁbarnÁochÁunga.ÁÁ
Däremot finnsÁdet beläggÁförÁatt bristerÁiÁskolansÁÁ
funktionssättÁkanÁvara enÁbidragandeÁfaktor.ÁÁ
ElevernasÁprestationerÁförsämradesÁunderÁperi-
odenÁ1995–2012ÁochÁdet finnsÁsambandÁmellanÁÁ
sämreÁskolprestationerÁoch ökad riskÁför psykis-

ka besvär. Det finns också enÁkopplingÁmellanÁÁ
skolstress ochÁpsykosomatiskaÁbesvärÁochÁdenÁÁ
rapporteradeÁskolstressenÁharÁökat parallellt medÁÁ
ökningenÁavÁpsykosomatiskaÁbesvärÁsedanÁslutet 
avÁ1990-talet.ÁVad gällerÁövergripandeÁsamhälls-
förändringarÁmenarÁFolkhälsomyndighetenÁattÁÁ
förändringarÁpå arbetsmarknaden,ÁmedÁökadeÁÁ
kravÁpåÁutbildning,ÁkanÁvaraÁenÁytterligareÁbi-
dragandeÁfaktorÁtillÁdenÁökadeÁpsykiska ohälsan.ÁÁ
BristerÁiÁskolans funktionssättÁochÁökadÁstress 
blandÁungaÁvadÁgällerÁderasÁutbildning,ÁbetygÁochÁÁ
framtida yrkesmöjligheterÁärÁsåledesÁdeÁfakto-
rerÁsomÁFolkhälsomyndighetenÁlyfterÁframÁsomÁÁ
förklaringarÁtillÁdenÁökadeÁpsykiska ohälsanÁblandÁÁ
barn och ungaÁiÁSverigeÁ(Folkhälsomyndigheten 
2018b).ÁÁ

IÁmånga studierÁdiskuterasÁävenÁhurÁmedve-
tenhetenÁomÁpsykiskaÁproblemÁökat iÁsamhället 
generellt ochÁvadÁdet kanÁbetydaÁförÁdenÁsjälv-
skattadeÁpsykiska hälsanÁochÁbenägenhetenÁattÁÁ

2014). IdagÁärÁdet inteÁÁ
likaÁtabuÁellerÁskambelagt att lidaÁavÁpsykiskaÁÁ
besvärÁochÁsöka hjälp,ÁjämförtÁmedÁvissa andra 
historiskaÁsammanhang,Áoch ettÁpsykologisktÁÁ
språkbrukÁharÁdelvisÁletatÁsigÁinÁiÁdenÁallmänna 
vokabulärenÁ(JohanssonÁ2006).ÁOlika diagnoser,ÁÁ
exempelvisÁneuropsykiatriskaÁdiagnoser,ÁsomÁinteÁÁ
varÁallmäntÁkända innanÁmillennieskiftetÁärÁidagÁÁ
vanligareÁochÁförekommerÁi mediernasÁrappor-
tering,Álitteratur,ÁfilmÁochÁandraÁkulturyttringar.ÁÁ
DetÁfinnsÁäven en diskussion omÁdennaÁutvecklingÁÁ
somÁenÁmedikaliseringÁavÁsamhället påÁsåÁsätt att 
problemÁsomÁtidigareÁuppfattatsÁsomÁoundvikligaÁÁ
delarÁavÁexistensensÁvillkorÁochÁallt mänskligt livÁÁ
omtolkatsÁtill medicinskaÁproblem,ÁvilkaÁocksåÁÁ
börÁbehandlasÁsomÁmedicinska problemÁ(ConradÁÁ
2007;ÁSvenaeusÁ2016).ÁDenÁbrittiskeÁforskarenÁÁ
FurediÁär starkt kritisk till denÁtrend hanÁser sedanÁÁ
1970-taletÁdärÁungdomarÁiÁökad utsträckningÁÁ
beskrivsÁsomÁsärskiltÁsårbara,ÁochÁdärÁoro,ÁångestÁÁ
och bekymmer iÁökadÁutsträckning tolkasÁsomÁÁ
psykiska besvärÁochÁpsykiatriska diagnoserÁvilka 
kräverÁprofessionellÁbehandling.ÁDennaÁmedika-
liseringÁavÁbarndomenÁinnebärÁatt barnÁsocialise-

sökaÁhjälpÁ(t.ex. Bor m.fl.Á
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rasÁ in iÁ en kulturÁ ochÁ ettÁ språkbrukÁ därÁ de lärÁ sigÁÁ 
attÁ tolka sina egna reaktionerÁ på motgångarÁ ochÁÁ 
prövningarÁ i livetÁ i termerÁ avÁ psykiskaÁ problemÁÁ 
somÁ deÁ inteÁ förväntasÁ kunnaÁ hanteraÁ utan pro-
fessionell hjälp,Á vilket iÁ sinÁ turÁ understödjerÁ enÁÁ 
växandeÁ branschÁ somÁ erbjuderÁ nämnda hjälpÁ (Fu-
rediÁ 2004). OmÁ ochÁ i såÁ fallÁ hur denÁ trend FurediÁÁ 
beskriverÁ påverkatÁ resultatenÁ iÁ dennaÁ undersök-
ningÁ gårÁ dockÁ inteÁ att avgöra.ÁÁ

4.1 Riskfaktorer och skyddsfaktorer 

Den psykiskaÁ hälsan ärÁ flerdimensionellÁ och 
bestämsÁ genomÁ ett komplext samspel avÁ mångaÁÁ 
faktorerÁ (ChoiÁ 2018).Á GenerÁ ochÁ olikaÁ miljöfak-
torer interagerar under utvecklingenÁ ochÁ formar 
enÁ unikÁ personlighetÁ medÁ varierandeÁ gradÁ avÁÁ 
sårbarhetÁ (LeopardiÁ 2016).Á OvanÁ berördesÁ några 
bestämningsfaktorerÁ på samhälls- ochÁ individ-
nivå,Á men detÁ finnsÁ flerÁ faktorerÁ och dimensionerÁ 
somÁ kanÁ inverkaÁ negativt (riskfaktorer) ellerÁ posi-
tivtÁ (skyddsfaktorer).Á DenÁ härÁ rapportenÁ gårÁ inteÁÁ 
igenom alla faktorer,Á men någraÁ exempel ges förÁÁ 
attÁ ge perspektiv påÁ de faktorerÁ som användsÁ i un-
dersökningen.Á SomÁ nämntsÁ ärÁ relationen mellan 
föräldrarÁ ochÁ barnÁ avgörandeÁ förÁ barnetsÁ psykiska 
välbefinnandeÁ ochÁ föräldrarna fortsätterÁ attÁ vara 
viktiga ävenÁ underÁ tonårenÁ då kompisarna fårÁÁ 
allt störreÁ betydelseÁ (BurnsÁ &Á GottschalkÁ 2019).ÁÁ 
Respekt,Á förtroende,Á stödÁ ochÁ omsorgÁ kanÁ främjaÁÁ 
barnensÁ motståndskraftÁ ochÁ förmåga attÁ hantera 
motgångarÁ ochÁ svårigheterÁ iÁ livet,Á medanÁ bris-
tandeÁ omsorgÁ kanÁ inverka negativt.Á AttÁ växa uppÁÁ 
iÁ enÁ familj medÁ relationsproblem,Á missbruk,Á våldÁÁ 
ellerÁ därÁ föräldrarna harÁ egna psykiska problemÁÁ 
kanÁ vara riskfaktorerÁ förÁ psykiskÁ ohälsa blandÁÁ 
barn.Á FattigdomÁ och annan ekonomiskÁ utsatthetÁÁ 
ärÁ också,Á somÁ nämnts,Á konstateradeÁ riskfaktorerÁÁ 
vilket innebärÁ att t.ex.Á växaÁ uppÁ medÁ arbetslösaÁÁ 
föräldrarÁ kanÁ inverka indirektÁ på barnetsÁ psykiska 
hälsaÁ (ChoiÁ 2018;Á Folkhälsomyndigheten 2018b).ÁÁ 

SocialisationÁ ochÁ relationerÁ harÁ såledesÁ signifi-
kant betydelseÁ förÁ barnetsÁ fortsattaÁ livÁ ochÁ välbe-

Á

finnandeÁ och blandÁ deÁ viktigaÁ relationernaÁ finnsÁÁ 
ävenÁ lärare.Á EnÁ stödjandeÁ lärandemiljöÁ kanÁ främja 
barnsÁ socialaÁ ochÁ emotionellaÁ färdigheterÁ vilket iÁÁ 
sinÁ turÁ kanÁ främjaÁ det somÁ iblandÁ kallasÁ resiliens:ÁÁ 
förmåganÁ attÁ anpassa sigÁ ochÁ utvecklasÁ positivtÁÁ 
även närÁ man stöter på motgångarÁ och svårig-
heterÁ iÁ livet (BurnsÁ &Á GottschalkÁ 2019:Á 41;Á 62).ÁÁ 
SkolanÁ somÁ bestämningsfaktorÁ förÁ denÁ psykiska 
hälsanÁ handlarÁ alltså inteÁ bara omÁ prestationerÁÁ 
och betyg.ÁÁ  

FörutomÁ familjenÁ ochÁ andra vuxna ärÁ kom-
pisarna viktiga för lite störreÁ barn och deÁ blirÁÁ 
allt viktigareÁ underÁ tonåren.Á GodaÁ relationer,ÁÁ 
tillhörighet ochÁ social gemenskapÁ medÁ jämn-
åriga hörÁ tillÁ skyddsfaktorerna medanÁ dessÁÁ 
motsatsÁ –Á mobbning,Á utanförskap ochÁ ofrivil-
ligÁ ensamhet –Á hörÁ till riskfaktorernaÁ (BurnsÁÁ 
&Á GottschalkÁ 2019;Á MindÁ 2018).Á AnalysenÁ avÁÁ 
Skolbarns hälsovanor  påvisadeÁ sambandÁ mellanÁÁ 
attÁ sakna gottÁ kamratstödÁ ochÁ psykosomatiska 
symptom, menÁ ingetÁ tyderÁ på attÁ barnÁ saknarÁÁ 
goda kamraterÁ iÁ högreÁ utsträckningÁ nuÁ änÁ förrÁÁ 
(Folkhälsomyndigheten 2018b).Á Undersökningen 
påvisadeÁ ävenÁ sambandÁ mellanÁ attÁ vara utsattÁ förÁÁ 
mobbningÁ ochÁ psykiskÁ ohälsa,Á vilket bekräftarÁÁ 
åtskilliga andra studierÁ på området.Á IÁ Skolbarns  
hälsovanor  är andelen barn somÁ uppger attÁ deÁÁ 
mobbatsÁ minst 2–3Á gångerÁ iÁ månadenÁ underÁ deÁÁ 
senasteÁ månaderna ca 4Á %Á blandÁ bådeÁ flickorÁ ochÁÁ 
pojkar.Á StatistikenÁ visarÁ ingenÁ ökadÁ förekomst avÁÁ 
mobbningÁ blandÁ svenskaÁ skolbarn underÁ perio-
denÁ 2001–2014Á (FolkhälsomyndighetenÁ 2018b).ÁÁ 
UndersökningarÁ inomÁ OECD-ländernaÁ visarÁ inteÁÁ 
heller på ökad mobbningÁ men däremotÁ enÁ vissÁÁ 
förskjutningÁ påÁ såÁ sätt att mobbningenÁ iÁ ökadÁ ut-
sträckningÁ skerÁ medÁ denÁ digitala teknikensÁ hjälp.ÁÁ 
NätmobbningÁ korrelerarÁ oftaÁ medÁ traditionell 
mobbningÁ och forskningÁ harÁ påvisatÁ signifikan-
ta sambandÁ mellanÁ nätmobbningÁ ochÁ psykiska 
besvär som oro,Á ångest och depression (Burns &ÁÁ 
GottschalkÁ 2019).ÁÁ 

DetÁ finns ocksåÁ livsstilsfaktorerÁ somÁ inverkarÁÁ 
påÁ denÁ psykiskaÁ hälsan,Á inteÁ minstÁ sömn- och 
motionsvanor.Á Att sömnbrist påÁ fleraÁ sätt inverkarÁÁ 
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negativt ärÁ välbelagt ochÁ enÁ forskningssamman-
ställningÁ harÁ visatÁ attÁ barnÁ ochÁ ungdomarÁ soverÁÁ 
någotÁ mindreÁ nu,Á men det ärÁ ingaÁ större föränd-
ringarÁ (BurnsÁ &Á GottschalkÁ 2019;Á MatriccianiÁ et 
al.Á 2017).Á EnÁ studieÁ avÁ svenskaÁ niondeklassareÁÁ 
visadeÁ attÁ drygtÁ hälftenÁ avÁ deltagarna sovÁ mindreÁ 
än rekommenderat (8 timmarÁ per natt) och fannÁÁ 
signifikanta sambandÁ mellanÁ mindreÁ sömnÁ ochÁÁ 
skolstressÁ samtÁ användningÁ avÁ digitalÁ teknikÁ på 
fritiden och innan sänggåendeÁ (Jakobsson etÁ al.ÁÁ 
2018). 

Även viktenÁ av motion och olikaÁ former avÁÁ 
fysiskÁ aktivitet ärÁ välbelagt.Á Att regelbundenÁÁ 
träningÁ harÁ positiva effekterÁ på bådeÁ detÁ fysiska 
ochÁ psykiskaÁ välbefinnandet harÁ fått mycket 
medialÁ uppmärksamhetÁ underÁ deÁ senasteÁ årenÁÁ 
(t.ex.Á Hansen 2016)Á ochÁ iÁ FYSS (FysiskÁ aktivitetÁ i 
Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling)ÁÁ 
rekommenderasÁ fysiskÁ aktivitetÁ vidÁ allaÁ formerÁ av 
ångestÁ samtÁ depressionÁ då fysiskÁ aktivitetÁ redu-
cerarÁ lindrigaÁ till måttligaÁ depressivaÁ symtomÁ ”iÁÁ 
liknandeÁ gradÁ somÁ antidepressiva läkemedelÁ ellerÁ 
kognitivÁ beteendeterapi (KBT)”Á (FYSS-kapitelÁÁ 
depressionÁ 2017).ÁÁ

4.2 Vilken roll spelar användning 
 av digitala medier? 

Tillräckligt medÁ sömnÁ ochÁ motionÁ samt godaÁÁ 
relationerÁ inomÁ familjen,Á medÁ skolpersonal ochÁÁ 
jämnåriga kanÁ såledesÁ fungera somÁ skyddsfakto-
rerÁ medanÁ bristerÁ iÁ dessaÁ avseendenÁ kanÁ fungeraÁÁ 
somÁ riskfaktorer.Á UnderÁ deÁ senasteÁ årenÁ harÁ ävenÁ 
användningenÁ avÁ digitala medierÁ uppmärksam-
matsÁ iÁ sammanhanget,Á inteÁ minstÁ spelÁ ochÁ socialaÁ 
medier.Á Problematiskt spelandeÁ (gaming  disor-
der)Á har blivit enÁ diagnos iÁ ICD-11 ochÁ begreppetÁÁ 
”beroende”Á användsÁ avÁ olika aktörerÁ förÁ attÁ ävenÁÁ 
beskriva annanÁ medieanvändningÁ somÁ uppfattasÁ 
somÁ problematisk,Á t.ex.Á ”Internet addiction”Á (seÁÁ 
t.ex.Á Bergmark et al. 2016;Á Kuss & Griffiths 2017;ÁÁ 
RangmarÁ &Á ThoméeÁ 2019).Á InternetÁ och kanskeÁÁ 
särskilt socialaÁ medier harÁ avÁ fleraÁ beskrivits somÁ 
ettÁ tveeggatÁ svärd.Á DenÁ digitala teknikenÁ harÁ å 
ena sidanÁ åtskilliga förtjänsterÁ då denÁ möjliggörÁÁ 
kontakterÁ medÁ andraÁ när som helstÁ ochÁ var somÁÁ 
helst vilket iÁ sinÁ turÁ möjliggörÁ nyaÁ bekantskaper,ÁÁ 
erfarenheterÁ ochÁ sociala färdigheter.Á ManÁ kanÁÁ 
finna stödÁ ochÁ gemenskapÁ iÁ digitala miljöerÁ samtÁÁ 

experimenteraÁ medÁ olikaÁ rollerÁ ochÁ positionerÁ vil-
ket kan inverka positivtÁ påÁ självkänslan och för-
måganÁ attÁ skapa ochÁ upprätthålla sociala band.Á 
ÅÁ andra sidanÁ medförÁ sociala medierÁ exponeringÁÁ 
förÁ idealiseradeÁ representationerÁ av utseenden,ÁÁ 

ÁkropparÁ ochÁ livsstilarÁ somÁ kanÁ föranleda jämförel-
ser,Á avundsjukaÁ ochÁ känslorÁ avÁ att inteÁ dugaÁ ellerÁÁ 
räckaÁ till (seÁ t.ex.Á Best et al.Á 2014;Á FinkenauerÁ et 
al.Á 2019;Á FrithÁ 2017).Á Till dettaÁ kommerÁ denÁ stressÁÁ 
detÁ kanÁ innebära attÁ möta ettÁ aldrigÁ sinandeÁ flödeÁÁ 
avÁ informationÁ samtÁ upplevda förväntningarÁ på 
att manÁ självÁ skaÁ publiceraÁ ochÁ varaÁ aktivÁ ellerÁÁ 
tillgängligÁ dygnet runt (MindÁ 2018).Á ForskningÁÁ 
harÁ också ifrågasattÁ denÁ digitala sociala inter-
aktionensÁ förtjänsterÁ och omÁ denÁ kan jämförasÁÁ 
med,Á ellerÁ kanÁ ersätta,Á fysiska mötenÁ utanÁ attÁÁ 
vissaÁ kvaliteterÁ gårÁ förloradeÁ (DwyerÁ et al.Á 2018;Á 
MeschÁ 2019;Á TurkleÁ 2011).Á ÅtskilligaÁ studierÁ påÁÁ 
områdetÁ harÁ publiceratsÁ ochÁ underÁ deÁ senasteÁÁ 
åren harÁ även meta-analyserÁ och forskningsö-
versikterÁ tagitsÁ framÁ (OrbenÁ 2020).Á SomÁ exempel 

ÁpåÁ översikterÁ somÁ finnsÁ fritt tillgängligaÁ digitalt 
kan nämnasÁ brittiskaÁ HouseÁ ofÁ CommonsÁ ScienceÁÁ 
andÁ Technology CommitteeÁ (2019)  Impact of  social  
media  and  screen-use on young people’s  health  samtÁÁ 
denÁ avÁ OECDÁ publiceradeÁ (2019) EducatingÁ 21stÁÁ 
Century  children:  Emotional well-being in the  digital 
age.  På svenska finnsÁ enÁ översiktÁ publiceradÁ avÁÁ 
denÁ ideellaÁ organisationenÁ MindÁ (2020) Mår unga  
sämre  i  en digital  värld?  EftersomÁ det finnsÁ aktuellaÁÁ 
forskningsöversikterÁ erbjuderÁ inteÁ dennaÁ rapportÁÁ 
någonÁ sådan,Á iställetÁ hänvisasÁ tillÁ nämnda över-
sikterÁ förÁ fördjupningÁ ochÁ ytterligareÁ referenser.ÁÁ 

Á Några ordÁ omÁ forskningslägetÁ ska dockÁ sägasÁ ävenÁÁ 
här.ÁÁ

Á DenÁ amerikanskaÁ generationsforskarenÁ JeanÁÁ 
M.ÁTwengeÁ (2017, sv.Á övers.Á 2018)Á har myntatÁÁ 
begreppetÁ iGen,Á smartphonegenerationen,Á förÁ attÁÁ 
beskrivaÁ denÁ generationÁ somÁ föttsÁ mellanÁ årenÁÁ 

Á1995 ochÁ 2012Á och somÁ vuxitÁ uppÁ medÁ mobiltÁÁ 
internet iÁ formÁ avÁ smartphones.Á Upphovet till 
dennaÁ generationsindelningÁ varÁ attÁ hon iÁ sin 
statistikÁ sågÁ oväntade,Á plötsliga störreÁ föränd-

Á ringarÁ iÁ deÁ amerikanska tonåringarnasÁ beteendenÁÁ 
ochÁ känslotillstånd.Á BlandÁ annatÁ växerÁ deÁ uppÁÁ 
långsammareÁ ochÁ deÁ tarÁ inteÁ körkortÁ ellerÁ dejtarÁÁ 
iÁ samma utsträckningÁ somÁ tidigareÁ generationer.ÁÁ 
SexdebutenÁ skerÁ senareÁ ochÁ tonårsgraviditeternaÁÁ 
minskar.Á FysiskaÁ möten ochÁ socialÁ interaktion 
öga motÁ öga minskarÁ medanÁ de,Á å andra sidan,ÁÁ 



17 Unga, medier och psykisk ohälsa

tillbringarÁ alltmerÁ tidÁ medÁ digitalaÁ medier.ÁÁ 
SamtidigtÁ harÁ denÁ psykiska ohälsanÁ ökatÁ mar-
kant,Á bådeÁ upplevda psykiska besvärÁ somÁ inteÁ ärÁÁ 
tillräckligaÁ förÁ att uppfyllaÁ kriteriernaÁ förÁ psykia-
triskaÁ diagnoser ochÁ deÁ som uppfyller kriterierna.Á 
EftersomÁ förändringarna inträffadeÁ omkringÁ årenÁ 
2011–2012,Á vilket sammanfallerÁ medÁ årenÁ dåÁ deÁÁ 
flesta amerikanerÁ skaffadeÁ enÁ smartphone,Á menarÁ 
TwengeÁ att det finnsÁ ett samband,Á sannolikt or-
sakssamband.Á TwengeÁ hävdarÁ inteÁ attÁ detÁ bara ärÁ 
den nyaÁ tekniken somÁ formarÁ generationen.Á BlandÁ 
orsakerna finnsÁ ävenÁ enÁ starkÁ individualismÁ samtÁ 
deÁ inkomstklyftorÁ somÁ präglarÁ detÁ amerikanska 
samhället och som skaparÁ oro ochÁ ångestÁ införÁÁ 
framtidenÁ ochÁ deÁ valÁ somÁ åliggerÁ deÁ somÁ växerÁÁ 
uppÁ underÁ dessa omständigheter,Á menÁ detÁ ärÁÁ 
likväl denÁ smartaÁ mobilenÁ somÁ fårÁ mest utrymmeÁ 
iÁ hennesÁ resonemang.Á Hon visarÁ påÁ sambandÁÁ 
mellanÁ denÁ självupplevda lyckanÁ blandÁ tonåringarÁ 
och tidÁ framförÁ skärmen, påÁ så sätt attÁ deÁ somÁÁ 
ägnarÁ merÁ tidÁ åtÁ skärmenÁ ärÁ olyckligareÁ änÁ deÁ somÁ 
ägnarÁ merÁ tidÁ åtÁ ickeÁ skärmbundna aktiviteter.ÁÁ 
DeÁ somÁ tillbringarÁ merÁ tidÁ medÁ skärmarÁ uppleverÁ 
merÁ nedstämdhetÁ ochÁ ensamhet.Á AttÁ ägna merÁÁ 
tidÁ åtÁ attÁ träffa vännerÁ utanförÁ skärmenÁ är,Á liksomÁ 
andra aktiviteterÁ utanÁ skärm,Á associeradeÁ medÁÁ 
minskadÁ nedstämdhetÁ och ensamhet.Á TwengeÁÁ 
ärÁ tydligÁ medÁ attÁ statistiska sambandÁ inteÁ ärÁÁ 
samma sakÁ somÁ orsakssamband menÁ menarÁ attÁÁ 
detÁ finnsÁ fleraÁ undersökningar som pekar motÁ attÁ 
smartphones ochÁ skärmtidÁ likvälÁ börÁ förstås somÁ 
orsakerÁ tillÁ denÁ försämradeÁ psykiska hälsanÁ blandÁ 
amerikanska tonåringarÁ (TwengeÁ 2018).Á KanskeÁÁ 
kanÁ manÁ säga attÁ detÁ varÁ iÁ ochÁ medÁ denna bokÁÁ 
somÁ debattenÁ omÁ ”skärmtid”Á togÁ ordentligÁ fart,ÁÁ 
ochÁ detÁ ärÁ ettÁ komplextÁ områdeÁ medÁ många olika 
ståndpunkterÁ och hypoteser.ÁÁ

Statistiska sambandÁ ärÁ inteÁ detsamma somÁÁ 
orsakssamband.Á Ifråga omÁ psykiskÁ ohälsa ochÁÁ 
medieanvändningÁ kanÁ manÁ delsÁ tänka sigÁ attÁÁ 
människorÁ somÁ mårÁ sämreÁ använderÁ medierÁ iÁ hö-
greÁ utsträckningÁ änÁ andra,Á ellerÁ attÁ detÁ ärÁ medie-
användningenÁ somÁ orsakarÁ ohälsan.Á DetÁ ärÁ alltså 
oklartÁ vadÁ somÁ är orsak respektiveÁ verkan.Á MenÁÁ 
även omÁ man tänkerÁ sigÁ attÁ medieanvändningen 
kanÁ orsaka nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ detÁ 
oklartÁ hurÁ sambandenÁ serÁ ut.Á DelsÁ kanÁ samban-
detÁ vara linjärtÁ på så sättÁ attÁ medieanvändningenÁ 
(iÁ tid) stårÁ iÁ direkt proportionÁ till det nedsattaÁÁ 
välbefinnandet.Á Då blirÁ mindreÁ tid medÁ medi-

erÁ bättreÁ förÁ det psykiskaÁ välbefinnandet,Á ”theÁÁ 
less-is-betterÁ hypothesis”Á (SandersÁ et al.Á 2019,ÁÁ 
TwengeÁ &Á Campbell 2018).Á EllerÁ såÁ ärÁ samban-
det kurvlinjärt påÁ såÁ sätt att ingenÁ ellerÁ väldigt 

ÁomfattandeÁ medieanvändningÁ ärÁ förknippatÁ medÁÁ 
ÁnedsattÁ välbefinnandeÁ medanÁ måttligÁ använd-

ningÁ ärÁ positivt förÁ välbefinnandet.Á Det vill sägaÁÁ 
Áatt ”lagomÁ ärÁ bäst”,Á ”everythingÁ inÁ moderation”ÁÁ 

(FergusonÁ 2017;Á Kardefelt-WintherÁ 2017).Á Przy-
ÁbylskiÁ &Á WeinsteinÁ (2017) harÁ benämnt dettaÁ ”theÁÁ 
ÁdigitalÁ GoldilocksÁ hypothesis”,Á därÁ deÁ lyfterÁ framÁÁ 

ÁattÁ medieanvändningÁ också harÁ positiva konse-
kvenser, inteÁ baraÁ negativa,Á ochÁ för att inte ungaÁÁ 
ska gå misteÁ omÁ dessa menarÁ deÁ attÁ detÁ ärÁ måttligÁÁ 
medieanvändningÁ somÁ börÁ rekommenderas.Á VadÁÁ 
somÁ ytterligareÁ komplicerarÁ tolkningenÁ avÁ statis-

Átiska sambandÁ ärÁ attÁ detÁ inteÁ finnsÁ givna gränserÁÁ 
förÁ närÁ ett sambandÁ ärÁ tillräckligt starkt förÁ att det 

ÁskaÁ haÁ betydelse iÁ praktiken (Ferguson 2017).Á GörsÁÁ 
beräkningarna på stora datamängder,Á vilketÁ ofta 

ÁärÁ fallet,Á ärÁ detÁ inteÁ svårtÁ attÁ få signifikanta (sta-
tistiskt säkerställda) sambandÁ ävenÁ närÁ skillna-

Áderna ärÁ väldigtÁ små (OrbenÁ &Á PrzybylskiÁ 2019a).ÁÁ 
DettaÁ gällerÁ ävenÁ Ungar & medier.Á DessutomÁ mäts 

ÁmedieanvändningenÁ på olika sättÁ iÁ olika under-
sökningarÁ ochÁ oftaÁ genomÁ självskattningÁ vilket 
görÁ det svårt att jämföraÁ ellerÁ ställaÁ sammanÁÁ 
resultat frånÁ olikaÁ studier,Á ochÁ olikaÁ metodologis-
ka övervägandenÁ kanÁ geÁ olika resultatÁ trotsÁ attÁ deÁÁ 

Á utgårÁ frånÁ sammaÁ material (OrbenÁ &Á PrzybylskiÁÁ 
Á 2019b,Á TwengeÁ et al.Á 2020,Á OrbenÁ &Á PrzybylskiÁÁ 
ÁunderÁ reviewÁ 2020).Á MåttenÁ somÁ statistiskaÁÁ 

undersökningarÁ levererar,Á inteÁ minstÁ storskaligaÁÁ 
meta-analyser,Á kanÁ därförÁ geÁ intryckÁ avÁ exakthetÁÁ 
somÁ materialetÁ vidÁ närmareÁ eftertankeÁ inteÁ gerÁÁ 
täckningÁ för.ÁÁ  

NärÁ manÁ ska förklara hurÁ ellerÁ varförÁ medie-
användningen harÁ negativaÁ effekterÁ kan man 
också skilja mellanÁ direkta ochÁ indirekta effekter.ÁÁ 
DirektaÁ effekterÁ betyderÁ attÁ medieanvändningenÁ iÁÁ 
sig är skadlig,Á exempelvisÁ genom attÁ någonÁ expo-
nerasÁ förÁ ett skadligt medieinnehåll.Á Exempel påÁÁ 
dettaÁ ärÁ om barn serÁ innehåll som ger dem mar-
drömmar.Á Indirekta effekterÁ innebärÁ attÁ mediean-
vändningenÁ påverkarÁ någotÁ som iÁ sin turÁ påverkarÁÁ 

Á detÁ psykiskaÁ välbefinnandet.Á EnÁ teoriÁ somÁ kanÁÁ 
förklara varförÁ ökadÁ skärmanvändningÁ fårÁ dessa 

ÁkonsekvenserÁ ärÁ ”theÁ displacementÁ hypothesis”,ÁÁ 
ellerÁ förskjutningseffekterÁ (NeumanÁ 1988).Á Kort-
fattat sägerÁ hypotesenÁ att juÁ merÁ tidÁ någonÁ ägnarÁÁ 
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åtÁ medier,Á destoÁ mindreÁ tid blirÁ kvarÁ förÁ andra 
aktiviteter.Á Tid ärÁ en ändlig resurs ochÁ väljerÁ vi attÁ 
göraÁ något väljerÁ viÁ samtidigt bort något annat.ÁÁ 
Om det som väljs bortÁ är sådant som harÁ positi-
va följderÁ för oss – somÁ attÁ göraÁ läxor och annatÁÁ 
skolarbete,Á motionera,Á träffaÁ vännerÁ –Á kommerÁÁ 
medieanvändningenÁ indirektÁ attÁ få negativa kon-
sekvenserÁ förÁ oss.Á TeorinÁ omÁ förskjutningseffekterÁ 
återkommerÁ ganska ofta iÁ studierÁ avÁ sambandenÁ 
mellanÁ medieanvändningÁ ochÁ psykisktÁ välbefin-
nandeÁ (seÁ t.ex.Á MindÁ 2020).ÁÁ

MenÁ olikaÁ typerÁ av medierÁ ochÁ medieaktiviteterÁ 
kanÁ ha olika (direkta ochÁ indirekta)Á konsekvenser.Á 
Att sittaÁ i soffanÁ ochÁ titta påÁ en filmÁ harÁ antagli-
genÁ sammaÁ effekt somÁ att sittaÁ iÁ soffanÁ ochÁ chattaÁ 
viaÁ mobilenÁ omÁ det ärÁ (medie-)effektenÁ ”stilla-
sittande”Á somÁ ska mätas,Á menÁ inteÁ annars.Á IÁ vissa 
studierÁ harÁ manÁ därförÁ skiljtÁ på passivÁ ochÁ aktivÁÁ 
medieanvändning,Á därÁ titta på filmÁ iÁ exempletÁÁ 
skulleÁ klassificeras somÁ passivÁ ochÁ interaktionenÁ 
viaÁ mobilenÁ somÁ aktiv.Á StudierÁ avÁ passivÁ ochÁ aktivÁ 
användningÁ avÁ sociala medierÁ harÁ indikeratÁ attÁÁ 
passivtÁ scrollandeÁ ochÁ betraktandeÁ avÁ andrasÁ livÁÁ 
associerasÁ medÁ sämreÁ välbefinnandeÁ medanÁ attÁÁ 
aktivtÁ delta ochÁ interagera medÁ andra associe-
rasÁ medÁ bättreÁ välbefinnandeÁ (Escobar-VieraÁ et 
al.Á 2018;Á VerduynÁ et al.Á 2015).Á AndraÁ formerÁ avÁÁ 
aktivÁ ochÁ passivÁ medieanvändningÁ harÁ iÁ andra 
studierÁ visatÁ på liknandeÁ sambandÁ (SandersÁ etÁÁ 
al.Á 2019).Á EffekternaÁ medierasÁ ochÁ modererasÁ såÁÁ 
attÁ säga genomÁ de olikaÁ typernaÁ av medierÁ ochÁÁ 
medieaktiviteter.Á MenÁ effekternaÁ medierasÁ ochÁÁ 
modererasÁ dessutomÁ avÁ personliga karaktäristi-
ka,Á somÁ psykologiskaÁ egenskaperÁ ochÁ förmågorÁÁ 
samt deÁ kulturellaÁ normerÁ ochÁ trosuppfattningarÁ 
somÁ präglarÁ den historiskaÁ kontexten inomÁ vilken 
individenÁ socialiseratsÁ ochÁ växerÁ uppÁ (Castellac-
ciÁ &Á TveitoÁ 2018).Á OmÁ användningen avÁ socialaÁÁ 
medierÁ triggarÁ avundsjuka kanÁ det,Á enligtÁ TandocÁ 
et al.Á (2015),Á varaÁ enÁ bidragandeÁ länkÁ till depres-
sionÁ menÁ det avgörsÁ avÁ personligaÁ dispositioner,Á 
inteÁ avÁ plattformen.Á SåÁ ärÁ resonemanget tillbakaÁÁ 
därÁ detÁ börjadeÁ och cirkelnÁ sluten:Á precis somÁ denÁ 
psykiska hälsan iÁ sigÁ (Choi 2018)Á ärÁ konsekven-
sernaÁ avÁ medieanvändningen förÁ den psykiskaÁÁ 
hälsanÁ flerdimensionell ochÁ bestämsÁ genomÁ ett 
komplext samspel avÁ mångaÁ faktorerÁ (seÁ t.ex.Á Kel-
ly etÁ al. 2018; PrzybylskiÁ & WeinsteinÁ 2017;Á TwiggÁ 
et al.Á 2020).ÁÁ 

GivetÁ denna komplexitetÁ ärÁ detÁ inteÁ förvånan-
ÁdeÁ attÁ ingenÁ avÁ deÁ tidigareÁ nämnda forsknings-

översikternaÁ kommerÁ till slutsatsenÁ att det finnsÁÁ 
vetenskapliga beläggÁ förÁ tydliga sambandÁ mellanÁÁ 
barnÁ ochÁ ungdomarsÁ psykiska hälsa ochÁ tidenÁÁ 
deÁ använderÁ digitala medier,Á ellerÁ vilkenÁ d igitalÁÁ 
plattformÁ deÁ använder.Á MerpartenÁ avÁ deÁ undersök-

ÁningarÁ somÁ finnsÁ ärÁ korrelationsstudierÁ somÁ inteÁÁ 
Á kanÁ avgöra orsakssambandÁ samtÁ tvärsnittsstudierÁÁ 

därÁ deltagarnaÁ undersöksÁ vidÁ ett endaÁ tillfälle.Á Det 
skulleÁ behövasÁ longitudinellaÁ studierÁ somÁ följerÁÁ 

Ádeltagarna överÁ tidÁ ochÁ görÁ upprepadeÁ under-
ÁsökningarÁ förÁ attÁ manÁ ska kunna säga någotÁ merÁÁ 

omÁ eventuellaÁ effekterÁ av medieanvändningen.ÁÁ 
ÁResultaten avÁ deÁ undersökningarÁ somÁ finnsÁ skiftarÁÁ 

ochÁ i synnerhetÁ begreppetÁ ”skärmtid”Á ärÁ i praktikenÁÁ 
mycketÁ svårundersökt.Á SammantagetÁ innebärÁ detta 
enÁ avsaknadÁ avÁ evidensÁ attÁ basera rekommendatio-
nerÁ ellerÁ precisaÁ riktlinjerÁ påÁ (seÁ t.ex.Á HouseÁ ofÁ Com-

Á monsÁ ScienceÁ andÁ TechnologyÁ CommitteeÁ 2019).ÁÁ 
ÁÄven svenskaÁ Folkhälsomyndigheten (2018b)ÁÁ 

kommerÁ till dennaÁ slutsats.ÁÁ 
MycketÁ av denÁ forskning somÁ finnsÁ på området,ÁÁ 

även denÁ somÁ refererasÁ här,Á är genomförd utifrånÁÁ 
psykologiskaÁ ochÁ beteendevetenskapligaÁ perspek-
tivÁ samt Computer-Mediated   Communication.ÁÁ 

En ansenligÁ delÁ utgörsÁ avÁ enkätundersökningarÁÁ 
påÁ amerikanskaÁ universitetsstudenter,Á vilketÁ be-
gränsarÁ möjligheterna attÁ generalisera tillÁ andra 
länderÁ ochÁ socialgrupperÁ (Castellacci &Á TveitoÁÁ 
2018).ÁÁ 

FöreliggandeÁ undersökningÁ är,Á så vittÁ viÁ vetÁ iÁÁ 
skrivandeÁ stund,Á denÁ första representativa un-
dersökningen medÁ svenskaÁ ungdomar.Á Under-

Á sökningen skiljerÁ sigÁ ävenÁ från tidigareÁ forskningÁÁ 
genomÁ att inteÁ utgåÁ frånÁ ett strikt psykologiskt 
ellerÁ datavetenskapligtÁ perspektiv,Á utanÁ adderarÁÁ 
ett mått avÁ medie- ochÁ kommunikationsveten-

ÁskapÁ därÁ medierÁ ochÁ medieanvändningÁ förståsÁ iÁÁ 
förhållandeÁ till enÁ social,Á ekonomisk,Á politiskÁ ochÁÁ 

Á kulturell kontext.ÁÁ 
IÁ tolkningarna avÁ data försÁ resonemangÁ därÁÁ 

ÁmedieanvändningÁ förståsÁ somÁ enÁ kulturellÁ praktikÁÁ 
vilkenÁ bådeÁ påverkarÁ ochÁ påverkasÁ av detÁ sam-
manhangÁ den skerÁ inom,Á inteÁ minstÁ deÁ normer,ÁÁ 
föreställningarÁ och förväntningarÁ somÁ omgerÁÁ 
individenÁ ochÁ somÁ därförÁ kanÁ sätta sinÁ prägelÁÁ 

Á på hurÁ denneÁ förhållerÁ sigÁ tillÁ denÁ egna medie-
användningen.ÁÁ 
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5 Metod och material 
UnderlagetÁ förÁ dennaÁ rapportÁ bestårÁ av enÁ enkätÁÁ 
som säntsÁ utÁ tillÁ 2Á 999 barnÁ 13–18 år med anledningÁ 
avÁ StatensÁ medierådsÁ återkommandeÁ undersökningÁ 
Ungar &  medier.Á Totalt sändesÁ 13Á 000Á enkäterÁ ut tillÁ 
barnÁ ochÁ föräldrarÁ tillÁ barnÁ iÁ åldrarna 0–18Á år,Á vilketÁ 
görÁ denÁ till landetsÁ störstaÁ statistiskaÁ undersökningÁ 
avÁ barnsÁ medievanor.Á Datainsamlingen genom-
fördesÁ avÁ StatistiskaÁ centralbyrånÁ (SCB) ochÁ pågickÁ 
mellan 17 augusti ochÁ 1Á november 2018, då respon-
denterna kundeÁ välja mellanÁ attÁ fylla iÁ enÁ pappers-
enkät ellerÁ ett webbformulär.Á Urvalet avÁ responden-
ternaÁ ärÁ ett obundet slumpmässigt urval stratifieratÁ 
på ålder.Á SvarsfrekvensenÁ förÁ denÁ ålders gruppÁ somÁ 
används i denna rapportÁ (13–18 år) ärÁ 32,9 %. EnÁÁ 
lågÁ svarsfrekvensÁ medförÁ enÁ ökadÁ riskÁ förÁ bortfalls-
fel –Á att deÁ somÁ besvarat frågeformulärenÁ skiljerÁÁ 
sigÁ frånÁ dem som inteÁ gjort det såÁ att resultatenÁ avÁ 
undersökningenÁ blirÁ missvisandeÁ förÁ helaÁ urvalet.ÁÁ 
FörÁ attÁ kompensera förÁ detta harÁ SCBÁ kalkyleratÁÁ 
kalibreringsvikterÁ baseratÁ på registerdata.Á Kalibre-
ringsvikterna viktarÁ alltså omÁ resultatenÁ så attÁ deÁ ska 
motsvaraÁ fördelningenÁ iÁ populationenÁ ochÁ förbättrar 
därmed möjligheterna attÁ generalisera resultatenÁÁ 
från urvaletÁ iÁ undersökningen (respondenterna)ÁÁ 
till populationen.Á TrotsÁ att dessaÁ kalibreringsvikterÁ 
använtsÁ iÁ alla analyserÁ iÁ rapportenÁ ärÁ detÁ dockÁ ingenÁ 
garantiÁ förÁ att resultatenÁ ärÁ helt rättvisande,Á ochÁÁ 
varsamhet iÁ tolkningarnaÁ gällerÁ särskilt närÁ materi-
alet brytsÁ nedÁ längsÁ fleraÁ variablerÁ ochÁ bastalenÁ förÁ 
beräkningarna därmedÁ sjunker.ÁÁ 

NärÁ manÁ görÁ jämförelserÁ (exempelvisÁ tittarÁ påÁÁ 
skillnaderÁ mellanÁ grupper) ochÁ vill generaliseraÁÁ 
resultatenÁ frånÁ undersökningensÁ urval till popu-
lationenÁ brukarÁ manÁ kräva enÁ signifikansnivå på 
0,05.Á Signifikansnivån angerÁ sannolikheten förÁ attÁ 
manÁ avÁ enÁ slumpÁ skulleÁ fåÁ det erhållnaÁ resultatet 
ochÁ 0,05Á innebärÁ att det ärÁ 95Á %Á sannolikhet att 
resultatenÁ inteÁ påverkatsÁ av slumpen.Á EftersomÁÁ 
urvaletÁ iÁ denna undersökningÁ ärÁ relativtÁ stortÁ ochÁ vi 
dessutomÁ harÁ tillgångÁ till kalibreringsvikterÁ uppnår 
deÁ flestaÁ av deÁ jämförelserÁ somÁ redovisasÁ iÁ denÁÁ 
löpandeÁ textenÁ signifikansnivånÁ 0,05Á ochÁ ärÁ alltså 
vadÁ manÁ iÁ dagligtÁ talÁ brukarÁ kalla förÁ statistisktÁÁ 
säkerställda.Á StatistiskÁ signifikansÁ ärÁ dockÁ ettÁ iÁ vissa 
avseendenÁ problematiskt mått påÁ enÁ undersök-
ningsÁ tillförlitlighet.Á JuÁ störreÁ antal individerÁ somÁ 
deltar,Á destoÁ större är sannolikheten förÁ attÁ mycketÁ 
småÁ skillnaderÁ mellanÁ olikaÁ grupperÁ ärÁ statistiskt 

Á
Á

Á
Á
Á

Á

signifikanta.ÁMenÁmycketÁsmå skillnaderÁ(ävenÁÁ
omÁdeÁärÁsignifikanta)ÁbehöverÁiÁrealitetenÁinteÁÁ
haÁnågon betydelseÁiÁsammanhanget,ÁochÁförÁattÁÁ
avgöra omÁdeÁharÁdetÁkanÁdetÁkrävasÁandra över-
väganden,ÁresonemangÁochÁmetoderÁ(seÁt.ex.ÁOrbenÁÁ
&ÁPrzybylskiÁ2019a).ÁAvÁläsbarhetsskäl redovisasÁÁ
inteÁsignifikansnivåernaÁvidareÁi rapporten.ÁÁ

En tekniskÁrapportÁavÁgenomförandetÁfinnsÁäven 
på statensmedierad.seÁÁ

Á5.1 Undersökningsvariabler 
Á

Á

ÁÁ
ÁÁ

Á
Á

Á

Á

ÁÁ
ÁÁ

Á
Á

EnkätenÁtill Ungar & medier ärÁomfattandeÁochÁÁ
innehållerÁfrågorÁomÁblandÁannatÁinnehavÁoch 
tillgångÁtill medieteknik,ÁhurÁoftaÁochÁhurÁlängeÁÁ
barnenÁägnarÁsigÁåtÁolika medieaktiviteter,ÁhurÁdeÁÁ
förhållerÁsig till sociala medier, omÁdeÁråkatÁut förÁÁ
mobbning,Áhot ellerÁliknandeÁochÁomÁdeÁanmält 
någotÁm.m.ÁAlla dessa variablerÁredovisasÁiÁrappor-
tenÁUngar &Ámedier 2019,Ávilken finnsÁförÁnedladd-

IÁföreliggandeÁrapportÁÁ
användsÁbara ettÁmindreÁurvalÁvariablerÁvilka 
bedömtsÁvara intressanta ochÁrelevanta iÁförhål-
landeÁtill psykiskt välbefinnande.ÁDessaÁvariablerÁÁ
beskrivsÁfortlöpandeÁiÁrapportenÁmenÁkortfattat 
rör det sigÁom frågor om hurÁofta och hur längeÁÁ
ungdomarna ägnarÁsigÁåtÁnågra olika medieaktivi-
teter,ÁsåsomÁanvänderÁmobiltelefonenÁoch socialaÁÁ
medier,ÁellerÁtittarÁpå filmÁoch tv-program.ÁFrågor-
na lyderÁOm du tänker på din fritid, ungefär hur ofta 
brukar du…, respektiveÁOm du tänker på en vanlig dag, 
ungefär hur länge brukar på din fritid…,Áföljt avÁenÁradÁÁ
olikaÁaktiviteter,ÁfrämstÁmedieaktiviteterÁmenÁävenÁÁ
några aktiviteterÁsomÁkanÁbetraktasÁsomÁskydds-
faktorer,ÁseÁavsnitt 5.3.ÁÁ

VariablernaÁsomÁangerÁhurÁlängeÁ(antal tim-
mar)ÁenÁvanligÁdagÁungdomarna ägnarÁsigÁåtÁolika 
medieaktiviteterÁharÁenÁcentralÁplatsÁiÁundersök-
ningenÁeftersomÁjust tidenÁungaÁägnarÁåt medierÁÁ
–Á”skärmtid”Á–ÁfåttÁså mycketÁuppmärksamhetÁpå 
senareÁtidÁochÁgenereratÁenÁhelÁdelÁoro.ÁÁ

FörutomÁdessa variablerÁanvändsÁettÁurvalÁÁ
bakgrundsfaktorer,Áskyddsfaktorer,ÁriskfaktorerÁÁ
samtÁnågra variablerÁsomÁärÁmerÁsvårklassificeradeÁÁ
iÁsammanhanget menÁsomÁsyftarÁtill att geÁytter-
ligareÁperspektivÁpåÁfråganÁomÁrelationenÁmellanÁÁ
psykisktÁvälbefinnandeÁoch medieanvändning.ÁÁ

ningÁpå statensmedierad.se.Á

https://statensmedierad.se
https://statensmedierad.se


21 Unga, medier och psykisk ohälsa

	   
     

    
 

   
      
      

  
   
      

  
  

       
    

     
    

   
    

    
    

     
    

       
   

  
      

  
    

      
    

      
   

 

 

 

 

5.2 Bakgrundsfaktorer 

DessaÁ ärÁ barnetsÁ kön  (flicka/pojke) ochÁ eventuellaÁ 
funktionsnedsättningar,Á föräldrarnas  utbildnings-
nivå,Á föräldrarnas  härkomst  samtÁ familjeinkomst.ÁÁ 
BarnetÁ svararÁ självÁ på omÁ denna harÁ någonÁ fysiskÁ 
och/ellerÁ psykiskÁ funktionsnedsättningÁ (jaÁ ellerÁÁ 
nej) ochÁ omÁ barnet vill preciseraÁ vadÁ funktions-
nedsättningenÁ bestårÁ i.Á Övriga bakgrundsvari-
ablerÁ (demografiska faktorer)Á baserasÁ heltÁ på 
registerdata frånÁ SCB:ÁÁ 

Á

Á

1. Föräldrars utbildningsnivå:ÁStatistiskaÁÁ
centralbyrånÁanvänderÁsigÁavÁdetÁstan-
dardiseradeÁSUN2000-systemetÁförÁattÁÁ
klassificera svenska utbildningar.ÁBåda 
föräldrarnasÁSUN2000-värdenÁkodadesÁÁ
omÁochÁadderadesÁochÁresultatetÁkodadesÁÁ
i sinÁturÁtillÁen variabel medÁtreÁvärden:ÁÁ
(1) lågÁutbildningsnivå,Á(2) medelutbilda-
deÁföräldrarÁsamt (3) högÁutbildningsni-
vå.ÁDeÁtreÁvärdena motsvararÁsåledesÁenÁÁ
sammantagenÁfamiljeutbildningsnivå.ÁÁ

2.	 Föräldrars födelseland:ÁSCB:sÁregisterda-
ta harÁomkodatsÁtillÁenÁvariabelÁmedÁtreÁÁ
värden:Á(1)Átvå utlandsfödda föräldrar,Á(2)ÁÁ
enÁutlandsföddÁochÁenÁsvenskföddÁföräld-
erÁsamtÁ(3)Átvå svenskfödda föräldrar.ÁÁ

3.	 Familjeinkomst:ÁStatistiskaÁcentralbyrånÁÁ
tillhandahöll fleraÁolikaÁinkomstmått.ÁDennaÁÁ
analysÁanvänderÁdisponibelÁhushållsinkomstÁÁ
perÁkonsumtionsenhet,Ádvs.Áett mått därÁÁ
hushålletsÁtotala inkomstÁdividerasÁmedÁ(detÁÁ
viktade) antalet medlemmarÁiÁhushållet.ÁDeÁÁ
värdenÁsomÁanväntsÁförÁanalysenÁärÁdeÁlägsta 
respektiveÁhögstaÁdecilernaÁ(tiondelarna) 
avÁdisponibel hushållsinkomst perÁkonsum-
tionsenhet,ÁvilketÁresulteratÁiÁenÁdikotomÁÁ
variabelÁmed två värden:ÁLåginkomst-
föräldrarÁochÁHöginkomstföräldrar.ÁSåledesÁÁ
ärÁdetta enÁvariabelÁsomÁendastÁinnehållerÁÁ
extremvärden,Ádå denÁendastÁinnehållerÁÁ
barnÁfrånÁdeÁfattigasteÁtioÁprocentenÁhus-
hållÁoch barnÁfrån de rikasteÁtio procenten.ÁÁ

5.3 Skyddsfaktorer och några 
svårbestämda faktorer 

IÁ genomgången avÁ den psykiskaÁ hälsansÁ bestäm-
ningsfaktorerÁ nämndesÁ viktenÁ av godaÁ relationer,ÁÁ 
bådeÁ tillÁ föräldrar/vårdnadshavareÁ ochÁ kompisar.ÁÁ 
IÁ enkätenÁ operationaliserasÁ relationenÁ till föräld-
rarna iÁ frågorÁ omÁ hur ofta barnet brukar  prata med  
sina  föräldrar  (eller någon annan vuxen de bor  med)  
om böcker  de läst,  om spel de spelat (på  dator/konsol,  
mobil eller surfplatta), om  saker de gjort och sett på  
internet,Á omÁ filmerÁ ellerÁ tv-programÁ de settÁ samtÁ om  
deras  dag  och hur  den har  varit. AttÁ ofta prataÁ medÁÁ 
sina föräldrarÁ (ellerÁ andra vuxna manÁ borÁ med) 
omÁ sinÁ dag och hurÁ den harÁ varit,Á ellerÁ olikaÁ medi-
erÁ manÁ ägnatÁ sigÁ åt,Á kanÁ betraktasÁ somÁ indikatorerÁÁ 
påÁ godaÁ relationerÁ (jfrÁ FergusonÁ 2017).Á Relatio-
nenÁ till vännerÁ operationaliserasÁ iÁ frågorÁ omÁ hur  
ofta  ochÁ hur länge barnet  på sin  fritid brukar  träffa  
kompisar ute  eller  hemma hos  varandra,  men inte  
på nätet.Á Det handlarÁ alltsåÁ omÁ att träffasÁ fysiskt,ÁÁ 
inteÁ digitalt.Á Enkäten harÁ ävenÁ frågor omÁ hur oftaÁÁ 
ochÁ hurÁ längeÁ barnet påÁ sinÁ fritidÁ brukar träna och  
motionera. Dessutom finnsÁ en frågaÁ om sömn, menÁÁ 
inteÁ i termerÁ avÁ hur mycketÁ barnen soverÁ utanÁ om 
de själva  tror att deras medieanvändning  påverkar  
deras  sömn:Á ja,Á bättre,Á jaÁ sämre,Á nej ellerÁ vet inte.ÁÁ  

TidigareÁ nämndesÁ teorin omÁ förskjutningsef-
fekterÁ till följdÁ avÁ medieanvändningen.Á FråganÁÁ 
omÁ sömnÁ är ett sättÁ attÁ undersökaÁ omÁ ungdo-
marna själva uppfattarÁ attÁ derasÁ sömnÁ drabbasÁÁ 
avÁ enÁ sådanÁ indirektÁ effekt.Á EnÁ annanÁ enkätfråga 
somÁ påÁ liknandeÁ sätt mäterÁ (uppfattningarÁ om) 
förskjutningseffekterÁ ärÁ Hur  ofta händer  det att  din  
medieanvändning leder till att du inte gör  vad  du  ska,  
t.ex.  läxläsning,  hjälpa  till hemma, gå och  lägga  dig?  
Relaterat till dettaÁ ärÁ ävenÁ frågorÁ omÁ hurÁ ungdo-
marna själva serÁ på tidenÁ deÁ ägnarÁ åtÁ olika medierÁÁ 
samtÁ kompisarÁ ochÁ fysiskÁ aktivitet:Á Tycker du att du  
ägnar för  mycket  tid, lagom med tid  eller  för lite  tid  åt…:  
spel,Á böcker/tidningar,Á film/tv-program,Á YouTube,Á mobi-
len, Sociala  medier  (t.ex. Instagram,  Facebook,  Twitter,  
Snapchat),  Läxor/skolarbeten, kompisar, Sport/träning/ 
motion.Á Svaren påÁ dessa frågor kanÁ inteÁ tolkas somÁÁ 
objektiva svarÁ på denÁ faktiska tidsåtgångenÁ förÁ deÁÁ 
olikaÁ aktiviteterna,Á utanÁ somÁ uppfattningarÁ omÁÁ 
tidsåtgången.Á Det kanÁ finnasÁ fleraÁ skäl till att manÁÁ 
svararÁ somÁ manÁ görÁ ochÁ eventuella sambandÁ medÁÁ 
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detÁ psykiska välbefinnandetÁ kanÁ seÁ utÁ på flera sätt.Á 
AllaÁ frågorÁ somÁ rörÁ ungdomarnasÁ uppfattningarÁÁ 
om,Á ochÁ syn på,Á sin medieanvändningÁ användsÁÁ 
förÁ attÁ resonera omkringÁ psykisktÁ välbefinnandeÁÁ 
ochÁ medieanvändningÁ ochÁ förÁ attÁ geÁ ytterligareÁÁ 
perspektivÁ påÁ hurÁ olikaÁ faktorerÁ kanÁ hängaÁ ihopÁ i 
enÁ specifikÁ kulturell,Á historiskÁ kontext.Á Till dettaÁÁ 
batteriÁ hörÁ ävenÁ frågorÁ omÁ medierelateradeÁ konflik-
terÁ iÁ hemmet. Här ställsÁ frågorÁ om barnenÁ brukarÁÁ 
bliÁ osamsÁ med sina föräldrarÁ omÁ hur lång  tid  deÁÁ 
tittarÁ på filmer/tv-program,Á hurÁ långÁ tidÁ deÁ spelarÁÁ 
datorspel/tv-spel/mobilspel/spelÁ påÁ surfplatta,ÁÁ 
hurÁ långÁ tid deÁ använderÁ internetÁ ellerÁ hurÁ långÁÁ 
tidÁ deÁ använderÁ mobilen.Á Samma frågorÁ ställdesÁÁ 
rörandeÁ vilka  filmer/tv-programÁ deÁ tittarÁ på,Á vilka 
spelÁ deÁ spelar,Á vad de gör  påÁ internet eller vadÁ deÁ görÁ 
påÁ mobilen.Á OmÁ ungdomarnaÁ uppleverÁ konflikterÁÁ 
i hemmet,Á ochÁ i såÁ fallÁ vilka,Á kan på liknandeÁÁ 
sätt geÁ ytterligareÁ perspektivÁ påÁ deÁ komplexaÁÁ 
sambanden mellan psykisktÁ välbefinnandeÁ och 
medieanvändning.ÁÁ 

Á5.4 Riskfaktorer 

Det finnsÁ åtskilligaÁ potentiellaÁ riskfaktorerÁ vadÁÁ 
gällerÁ det psykiskaÁ välbefinnandet ochÁ enÁ aspekt 
ärÁ utsatthet förÁ mobbning,Á påÁ ellerÁ utanförÁ nätet.Á IÁÁ 
undersökningenÁ ställsÁ fyra frågorÁ omÁ ungdomarna 
under  det senaste  året har  råkat ut för  att någon varit  
elak  eller  mobbat dig på  internet  eller via  mobilen?  Ho-
tat dig?  Har du råkat  ut  för att  någon  har  lagt ut bilder  
ellerÁ filmklippÁ påÁ digÁ påÁ internetÁ motÁ dinÁ vilja?Á HarÁÁ 
någon du  inte känner  bett dig skicka  bilder  på  dig  själv 
där du är lättklädd eller naken?  HärÁ ställsÁ ävenÁ frågorÁÁ 
omÁ ungdomarnaÁ utsattÁ någonÁ annan förÁ någotÁ avÁÁ 
detta.ÁÁ  

Á
5.5 Psykiskt välbefinnande 

FörÁattÁundersöka ungasÁpsykiska välbefinnandeÁÁ
användesÁdelsÁenÁdirektÁfråga omÁhurÁdeÁmår,ÁdelsÁÁ
ett merÁdetaljerat frågebatteriÁomfattandeÁÁ
12Áfrågor:ÁÁ

1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd – hur mår du?  
Svara med ett kryss. 

Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt Mycket dåligt 



23 Unga, medier och psykisk ohälsa

 2. Har du under den senaste månaden: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

Inte alls Någon gång Ganska ofta För det mesta 

a. Blivit trött i ögonen 

b. Haft ont i ryggen? 

c. Haft huvudvärk? 

d. Haft ont i magen? 

e. Känt dig olycklig och nedstämd? 

f.  Känt dig spänd och orolig? 

g. Känt att du inte kan hantera problem eller 
motgångar du stöter på? 

h. Känt dig värdelös eller sämre än andra? 

i. Haft svårt att somna eller sova utan att vakna 
under natten? 

j. Känt dig stressad? 

k. Känt dig ensam och utan bra kompisar? 

l. Känt att det mesta du gör är  
meningslöst? 

  
 

  
 

      
     

     
       
       

     
    

     
     

  
        

      
     

    

      
      

    
      

     
     

     
      
    

   
      

     
    

      
    
     

     
        

   
     

Fråga 1ÁärÁhämtadÁurÁSCB:sÁUndersökning av barns 
levnadsförhållanden (Barn-ULF).
taljeradeÁfrågorna ärÁhämtadeÁfrånÁolika källor.ÁÁ
Frågorna a,Ák ochÁlÁärÁegnaÁkonstruktioner,ÁmenÁÁ
inspireradeÁavÁandra frågeformulär.ÁFrågaÁb, cÁochÁdÁÁ
ärÁhämtadeÁurÁSkolbarns hälsovanor i Sverige.

Frågorna e, f,Ág och hÁärÁhämtade ur GHQ-12ÁÁ
(The General Health Questionnaire),ÁdetÁverktygÁsomÁÁ
bl.a.ÁFolkhälsomyndighetenÁanväntÁförÁattÁmäta 
självskattad hälsa iÁnationella folkhälsoenkätenÁÁ
(framÁtill 2018ÁdåÁmanÁgickÁöverÁtill denÁförkortadeÁÁ
versionen GHQ-5).ÁÁ

Fråga jÁärÁhämtadÁurÁSCB:sÁUndersökning av barns 
levnadsförhållanden (Barn-ULF)ÁochÁfråga iÁär enÁÁ
sammanslagningÁavÁtvå frågorÁfrånÁsamma under
sökning.ÁÁ

AttÁfrågorna ärÁhämtadeÁfrånÁolika källorÁmedförÁÁ
attÁdata iÁdenna undersökningÁinteÁärÁfulltÁjämför

DeÁ12ÁmerÁde2Á -

3ÁÁ

-

-

bara medÁandra undersökningarÁavÁungasÁhälsotill-
stånd.ÁAnledningenÁtillÁattÁStatensÁmedieråd inteÁÁ
valt att användaÁenÁbefintligÁuppsättningÁfrågorÁÁ
(ochÁdåÁhaft bättreÁjämförbarhet) ärÁatt syftet medÁÁ
frågornaÁiÁUngar & medier är att beskrivaÁochÁana-
lyseraÁungasÁpsykiskaÁvälbefinnandeÁiÁrelationÁtill 
derasÁmedieanvändning,ÁvilketÁinteÁstandardfor-
mulärenÁärÁutformadeÁför.ÁÁ

YtterligareÁenÁskillnadÁärÁvilkaÁtidsintervall somÁÁ
undersöksÁiÁfrågorna.ÁFolkhälsomyndighetenÁfrågarÁÁ
omÁsjälvupplevt hälsotillståndÁunderÁde senaste 6Ámå-
naderna. SCB ställer,Áliksom viÁgjortÁiÁdennaÁrapport,ÁÁ
frågorÁomÁdet självupplevdaÁhälsotillståndet den 
senaste månaden.ÁDettaÁinnebärÁsåledesÁatt Folkhäl-
somyndigheten iÁsinaÁundersökningarÁsannoliktÁfårÁÁ
flerÁrespondenterÁsomÁsvararÁattÁdeÁmåttÁdåligt,Áefter-
somÁderas frågor avser enÁsex gånger längreÁtidsperi-
od änÁUngar & medier samtÁBarn-ULF.ÁÁ

2 SCB (2018) Barn-ULF 2018. Frågeformulär. https://www.scb.se/contentassets/0f8a52a4d1c54e37ab2ed1c851b0ad2b/barnulf-
formular_2019.pdf 

3 Folkhälsomyndigheten (2018) Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 Grundrapport. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ 
53d5282892014e0fbfb3144d25b49728/skolbarns-halsovanor-2017-18-18065.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets
https://www.scb.se/contentassets/0f8a52a4d1c54e37ab2ed1c851b0ad2b/barnulf


24 Unga, medier och psykisk ohälsa

  
 

	     
       

   
    

  
 

      
     
        

   
   

 

 

 

5.6 Att konstruera ett välbefinnandeindex 

FrågornÁaÁ aÁ ochÁ b ärÁ snarareÁ trötthets- ellerÁ rent 
somatiska besvärÁ änÁ indikatorerÁ på psykiska ellerÁ 
psykosomatiskaÁ besvär.Á IÁ relationÁ till medie-
användningÁ ärÁ deÁ intressanta eftersomÁ deÁ kanÁÁ 
fångaÁ inÁ fysiskaÁ problemÁ koppladeÁ till självaÁÁ 
handhavandetÁ avÁ medier,Á menÁ detÁ voreÁ vanskligtÁ 
attÁ koppla ihop demÁ medÁ psykiskÁ ohälsa.Á Att haÁ ont 
i magen eller huvudet kan,Á men måsteÁ inte,Á varaÁ 
psykosomatiskaÁ problem,Á dvs.Á somatiskaÁ uttryckÁ 
förÁ psykiskaÁ tillstånd.Á ResterandeÁ frågorÁ (e–l) mäter 
mentalaÁ tillstånd,Á ellerÁ känslotillstånd,Á medÁ merÁ 
direktÁ kopplingÁ tillÁ denÁ psykiskaÁ hälsan.ÁÁ

FörÁ attÁ genomföra analyserna avÁ barnensÁ medie-
användningÁ ochÁ derasÁ självskattadeÁ psykiska hälsa 
skapadesÁ välbefinnandeindex.Á Frågorna a ochÁ bÁÁ 
uteslöts,Á av nämndaÁ skäl, men övriga 10Á frågorÁ harÁ 
använtsÁ ochÁ bearbetatsÁ förÁ deÁ fortsatta analyserna 
på två sätt.ÁÁ

DelsÁ skapadesÁ ettÁ kontinuerligtÁ välbefinnandein-
dexÁ 0–30.Á Svaret ”InteÁ alls”Á gavsÁ 0Á poäng,Á ”NågonÁ 
gång”Á gavsÁ 1 poäng, ”GanskaÁ ofta” gavs 2Á poäng och 
”För detÁ mesta” gavs 3.Á En respondent kanÁ dåÁ haÁ 
somÁ mest 30Á (10 xÁ 3) poäng, ellerÁ ”besvär”, påÁ detta 
kontinuerligaÁ välbefinnandeindex.ÁÁ

DelsÁ skapadesÁ ettÁ dikotomtÁ välbefinnandeindex,ÁÁ 
genomÁ attÁ svarenÁ kodadesÁ omÁ iÁ enlighetÁ med 
rekommendationerna frånÁ utvecklarna avÁ GHQ-124Á 
påÁ följandeÁ sätt:ÁÁ

Á

Á
ÁÁ

Á
Á
ÁÁ

Á

Á
Á

Á
Á

1. DeÁresterandeÁtioÁfrågorna dikotomiseradesÁså 
att ”InteÁalls”ÁochÁ”NågonÁgång”ÁgavsÁvärdet 0ÁÁ
och ”Ganska ofta” och ”För det mesta” värdet 1.ÁÁ

2.	 DeÁtioÁdikotoma variablerna summerades,ÁÁ
vilketÁresulteradeÁiÁettÁvälbefinnandein-
dex med värden mellan 0ÁochÁ10 poäng.ÁÁ

3.	 Detta tiogradiga välbefinnandeindexÁdiko-
tomiseradesÁsåÁattÁrespondenterÁsomÁangettÁÁ
0–3ÁbesvärÁdefinieradesÁsomÁvälmåendeÁÁ
ochÁdeÁmedÁ4–10ÁbesvärÁdefinieradesÁhaÁettÁÁ
nedsattÁvälbefinnande.ÁDetta kallasÁväl-
befinnandeindexÁdikotomtÁiÁanalyserna.ÁÁ

FolkhälsomyndighetenÁ harÁ iÁ sin användningÁ avÁÁ 
GHQ-12Á satt brytpunktenÁ till 3Á avÁ 12Á möjligaÁ besvär.ÁÁ 
IÁ dennaÁ studieÁ ärÁ denÁ alltsåÁ satt till 4Á avÁ 10Á möjliga.ÁÁ 

ÁRibbanÁ förÁ nedsatt välbefinnandeÁ liggerÁ såledesÁÁ 
högreÁ iÁ föreliggandeÁ undersökning.ÁÁ 

Om manÁ slutligenÁ undersökerÁ hur detta diko-
tomaÁ välbefinnandeindexÁ förhållerÁ sigÁ till deÁ tolvÁÁ 
hälsoindikatorerna kanÁ manÁ konstatera attÁ detÁ ärÁÁ 
ÁdeÁ 10Á psykiska välmåendevariablerna somÁ starkastÁÁ 
korrelerarÁ medÁ välbefinnandeindexet,Á medanÁ deÁÁ 

ÁtvåÁ frågorÁ somÁ uteslutitsÁ urÁ indexet (trött iÁ ögonen,ÁÁ 
ont iÁ ryggen) harÁ svagast korrelation.Á IÁ tabell 1ÁÁ 
harÁ samtliga korrelationerÁ somÁ ärÁ starkareÁ änÁ ,40ÁÁ 
gråmarkerats.ÁÁ

Á

4 Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ 
f76dd969262d47a7ace1a24f73da8c09/syfte-bakgrund-fragorna-nationella-folkhalsoenkaten-2004-2016.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets
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Tabell 1. Korrelationer (Pearsons r) mellan hälsovariabler och välbefinnand  eindex 

Har du under den senaste månaden: 
Välbefinnandeindex: 3 eller färre respektive 4 eller fler besvär.  

 13–16 år  17–18 år 

Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla 

Blivit trött i ögonen ,392ÁÁ ,207ÁÁ ,352ÁÁ ,234ÁÁ ,181ÁÁ ,279ÁÁ

Haft ont i ryggen? ,313ÁÁ ,234ÁÁ ,312ÁÁ ,254ÁÁ ,179ÁÁ ,289ÁÁ

Haft huvudvärk? ,472ÁÁ ,166ÁÁ ,411ÁÁ ,370ÁÁ ,280ÁÁ ,430ÁÁ

Haft ont i magen? ,460ÁÁ ,193ÁÁ ,420ÁÁ ,345ÁÁ ,383ÁÁ ,437ÁÁ

Känt dig olycklig och nedstämd? ,687ÁÁ ,612ÁÁ ,675ÁÁ ,718ÁÁ ,504ÁÁ ,662ÁÁ

Känt dig spänd och orolig? ,654ÁÁ ,520ÁÁ ,635ÁÁ ,649ÁÁ ,395ÁÁ ,610ÁÁ

Känt att du inte kan hantera problem eller 
motgångar du stöter på? 

,690ÁÁ ,515ÁÁ ,653ÁÁ ,678ÁÁ ,579ÁÁ ,684ÁÁ

Känt dig värdelös eller sämre än andra? ,635ÁÁ ,653ÁÁ ,666ÁÁ ,716ÁÁ ,581ÁÁ ,702ÁÁ

5.7 Andra svenska studier 

FolkhälsomyndighetenÁ harÁ vartÁ fjärdeÁ årÁ sedanÁÁ 
1986Á genomförtÁ en enkätundersökningÁ avÁ livs-
villkor,Á levnadsvanorÁ ochÁ hälsa blandÁ 11-,Á 13- ochÁÁ 
15-åringar.Á IÁ denÁ senaste,Á Skolbarns hälsovanor  
iÁ  SverigeÁ 2017/18,Á ställdesÁ åtta frågorÁ rörandeÁÁ 
psykosomatiskaÁ besvär.Á DeÁ somÁ angavÁ att dettaÁÁ 
häntÁ enÁ gång i veckan eller oftare underÁ deÁ senas-
teÁ sexÁ månaderna bedömdesÁ ha besvär.Á SexÁ avÁÁ 
dessa frågorÁ rörÁ samma besvärÁ somÁ deÁ frågorÁ somÁ 
ställdesÁ iÁ Ungar & medier:Á haft svårt att somna,Á känt 

Á

mig nere,Á känt migÁ nervös,Á haftÁ huvudvärk,Á ontÁ iÁÁ 
magenÁ samt ont iÁ ryggen.5Á I Skolbarns hälsovanor  
redovisasÁ resultatenÁ förÁ 11-åringar,Á 13-åringarÁ samtÁÁ 
15-åringar.Á EftersomÁ Ungar & medier  inteÁ ställerÁÁ 
frågornaÁ till 11-åringarÁ kanÁ viÁ inteÁ jämföraÁ resulta-
tenÁ iÁ denÁ åldersgruppen,Á menÁ däremotÁ 13-åringarÁÁ 
ochÁ 15-åringar.ÁÁ  
IÁ diagramÁ 1 presenterasÁ enÁ jämförelseÁ av Skolbarns  
hälsovanorÁ iÁ SverigeÁ 2017/18Á (SH) ochÁ Ungar &  medier  
2019Á (UÁ & M).ÁÁ 

5 Alla frågor är inte identiskt formulerade. Medan Folkhälsomyndigheten frågar Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft följande 
besvär? ” Känt mig nervös”, ”Känt mig nere” samt ”Haft svårt att somna”, lyder motsvarande frågor i Ungar & medier 2019 Har du under den 
senaste månaden ”Känt dig spänd och orolig?”, ”Känt dig olycklig och nedstämd?” respektive ”Haft svårt att somna eller sova utan att vakna 
under natten?”. Även om frågorna mäter likartade fenomen ska jämförelser alltså göras med försiktighet. 
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Diagram 1. Andelar med besvär i Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 och 
Ungar & medier 2019 

SH U & M 

30 30 29 28 28 27 
25 24 

21 22 21 22 21 
19 18 17 16 15 15 

13 13 13 12 11 

13 år 15 år 13 år 15 år 13 år 15 år 13 år 15 år 13 år 15 år 13 år 15 år 

Haft svårt  Känt mig nere Känt mig Huvudvärk Ont i magen Ont i ryggen 
att somna nervös 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  

   	 	 	 	 	 	
	 	 	  	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 		

Generellt	 har	 större 	andelar	 angett 	besvär	 i 	Skol-
barns  hälsovanorÁ iÁ SverigeÁ 2017/18Á	än	 i	 Ungar &  medier  
2019.Á	De	 enda 	undantagen	 är	 huvudvärk	 bland 	
13-åringar	 samt 	ont 	i 	magen	 och	 ryggen	 bland	
15-åringar,	 vilket 	är	 vanligare 	i 	Ungar & medier.	 Med	
tanke	 på 	att	 Folkhälsomyndigheten	 frågar	 om	 en	
längre	 tidsperiod 	– 	6	 månader	 – 	än	 Statens 	medie-
råd	 – 	1	 månad	 – 	förvånar	 detta	 inte.	

Folkhälsomyndigheten redovisar också hur stora 
andelar som har minst två psykosomatiska besvär. 
I diagram 2 jämförs andelen 13- och 15-åringar med 
två eller fler psykosomatiska besvär från Skolbarns 
hälsovanorÁiÁSverigeÁ2017/18Ámed de barn i samma 
ålder som i Ungar &Ámedier 2019Áangett att de har 
fyra eller fler besvär (och som därmed definierats 
som barn med nedsatt välbefinnande). 

Diagram 2. Andelar 13- och 15-åringar med nedsatt välbefinnande (%) 

SH U & M 
62 

52 
47 

35 
28 

19 
16 

10 

13 år 15 år 13 år 15 år 

Flickor Pojkar 

Det	 är	 således 	betydligt	 större	 andelar	 flickor	 som	 
har	 nedsatt	 välbefinnande	 i	 Folkhälsomyndighet-
ens 	studie	 än	 i	 Statens 	medieråds.	 
Bland 	pojkarna 	är	 skillnaderna 	mindre,	 och	 en	 

större	 andel	 15-åriga 	pojkar	 har	 nedsatt	 välbefin-
nande 	i 	Ungar & medier.	 
Den	 övergripande	 tendensen	 är	 dock	 densamma 	

i	 båda 	undersökningarna:	 flickor	 anser	 sig 	ha 	ett	 

betydligt	 sämre	 psykiskt	 välbefinnande	 är	 pojkar.	 
I 	SCB:s 	Undersökning 	av 	barns 	levnadsförhål-

landen	 mäter	 man	 olika 	typer	 av	 psykosomatiska	 
besvär	 genom	 två 	olika 	frågor.	 Först 	frågar	 man	 
om	 respondenten	 haft	 besvär	 under	 den	 senaste 	
månaden	 med 	svarsalternativen	 ”Ja”,	 ”Nej”,	 ”Vet	 
ej”	 samt	 ”Vill	 ej	 svara”.	 De	 respondenter	 som	 svarat	 
”Ja”	 får	 sedan	 en	 följdfråga 	rörande	 hur	 ofta 	man	 
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haft	 detta 	besvär	 med 	svarsalternativen	 ”Flera 	
gånger	 i	 veckan”,	 ”En	 gång	 i	 veckan”,	 ”Mer	 sällan”,	 
”Vet 	ej”	 samt 	”Vill 	ej 	svara”	 (SCB	 2018).	 SCB	 redovi-
sar	 sina 	data 	i	 åldersintervallen  
12–15	 år	 och	 16–18	 år.	 
I Ungar & medier brukar resultaten istället 

redovisas för åldersintervallen 13–16 och 17–18. I 
diagram 3 redovisas data för de variabler som är 
någorlunda jämförbara, men jämförelsen måste ske 
med försiktighet eftersom åldersintervallen inte är 
desamma i undersökningarna. 

Diagram 3. Andelar med besvär i Barn-ULF 2018 och Ungar & medier 2019 

Barn-ULF U & M 
51 

46 
40 

33 34 34 3230 
26 25 23 24 24 24 

20 21
17 17 16 17 

Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre Yngre Äldre 

Huvudvärk Ont i magen Svårt att somna Sovit dåligt Känt mig stressad 

Barn-ULF 	har,	 liksom	 Skolbarns hälsovanor,	 generellt	 
högre	 andelar	 unga 	som	 angivit	 att	 de	 har	 psykoso-
matiska 	besvär.	 Undantagen	 återfinns 	i	 den	 yngsta 	
åldersgruppen	 (dvs.	 12–15	 år	 för	 Barn-ULF 	och	 13–16	 
år	 för	 Ungar & medier)	 där	 marginellt	 större	 andelar	 
angivit	 att	 de	 sovit	 dåligt	 och	 känt	 sig 	stressade	 i	 
Statens 	medieråds 	undersökning.	 Även	 i 	Barn-ULF  
är	 det	 betydligt	 större	 andelar	 flickor	 än	 pojkar	 som	 
har	 nedsatt	 välbefinnande.	 
Jämfört	 med 	såväl	 Barn-ULFÁ 2018Á	som	 Skolbarns  

hälsovanorÁ iÁ SverigeÁ 2017/18Á	ligger	 således 	Statens 	
medieråds 	siffror	 för	 psykiska 	besvär	 generellt 	
lägre.	 Om	 det	 på	 något	 sätt	 skulle	 vara	 missvisande	 
handlar	 det	 således 	om	 att	 det	 nedsatta 	välbe-
finnandet	 bland 	unga 	underskattas 	snarare	 än	 
överdrivs.	 

5.8 Välbefinnandeindex, analysmetoder 
och sambandsmått 

Välbefinnande,	 eller	 hälsa,	 är	 i	 realiteten	 inte 	en 	
dikotom	 variabel.	 Det	 rör	 sig	 snarare	 om	 en	 skala 	
eller	 ett 	kontinuum	 där	 det	 inte 	finns 	något	 objek-
tivt,	 standardsvar	 på 	var	 gränsen	 mellan	 ett	 tillstånd 	
av	 välmående	 och	 icke	 välmående	 ska	 dras.	 Detta 	
innebär	 att 	brytpunkten	 för	 välbefinnandet 	inte 	är 	
absolut,	 utan	 skulle 	kunna 	sättas 	på 	andra 	sätt	 vilket	 i 	
sin	 tur	 skulle 	påverka 	utfallen	 av 	de 	följande 	analy-

serna.	 Valet 	av 	brytpunkt 	har	 motiverats 	av 	GHQ:s 	
rekommendationer	 och	 förfarande,	 ett	 rimlighetsre-
sonemang 	samt 	en 	försiktighetsprincip 	syftande 	till 	
att	 inte	 överdriva 	den	 självskattade	 bristen	 på	 välbe-
finnande 	bland 	barnen.	 I	 anslutning 	till	 detta 	bör	 det 	
även	 påpekas 	att	 det	 index	 som	 skapats 	och	 används 	
här 	inte  är	 ett 	diagnosinstrument.	 Det 	kan	 alltså 	
inte	 användas 	för	 att	 fastställa 	om	 någon	 lider	 av 	
depression,	 ångest 	eller	 någon	 annan	 klinisk	 diagnos. 	
Indexets 	enda 	syfte	 är	 att	 skilja 	mellan	 de	 som	 mår 	
förhållandevis 	bra 	och	 de	 som	 inte	 gör	 det.	 
Resultatredovisningen	 består	 av 	två 	delar	 med 	

två	 olika	 analysmetoder.	 Den	 första	 och	 mest	 om-
fattande 	delen	 utgörs 	av 	korrelationsanalyser 	med 	
den  dikotoma 	välbefinnandevariabeln.	 Här	 beskrivs 	
hur	 medieanvändningen 	ser	 ut 	bland 	flickor	 och 	
pojkar	 med 	3	 eller	 färre 	besvär,	 respektive 	4	 eller	 
fler	 besvär,	 hur	 sambanden	 mellan	 välbefinnande	 
och	 bakgrundsvariablerna,	 skyddsfaktorerna	 och	 
riskfaktorerna	 ser	 ut	 samt	 om,	 och	 i	 vilken	 grad,	 
dessa 	faktorer	 påverkar	 sambanden	 mellan	 medie-
användningen 	och 	det 	psykiska 	välbefinnandet.	 För	 
att	 ange	 styrkan	 på	 sambanden	 mellan	 variablerna 	
används 	två 	olika 	sambandsmått.	 Dels 	Cramers 	V	 
som	 anger	 styrkan	 på	 sambandet,	 men	 som	 inte	 
säger	 något	 om	 sambandets 	riktning.	 Cramers 	V	 
varierar	 alltid	 mellan	 0	 och	 1	 där	 0	 betyder	 inget	 
samband 	alls 	och	 1	 betyder	 perfekt	 samband.	 Ofta	 
betraktas 	värden	 omkring 	0,3–0,4	 som	 starka,	 men	 
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detÁ finnsÁ inget facitÁ i utanÁ man måsteÁ ävenÁ titta på,Á 
och resoneraÁ kring,Á hur resultaten faktisktÁ ser ut.ÁÁ 
CramersÁ V påverkasÁ inteÁ av vilkenÁ ordningÁ värde-
na liggerÁ iÁ ochÁ användsÁ förÁ data på nominalÁ nivå,ÁÁ 
vilketÁ iÁ detta sammanhangÁ innebärÁ attÁ detÁ angesÁÁ 
förÁ variablerÁ därÁ värdena inteÁ gårÁ attÁ rangordna.ÁÁ 
OmÁ värdena gårÁ attÁ rangordna användsÁ sambands-
måttetÁ PearsonsÁ r.Á PearsonsÁ ärÁ nogÁ detÁ vanligasteÁÁ 
sambandsmåttetÁ ochÁ detÁ angerÁ bådeÁ styrka ochÁÁ 
riktningÁ på sambandet.Á PearsonsÁ varierarÁ mellanÁ -1Á 
ochÁ +1,Á därÁ positiva resultatÁ betyderÁ attÁ högreÁ vär-
denÁ på denÁ oberoendeÁ variabelnÁ samvarierarÁ medÁ 
högreÁ värdenÁ på denÁ beroendeÁ variabeln.Á DeÁ gårÁ så 
attÁ säga iÁ samma riktning.Á Om de inte görÁ detÁ blirÁÁ 
PearsonsÁ istället negativt.ÁÁ

IÁ denÁ andra delenÁ användsÁ regressionsanalyser  
medÁ denÁ kontinuerligaÁ välbefinnandevariabelnÁ 0–30.Á 
Det vill sägaÁ helaÁ skalanÁ avÁ besvär,Á 0–30,Á utanÁÁ 
dikotomisering.Á IÁ bådeÁ korrelationsanalyserÁ ochÁÁ 
regressionsanalyserÁ mätsÁ sambandensÁ styrka men 
iÁ denÁ sistnämnda fårÁ manÁ ävenÁ måttÁ på deÁ obero-
endeÁ variablernasÁ förklaringskraft,Á hurÁ variationerÁ 
iÁ deÁ oberoendeÁ variablerna (”orsakerna”)Á förklararÁ 
variationenÁ iÁ denÁ beroendeÁ variabelnÁ (”verkan”).Á 
Det betyderÁ inteÁ att analysenÁ beläggerÁ faktiskaÁ or-
sakssamband,Á vilketÁ kräverÁ andra undersökningar.
SyftetÁ medÁ regressionsanalyserna härÁ ärÁ iställetÁ att
visaÁ vilkenÁ relativÁ förklaringskraft deÁ olikaÁ obero-
endeÁ variablernaÁ harÁ iÁ ettÁ hypotetisktÁ resonemang.
Om  detÁ ärÁ så attÁ bakgrundsfaktorer,Á skydds- ochÁ 
riskfaktorerÁ påverkarÁ detÁ psykiska välbefinnandet,Á 
vilkaÁ framstårÁ dåÁ somÁ viktigast?Á OchÁ vilkenÁ förkla-
ringskraftÁ harÁ medieanvändningen,Á jämförtÁ medÁ 
andra faktorer?ÁÁ   

SambandsmåttetÁ PearsonsÁ återkommerÁ iÁ regres-
sionsanalyserna,Á menÁ då mätsÁ alltså sambandenÁ 
gällandeÁ denÁ kontinuerligaÁ välbefinnandevariabeln
inteÁ denÁ dikotoma somÁ iÁ korrelationsanalyserna.Á 
DettaÁ innebärÁ att PearsonsÁ inteÁ blirÁ exakt sam-
ma iÁ deÁ olika analyserna.Á PearsonsÁ ärÁ känsligtÁ förÁ 
extremvärden,Á alltså enstaka värdenÁ iÁ tabellenÁ somÁ 
avviker markant.Á Ju större tabellenÁ är destoÁ störreÁ 
möjlighetÁ harÁ värdena attÁ variera iÁ tabellenÁ (df,Á de-
grees of  freedom)Á ochÁ destoÁ störreÁ är chansen/riskenÁ 
förÁ extremvärden,Á vilketÁ kanÁ fåÁ storÁ betydelseÁ förÁÁ 
beräkningen avÁ Pearsons.Á OmÁ man använderÁ denÁ 
kontinuerligaÁ välbefinnandevariabeln somÁ harÁ 30Á 
värdenÁ finns det således större riskÁ för extremvär-
den.Á OmÁ manÁ iställetÁ begränsarÁ antaletÁ frihetsgra-
der,Á somÁ iÁ den dikotomaÁ välbefinnandevariabeln,Á 
begränsarÁ manÁ ocksåÁ möjlighetenÁ att avvikelserÁ och
extremvärdenÁ påverkarÁ Pearsons.Á Båda värdena ärÁ 
alltsåÁ ”sanna”Á men PearsonsÁ förÁ den kontinuerligaÁ 
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ÁvälbefinnandevariabelnÁ visarÁ generellt någotÁÁ 
starkare värden. När såÁ behövsÁ skrivs detÁ utÁ vilkenÁÁ 
välbefinnandevariabelÁ somÁ använts:Á Pearsons  r  diko-
tom  (3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ respektiveÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvär)ÁÁ 
samtÁ Pearsons  r  kontinuerlig  (frånÁ 0Á till maxÁ 30).ÁÁ

TidigareÁ nämndesÁ attÁ resultatenÁ iÁ Ungar & medier  
brukarÁ beskrivasÁ fördelatÁ på åldersgrupperna 13–16ÁÁ 
och 17–18. I dennaÁ rapportÁ kommerÁ åldersinter-
vallenÁ att användasÁ inledningsvis,Á främst förÁ att 

Ábeskriva hurÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ fördelarÁÁ 
sigÁ mellanÁ olika åldrar,Á menÁ därÁ efterÁ analyserasÁÁ 

ÁhelaÁ gruppenÁ 13–18Á år.ÁÁ 

5.9 Begränsningar 

AllaÁ undersökningarÁ harÁ sinaÁ begränsningarÁ ochÁÁ 
några gällandeÁ denna undersökningÁ harÁ redanÁÁ 
nämnts.Á Det frågebatteriÁ somÁ konstrueratsÁ förÁ attÁÁ 
taÁ framÁ ett välbefinnandeindexÁ ärÁ ett urval ochÁ ettÁÁ 
annat urval skulleÁ genereraÁ andraÁ resultat (seÁ t.ex.ÁÁ 
SocialstyrelsenÁ 2017).Á DettaÁ gällerÁ ävenÁ det begrän-
sadeÁ urvaletÁ avÁ skydds-,Á risk- ochÁ bakgrundsfakto-
rerÁ somÁ användsÁ iÁ analysen.Á Frågorna omÁ barnensÁÁ 
självskattadeÁ hälsa harÁ adderatsÁ tillÁ denÁ befintligaÁÁ 
uppsättningenÁ frågorÁ iÁ Ungar  &  medier,Á en under-
sökning somÁ i sin helhetÁ inteÁ har utformats förÁÁ 
attÁ undersöka psykisktÁ välbefinnandeÁ utanÁ förÁ att 
beskriva svenska barnsÁ medieanvändningÁ på ett 
merÁ övergripandeÁ plan.Á OmÁ studienÁ designatsÁ spe-
cifikt utifrånÁ syftet att analyseraÁ sambandÁ mellanÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁ medieanvändningÁ hadeÁÁ 
delvisÁ andra frågorÁ ställts.ÁÁ 

EnÁ viktigÁ aspektÁ ärÁ attÁ statistiska undersökning-
arÁ avÁ detta slagÁ beskriverÁ fenomenÁ på gruppnivå,ÁÁ 
inteÁ individnivå.Á AttÁ sambandÁ finnsÁ påÁ gruppnivåÁÁ 

ÁbetyderÁ inteÁ attÁ sambandetÁ finnsÁ hosÁ alla individer.ÁÁ 
FörÁ varjeÁ individÁ finnsÁ unika omständigheterÁ somÁÁ 
inverkarÁ på såvälÁ medieanvändningenÁ ochÁ detÁ psy-
kiska välbefinnandetÁ somÁ eventuella samband där-
emellan.Á YtterligareÁ enÁ viktigÁ aspekt att haÁ iÁ åtankeÁÁ 
ärÁ attÁ flera centrala variablerÁ iÁ analyserna byggerÁÁ 
påÁ självskattning.Á DettaÁ gällerÁ allaÁ frågorÁ rörandeÁÁ 
medierÁ ochÁ medieanvändningÁ samtÁ välbefinnande.ÁÁ 
EftersomÁ viÁ inteÁ harÁ några exakta,Á objektiva måttÁÁ 
attÁ mata inÁ iÁ analysenÁ kan viÁ inteÁ heller räkna medÁÁ 
att fåÁ ut det iÁ resultaten.Á MerÁ avanceradeÁ statistis-
ka beräkningarÁ ochÁ flerÁ måttÁ skulleÁ inteÁ förändra 
detta faktum.Á GivetÁ detta ska föreliggandeÁ rapportÁÁ 
betraktasÁ somÁ ett ytterligareÁ bidragÁ –Á gällandeÁÁ 

ÁsvenskaÁ förhållandenÁ –Á till det komplexaÁ forsk-
ningsområdetÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och medie-
användning.ÁÁ 
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6 Resultatredovisning 
HärÁ följerÁ enÁ ganskaÁ utförligÁ redogörelseÁ förÁ  olikaÁÁ 
korrelationsanalyserÁ iÁ avsikt att beskrivaÁ likheterÁÁ 
ochÁ skillnaderÁ mellanÁ barnÁ medÁ bättreÁ respektiveÁ 
sämreÁ psykiskt välbefinnande.Á Till vissÁ del försÁ även 
resonemangÁ omÁ kausalitet,Á menÁ detta utvecklasÁÁ 
ytterligareÁ iÁ denÁ påföljandeÁ delenÁ medÁ regressions-
analyser.Á Korrelationsanalyserna avslutasÁ medÁ enÁ 
sammanfattningÁ ochÁ regressionsanalysenÁ åter-
kopplarÁ till korrelationsanalysernasÁ resultat,Á vilket 
innebärÁ attÁ ävenÁ denÁ kanÁ läsasÁ somÁ enÁ samma-
nfattning.ÁÁ

EnkätfråganÁ omÁ ungdomarnasÁ allmänna 
h älsotillståndÁ (Om du  tänker på din hälsa, hur  tycker  
du  att du  mår?)  redovisasÁ iÁ bilaganÁ medÁ diagramÁ och 
tabeller.Á DärÁ finnsÁ ävenÁ resultatenÁ förÁ varjeÁ enskildÁ 
fråga somÁ ingårÁ iÁ välbefinnandeindex,Á fördelatÁ på 
könÁ ochÁ åldersgrupperna 13–16 ochÁ 17–18Á år, samtÁ 
korrelationerÁ mellanÁ allmänt hälsotillståndÁ ochÁÁ 
specifikaÁ psykosomatiskaÁ besvär.ÁÁ 

Á
Á

Á

Á

Á

6.1 Korrelationsanalyser 

ÁSammantagetÁ ärÁ detÁ drygtÁ enÁ fjärdedelÁ avÁ respon-
denternaÁ iÁ åldern 13–18Á år som uppger 4 eller flerÁÁ 
besvär – 27Á % – vilket iÁ denna undersökningÁ be-
traktasÁ somÁ nedsatt/sämreÁ psykisktÁ välbefinnande,Á enÁÁ 
indikatorÁ på psykiskÁ ohälsa.Á IÁ detÁ följandeÁ redogörsÁÁ 
förÁ bakgrundsfaktorerÁ somÁ karaktäriserarÁ deÁ somÁÁ 
harÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande,Á jämförtÁ med deÁÁ 
medÁ bättreÁ psykisktÁ välbefinnande.Á Bakgrundsfak-
torerna ärÁ kön,Á ålder,Á funktionsnedsättningarÁ ochÁÁ 
demografiska (socioekonomiska)Á faktorer.Á DetÁ ärÁÁ 

ÁfaktorerÁ som,Á tillsammansÁ medÁ andra faktorer,Á iÁÁ 
Ávissa fallÁ kanÁ tänkasÁ påverka denÁ psykiska ohälsan.ÁÁ 

Huruvida detÁ faktisktÁ föreliggerÁ kausalsambandÁÁ 
kan undersökningen dockÁ inteÁ sägaÁ någotÁ om.ÁÁ 

6.1.1 Kön, ålder och funktionsnedsättningar 

Tabell 2.  
 Förekomsten av 3 eller färre, respektive 4 eller fler, besvär bland pojkar, flickor och samtliga (%) 

Pojke Flicka Samtliga 

 3 eller färre besvär 87 61  73 

 4 eller fler  13  39 27 

Summa 100 100 100 

Cramers V 0,290 

DetÁ ärÁ enÁ betydligt störreÁ andelÁ av flickorna somÁÁ 
uppgerÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ (39Á %),Á änÁ pojkarnaÁ (13Á %).Á 
DettaÁ gällerÁ underÁ samtligaÁ åldrarÁ (13–18) menÁ det 
ärÁ särskiltÁ iÁ 18-årsåldernÁ somÁ flickornasÁ psykiska 
ohälsa ökarÁ medanÁ pojkarnasÁ liggerÁ relativtÁ kon-
stant.Á Att det självskattadeÁ psykiskaÁ välbefinnandet 
ochÁ tillfredsställelsenÁ medÁ livet minskarÁ underÁÁ 

tonåren,Á menÁ merÁ blandÁ flickorÁ änÁ blandÁ pojkar,ÁÁ 
ÁärÁ belagtÁ iÁ andra studierÁ utförda iÁ OECD-länderÁÁ 
(BurnsÁ &Á GottschalkÁ 2019:Á 57).ÁÁ
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Tabell 3. Nedsatt psykiskt välbefinnande (4 eller fler besvär)  
 bland pojkar, flickor och samtliga i åldersgrupperna 13–16 samt 17–18 år (%) 

Kön och åldersgrupp  4 eller fler besvär 

 Pojkar 13–16  13 

Flickor 13–16  37  

 Samtliga 13–16 26 

Pojkar 17–18  14 

 Flickor 17–18 44 

 Samtliga 17–18  30 

   

IÁ denna rapport kommer,Á som nämnts, resultatenÁ 
huvudsakligenÁ attÁ redovisasÁ förÁ hela åldersspannet
13–18Á år.Á EnÁ anledningÁ till dettaÁ ärÁ att det blirÁ förÁ fåÁ 
respondenter i varjeÁ grupp –Á dessutom blir resulta-
tenÁ svåröverskådliga –Á omÁ respondenternasÁ delasÁ 
inÁ iÁ åldersgrupper,Á ellerÁ redovisasÁ medÁ exaktÁ ålder.Á 
DetÁ betyderÁ dockÁ inteÁ attÁ ålderÁ ärÁ ovidkommande.Á 
SomÁ framgårÁ avÁ tabell 3Á ärÁ det enÁ något störreÁ ande
av flickorna iÁ åldern 17–18Á år som uppger 4 eller fler
besvär,Á jämfört med yngreÁ flickor. FörÁ åtminstoneÁ 
flickornaÁ finnsÁ detÁ såledesÁ en korrelation mellan 
högreÁ ålderÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande.Á DetÁ 
finnsÁ ett relativt starkt sambandÁ mellanÁ ålderÁ ochÁ 
psykisktÁ välbefinnande även förÁ pojkarÁ menÁ detÁ ärÁ 
inte linjärt utan varierar någotÁ uppÁ och nerÁ mellanÁ 
åldrarna.Á JämförsÁ andelarna medÁ 3Á ellerÁ färreÁÁ 

ÁbesvärÁ respektiveÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ blandÁ pojkarÁ iÁÁ 
 ÁÁåldrarna 13 ochÁ 18Á skiljer detÁ baraÁ 6 procentenheter.ÁÁ 

ÁSambandet mellanÁ ålderÁ ochÁ psykiskt välbefin-
nandeÁ ärÁ starkareÁ blandÁ flickorna ochÁ någotÁ merÁÁ 

Álinjärt,Á påÁ såÁ sätt att andelenÁ medÁ sämreÁ psykiskt 
ÁvälbefinnandeÁ ärÁ lägstÁ bland 13-åringarna (19Á %)Á 
ÁochÁ allraÁ högst blandÁ 18-åringarnaÁ (60Á %).Á Åldrarna 

l därÁ emellanÁ varierarÁ detÁ dockÁ på liknandeÁ sättÁ somÁÁ 
 ÁÁförÁ pojkarna,Á exempelvisÁ ärÁ andelarna medÁ 4Á ellerÁÁ 
ÁflerÁ besvärÁ högreÁ blandÁ 14-åriga flickorÁ änÁ blandÁÁ 

17-åriga.Á DettaÁ innebärÁ att det ärÁ i principÁ omöjligtÁÁ 
ÁattÁ peka på någonÁ givenÁ brytpunktÁ på åldersskalanÁÁ 

ÁdärÁ pojkarÁ ellerÁ flickorsÁ psykiskaÁ välbefinnandeÁ blirÁÁ 
Ásämre,Á förutomÁ deÁ nämnda 18-åriga flickorna därÁÁ 
ÁandelenÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ ärÁ markantÁ högreÁ änÁÁ 

iÁ alla andra åldrar.ÁÁ 

Tabell 4. Samband mellan psykiskt välbefinnande och ålder  

Välbefinnandeindex dikotomt & ålder  Pearsons r 

Pojkar 0,069  

Flickor 0,168  

Samtliga 0,127  

Välbefinnandeindex kontinuerligt 0–30 & ålder  

Pojkar 0,078  

Flickor 0,193  

Samtliga 0,142  

Av respondenternaÁ harÁ totaltÁ caÁ 11Á %Á enÁ ellerÁ fleraÁ 
psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ (t.ex.Á ADHD,ÁÁ 
autism)6Á ochÁ caÁ 4Á % har enÁ ellerÁ flera fysiska funk-

Á tionsnedsättningarÁ (t.ex.Á rörelsehinder,Á dövhet).ÁÁ 
DetÁ finnsÁ ingenÁ nämnvärdÁ skillnadÁ i psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ mellanÁ barnÁ medÁ ellerÁ utanÁ fysiska 

6 Av pojkarna har 12 % en eller flera psykiska funktionsnedsättningar, motsvarande siffra bland flickorna är 10 %. 
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funktionsnedsättningar.7Á DäremotÁ ärÁ detÁ enÁ störreÁ 
andelÁ av ungdomarnaÁ medÁ enÁ ellerÁ fleraÁ psykiskaÁ 
funktionsnedsättningarÁ somÁ uppgerÁ 4Á ellerÁ flerÁÁ 
besvärÁ (43Á %)Á jämfört medÁ deÁ somÁ inteÁ harÁ några 
psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ (25Á %,Á seÁ tabell 5).
BlandÁ flickorÁ medÁ psykiska funktionsnedsättningar
ärÁ andelenÁ medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ störstÁ (71Á %)Á ochÁ 
sambandet mellanÁ psykiskaÁ funktionsnedsättning-
arÁ ochÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ betydligtÁ svagareÁ 
blandÁ pojkarÁ (CramersÁ VÁ 0,016) änÁ blandÁ flickorÁÁ 
(0,224).Á FlickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsätt-
ningar ärÁ den gruppÁ somÁ iÁ störst utsträckning liderÁ 
avÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ denna under-
sökning.ÁÁ 

AvÁ detta kanÁ manÁ dockÁ inteÁ dra slutsatsenÁ attÁ det

ÁärÁ förekomstenÁ av psykiatriskaÁ diagnoserÁ somÁ en-
Á samtÁ förklararÁ detÁ sämreÁ psykiska välbefinnandetÁÁ 

blandÁ flickorna iÁ undersökningen. DelsÁ för attÁ psy-
kiskaÁ funktionsnedsättningarÁ inteÁ perÁ automatikÁÁ 

 ÁÁmedförÁ sämreÁ välbefinnande,Á vilket det betydligt 
 ÁÁbättreÁ välbefinnandet blandÁ pojkarÁ medÁ psykiskaÁÁ 

ÁfunktionsnedsättningarÁ vittnarÁ om.Á DelsÁ förÁ att 
blandÁ flickor med 4 eller flerÁ besvärÁ är detÁ bara 19Á %ÁÁ 

ÁsomÁ ocksåÁ harÁ någon psykiskÁ funktionsnedsätt-
ning,Á enÁ klarÁ majoritet harÁ detÁ inte.ÁÁ 

DenÁ högaÁ förekomstenÁ av nedsattÁ psykisktÁ väl-
ÁbefinnandeÁ blandÁ flickorÁ iÁ undersökningen (39Á %)ÁÁ 

kanÁ alltså inteÁ bara förklarasÁ avÁ attÁ deÁ harÁ diagnos-
ticeradeÁ psykiska funktionsnedsättningarÁ utanÁ detÁÁ 

 ÁÁmåsteÁ finnasÁ flera faktorer.ÁÁ 

Tabell 5. Har du en eller flera psykiska funktionsnedsättningar?  
 Välbefinnandeindex och kön (%) 

 Kön & ålder Välbefinnandeindex   Ja, en eller flera psykiska Nej 

 Pojkar 13–18 3 eller färre besvär  86 87 

 4 eller fler besvär 14  13 

 Flickor 13–18 3 eller färre besvär   29 65 

 4 eller fler besvär 71  35 

 Samtliga 13–18 3 eller färre besvär  57 75 

 4 eller fler besvär  43 25 

 Cramers V pojkar 0,016, flickor 0,224, samtliga 0,124. 

BryterÁ manÁ nerÁ sambandetÁ mellanÁ detÁ psykiskaÁÁ 
välbefinnandetÁ och psykiskaÁ funktionsnedsätt-
ningarÁ förÁ könÁ ochÁ ålderÁ framgårÁ attÁ sambandenÁÁ 
ärÁ betydligtÁ starkareÁ blandÁ flickorÁ änÁ blandÁ pojkarÁ 
iÁ bådaÁ åldersgruppernaÁ (tabell 88Á iÁ bilagan).Á ÄvenÁ 
omÁ man skiljerÁ ut de barnÁ som mår allraÁ sämstÁ – deÁ 
somÁ fått minst 20Á poängÁ avÁ 30Á möjligaÁ påÁ helaÁ det 
kontinuerligaÁ välbefinnandeindexetÁ (caÁ 8Á % avÁ re-
spondenterna)Á –Á finnsÁ enÁ tydligÁ överviktÁ av flickorÁ 
(86Á %)Á och barn medÁ psykiskaÁ funktionsnedsätt-
ningar (67Á %).ÁÁ  

6.1.2 Demografiska bakgrundsfaktorer 

Kön och psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ korre-
lerarÁ såledesÁ medÁ psykisktÁ välbefinnande.Á An-

Ádra bakgrundsfaktorerÁ somÁ kanÁ tänkasÁ påverka 
ÁbarnensÁ psykiskaÁ välbefinnandeÁ och somÁ detÁ finnsÁÁ 
möjlighet att kontrolleraÁ iÁ dennaÁ undersökningÁ ärÁÁ 
familjensÁ inkomst samt föräldrarnasÁ utbildningsni-

ÁvåÁ ochÁ härkomst (seÁ metodavsnittet).ÁÁ 
IÁ tabell 6Á jämförsÁ detÁ psykiska välbefinnan-v

detÁ blandÁ tonåringarÁ iÁ familjerÁ medÁ deÁ lägstaÁÁ 
inkomsternaÁ och deÁ allraÁ högstaÁ inkomsterna.ÁÁ 
DärÁ framgårÁ attÁ enÁ störreÁ andelÁ avÁ tonåringarna 
iÁ låginkomstfamiljernaÁ uppgerÁ 4Á ellerÁ flerÁ be svär.ÁÁ 

7 Pearsons r -0,034 
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SkillnadenÁ mellanÁ gruppernaÁ ärÁ 15Á procentenheter.Á 
LäggerÁ manÁ på variabelnÁ könÁ blirÁ sambandsmåttet 
svagare förÁ pojkarÁ (PearsonsÁ r -0,078)Á men starkare 
förÁ flickorÁ (PearsonsÁ rÁ -0,246).Á Sambandet mellanÁ 
psykiskt välbefinnandeÁ ochÁ familjensÁ inkomst ärÁÁ 
såledesÁ starkareÁ förÁ flickorÁ änÁ förÁ pojkar.Á LågÁ in-
komst påverkarÁ flickorÁ merÁ negativt änÁ det påver-
karÁ pojkar.ÁÁ

Tabell 6. Förekomsten av 3 eller färre, respektive 
4 eller fler, besvär hos barn i låginkomstfamiljer 
och höginkomstfamiljer (%) 

Familjeinkomst Låg Hög 

3 eller färre besvär 65 80 

4 eller fler besvär 35 20 

Summa 100 100 

Pearsons r -0,161 

FöräldrarnasÁutbildningsnivå harÁsvagtÁsamband 
medÁbarnensÁpsykiskaÁvälbefinnandeÁ(tabell 7).ÁJuÁÁ
högreÁutbildningÁföräldrarna har,ÁdestoÁstörreÁandelÁ
avÁbarnenÁharÁbättreÁpsykiskt välbefinnande,ÁmenÁÁ
detÁärÁbaraÁ6ÁprocentenheterÁsomÁskiljerÁmellanÁÁ
låg- ochÁhögutbildadeÁfamiljer.ÁLäggerÁmanÁpå könÁÁ
framgårÁatt högÁutbildningÁkorrelerarÁmedÁnågot 
färreÁpsykiska besvärÁblandÁbådeÁflickorÁochÁpojkarÁÁ
(PearsonsÁrÁpojkar -0,046, flickor -0,023)Ámen sam-
bandenÁärÁnära 0.ÁÁ

Tabel 7. Förekomsten av 3 eller färre, respektive 
4 eller fler, besvär hos barn i låg-, medel- och hög-
utbildade familjer (%) 

Utbildning Låg Medel Hög 

 3 eller färre besvär 70 72 76 

 4 eller fler besvär  30 28 24 

Summa 100 100 100 

Pearsons r -0,046 

Huruvida barnensÁföräldrarÁärÁfödda iÁSverigeÁellerÁÁ
utomlandsÁharÁiÁprincipÁingen inverkan påÁbarnensÁÁ
psykiska välbefinnandeÁ(tabellÁ8).ÁBarnÁmedÁtvå 
svenskfödda föräldrarÁharÁförvissoÁbättreÁpsykisktÁÁ
välbefinnandeÁiÁnågotÁhögreÁgradÁänÁövriga menÁÁ
skillnadenÁärÁsomÁmestÁ3Áprocentenheter.ÁLäggerÁÁ
manÁpå variabelnÁkönÁframgårÁattÁskillnaderna ärÁÁ

Á

ÁÁ
Á

obetydliga mellanÁpojkarÁmedÁtvå utlandsfödda 
ellerÁtvå svenskfödda föräldrar,ÁochÁnågotÁstörreÁÁ
förÁflickorna.ÁAvÁflickorÁmedÁutlandsfödda föräldrarÁÁ
harÁ44Á% 4 eller flerÁbesvär,Ájämfört medÁ36 %ÁavÁÁ
flickorna med svenskfödda föräldrar.ÁÁ

 
 

Tabel 8. Förekomsten av 3 eller färre, respektive 
4 eller fler, besvär hos barn med utrikesfödda eller 
svenskfödda föräldrar (%) 

Härkomst Två 
utlands-

födda 

En utlands-
född, en 
svensk-

född 

Två 
svensk-

födda 

 3 eller färre besvär 71 72 76 

 4 eller fler besvär  29 28 24 

Summa 100 100 100 

Pearsons r -0,029 

Statistiskt ärÁ det alltsåÁ endast familjeinkomst 
somÁ harÁ nämnvärtÁ sambandÁ medÁ barnensÁ psykis-
ka välbefinnandeÁ påÁ enÁ övergripandeÁ nivå.Á BådeÁÁ 
ÁpojkarsÁ ochÁ flickorÁ måendeÁ påverkasÁ avÁ familjein-
komsten,Á menÁ detÁ påverkarÁ flickornaÁ mer.Á För poj-
karÁ harÁ föräldrarnasÁ utbildningsnivå nästÁ starkastÁÁ 
inverkanÁ på derasÁ psykiska välbefinnande,Á medanÁÁ 
föräldrarnasÁ härkomstÁ ärÁ denÁ nästÁ starkasteÁÁ 
variabelnÁ förÁ flickor.Á UtbildningÁ och härkomstÁ harÁÁ 
dockÁ betydligtÁ svagareÁ sambandÁ medÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ än inkomst.ÁÁ

BryterÁ manÁ nerÁ resultatenÁ påÁ åldersgruppernaÁÁ 
13–16Á årÁ ochÁ 17–18Á årÁ gårÁ tendenserna iblandÁ åtÁÁ 
olika håll. IÁ gruppen 13–16 år finns tydliga sam-
bandÁ mellanÁ deÁ demografiska variablerna ochÁÁ 
välbefinnandet:Á omÁ föräldrarna ärÁ låginkomstta-
gare,Á harÁ lågÁ utbildningÁ ellerÁ ärÁ födda utomlandsÁÁ 
ärÁ detÁ störreÁ andelarÁ avÁ barnen som liderÁ av 4ÁÁ 
ellerÁ flerÁ besvärÁ (tabell 89Á iÁ bilaga).Á KönÁ spelarÁÁ 
ingenÁ större roll i dessa år. IÁ gruppen 17–18 år ärÁÁ 
detÁ samma mönsterÁ somÁ blandÁ 13–16-åringarna 
vadÁ gällerÁ familjeinkomst,Á medanÁ föräldrarnasÁÁ 
utbildningsnivåÁ harÁ motsatt effekt (tabell 90Á iÁ bi-
laga).Á MenÁ detÁ kanskeÁ mestÁ oväntadeÁ resultatetÁ iÁÁ 
åldersgruppenÁ 17–18Á finnsÁ blandÁ pojkarna därÁ högÁÁ 
familjeinkomst,Á högutbildadeÁ föräldrarÁ ochÁ två 
svenskfödda föräldrarÁ korrelerarÁ med sämreÁ psy-
kisktÁ välbefinnande. FörÁ flickorÁ i åldernÁ 17–18 årÁÁ 
korrelerarÁ lågÁ familjeinkomst,Á hög utbildadeÁ för-
äldrarÁ ochÁ två utlandsfödda föräldrarÁ medÁ sämreÁÁ 
psykisktÁ välbefinnande.Á På denÁ övergripandeÁÁ 
nivånÁ harÁ såledesÁ familjeinkomstenÁ starkastÁ sam-
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bandÁ medÁ barnensÁ psykiska välbefinnandeÁ menÁÁ 
bryterÁ man nerÁ analysenÁ längsÁ variablernaÁ könÁÁ 
ochÁ ålderÁ kanÁ sambandenÁ mellanÁ deÁ demografiska 
variablerna ochÁ detÁ psykiska  välbefinnandetÁ ha 
varierandeÁ styrkor ochÁ  riktning.ÁÁ 

AvslutningsvisÁ kanÁ manÁ mot bakgrundÁ avÁ demo-
grafivariablerna konstatera attÁ störstÁ andelarÁ barnÁ 
medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ finnsÁ bland flickor iÁ åldernÁ 
17–18Á iÁ låginkomstfamiljerÁ (68Á %),Á medÁ medel- eller
högutbildadeÁ föräldrarÁ (46Á %Á respektiveÁ 48Á %)Á 
ellerÁ medÁ två utlandsfödda föräldrarÁ (43Á %).Á ÄvenÁ i 
åldernÁ 13–16Á finnsÁ denÁ störstaÁ andelenÁ medÁ 4Á ellerÁ 
flerÁ besvärÁ blandÁ flickor,Á menÁ medÁ två utlandsföd-
daÁ föräldrarÁ (45Á %),Á följt avÁ flickorÁ iÁ låginkomst-

familjerÁ ellerÁ medÁ lågutbildadeÁ föräldrarÁ (40Á %).ÁÁ 
AvÁ pojkarna ärÁ detÁ endastÁ iÁ åldernÁ 17–18,Á iÁ högin-
komstfamiljerÁ ellerÁ medÁ högutbildadeÁ föräldrar,ÁÁ 
somÁ andelenÁ med nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁÁ 
liggerÁ på jämförbarÁ nivå.Á SannolikhetenÁ attÁ råka 
ut förÁ nedsatt psykiskt välbefinnandeÁ ärÁ såledesÁÁ 

ÁstarkastÁ förknippadÁ med attÁ vara flicka,Á ha enÁ ellerÁÁ 
Á fleraÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningar,Á ellerÁ levaÁ iÁÁ 
 ÁÁenÁ låginkomstfamilj iÁ 17–18-årsåldern.8ÁÁ

MedÁ detta sagtÁ omÁ åldersgrupperna lämnasÁÁ 
dessaÁ ochÁ resterandeÁ analyserÁ beskriverÁ helaÁ ål-

ÁdersspannetÁ 13–18Á år,Á menÁ fördelatÁ påÁ könÁ eftersomÁÁ 
skillnadernaÁ mellanÁ pojkarÁ ochÁ flickorÁ medÁ avseen-
deÁ på psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ så stora.ÁÁ

 Tabell 9. Sambandsmått för bakgrundsvariabler och psykiskt välbefinnande  
 (välbefinnandeindex dikotomt), 13–18 år, sammanställning 

Kön Pearsons r 

 Inkomst: låg–hög Flickor  -0,246 

Pojkar  -0,078 

Samtliga  -0,161 

 Utbildning: låg, medel, hög Flickor  -0,023 

Pojkar  -0,046 

Samtliga  -0,046 

Härkomst:  
två utlandsfödda, en utlandsfödd,  

två svenskfödda 
Flickor  -0,069 

Pojkar  0,003 

Samtliga  -0,029 

 Psykisk funktionsnedsättning: ja, nej Flickor  -0,224A 

Pojkar  -0,016 

Samtliga  -0,124 

A Värde 1 = Ja, en eller flera; värde 2 = Nej.  
Dvs. negativt värde betyder att det finns ett samband mellan att inte ha psykiska funktionsnedsättningar och ha färre psykiska besvär. 

6.1.3 Samband mellan psykiskt  
välbefinnande och medieanvändning 

I Ungar & medier  ställsÁ åtskilligaÁ frågorÁ omÁ barnensÁ 
medieanvändning,Á menÁ alla frågorÁ ärÁ inteÁ relevanta 
attÁ testa förÁ sambandÁ medÁ psykisktÁ välbefinnande.Á 
Antingen förÁ attÁ detÁ inteÁ finnsÁ någon rimligÁ teoriÁÁ 
somÁ skulleÁ kunna förklara hurÁ en vissÁ mediean-
vändningÁ skulleÁ kunnaÁ påverka,Á ellerÁ påverkasÁ av,Á 
det psykiskaÁ välbefinnandet.Á EllerÁ förÁ att medie-
användningenÁ förekommerÁ iÁ så passÁ begränsadÁÁ 
utsträckningÁ att det inteÁ ärÁ meningsfullt att under-
sökaÁ eventuellaÁ sambandÁ (underlaget ärÁ förÁ litet).Á IÁ 

Áenkäten finnsÁ en frågaÁ gällandeÁ hur ofta  ungdomar-
naÁ påÁ sinÁ fritidÁ brukarÁ göraÁ olikaÁ medieaktiviteter:ÁÁ 

Ádagligen, några  gånger  i veckan, en  gång  i  veckan,  
sällan  ellerÁ aldrig.Á FråganÁ omfattarÁ totalt 18Á olikaÁÁ 
medieaktiviteterÁ (samtÁ någraÁ ickeÁ medierelateradeÁÁ 

ÁaktiviteterÁ vilkaÁ viÁ återkommerÁ tillÁ senare)Á menÁ allaÁÁ 
medieaktiviteterÁ ärÁ inteÁ meningsfullaÁ attÁ redovisa.ÁÁ 
DettaÁ gällerÁ hurÁ oftaÁ ungdomarnaÁ brukarÁ mejla  
ellerÁ söka information  om annat än  skolarbete.Á Köpa/ 

Ásälja  saker och tjänster på nätet  förekommerÁ knapptÁÁ 

8 Sambanden mellan de demografiska variablerna och förekomsten av psykiska funktionsnedsättningar är mycket svaga. Psykiska funktions-
nedsättningar förekommer alltså i ungefär samma utsträckning i alla grupper, oavsett föräldrarnas inkomst, utbildning eller härkomst, och 
detta gäller för både pojkar och flickor. 
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allsÁ ochÁ ärÁ därförÁ inteÁ meningsfullt att analysera.ÁÁ 
DetsammaÁ gällerÁ spel om  riktiga  pengar:Á avÁ flickornaÁ 
ärÁ det 99Á %Á (oavsett psykiskt välbefinnande) somÁ 
sällanÁ ellerÁ aldrigÁ spelarÁ omÁ pengar,Á blandÁ pojkar-
na är detÁ 98Á % avÁ deÁ med 3Á ellerÁ färreÁ besvär ochÁÁ 
93Á % avÁ deÁ med 4 eller flerÁ besvär som sällan ellerÁ 
aldrig spelarÁ om pengarÁ – dvs. 5Á procentenheter flerÁ 
avÁ pojkarna med nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁÁ 
spelar omÁ pengar (CramersÁ VÁ pojkarÁ 0,146).Á BlandÁ 
pojkarÁ kanÁ manÁ såledesÁ ana ettÁ sambandÁ mellanÁÁ 
sämreÁ psykiskt välbefinnandeÁ ochÁ spel omÁ riktigaÁ 
pengar,Á vilketÁ kanÁ tyda på HasardspelsyndromÁ ellerÁ 
så kallatÁ spelberoende.Á IÁ föreliggandeÁ studieÁ ärÁ detÁ 
dockÁ väldigtÁ få individerÁ som spelarÁ om pengarÁÁ 

merÁ frekvent vilket innebärÁ att det inteÁ gårÁ att sägaÁÁ 
ÁnågotÁ medÁ säkerhet,Á ellerÁ göraÁ flerÁ analyserÁ medÁÁ 

Ádenna variabel.ÁÁ  
IÁ tabell 10–24Á redovisasÁ hurÁ ofta ungdomarna 

ägnarÁ sigÁ åtÁ övriga medieaktiviteterÁ somÁ fråganÁÁ 
Áomfattar.Á FörstÁ redovisasÁ sambandsmåttenÁ förÁ deÁÁ 

ÁolikaÁ medieaktiviteternaÁ ochÁ detÁ psykiskaÁ väl-
befinnandet (3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ respektiveÁ 4Á ellerÁÁ 

Áfler besvär)Á bland pojkar och flickor.Á DetÁ sam-
bandsmått somÁ angesÁ iÁ tabell 10Á ärÁ CramersÁ V,ÁÁ 

ÁvilketÁ mäterÁ styrkanÁ påÁ sambandetÁ menÁ inteÁ dessÁÁ 
Áriktning.Á RiktningenÁ framgårÁ istället tydligt avÁ deÁÁ 

ÁdärefterÁ följandeÁ frekvenstabellerna.ÁÁ 

Tabell 10. Samband (Cramers V) mellan ”Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du...” och 
 välbefinnandeindex dikotomt, fördelat på kön och samtliga 

Medieaktivitet Pojkar Flickor Samtliga 

Lyssna på musik 0,134  0,133  0,153  

Läsa böcker/tidningar 0,120  0,107  0,077  

Lyssna på ljudböcker 0,074  0,092  0,092  

Lyssna på poddar/podcasts 0,199  0,175  0,202  

Blogga/videoblogga 0,120  0,075  0,053  

Läsa andras bloggar/se på 0,090  0,082  0,097  
videobloggar 

Delta i forum (ej Facebook 
eller liknande) 

0,156  0,166  0,100  

Spela spel på surfplatta 0,113  0,123  0,089  

Spela spel på mobilen 0,094  0,087  0,051  

Spela spel på dator/konsol 0,108  0,119  0,120  

Använda sociala medier 
(t.ex. Instagram, Facebook, 

Snapchat) 
0,167

 
 0,096

 
 0,138

 
 

Titta på film/tv-program  0,065  0,066  0,044  

Titta på klipp på t.ex. YouTube  0,089  0,143  0,082  

Titta på porr 0,239  0,152  0,022  

SambandenÁ mellanÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ och 
hurÁ ofta ungdomarna ägnarÁ sigÁ åtÁ olika medieakti-
viteterÁ ärÁ generellt svaga.Á Det ärÁ endast att tittaÁ påÁ 
porrÁ blandÁ pojkarÁ somÁ uppvisarÁ ettÁ sambandsmåttÁ 
överÁ 0,2.Á AttÁ lyssna på poddar/podcastsÁ uppvisarÁÁ 
sambandsmåttÁ straxÁ underÁ 0,2Á blandÁ bådeÁ pojkarÁÁ 
ochÁ flickor.ÁÁ 

BaseratÁ på sambandsmåttenÁ härÁ gårÁ detÁ såledesÁ 

Á

Á
Á

ÁinteÁ att hävdaÁ att det finnsÁ storaÁ skillnaderÁ ifrågaÁÁ 
omÁ hur ofta ungdomarÁ medÁ sämre respektive bätt-
reÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ägnarÁ sigÁ åtÁ olika medie- 
aktiviteter.Á MedÁ vilkenÁ frekvensÁ deÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁÁ 
besvärÁ respektiveÁ 4Á ellerÁ fleraÁ besvärÁ ägnarÁ sigÁ åtÁÁ 
deÁ olikaÁ medieaktiviteternaÁ redovisasÁ iÁ tabellernaÁÁ 
11–24,Á fördelatÁ på kön.9ÁÁ

Á

9 I frågeformuläret är ”sällan” och ”aldrig” olika svarsalternativ. I tabellerna är dessa sammanslagna, för överskådlighetens skull. 
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 Tabell 11. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du lyssna på musik? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 57 74 

Några gånger i veckan  29 17 

En gång i veckan 4 5 

Sällan/aldrig 10 4 

Flickor Dagligen 72 81 

Några gånger i veckan 22 14 

En gång i veckan 2 0 

Sällan/aldrig 4 5 

DetÁ dagliga musiklyssnandetÁ blandÁ tonåringarÁ ärÁ 
utbrett (tabell 11).Á MenÁ allraÁ mest lyssnarÁ flickorÁÁ 
ochÁ pojkarÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvär,Á det vill sägaÁ att 
deÁ somÁ mårÁ sämreÁ iÁ högreÁ gradÁ är dagliga mu- 

Ásiklyssnare.ÁJämförtÁmedÁövrigaÁmedieaktiviteterÁär 
styrkanÁpå sambandetÁmellanÁattÁlyssna på musikÁÁ
ochÁdet psykiskaÁvälbefinnandet relativt starkt.ÁÁ

 Tabell 12. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du läsa böcker eller tidningar? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 10 18 

Några gånger i veckan 20 15 

En gång i veckan 18 12 

Sällan/aldrig 52 56 

Flickor Dagligen 10  13 

Några gånger i veckan 27 27 

En gång i veckan 15 20 

Sällan/aldrig 48 41 

TonåringarÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ iÁ 
någotÁ högreÁ gradÁ dagliga läsareÁ avÁ böckerÁ ochÁ tid-
ningar,Á ochÁ andelenÁ somÁ sällanÁ ellerÁ aldrigÁ läserÁ ärÁ 

ÁlägreÁänÁblandÁtonåringarÁmedÁ3ÁellerÁfärreÁbesvärÁÁ
(tabell 12).ÁÁ

Á

 Tabell 13. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du lyssna på ljudböcker eller tidningar? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 2  3 

Några gånger i veckan 5 1 

En gång i veckan 4 2 

Sällan/aldrig  89  94 

Flickor Dagligen 4 4 

Några gånger i veckan 6 4 

En gång i veckan 5 6 

Sällan/aldrig 85 86 
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DetÁ ärÁ betydligtÁ färreÁ tonåringarÁ somÁ lyssnarÁ på 
ljudböckerÁ ellerÁ tidningarÁ änÁ somÁ läserÁ böckerÁÁ 
ochÁ tidningarÁ (tabell 13).Á VadÁ gällerÁ att lyssnaÁ påÁÁ 
ljudböckerÁ ellerÁ tidningarÁ finnsÁ det ingaÁ nämnvär-

daÁskillnaderÁmellanÁdeÁmedÁ3ÁellerÁfärreÁbesvärÁÁ
respektiveÁ4ÁellerÁflerÁbesvär,ÁvareÁsigÁblandÁflickorÁÁ
ellerÁpojkar.ÁÁ

 Tabell 14. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du lyssna på poddar/podcasts? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 3  9 

Några gånger i veckan 6  13 

En gång i veckan  9 7 

Sällan/aldrig 82 71 

Flickor Dagligen 6  9 

Några gånger i veckan 15 20 

En gång i veckan  13 22 

Sällan/aldrig 66 50 

TonåringarÁ med 4Á ellerÁ fler besvär lyssnarÁ i högreÁ 
gradÁ på poddarÁ änÁ deÁ somÁ uppgerÁ 3Á ellerÁ färreÁÁ 
besvärÁ (tabell 14).Á BådeÁ blandÁ flickorÁ ochÁ pojkarÁ ärÁ 
andelarna somÁ sällanÁ ellerÁ aldrigÁ lyssnarÁ på podda
betydligtÁ lägreÁ blandÁ deÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ väl-
befinnande.Á JämförtÁ med andra medieaktiviteterÁ 

Á somÁ ingårÁ härÁ ärÁ sambandsmåttetÁ relativtÁ starkt.ÁÁ 
IÁ enkätenÁ finnsÁ ävenÁ en frågaÁ omÁ hur oftaÁ ungdo-

ÁmarnaÁ brukar lyssna på  radioprogram  men härÁ finnsÁÁ 
r ÁÁdäremotÁ ingenÁ skillnadÁ mellanÁ deÁ somÁ mårÁ braÁ ellerÁÁ 

mindreÁ bra,Á vareÁ sigÁ förÁ flickor eller pojkar (CramersÁÁ 
Á V 0,021,Á redovisasÁ inteÁ iÁ tabell).ÁÁ

 Tabell 15. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du blogga/videoblogga? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 1 0 

Några gånger i veckan 1  3 

En gång i veckan 0  3 

Sällan/aldrig  98  94 

Flickor Dagligen 1 2 

Några gånger i veckan 4  3 

En gång i veckan  3 2 

Sällan/aldrig  92  93 

Det ärÁ fåÁ tonåringarÁ somÁ självaÁ bloggarÁ ellerÁ vi-
deobloggarÁ ochÁ detÁ finnsÁ iÁ principÁ ingaÁ skillnaderÁ 

mellanÁdeÁmedÁ3ÁellerÁfärreÁbesvär,ÁrespektiveÁÁ
Á 4ÁellerÁflerÁbesvärÁ(tabell 15).ÁÁ
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 Tabell 16. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du läsa andras bloggar/se på videobloggar? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 6 11 

Några gånger i veckan 14 10 

En gång i veckan 10 7 

Sällan/aldrig 70  73 

Flickor Dagligen 25 20 

Några gånger i veckan 22 28 

En gång i veckan 10 11 

Sällan/aldrig  43 42 

DetÁ ärÁ betydligtÁ störreÁ andelarÁ avÁ flickorna änÁ avÁ 
pojkarna somÁ brukarÁ läsa andrasÁ bloggarÁ ellerÁ seÁ på 
videobloggar.Á MenÁ det finnsÁ ingaÁ störreÁ skillnader 

Á mellanÁdeÁmedÁ3ÁellerÁfärreÁbesvärÁochÁdeÁmedÁÁ
4ÁellerÁflerÁbesvärÁ(tabell 16).ÁÁ

ÁÁ

           
     

  Tabell 17. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du delta i något forum  
 (ej Facebook eller liknande)? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 7 16 

Några gånger i veckan 4 7 

En gång i veckan 7 12 

Sällan/aldrig 82 65 

Flickor Dagligen 2 2 

Några gånger i veckan 4 2 

En gång i veckan 3  6 

Sällan/aldrig  92  91 

      
       

       

BlandÁ pojkar medÁ 4Á eller flerÁ besvärÁ ärÁ detÁ störreÁ 
andelarÁ somÁ brukarÁ delta iÁ olika forumÁ på nätet,Á 
jämförtÁ medÁ andra pojkar,Á menÁ ävenÁ jämförtÁ med 
flickorÁ oavsett derasÁ välbefinnandeÁ (tabell 17).Á Poj-

Á karÁmedÁsämreÁpsykisktÁvälbefinnandeÁstickerÁalltså 
Á utÁnågot här, menÁeftersom viÁinteÁvet merÁomÁvilkaÁÁ

ÁÁforumÁde deltarÁi ärÁdetÁsvårt att sägaÁnågot merÁomÁÁ
detta.ÁÁ
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 Tabell 18. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du spela spel på surfplatta? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 10 7 

Några gånger i veckan 11 6 

En gång i veckan 6 11 

Sällan/aldrig 74 77 

Flickor Dagligen  3 6 

Några gånger i veckan 15  9 

En gång i veckan 8 10 

Sällan/aldrig 74 75 

EnÁ något störreÁ andel avÁ ungdomarnaÁ medÁ 3Á ellerÁ 
färreÁ besvärÁ spelarÁ dagligenÁ ellerÁ några gångerÁ iÁÁ 
veckanÁ spelÁ på surfplatta,Á medanÁ barnÁ medÁ 4Á ellerÁ 
fler besvärÁ spelar en gångÁ iÁ veckanÁ ellerÁ mer sällan, 

ÁellerÁaldrigÁ(tabell 18).ÁDet finnsÁsåledesÁingentingÁiÁÁ
dessa resultatÁsomÁtyderÁpå samband mellanÁsämreÁÁ

ÁpsykisktÁvälbefinnandeÁochÁmerÁfrekventÁspelandeÁÁ
ÁÁavÁsurfplattespel.ÁÁ

 Tabell 19. Om du tänker på din fritid, hur ofta gör du följande på mobiltelefonen: spelar spel? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 42 50 

Några gånger i veckan  34  32 

En gång i veckan 7  3 

Sällan/aldrig 18 15 

Flickor Dagligen  19 25 

Några gånger i veckan  29 27 

En gång i veckan 12 10 

Sällan/aldrig 40  38 

IÁ undersökningen ställsÁ även en frågaÁ omÁ ung-
domarnasÁ mobilanvändningÁ medÁ flera delfrågorÁ 
gällandeÁ olika aktiviteterÁ manÁ kanÁ göra på mobilen
varavÁ en gäller hurÁ ofta de spelar spelÁ påÁ mobilen.Á 
ResultatenÁ visar att bådeÁ flickorÁ och pojkarÁ med 4Á 

ellerÁ flerÁ besvärÁ iÁ någotÁ högreÁ gradÁ dagligenÁ spelarÁÁ 
Á mobilspel.Á FörÁ övrigtÁ ärÁ dockÁ skillnaderna margi-
, ÁÁnellaÁ mellanÁ barnÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ res-

ÁpektiveÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ ochÁ sambandsmåttet ärÁÁ 
Ámycket svagt (tabell 19).ÁÁ 
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 Tabell 20. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du spela spel på dator/konsol? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 46 56 

Några gånger i veckan  30  30 

En gång i veckan  9 1 

Sällan/aldrig 16  13 

Flickor Dagligen  3 7 

Några gånger i veckan 12 16 

En gång i veckan 8  9 

Sällan/aldrig 77 68 

Pojkar och flickor medÁ 4Á eller fler besvärÁ spelar spelÁ 
på dator/konsolÁ iÁ någotÁ högreÁ grad dagligenÁ (ellerÁ 
några gångerÁ iÁ veckanÁ omÁ detÁ ärÁ flickor)Á jämförtÁÁ 
medÁ deÁ somÁ harÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ (tabell 20).ÁÁ 
VadÁ gällerÁ digitala spelÁ sammantagetÁ skulleÁ manÁÁ 

ÁdärmedÁ kunna säga attÁ barnÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ 
iÁ någotÁ högreÁ gradÁ dagligenÁ spelarÁ spelÁ på dator/ÁÁ
konsolÁ ochÁ mobilen, menÁ att det förÁ övrigtÁ inteÁÁ 
finnsÁ något sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykiskt välbe-
finnandeÁ ochÁ attÁ frekventÁ spela digitala spel.ÁÁ  

Á

  Tabell 21. Om du tänker på din fritid, hur ofta använder du sociala medier  
 (t.ex. Instagram, Facebook, Snapchat)? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 78 82 

Några gånger i veckan 14 4 

En gång i veckan 1 2 

Sällan/aldrig 7 13  

Flickor Dagligen  92  94 

Några gånger i veckan 6 3  

En gång i veckan 0 1 

Sällan/aldrig 2 2 

      
        
     

 

EftersomÁ så stora andelarÁ avÁ bådeÁ pojkarna ochÁÁ 
flickorna ärÁ dagliga användareÁ avÁ sociala medierÁ 
gårÁ detÁ inteÁ attÁ seÁ några störreÁ skillnaderÁ mellanÁ 
deÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ ochÁ deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ 
besvär,Á särskilt inteÁ blandÁ flickornaÁ där över 90Á %Á 

ärÁdagliga användare.ÁDet endaÁsomÁstickerÁutÁÁ
Á någotÁär pojkar medÁ4ÁellerÁfler besvärÁsomÁiÁnågotÁÁ
Á högreÁgradÁsällan/aldrigÁanvänderÁsociala medierÁÁ
Á (tabell 21).ÁÁ
Á
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 Tabell 22. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du titta på film/tv-program? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen  35  33 

Några gånger i veckan  37  39 

En gång i veckan 18 15 

Sällan/aldrig 11 12 

Flickor Dagligen 42  43 

Några gånger i veckan 41  39 

En gång i veckan 8 11 

Sällan/aldrig 8 7 

IfrågaÁ om hur oftaÁ ungdomarnaÁ ser påÁ filmerÁ ochÁ 
tv-programÁ finnsÁ inga nämnvärda skillnaderÁ mel-

Á lanÁdeÁmedÁ4ÁellerÁflerÁbesvär,ÁrespektiveÁ3ÁellerÁfärreÁÁ
besvär,ÁochÁsambandsmåttetÁärÁsvagt.ÁÁ

 Tabell 23. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du titta på klipp på YouTube? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 78 86 

Några gånger i veckan 16 8 

En gång i veckan 2  3 

Sällan/aldrig 4  3 

Flickor Dagligen 58 70 

Några gånger i veckan  34 22 

En gång i veckan 5 5 

Sällan/aldrig  3  3 

BådeÁ pojkar ochÁ flickorÁ med 4 eller flerÁ besvär ärÁ iÁ 
någotÁ högreÁ gradÁ dagliga tittareÁ på klippÁ på YouTu-

Á be,ÁförÁövrigtÁfinnsÁdetÁinga nämnvärda skillnader.ÁÁ

 Tabell 24. Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du titta på porr? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Dagligen 6 17 

Några gånger i veckan 15  31 

En gång i veckan 6  3 

Sällan/aldrig  73  49 

Flickor Dagligen 0 0 

Några gånger i veckan 1  3 

En gång i veckan 2 5 

Sällan/aldrig  97  92 

FlickorÁ tittarÁ knappt allsÁ påÁ porr,Á men andelen som 
görÁ detÁ är 5Á procentenheterÁ högre bland flickor med
4Á eller fler besvär, änÁ bland deÁ medÁ 3 eller färreÁ be-

ÁÁsvär.Á DetÁ ärÁ alltså marginella skillnaderÁ blandÁ flick-
 ÁÁor, menÁ större skillnader blandÁ pojkar.Á Pojkar medÁ 4ÁÁ 

ellerÁ flerÁ besvärÁ tittarÁ iÁ betydligtÁ högreÁ gradÁ på porrÁÁ 
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dagligenÁ ellerÁ några gångerÁ iÁ veckan,Á medanÁ pojkarÁ 
medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ iÁ högreÁ gradÁ svararÁ sällanÁÁ 
ellerÁ aldrigÁ (tabell 24).Á Det starkasteÁ sambandet 
mellanÁ psykiskt välbefinnandeÁ ochÁ hurÁ oftaÁ pojkarÁ 
görÁ olikaÁ medieaktiviteterÁ återfinnsÁ här.ÁÁ

Sammantaget framgårÁ att tonåringarÁ medÁ 4Á ellerÁ 
flerÁ besvärÁ iÁ högreÁ gradÁ ärÁ dagliga musiklyssnareÁÁ 
samt läsareÁ avÁ böckerÁ ochÁ tidningar.Á DeÁ lyssnarÁÁ 
ävenÁ iÁ högreÁ gradÁ på poddar/podcasts.Á JämförsÁÁ 
flickor och pojkarÁ framgårÁ attÁ pojkar medÁ 4Á eller flerÁ 
besvärÁ oftareÁ tittarÁ på porrÁ ochÁ iÁ någotÁ högreÁ gradÁ 
dagligenÁ spelarÁ spelÁ på dator/konsol.Á FlickorÁ medÁ 
4Á eller fler besvärÁ spelar också datorspel i någotÁÁ 
högreÁ grad,Á samtÁ tittarÁ dagligenÁ på YouTube-klipp,Á 
än flickor med 3Á ellerÁ färreÁ besvär. FörÁ pojkarnaÁ ärÁ 
detÁ ifrågaÁ omÁ porrkonsumtionen man finnerÁ detÁÁ 
starkasteÁ sambandetÁ med psykisktÁ välbefinnandeÁ 
och förÁ flickornaÁ är det ifråga om att lyssna påÁ pod-
casts.Á VadÁ gällerÁ sociala medierÁ kanÁ noterasÁ attÁ denÁ 
gruppÁ somÁ iÁ högstÁ gradÁ sällanÁ ellerÁ aldrigÁ använ-
derÁ sociala medierÁ ärÁ pojkarÁ medÁ nedsattÁ psykisktÁ 
välbefinnande.Á EftersomÁ sociala medierÁ ärÁ centrala 
iÁ unga människorsÁ skapandeÁ ochÁ upprätthållandeÁ 
avÁ relationerÁ ochÁ socialaÁ livÁ skulleÁ resultatenÁ kunnaÁ 
tyda på attÁ dessa pojkarÁ uppleverÁ ettÁ störreÁ mått avÁ 
socialtÁ utanförskapÁ ochÁ ensamhet.Á ÅÁ andra sidanÁÁ 
deltarÁ pojkarÁ med 4 ellerÁ flerÁ besvär iÁ högreÁ gradÁ iÁ 
olikaÁ forumÁ påÁ nätet (ej FacebookÁ ellerÁ liknande) 
vilka kanÁ erbjuda andra formerÁ avÁ socialÁ gemen-
skap.10Á SomÁ påpekats vet vi inteÁ vilkaÁ dessa forumÁ 
är,Á eller varförÁ pojkarna söker sig dit, såÁ detÁ går inteÁ 
attÁ säga merÁ omÁ sakenÁ härÁ menÁ resultatenÁ antyderÁ 
attÁ detÁ skulleÁ kunna vara värtÁ attÁ gå vidareÁ medÁ enÁ 
undersökningÁ på detta område.ÁÁ

6.1.4 Samband mellan den dagliga medie-
användningen i tid och psykiskt välbefinnande 

MycketÁ av denÁ oro som finns kringÁ psykisk ohälsaÁ iÁ 
relationÁ tillÁ medieanvändningÁ rörÁ tidenÁ somÁ unga 
dagligenÁ ägnarÁ åtÁ digitalaÁ medier,Á inteÁ minstÁ soci,-
ala medierÁ ochÁ spel.Á FörÁ attÁ analysera sambandetÁÁ 
mellanÁ tidsanvändningenÁ ochÁ detÁ psykiska välbe-
finnandetÁ användsÁ enkätfrågorÁ somÁ lyderÁ ”Om du  
tänker  på  en  vanlig  dag,  ungefär  hur länge brukar du  
påÁ dinÁ fritid…”,Á följtÁ av enÁ radÁ olikaÁ medieaktiviteterÁ 

Á(ochÁ några andra aktiviteterÁ vilka viÁ återkommerÁÁ 
till).Á SvarsalternativenÁ ärÁ inte alls, mindre än en  
timme,Á 1–2Á timmar,Á 2–3Á timmar,Á 3–4Á timmar,Á 4–5ÁÁ 

Átimmar,Á 5–6Á timmar,Á 6Á timmarÁ ellerÁ mer.Á ResultatenÁÁ 
kommerÁ attÁ redovisasÁ på några olika sätt.Á DelsÁÁ 

ÁanvändsÁ variablerÁ somÁ skiljerÁ mellanÁ deÁ somÁ inteÁÁ 
använderÁ medietÁ ifråga alls,Á lågkonsumenterÁÁ 
(≤3hÁ dagligÁ användning)Á samtÁ högkonsumenterÁÁ 
(>3hÁ dagligÁ användning).Á DeÁ medietyperÁ somÁ ärÁÁ 

Árelevanta attÁ analysera denÁ dagliga användningenÁÁ 
ÁavÁ (eftersomÁ deÁ användsÁ flera timmarÁ perÁ dagÁ avÁÁ 
Á vissaÁ respondenter)Á är internet,Á musik,Á läsaÁ böcker 

ochÁ tidningar,Á spela spelÁ på dator/konsol,Á tittaÁ påÁÁ 
ÁklippÁ påÁ t.ex.Á YouTube,Á tittaÁ påÁ film/tv-program,ÁÁ 

Áanvända sociala medierÁ samtÁ mobiltelefonen.Á FörÁÁ 
någraÁ medietyperÁ ärÁ det ävenÁ relevant att skiljaÁ ut 

ÁhögkonsumenterÁ >5hÁ dagligÁ användning:Á använda 
internet,Á mobiltelefonen,Á socialaÁ medierÁ samtÁ spelaÁ 

ÁspelÁ påÁ dator/konsol.Á ÖvrigaÁ medieaktiviteterÁ somÁÁ 
redogjordesÁ förÁ ifrågaÁ omÁ hur ofta  ungdomarna bru-

ÁkarÁ ägna sigÁ åtÁ olika medieaktiviteterÁ tasÁ alltså inteÁÁ 
medÁ iÁ dettaÁ stegÁ av undersökningen,Á eftersomÁ detÁÁ 

ÁärÁ väldigtÁ få tonåringarÁ somÁ ägnarÁ merÁ änÁ 3Á timmarÁÁ 
ÁperÁ dagÁ åtÁ någonÁ avÁ dessa aktiviteterÁ (t.ex.Á spela 

spel påÁ surfplattanÁ ellerÁ mobilen).ÁÁ 
FörÁ varjeÁ medieaktivitetÁ redovisasÁ korrelations-

måttet Pearsons  r.Á  PearsonsÁ rÁ brukarÁ användasÁ förÁÁ 
data på skal-nivå (kontinuerliga variabler)Á ochÁ detÁÁ 
användsÁ härÁ förÁ attÁ angeÁ styrkan och riktningen påÁÁ 

ÁsambandenÁ mellanÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁ deÁÁ 
ÁvariablerÁ somÁ angerÁ medieanvändningenÁ iÁ timmarÁÁ 

ÁperÁ dagÁ (jämförÁ ovan):Á inte  alls,  mindre än  en timme,  
Á1–2Á timmar,Á 2–3Á timmar,Á 3–4Á timmar,Á 4–5Á timmar,Á 5–6ÁÁ 

timmar,Á 6Á timmarÁ ellerÁ mer.Á IÁ korrelationsanalyser-
na somÁ följerÁ användsÁ denna variabelÁ ochÁ samma 
dikotoma välbefinnandevariabelÁ somÁ använtsÁÁ 
iÁ deÁ föregåendeÁ analysernaÁ (3Á ellerÁ färreÁ besvärÁÁ 
respektiveÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvär).Á IÁ denÁ senareÁ rapport-
delenÁ medÁ regressionsanalyserÁ kommerÁ sammaÁÁ 

ÁmedieanvändningsvariablerÁ attÁ användas,Á menÁ då 
tillsammansÁ medÁ denÁ kontinuerligaÁ välbefinnan-
devariabelnÁ somÁ angerÁ exaktÁ hurÁ många besvärÁÁ 
respondentenÁ uppgett (poängskalanÁ frånÁ 0Á till maxÁÁ 
30).Á Pearsons rÁ somÁ anges iÁ regressionsanalysernaÁÁ 
blir därför inte exaktÁ samma som anges iÁ korrela-
tionsanalysernaÁ här.ÁÁ   

Á

Á

10 Av pojkarna med 4 eller fler besvär som aldrig använder sociala medier är det nästan hälften som inte heller använder andra digitala forum. 
Men var tredje använder dagligen andra forum. Observera dock att det är för få respondenter i gruppen för att generalisera resultaten. 
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Tabell 25. Samband (Pearsons r) mellan ”Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på 
din fritid…”, och välbefinnandeindex dikotomt, fördelat på kön och samtliga 

Medieaktivitet Pojkar Flickor Samtliga 

Använda internet 0,181  0,129  0,157  

Använda mobiltelefon 0,082  0,114  0,168  

Lyssna på musik 0,105  0,166  0,161  

Titta på klipp på t.ex. YouTube  0,156  0,106  0,080  

Använda sociala medier 
(t.ex. Instagram, Facebook, 

Snapchat) 

0,064  0,081  0,158  

Titta på film/tv-program  0,152  0,080  0,152  

Läsa böcker/tidningar 0,029  0,101  0,103  

Spela spel på dator/konsol 0,149  0,072  -0,081  

SamtligaÁ sambandsmått ärÁ positiva,Á vilketÁ innebärÁ 
attÁ flerÁ timmarsÁ användningÁ avÁ deÁ olika medierna 
korrelerarÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ psykiskaÁ besvär.Á MenÁÁ 
sambandsmåttenÁ liggerÁ underÁ 0,2Á förÁ samtligaÁÁ 
medieaktiviteterÁ vilketÁ betyderÁ attÁ deÁ ärÁ ganskaÁÁ 
svaga.11Á AnvändningÁ avÁ internetÁ har,Á jämförtÁ medÁÁ 
övriga medieaktiviteter,Á starkareÁ sambandÁ medÁÁ 
detÁ psykiska välbefinnandetÁ blandÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ 
flickor.Á IÁ deÁ följandeÁ frekvenstabellernaÁ beskrivsÁÁ 
förstÁ sambandenÁ mellanÁ detÁ psykiska välbefinnanfi-
det ochÁ att användaÁ internet samt mobiltelefonen,Á 
eftersomÁ deÁ ärÁ deÁ mestÁ omfattande,Á ellerÁ oprecisa,Á 
medieaktiviteterna.Á InternetÁ ärÁ enÁ infrastrukturÁ ochÁ 
mobiltelefonerÁ ärÁ apparaterÁ somÁ kanÁ användasÁ tillÁ 
väldigt mycket.Á DeÁ flesta ungdomarÁ ägnarÁ enÁ helÁÁ 
del tidÁ dagligenÁ åt internet ochÁ mobilenÁ menÁ vadÁÁ 
detÁ merÁ precistÁ innebärÁ påÁ individnivåÁ ärÁ svårareÁÁ 
att avgöra.ÁÁ 

AttÁ använda internetÁ merÁ änÁ 3Á timmarÁ perÁ dagÁÁ 
ärÁ inteÁ ovanligt, tvärtom, eftersom ca 72Á % avÁ allaÁÁ 
pojkarÁ ochÁ 76 %Á av alla flickor görÁ det.Á DeÁ fles-
ta pojkarÁ ochÁ flickorÁ iÁ åldernÁ 13–18Á årÁ använderÁÁ 

Áinternet antingenÁ 3–4Á timmarÁ ellerÁ 4–5Á timmarÁÁ 
perÁ dag,Á därefterÁ minskarÁ andelenÁ användare.Á DetÁÁ 
innebärÁ attÁ manÁ grovtÁ skulleÁ kunna dela inÁ tonår-
ingarnaÁ iÁ låganvändareÁ (≤3h/dag) genomsnittligaÁÁ 
ellerÁ moderata användareÁ (3–5Á h/dag)Á ochÁ högan-
vändareÁ (>5h/dag)Á avÁ internet.Á ResultatenÁ visarÁ attÁÁ 
blandÁ bådeÁ flickorÁ ochÁ pojkarÁ ärÁ detÁ störreÁ andelarÁÁ 

ÁavÁ deÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ somÁ ärÁ låganvända-
reÁ avÁ internet (tabell 26).Á Sammantaget 30Á %Á avÁÁ 
ungdomarna medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ använderÁÁ 

Áinternet max 3Á timmar perÁ dag,Á jämfört med 17Á %ÁÁ 
ÁavÁ ungdomarna medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvär.Á SambandetÁÁ 

ÁmellanÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ ochÁ attÁ använ-
ÁdaÁ internet merÁ ellerÁ mindreÁ än 3Á timmar perÁ dagÁ är 

någotÁ starkareÁ för pojkarÁ än förÁ flickor,Á och styrkan 
på sambandenÁ förÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickorÁ ökarÁÁ 
närÁ brytpunktenÁ höjsÁ till 5Á timmarÁ perÁ dag.Á Det ärÁÁ 
betydligtÁ störreÁ andelarÁ avÁ flickorna ochÁ pojkarna 
medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ somÁ använderÁ internetÁ merÁÁ 
änÁ 5h/dagÁ (tabell 27).Á Det finnsÁ alltsåÁ enÁ korrelationÁÁ 
mellan nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och högreÁÁ 
internetanvändning/dag.ÁÁ 

11 Används den kontinuerliga välbefinnandevariabeln, 0–30, blir ofta sambanden något starkare och några samband blir över 0,2. Detta gäller 
använda internet, för såväl pojkar som flickor. Bland flickor finns även ett samband över 0,2 gällande att lyssna på musik. För pojkar finns ett 
samband över 0,2 gällande titta på klipp på t.ex. YouTube. Detta redovisas i avsnittet med regressionsanalyser. 

https://svaga.11
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 Tabell 26. Använder internet dagligen, +3h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 0 0 

 ≤3h/dag  31 10 

 >3h/dag  69  91 

Flickor Använder inte 0 0 

 ≤3h/dag 28 18 

 >3h/dag 72 82 

Samtliga Använder inte 0 0 

 ≤3h/dag  30 17 

 >3h/dag 70  83 

 Tabell 27. Använder internet dagligen, +5h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 0 0 

 ≤5h/dag 74 51 

>5h/dag 26  49 

Flickor Använder inte 0 0 

 ≤5h/dag 70 57 

>5h/dag  30 44 

Samtliga Använder inte 0 0 

 ≤5h/dag 72 55 

>5h/dag 28 45 

EnÁ relevant frågaÁ härÁ är omÁ sambandetÁ inteÁ snarareÁ 
förklarasÁ avÁ ålder,Á eftersomÁ internetanvändning-
enÁ ökarÁ medÁ åldernÁ (liksomÁ denÁ psykiska ohälsanÁ 
blandÁ flickorÁ iÁ 18-årsåldern)?Á FörÁ några årÁ sedanÁÁ 
hadeÁ kanskeÁ dennaÁ invändningÁ varitÁ korrekt,Á men 
detÁ ärÁ inteÁ längre såÁ storÁ skillnad i tid förÁ inter-
netanvändningÁ mellan 13- och 18-åringar.Á DetÁ ärÁÁ 
endastÁ i detÁ högstaÁ intervallet,Á mer än 6Á timmarÁÁ 
internetanvändningÁ perÁ dag,Á somÁ man finnerÁ en 
markantÁ störreÁ andelÁ avÁ 15–18-åringar,Á jämförtÁ medÁ 
13–14-åringar.Á TittarÁ manÁ närmareÁ på sambandetÁÁ 
mellan internetanvändningen iÁ timmarÁ perÁ dagÁ och 
detÁ psykiska välbefinnandetÁ för varjeÁ ålder och könÁ 
återfinnsÁ detÁ starkasteÁ sambandetÁ blandÁ -15åriga 
flickor (PearsonsÁ rÁ 0,426).Á SambandenÁ mellanÁ högÁ 
internetanvändningÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefin-
nandeÁ blirÁ alltsåÁ inteÁ starkareÁ juÁ äldreÁ barnenÁ blirÁÁ 
utanÁ varierarÁ någotÁ mellanÁ åldrarna.ÁÁ 

ÁDeÁ flestaÁ flickorÁ använderÁ mobilenÁ 2–3Á ellerÁ 3–4ÁÁ 
timmarÁ enÁ vanligÁ dag,Á menÁ detÁ ärÁ ävenÁ enÁ ansenligÁÁ 

ÁdelÁ iÁ alla åldrarÁ somÁ använderÁ mobilenÁ merÁ änÁ 6ÁÁ 
timmar.Á Sambandet mellanÁ ålderÁ ochÁ mobilan-
vändningÁ i timmarÁ perÁ dagÁ ärÁ i principÁ obefintligtÁÁ 
blandÁ flickorÁ (PearsonsÁ rÁ 0,051) menÁ starkareÁ blandÁÁ 
pojkarÁ (PearsonsÁ rÁ 0,215) vilket främst förklarasÁ avÁÁ 
att pojkarÁ iÁ yngreÁ tonårenÁ (13–15)  
använderÁ mobilenÁ färreÁ timmarÁ perÁ dagÁ (ofta  

Á1–2Á timmar).ÁÁ 
Men blandÁ bådeÁ flickor ochÁ pojkarÁ är detÁ störreÁÁ 

andelarÁ avÁ deÁ med 4 eller flerÁ besvär som använ-
ÁderÁ mobiltelefonenÁ merÁ änÁ 3Á timmarÁ perÁ dag,Á ellerÁÁ 

merÁ änÁ 5Á timmarÁ perÁ dagÁ (tabell 28–29).Á Jämfört 
ÁmedÁ sambanden mellan internetanvändningÁ och 

detÁ psykiska välbefinnandetÁ ärÁ sambandenÁ mellanÁÁ 
mobiltelefonanvändningÁ ochÁ detÁ psykiska välbefin-
nandetÁ svagare.ÁÁ 
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 Tabell 28. Använder mobiltelefon dagligen, +3h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 2 0 

 ≤3h/dag 42 47 

 >3h/dag 46  53 

Flickor Använder inte 1 0 

 ≤3h/dag  32 26 

 >3h/dag 67 74 

Samtliga Använder inte 2 0 

 ≤3h/dag  43  30 

 >3h/dag 56 70 

 Tabell 29. Använder mobiltelefon dagligen, +5h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 2 0 

 ≤5h/dag  79 76 

>5h/dag  19 24 

Flickor Använder inte 1 0 

 ≤5h/dag 65 55 

>5h/dag  34 45 

Samtliga Använder inte 2 0 

 ≤5h/dag 72 60 

>5h/dag 26 40 

IÁ analysen avÁ hur ofta  unga ägnarÁ sigÁ åtÁ olika med-
ieaktiviteterÁ framgickÁ attÁ lyssna på musikÁ dagligenÁ 
harÁ ettÁ förhållandevisÁ starktÁ sambandÁ medÁ sämreÁ 
psykiskt välbefinnande.Á HärÁ framgårÁ att det ävenÁÁ 
finnsÁ ett sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykiskt välbe-
finnande och att lyssna påÁ musik merÁ än 3Á timmarÁ 
perÁ dagÁ (tabellÁ 30).Á BlandÁ bådeÁ flickorÁ ochÁ pojkarÁÁ 

ärÁ detÁ störreÁ andelarÁ av deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ 
ÁsomÁ lyssnar påÁ musik merÁ än 3Á timmar perÁ dag,ÁÁ 

ÁmenÁ sambandetÁ ärÁ någotÁ starkareÁ förÁ flickorÁ änÁÁ 
förÁ pojkar.Á DetÁ är dockÁ få individerÁ som lyssnarÁ påÁÁ 
musikÁ merÁ änÁ 5Á timmarÁ perÁ dagÁ så denÁ analysenÁ ärÁÁ 

ÁinteÁ meningsfull.ÁÁ
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 Tabell 30. Lyssnar på musik dagligen, +3h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 6 4 

 ≤3h/dag 70 64 

 >3h/dag 24  32 

Flickor Använder inte  3 0 

 ≤3h/dag 72 65 

 >3h/dag 25  35 

Samtliga Använder inte 4 1 

 ≤3h/dag 71 65 

 >3h/dag 25  34 

Att titta på klipp påÁ t.ex. YouTubeÁ är enÁ aktivitet vil-
ken,Á liksomÁ musiklyssnandet,Á troligenÁ skerÁ till storÁ 
del med hjälp avÁ mobilen.Á OchÁ påÁ sammaÁ sättÁ somÁ 
gällandeÁ internet- och mobilanvändningÁ samtÁ mu-

siklyssnandeÁ ärÁ detÁ enÁ störreÁ andelÁ avÁ pojkarnaÁ ochÁÁ 
ÁflickornaÁ med 4Á ellerÁ fler besvärÁ somÁ ägnarÁ merÁ änÁ 3ÁÁ 
ÁtimmarÁ perÁ dagÁ åtÁ aktiviteten.Á MenÁ härÁ ärÁ samban-

det starkareÁ förÁ pojkarÁ änÁ förÁ flickorÁ (tabell 31).ÁÁ 

 Tabell 31. Tittar på klipp på YouTube dagligen, +3h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte  3 0 

 ≤3h/dag 71 54 

 >3h/dag 26 46 

Flickor Använder inte 2  3 

 ≤3h/dag  83 76 

 >3h/dag 15 21 

Samtliga Använder inte  3 2 

 ≤3h/dag 76 71 

 >3h/dag 21 26 

Sociala medierÁ ärÁ bland deÁ populärasteÁ medieakti-
viteterna idagÁ ochÁ somÁ redanÁ nämntsÁ användsÁ deÁ 
av de flesta iÁ åldern 13–18. DeÁ flesta pojkar (i allaÁÁ 
åldrar)Á läggerÁ ganska begränsatÁ medÁ tidÁ på sociala 
medier,Á ofta 1–2Á timmarÁ perÁ dag, men det finnsÁÁ 
ettÁ tydligtÁ samband mellanÁ ökadÁ användningÁ ochÁ 
ålderÁ (PearsonsÁ rÁ 0,231).Á Bland flickorna ärÁ däremotÁ 
sambandetÁ mellanÁ ålderÁ ochÁ tidsanvändningenÁÁ 
förÁ socialaÁ medierÁ i principÁ obefintligtÁ (PearsonsÁÁ 
rÁ 0,053).Á Det ärÁ alltsåÁ ingenÁ störreÁ skillnadÁ mel-
lanÁ exempelvisÁ enÁ 14-årigÁ ochÁ enÁ 18-årigÁ flickaÁÁ 

Á
i frågaÁ omÁ hur mycket tidÁ deÁ ägnarÁ åtÁ sociala 
medier.Á BeaktasÁ denÁ sociala medieanvändningensÁÁ 
sambandÁ medÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ finnerÁÁ 
man enÁ korrelationÁ mellanÁ 4 eller flerÁ besvärÁ ochÁÁ 
attÁ använda sociala medierÁ merÁ änÁ 3Á timmar/dagÁÁ 

ÁblandÁ pojkarna,Á menÁ inteÁ blandÁ flickornaÁ (tabell 
Á32).Á Skillnaderna iÁ användningÁ mellanÁ flickorÁ medÁÁ 

4Á eller fler besvärÁ och 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ ärÁ små,ÁÁ 
oavsett omÁ brytpunktenÁ ärÁ vidÁ 3Á ellerÁ 5Á timmar per 
dagÁ (tabell 32–33).ÁÁ
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 Tabell 32. Använder sociala medier dagligen, +3h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 6 10 

 ≤3h/dag 76 65 

 >3h/dag 18 26 

Flickor Använder inte 1 1 

 ≤3h/dag  59 56 

 >3h/dag 40  43 

Samtliga Använder inte 4  3 

 ≤3h/dag 68 58 

 >3h/dag 28  39 

 Tabell 33. Använder sociala medier dagligen, +5h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 6 10 

 ≤5h/dag  89  83 

>5h/dag 5 7 

Flickor Använder inte 1 1 

 ≤5h/dag  83 78 

>5h/dag 15 21 

Samtliga Använder inte 4  3 

 ≤5h/dag 86  79 

>5h/dag 10 18 

OmÁ manÁ övergårÁ till medieaktivitetenÁ att tittaÁ påÁÁ 
filmÁ ellerÁ tv-programÁ (oavsett vilkaÁ teknikerÁ ellerÁÁ 
apparaterÁ somÁ används)Á ökarÁ styrkanÁ på sama-
bandsmåttetÁ PearsonsÁ rÁ något förÁ pojkar,Á medm-
anÁ detÁ liggerÁ på ungefärÁ samma nivå förÁ flickor,ÁÁ 
jämförtÁ medÁ sociala medier.Á BlandÁ bådeÁ flickorÁ ochÁ 
pojkarÁ är det enÁ större andelÁ avÁ deÁ med 4 eller flerÁÁ 

besvär som tittar på film och tv-programÁ mer änÁ 3ÁÁ 
timmarÁ perÁ dag,Á menÁ sambandetÁ mellanÁ välbefin-
nandeÁ och tittandeÁ ärÁ någotÁ starkareÁ förÁ pojkarÁ änÁÁ 
för flickor.Á AttÁ tittaÁ påÁ film/tv-program mer änÁÁ  
5Á timmar per dag förekommer knapptÁ alls, menÁ närÁÁ 

ÁdetÁ förekommerÁ ärÁ detÁ främstÁ blandÁ pojkarÁ medÁ 4ÁÁ 
ellerÁ flerÁ besvärÁ (tabell 34–35).ÁÁ 
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 Tabell 34. Tittar på film/tv-program dagligen, +3h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 7 11 

 ≤3h/dag  83 70 

 >3h/dag 10  19 

Flickor Använder inte 5 6 

 ≤3h/dag  79 72 

 >3h/dag 17  23 

Samtliga Använder inte 6 7 

 ≤3h/dag 81 71 

 >3h/dag  13 22 

 Tabell 35. Tittar på film/tv-program dagligen, +5h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte 7 11 

 ≤5h/dag  91 81 

>5h/dag 1 8 

Flickor Använder inte 5 6 

 ≤5h/dag  92  90 

>5h/dag  3 4 

Samtliga Använder inte 6 7 

 ≤5h/dag  92 88 

>5h/dag 2 5 

IÁ analysenÁ avÁ hurÁ ofta tonåringarna ägnarÁ sigÁ åtÁ oli-
kaÁ medieaktiviteterÁ framgickÁ attÁ deÁ medÁ 4Á ellerÁ fler 
besvärÁ dagligenÁ läserÁ böckerÁ ellerÁ tidningar.Á Bland 
flickor medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ är det dess utomÁ enÁ 

någotÁstörreÁandel som läserÁmer änÁÁ
ÁÁ3ÁtimmarÁperÁdag,ÁmenÁinteÁblandÁpojkarna 

ÁÁ(tabell 36).ÁÁ
Á

 Tabell 36. Läser böcker och tidningar dagligen, +3h (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Använder inte  34  39 

 ≤3h/dag 65  59 

 >3h/dag 1 2 

Flickor Använder inte  32  32 

 ≤3h/dag 66 58 

 >3h/dag 2 10 

Samtliga Använder inte  33  34 

 ≤3h/dag 65 58 

 >3h/dag 2 8 
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DenÁ sistaÁ medieaktivitetenÁ somÁ enÁ delÁ tonåringarÁÁ 
ägnarÁ flera timmarÁ omÁ dagenÁ åtÁ ärÁ spelÁ på datorÁÁ 
ellerÁ konsol.Á IÁ analysen avÁ hurÁ oftaÁ tonåringarnaÁÁ 
spelar spel framgick att deÁ medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ iÁÁ 
högreÁ gradÁ änÁ andra spelarÁ dagligen.Á BlandÁ pojkar-
na är detÁ även en störreÁ andel avÁ de medÁ 4 eller flerÁ 
besvär som spelar datorspel merÁ än 3Á timmar perÁÁ 

dag,Á ellerÁ merÁ änÁ 5Á timmarÁ perÁ dagÁ (tabell 37–38).ÁÁ 
BlandÁ flickornaÁ finnsÁ däremotÁ ingen korrelation 
mellan högkonsumtion avÁ datorspelÁ och sämreÁÁ 
välbefinnande,Á ochÁ så omfattandeÁ spelandeÁ somÁÁ 
merÁ än 5Á timmar perÁ dag förekommer knapptÁ allsÁÁ 

ÁblandÁ flickorna.ÁÁ 

 

 Tabell 37. Spelar spel på dator/konsol dagligen, +3h (%) 

3 eller färre besvär  4 eller fler besvär  

Pojkar Använder inte 11 6 

≤3h/dag  56 44 

>3h/dag  34  50 

Flickor Använder inte 60 53  

≤3h/dag  36  39  

>3h/dag  4 8 

Samtliga Använder inte 33  43  

≤3h/dag  46 40 

>3h/dag  20 17 

 Tabell 38. Spelar spel på dator/konsol dagligen, +5h (%) 

3 eller färre besvär  4 eller fler besvär  

Pojkar Använder inte 11 6 

≤5h/dag  79  72 

>5h/dag 10 22 

Flickor Använder inte 60 53  

≤5h/dag  39  45 

>5h/dag 2 2 

Samtliga Använder inte 33  43  

≤5h/dag  60 51 

>5h/dag 6 6 

Det finnsÁ såledesÁ enÁ tendensÁ till att pojkarÁ medÁÁ 
sämreÁ välbefinnandeÁ spelarÁ datorspelÁ iÁ någotÁ högreÁ 
gradÁ änÁ andra,Á menÁ beaktasÁ styrkanÁ på sambandetÁ 
(PearsonsÁ r)Á kanÁ manÁ notera attÁ detÁ inteÁ ärÁ starkareÁ 
änÁ sambandenÁ mellanÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ 
ochÁ att tittaÁ påÁ filmÁ ellerÁ tv-program,Á ellerÁ tittaÁ påÁÁ 
klippÁ påÁ t.ex.Á YouTube.Á IÁ anslutningÁ till dettaÁ kanÁÁ 
ävenÁ nämnasÁ attÁ sambandsmåttenÁ (PearsonsÁ r)Á förÁ 
detÁ psykiska välbefinnandetÁ ochÁ tidenÁ somÁ ungdo-
marnaÁ ägnarÁ åt surfplattespel ellerÁ mobilspel liggerÁ 

näraÁ noll.12Á DetÁ finns alltså iÁ princip inget sambandÁÁ 
ÁallsÁ mellanÁ dessaÁ variabler.Á TrotsÁ att problematiskt 

ÁspelandeÁ nu ärÁ enÁ diagnos,Á gaming  disorder,Á kanÁÁ 
ÁmanÁ såledesÁ inteÁ seÁ några starkareÁ sambandÁ mellanÁÁ 
Ájust speltidÁ ochÁ psykiskt välbefinnandeÁ påÁ gruppnid-

våÁ jämförtÁ medÁ andra medieaktiviteter.ÁÁ
SammanfattningsvisÁ finnsÁ detÁ såledesÁ flera 

ÁsambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁÁ 
merÁ omfattandeÁ medieanvändningÁ blandÁ svenska 

Átonåringar.Á Det finnsÁ enÁ systematikÁ såtillvidaÁ att 

12 Pearson för surfplattespel: pojkar 0,001, flickor 0,018. Mobilspel pojkar -0,040, flickor 0,033. 
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tonåringar medÁ 4Á eller fler besvär ägnarÁ merÁ tidÁ åtÁ 
exempelvisÁ internet,Á mobiltelefonen,Á lyssna på mun-
sik, seÁ på filmer, tv-programÁ ellerÁ YouTube-klipp,Á 
vilketÁ antyderÁ enÁ reellÁ kopplingÁ mellanÁ högÁ med-
ieanvändningÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande.Á 
MenÁ dettaÁ sägerÁ iÁ sigÁ självÁ ingentingÁ omÁ kausalitet 
eller vadÁ somÁ iÁ så fall är orsakÁ respektiveÁ verkan,ÁÁ 
ellerÁ vilka andra mekanismerÁ somÁ ärÁ inblandadeÁ iÁ 
deÁ iakttagna sambanden.Á DessutomÁ ärÁ deÁ iakttag- 
na sambanden,Á somÁ nämnts,Á svaga ochÁ attÁ använ-
daÁ (infrastrukturen) internet ärÁ denÁ enda aktivitetÁ 
som har relativtÁ tydligtÁ samband medÁ detÁ psykiska 
välbefinnandet blandÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickor.Á Att 
”använda internet”Á ärÁ dessvärreÁ väldigtÁ diffustÁ då 
det kanÁ betydaÁ allt möjligt.Á BlandÁ flickorÁ gällerÁ det 
nästÁ starkasteÁ sambandetÁ attÁ lyssna på musikÁ ochÁ 
blandÁ pojkarÁ ärÁ det att tittaÁ på klipp påÁ t.ex. YouTu- 
be.Á EnÁ möjligÁ tolkningÁ avÁ dessa sambandÁ ärÁ attÁÁ 
flickorÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ använder 
internet iÁ hög utsträckningÁ för att streama musik.Á 
ÄvenÁ pojkarÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ fö-
refallerÁ användaÁ internetÁ förÁ musiklyssnandeÁ men 
även förÁ attÁ titta påÁ klipp påÁ t.ex. YouTube.Á Man kan 
också anta attÁ deÁ använderÁ internetÁ förÁ attÁ streama 
filmerÁ ochÁ tv-programÁ samtÁ förÁ attÁ använda sociala 
medier.Á DetÁ ärÁ dockÁ intressantÁ attÁ bådeÁ använda 
sociala medierÁ ochÁ spela olika digitala spelÁ harÁ så 
passÁ svaga sambandÁ medÁ detÁ psykiska välbefin-
nandetÁ då detÁ ärÁ justÁ dessa aktiviteterÁ somÁ ofta 
utpekasÁ somÁ negativa,Á ellerÁ problematiska,Á för detÁ 
psykiska välbefinnandet.Á IÁ nästa stegÁ avÁ analysenÁ 
undersöksÁ olika bakgrundsfaktorersÁ inverkanÁ på 
deÁ iakttagna sambandenÁ mellanÁ detÁ psykiska väl-
befinnandetÁ ochÁ tidenÁ somÁ ungdomarna ägnarÁ åtÁ 
olikaÁ medieaktiviteter.ÁÁ

 
6.1.5 Bakgrundsfaktorers betydelse för 
sambanden mellan psykiskt välbefinnande 
och medieanvändning 

InledningsvisÁ redovisadesÁ några bakgrundsfakto-
rersÁ sambandÁ medÁ detÁ psykiska välbefinnandet.ÁÁ 
Av dessaÁ ärÁ det, som nämnts,Á psykiska funktions-a
nedsättningarÁ ochÁ lågÁ inkomstÁ somÁ harÁ starkastÁÁ 

ÁsambandÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ blandÁ 
flickor.Á ÄvenÁ pojkarsÁ välbefinnandeÁ påverkasÁ avÁÁ 
familjeinkomsten,Á menÁ detÁ påverkarÁ flickornaÁ mer.ÁÁ 
FörÁ pojkarÁ harÁ föräldrarnasÁ utbildningsnivå nästÁÁ 
starkastÁ inverkanÁ på derasÁ psykiska välbefinnande,ÁÁ 
medanÁ föräldrarnasÁ härkomstÁ ärÁ denÁ nästÁ starkasteÁÁ 
demografiska variabelnÁ förÁ flickor.ÁÁ 

VarkenÁ föräldrarnasÁ utbildningsnivå ellerÁ här-
komstÁ uppvisarÁ dockÁ några starkareÁ sambandÁ medÁÁ 
ungdomarnasÁ psykiska välbefinnande.Á FråganÁ ärÁÁ 

ÁnuÁ om,Á ochÁ iÁ så fallÁ hur,Á dessa bakgrundsfaktorerÁÁ 
påverkarÁ sambandenÁ mellanÁ ungdomarnasÁ psy-
kiska välbefinnandeÁ ochÁ denÁ tidÁ deÁ ägnarÁ åtÁ olika 
medieaktiviteter.ÁÁ 

DetÁ kortfattadeÁ svaretÁ ärÁ attÁ alla bakgrundsfak-
Átorer spelarÁ roll, menÁ på olika sätt vidÁ olika med-

ieaktiviteterÁ vilket görÁ bildenÁ ganskaÁ komplicerad.ÁÁ 
AllaÁ resultat kanÁ inteÁ presenterasÁ utanÁ istället gesÁÁ 
Áett urval avÁ deÁ viktigasteÁ resultatenÁ ochÁ ett parÁÁ 
övergripandeÁ mönsterÁ somÁ kanÁ skönjas.Á JuÁ högreÁÁ 
positivtÁ värdeÁ iÁ tabellerna destoÁ starkareÁ sambandÁÁ 
mellanÁ högÁ medieanvändningÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
Ávälbefinnande.Á Negativa värdenÁ betyderÁ attÁ högÁÁ 
medieanvändningÁ korrelerarÁ medÁ färreÁ psykiska 
besvär,Á alltsåÁ bättreÁ psykiskt välbefinnandeÁ (ellerÁÁ 
attÁ lågÁ medieanvändningÁ korrelerarÁ medÁ flerÁ psy-
kiskaÁ besvär).ÁÁ

AttÁ använda internetÁ ärÁ denÁ medieaktivitetÁ somÁÁ 
uppvisatÁ starkastÁ sambandÁ medÁ detÁ psykiska väl-

Ábefinnandet blandÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickorÁ (tabell 
25).Á BlandÁ pojkarÁ blirÁ sambandet mellanÁ 4Á ellerÁ flerÁÁ 
besvärÁ ochÁ högÁ internetanvändningÁ starkareÁ blandÁÁ 
deÁ medÁ lågutbildadeÁ föräldrar,Á medÁ enÁ utlandsföddÁÁ 
ochÁ enÁ svenskföddÁ förälderÁ samtÁ iÁ bådeÁ låg- ochÁÁ 
höginkomstfamiljerÁ (tabell 39).Á VilkenÁ inkomst-
gruppÁ pojkarnaÁ leverÁ iÁ spelarÁ alltsåÁ ingenÁ roll efter-
somÁ effektenÁ ärÁ densamma,Á medanÁ föräldrarnasÁÁ 
utbildningsnivåÁ harÁ störreÁ betydelse.ÁÁ 

MenÁ det intressantasteÁ resultatet gällerÁ pojkarÁÁ 
medÁ psykiska funktionsnedsättningarÁ därÁ samban-
det blirÁ negativt näraÁ 0,Á det vill sägaÁ enÁ svag tena-
densÁ tillÁ attÁ de som ärÁ högkonsumenterÁ av internetÁÁ 
mårÁ bättre.Á Det ärÁ tvärtemot resultatenÁ förÁ pojkarÁÁ 
utan psykiskaÁ funktionsnedsättningar.ÁÁ 

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á
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Tabell 39. Samband (Pearsons r) mellan att använda internet (timmar per dag) och 
välbefinnandeindex dikotomt för pojkar 

Pojkar Pearsons r 

Lågutbildade  0,244 

Medelutbildade  0,117 

Högutbildade  0,059 

Två utlandsfödda 0,120 

En utlandsfödd  0,274 

Två svenskfödda  0,128 

Låginkomstfamiljer  0,238 

Höginkomstfamiljer 0,274 

Psykisk funktionsnedsättning  -0,017 

Ej psykisk funktionsnedsättning  0,206 

Jämför sambandsmått för samtliga pojkar: 0,181 

Tabell 40. Samband (Pearsons r) mellan att använda internet (timmar per dag) och 
välbefinnandeindex dikotomt för flickor 

 
 

Flickor Pearsons r 

Lågutbildade 

 

0,140 

Medelutbildade 

 

0,147 

Högutbildade 

 

0,158 

Två utlandsfödda 0,289 

En utlandsfödd -0,155 

Två svenskfödda 0,189 

Låginkomstfamiljer 0,160 

Höginkomstfamiljer  0,130 

 

 

 

 

Psykisk funktionsnedsättning 

 

 

 

0,006 

Ej psykisk funktionsnedsättning 0,099 

Jämför sambandsmått för samtliga pojkar: 0,129 
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VilkenÁ inkomstgruppÁ flickornaÁ leverÁ i verkar,ÁÁ 
liksomÁ förÁ pojkarna,Á inteÁ spelaÁ någonÁ roll eftersomÁ 
sambanden mellan internetanvändningen och detÁ 
psykiska välbefinnandetÁ ärÁ ungefärÁ detsamma iÁÁ 
båda grupperna (tabellÁ 40).Á EnÁ annanÁ likhetÁ medÁÁ 
pojkarna ärÁ attÁ sambandetÁ mellanÁ högÁ internetan-
vändningÁ och sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ för-
svinnerÁ bland deÁ med psykiska funktionsnedsätt-
ningar.Á Det ärÁ egentligenÁ baraÁ blandÁ flickorÁ medÁÁ 
två utlandsfödda föräldrarÁ somÁ sambandetÁ mellanÁ 
sämreÁ välbefinnandeÁ ochÁ högÁ internetanvändningÁ 
ärÁ relativt starkt.Á Det ärÁ enÁ markant skillnadÁ jäm-
förtÁ med flickorÁ somÁ harÁ enÁ utlandsföddÁ förälder,ÁÁ 
därÁ internetanvändningenÁ ärÁ högreÁ bland deÁ med  
3Á ellerÁ färreÁ besvär.ÁÁ 

BlandÁ pojkarna ärÁ titta på klippÁ på t.ex.Á You-
Tube,Á somÁ tidigareÁ nämnts,Á enÁ internetbaseradÁÁ 
aktivitetÁ medÁ förhållandevisÁ starktÁ sambandÁ medÁ 
detÁ psykiska välbefinnandet.Á Bakgrundsfaktorer-
naÁ familjeinkomst ochÁ föräldrarnasÁ utbildnings-
nivå uppvisarÁ liknandeÁ tendenserÁ somÁ gällandeÁÁ 
internetanvändningÁ generellt,Á det vill sägaÁ att 
familjeinkomst inteÁ spelarÁ någonÁ störreÁ roll medanÁ 
föräldrarnasÁ utbildningsnivåÁ harÁ störreÁ effekt.ÁÁ 
SambandetÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ 
ochÁ att tittaÁ påÁ klippÁ försvinnerÁ helt iÁ högutbildadeÁ 
familjer,Á medanÁ det kvarstårÁ ellerÁ blirÁ starkareÁ iÁÁ 
övrigaÁ utbildningsgrupper.Á Sambandet försvinnerÁ 
ocksåÁ helt blandÁ pojkarÁ medÁ psykiskÁ funktionsned-
sättning,Á medanÁ detÁ blirÁ starkareÁ blandÁ pojkarÁ utanÁ 
psykiskÁ funktionsnedsättning.ÁÁ 

Att lyssnaÁ mycketÁ påÁ musik har också visatÁ star-
kareÁ samband medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande,Á 
jämförtÁ medÁ andraÁ medieaktiviteter.Á DetÁ finnsÁ vissaÁ 
variationerÁ motÁ bakgrundÁ avÁ deÁ olika demografiska 
variablernaÁ menÁ deÁ intressantasteÁ resultatenÁ gällerÁ 
sambandetÁ med psykiska funktionsnedsättningar.Á 
BlandÁ pojkarÁ medÁ psykiska funktionsnedsättning-
arÁ ärÁ sambandet relativt starkt negativt13,Á det vill 
säga attÁ pojkar medÁ 3 eller färre besvärÁ är storkon- 

sumenterÁ avÁ musik iÁ högreÁ gradÁ än de medÁ 4Á ellerÁÁ 
Áfler besvär. BlandÁ flickorÁ med psykiska funktions-
ÁnedsättningarÁ blirÁ sambandetÁ svagare,Á medanÁ detÁÁ 

kvarstårÁ iÁ principÁ oförändratÁ blandÁ övrigaÁ flickor.ÁÁ 
FörÁ flickornasÁ delÁ harÁ ävenÁ läsningÁ av böcker ochÁÁ 

tidningarÁ uppvisatÁ starkareÁ sambandÁ medÁ derasÁÁ 
psykiska välbefinnande.Á IÁ fråga omÁ läsningÁ ärÁ detÁÁ 
främst familjeinkomstenÁ somÁ harÁ effekt:Á iÁ högin-
komstfamiljerÁ blirÁ sambandet mellanÁ läsningÁ ochÁÁ 

ÁsämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ starkareÁ medanÁ detÁÁ 
ÁförsvinnerÁ helt iÁ låginkomstfamiljer.Á Det blirÁ ävenÁÁ 

betydligt svagare,Á ellerÁ försvinnerÁ helt,Á blandÁ flickorÁÁ 
medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ och blandÁÁ 
flickorÁ medÁ två svenskfödda föräldrarÁ medanÁ detÁÁ 
blirÁ starkareÁ blandÁ flickorÁ medÁ enÁ ellerÁ tvåÁ utlands-
födda föräldrar.ÁÁ  

AttÁ spela digitala spelÁ harÁ inteÁ uppvisatÁ några 
ÁstarkareÁ samband medÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁÁ 

denna studieÁ menÁ detÁ kanÁ ändå vara intressantÁ attÁÁ 
titta närmareÁ på bakgrundsvariablernasÁ betydelse,ÁÁ 
åtminstoneÁ blandÁ pojkarna somÁ iÁ högreÁ gradÁ änÁÁ 
flickorna spelarÁ flera timmarÁ perÁ dag.Á (EftersomÁÁ 

ÁdetÁ ärÁ så få flickor som spelarÁ dator- och konsolspelÁÁ 
flera timmarÁ perÁ dagÁ riskerarÁ resultatenÁ förÁ demÁÁ 

Áatt bliÁ missvisandeÁ närÁ deÁ brytsÁ nedÁ längsÁ bak-
Ágrundsvariablerna.)Á LiksomÁ iÁ övriga analyserÁ avÁÁ 

bakgrundsvariablerna visarÁ detÁ sigÁ attÁ föräldrarnasÁÁ 
ÁutbildningsnivåÁ samt psykiskaÁ funktionsnedsätt-

ningarÁ harÁ störreÁ betydelseÁ blandÁ pojkarna än 
Áövriga bakgrundsvariablerÁ (tabell 41).Á BlandÁ pojkarÁÁ 
medÁ låg- ochÁ medelutbildadeÁ föräldrarÁ ökarÁ styru-
kanÁ på sambandetÁ mellanÁ sämreÁ välbefinnandeÁ ochÁÁ 

ÁomfattandeÁ spelandeÁ något,Á medanÁ detÁ blirÁ svagareÁÁ 
ÁblandÁ pojkarÁ medÁ högutbildadeÁ föräldrar.Á VadÁÁ 
gällerÁ pojkarÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁÁ 

ÁblirÁ sambandet negativt vilket innebärÁ att ett merÁÁ 
ÁomfattandeÁ spelandeÁ härÁ ärÁ förknippatÁ medÁ bättreÁÁ 

psykisktÁ välbefinnande.Á BlandÁ pojkarÁ utanÁ funk-
tionsnedsättningarÁ ärÁ relationen tvärtom:Á störreÁÁ 
andelarÁ avÁ deÁ somÁ mårÁ sämreÁ spelarÁ flerÁ timmar.ÁÁ 

13 Pearsons r (välbefinnandeindex dikotomt) -0,248. 
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Tabell 41. Samband (Pearsons r) mellan att spela spel på dator/konsol (timmar per dag) 
och välbefinnandeindex dikotomt för pojkar 

Pojkar Pearsons r 

Lågutbildade 0,224  

Medelutbildade 0,151  

Högutbildade 0,022  

Två utlandsfödda 0,003 

En utlandsfödd 0,048  

Två svenskfödda 0,125  

Låginkomstfamiljer 0,025 

Höginkomstfamiljer -0,070 

Psykisk funktionsnedsättning -0,102 

Ej psykisk funktionsnedsättning 0,195 

Jämför sambandsmått för samtliga pojkar: 0,149 
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betydelse:ÁblandÁflickorÁmedÁhögutbildadeÁföräldrarÁÁ
ochÁiÁlåginkomstfamiljerÁblirÁsambandenÁmellanÁÁ
sämreÁpsykisktÁvälbefinnandeÁochÁomfattandeÁÁ
användningÁavÁsociala medierÁsvagare.ÁIÁövriga 
utbildningsgrupperÁsamt höginkomstfamiljerÁblirÁÁ
sambandetÁtvärtomÁstarkare.ÁDetÁblirÁävenÁstarkareÁÁ
blandÁflickorÁmedÁtvå utlandsfödda föräldrar,ÁvilketÁÁ
ÁsinÁturÁpekarÁpå denÁmestÁframträdandeÁtenden-

senÁblandÁflickorna vadÁgällerÁsambandenÁmellanÁÁ
derasÁpsykiska välbefinnande,ÁtidenÁdeÁägnarÁåtÁÁ
olika medieaktiviteterÁochÁbakgrundsfaktorerna:ÁÁ
blandÁflickorÁmedÁtvå utlandsfödda föräldrarÁär 
sambandenÁmellanÁsämreÁpsykisktÁvälbefinnandeÁÁ
ochÁomfattandeÁmedieanvändningÁkonsekventÁÁ
starkare.ÁDet gällerÁanvändaÁinternet (0,289),ÁÁ
mobilenÁ(0,252),ÁspelaÁspel påÁdatorÁellerÁkonsol 
0,248),ÁtittaÁpåÁfilmerÁochÁtv-programÁ(0,323),Áan-

vända sociala medierÁ(0,218)ÁsamtÁtitta på klippÁpå 
.ex.ÁYouTubeÁ(0,391).ÁFlickorÁmedÁtvåÁutlandsföddaÁÁ
öräldrarÁärÁpå så sättÁdenÁenda gruppÁiÁundersök-

ningenÁdärÁdet gårÁatt seÁett systematiskt sambandÁÁ
mellan nedsattÁpsykisktÁvälbefinnandeÁoch högÁÁ
medieanvändning.ÁÁ

https://musik��r�t.ex
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Tabell 42. Samband (Pearsons r) mellan att använda sociala medier (timmar per dag)  
 och välbefinnandeindex dikotomt för flickor 

Flickor Pearsons r 

Lågutbildade  0,107 

Medelutbildade  0,121 

Högutbildade  0,021 

Två utlandsfödda  0,218 

En utlandsfödd  -0,130 

Två svenskfödda  0,108 

Låginkomstfamiljer  0,055 

Höginkomstfamiljer  0,114 

Psykisk funktionsnedsättning  0,087 

Ej psykisk funktionsnedsättning  0,061 

 Jämför sambandsmått för samtliga flickor:  0,081 

SammanfattningsvisÁ ärÁ detÁ såledesÁ två bakgrunds-l
faktorerÁ somÁ utmärkerÁ sigÁ i testenÁ avÁ sambandenÁÁ 
mellanÁ medietidÁ ochÁ psykiskt välbefinnande.Á Det ärÁ 
psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ blandÁ pojkarÁ därÁ 
högreÁ medieanvändningÁ samvarierarÁ med bättreÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ samtÁ två utlandsfödda 
föräldrarÁ blandÁ flickorÁ därÁ högÁ medieanvändningÁÁ 
tvärtomÁ samvarierarÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefin-
nande.ÁÁ

FörÁ övrigtÁ börÁ manÁ notera attÁ sambandenÁ mellanÁ 
detÁ psykiska välbefinnandetÁ ochÁ medieanvänd-
ningenÁ varierar,Á iblandÁ ganskaÁ kraftigt mellanÁ -0,1Á 
och +0,2–3, iÁ olika grupper.Á Särskilt resultaten förÁÁ 
användaÁ internet,Á mobilen och socialaÁ medierÁÁ 
spretarÁ vilketÁ indikerarÁ attÁ denÁ specifikaÁ mediean-
vändningenÁ ochÁ olika bakgrundsfaktorerÁ samspe-
lar,Á med olikaÁ konsekvenser och uttryckÁ för olikaÁÁ 
individer.Á DessaÁ resultatÁ antyderÁ attÁ detÁ inteÁ finnsÁ 
någonÁ särskildÁ skadligÁ mekanismÁ iÁ digitala medierÁ 
som,Á så attÁ säga,Á perÁ automatikÁ medförÁ negativa 
konsekvenserÁ förÁ användarensÁ psykiskaÁ välbefin-
nande.Á OmÁ enÁ sådanÁ mekanismÁ fannsÁ bordeÁ denÁÁ 
påverka användarna på ettÁ merÁ likartatÁ sättÁ änÁ vadÁ 
somÁ nuÁ ärÁ fallet.Á InteÁ hellerÁ begreppet ”skärmtid”Á 
framstårÁ somÁ särskilt meningsfullt närÁ sambandenÁ 
mellanÁ olika ”skärmtider” och psykisktÁ välbefin-l
nandeÁ varierarÁ så kraftigtÁ mellanÁ olika individerÁÁ 
medÁ olika bakgrundsfaktorer.ÁÁ 

6.1.6 Skyddsfaktorer 

ÁDetÁ finnsÁ flera kända faktorerÁ somÁ främjarÁ psykiskÁÁ 
Áhälsa ochÁ ettÁ fåtalÁ avÁ dessa finnsÁ medÁ iÁ föreliggandeÁÁ 

undersökning.Á Det gällerÁ relationenÁ till föräldrarna,ÁÁ 
uttrycktÁ somÁ iÁ vilkenÁ gradÁ barnenÁ ochÁ föräldrarna 
pratarÁ omÁ barnetsÁ medieaktiviteter,Á barnetsÁ dagÁÁ 
och hurÁ den har varit.Á DetÁ gäller ävenÁ motionsva-
norÁ samt iÁ vilkenÁ gradÁ barnet brukarÁ träffaÁ kom-

Ápisar hemmaÁ hos varandraÁ eller ute, menÁ inteÁ påÁÁ 
nätet.ÁÁ 

Á

 
6.1.7 Betydelsen av att prata med sina föräldrar 
om sin medieanvändning eller sin dag 
och hur den har varit. 

ÁIÁ enkätenÁ ställs en frågaÁ omÁ hur ofta barnetÁ brukarÁÁ 
Áprata medÁ sina föräldrarÁ (ellerÁ någonÁ annanÁ vuxenÁÁ 

deÁ borÁ med) om böcker de läst,Á om spelÁ de spe-
lat (påÁ dator/konsol,Á mobil ellerÁ surfplatta),Á omÁÁ 
sakerÁ de gjort ochÁ settÁ påÁ internet, omÁ filmerÁ ellerÁÁ 

Átv-programÁ deÁ settÁ samtÁ omÁ derasÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁÁ 
Á harÁ varit.Á AvÁ dessa ärÁ detÁ bara detÁ sistnämnda somÁÁ 

ÁvisarÁ påÁ ett sambandÁ mellanÁ bättreÁ psykiskt välbe-
finnandeÁ ochÁ attÁ ofta prata medÁ föräldrarna (ellerÁÁ 
andra vuxna).ÁÁ 

GällandeÁ attÁ prata omÁ böckerÁ manÁ lästÁ framgårÁÁ 
attÁ både pojkarÁ och flickorÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ 
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någotÁ oftareÁ pratarÁ medÁ sina föräldrar,Á menÁ sam-
bandsmåttenÁ är mycket svaga.Á IfrågaÁ omÁ spel finnsÁ 
detÁ inga nämnvärda sambandÁ (deÁ liggerÁ nära 0)ÁÁ 
mellanÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ ochÁ attÁ prata 
medÁ föräldrarna omÁ spelenÁ somÁ barnenÁ spelar.ÁÁ 
En någotÁ större andelÁ av pojkarnaÁ med 4 ellerÁ flerÁ 
besvärÁ pratarÁ ofta medÁ sina föräldrarÁ omÁ filmerÁ ochÁ 

tv-programÁ deÁ sett,Á menÁ förÁ övrigtÁ ärÁ skillnaderna 
ÁmellanÁ deÁ medÁ bättreÁ ellerÁ sämreÁ välbefinnandeÁÁ 

små.Á GällandeÁ barnetsÁ upplevelserÁ på nätetÁ finnsÁÁ 
en tendensÁ tillÁ attÁ flickorÁ med 4Á ellerÁ fler besvär iÁÁ 
högreÁ gradÁ pratarÁ ofta medÁ sina föräldrarÁ omÁ vadÁÁ 

ÁdeÁ gjortÁ ellerÁ settÁ på internet, menÁ ävenÁ härÁ är sam-
ÁbandenÁ iÁ principÁ obefintligaÁ (tabell 43).ÁÁ 14Á 

  
 

   
 

Tabell 43. Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata om: 
saker jag gjort/sett på internet? (%) 

3 eller färre besvär  4 eller fler besvär  

Pojkar Aldrig 23  25 

Sällan 32  28 

Ibland 33  38  

Ofta 12 10 

Flickor Aldrig 15 14 

Sällan 27 24 

Ibland 41 39  

Ofta 17 22 

Pearsons r pojkar -0,004, flickor 0,046, samtliga 0,072. 

        
      

        
       

 

Huruvida barnenÁ brukarÁ prata medÁ sina föräldrarÁ 
omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁ varitÁ ärÁ detÁ enda sam-
talsämneÁ somÁ harÁ sambandÁ medÁ psykisktÁ välbe-
finnandeÁ starkareÁ änÁ 0,1,Á ochÁ detÁ gällerÁ bådeÁ pojkarÁ 
ochÁ flickorÁ (tabell 44).Á FlickorÁ ochÁ pojkarÁ medÁ 3ÁÁ 
ellerÁ färreÁ besvärÁ pratarÁ iÁ högreÁ gradÁ ofta medÁ sina 

Á föräldrarÁomÁsinÁdag,ÁjämförtÁmedÁtonåringarÁmedÁÁ
sämreÁpsykisktÁvälbefinnande.ÁMinstÁpratarÁpojkarÁÁ
medÁ4ÁellerÁflerÁbesvär.ÁFlickorÁpratarÁdockÁgenerellt 

ÁmerÁmedÁsina föräldrarÁänÁpojkar,ÁoavsettÁpsykisktÁÁ
välbefinnande.ÁÁ

   
 

Tabell 44. Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata om: 
min dag och hur den har varit? (%) 

  3 eller färre besvär 4 eller fler besvär 

Pojkar Aldrig 5 9  

Sällan 6 13  

Ibland 20 24 

Ofta 69  54 

Flickor Aldrig 1 3  

Sällan 2 5 

Ibland 17 20 

Ofta 79  72 

Pearsons r pojkar -0,116, flickor -0,107, samtliga -0,063 (ju mer frekvent de pratar, desto färre besvär)  

14 Sambandsmåtten gäller endast de respondenter som svarat att de ägnar sig åt medieaktiviteten ifråga (läser böcker, spelar, ser på film/tv, 
använder internet). Övriga har exkluderats ur analysen. 
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SammantagetÁärÁdetÁsåledesÁendastÁifråga omÁÁ
samtalÁomÁbarnetsÁdagÁochÁhurÁdenÁharÁvaritÁsomÁ
man kanÁana enÁpreventiv effekt. AttÁprata omÁÁ
”barnetsÁdagÁpå nätet”ÁförefallerÁinteÁha samma 
effekt.ÁDetta kanÁdockÁberoÁpå attÁbarnÁochÁföräldrarÁ
pratarÁbetydligtÁmindreÁomÁbarnetsÁupplevelserÁpå 
nätetÁänÁhurÁdagenÁvarit.ÁOmÁdeÁpratadeÁmerÁomÁÁ
vardagenÁpå nätetÁkanskeÁdetÁskulleÁha enÁgynnsamÁ
effekt,Ámen det kanÁviÁalltsåÁinte veta utifrån dennaÁ
undersökning.ÁÁ

 
Á

6.1.8 Träning och motion 
samt träffa kompisar 

Att träningÁ ochÁ motionÁ harÁ positivÁ effekt påÁ det 
ÁpsykiskaÁ välbefinnandet ärÁ välbelagt (seÁ t.ex.Á FYSS).ÁÁ 
BlandÁ deÁ tonåringarÁ somÁ ingårÁ iÁ denna under-
sökningÁ finnsÁ också ettÁ tydligtÁ sambandÁ mellanÁÁ 

ÁträningÁ ellerÁ motionÁ ochÁ det psykiskaÁ välbefinnan-
Ádet,Á iÁ synnerhetÁ förÁ pojkar.Á DetÁ ärÁ betydligtÁ störreÁÁ 

andelarÁ avÁ tonåringarna medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ somÁÁ 
sällanÁ ellerÁ aldrigÁ motionerarÁ ochÁ betydligt mindreÁÁ 
andelarÁ somÁ motionerarÁ dagligenÁ ellerÁ någonÁ gångÁÁ 
iÁ veckan,Á jämförtÁ medÁ tonåringarna somÁ mårÁ bättreÁÁ 
(tabell 45).Á DettaÁ gällerÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickor,ÁÁ 
menÁ sambandetÁ ärÁ starkastÁ förÁ pojkar.ÁÁ

      
          

    
     

        
      

          
       

     
  

      
            

     
  

 Tabell 45. Hur ofta brukar du träna eller motionera? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Sällan/aldrig  13 46 

En gång i veckan 10 15 

Några gånger i veckan 55  33 

Dagligen 22 6 

Flickor Sällan/aldrig 16 26 

En gång i veckan 11 17 

Några gånger i veckan  53  43 

Dagligen 20 14 

Samtliga Sällan/aldrig 14  30 

En gång i veckan 11 17 

Några gånger i veckan 54 41 

Dagligen 21 12 

Pearsons r pojkar -0,293, flickor -0,156, samtliga -0,206 (ju mer frekvent träning/motion, desto färre besvär)  

DetÁ finnsÁ även ett sambandÁ mellanÁ bättreÁ välbefinb-
nandeÁ ochÁ att träffaÁ kompisarÁ regelbundet utanförÁ 
nätetÁ (tabellÁ 46). Både pojkarÁ och flickor medÁ 4ÁÁ 
ellerÁ flerÁ besvärÁ svararÁ iÁ högreÁ gradÁ attÁ deÁ sällanÁÁ 
ellerÁ aldrigÁ träffarÁ kompisarÁ utanförÁ nätet.Á BlandÁÁ 

pojkarnaÁskiljerÁdetÁhelaÁ21 procentenheterÁmellanÁÁ
ÁdeÁmedÁ3ÁellerÁfärreÁbesvärÁochÁdeÁmedÁ4ÁellerÁfler.ÁÁ

SambandsmåttenÁärÁsvagareÁjämförtÁmed träningÁÁ
ochÁmotion.ÁÁ



57 Unga, medier och psykisk ohälsa

 Tabell 46. Hur ofta brukar du träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på nätet? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Sällan/aldrig 20 41 

En gång i veckan 20  13 

Några gånger i veckan 45  36 

Dagligen 15 10 

Flickor Sällan/aldrig 17 24 

En gång i veckan 18 17 

Några gånger i veckan 48 46 

Dagligen 17  13 

Samtliga Sällan/aldrig  19 28 

En gång i veckan 19  16 

Några gånger i veckan 46 44 

Dagligen 16  13 

Pearsons r pojkar -0,142, flickor -0,096, samtliga -0,089 (ju mer frekvent man träffar kompisar,  

desto färre besvär)  

     
       

      
     

       
         

SammantagetÁkanÁmanÁdärmedÁkonstatera attÁÁ
detÁfinnsÁtreÁfaktorerÁsomÁkanÁvara skyddsfaktorerÁÁ
iÁbemärkelsenÁattÁdeÁharÁtydliga sambandÁmed 
bättreÁpsykiskt välbefinnande:ÁträningÁochÁmotion,Á
attÁträffa kompisarÁutanförÁnätetÁochÁattÁprata medÁ
sina föräldrarÁomÁsinÁdagÁochÁhurÁdenÁharÁvarit.ÁÁ

  
  
6.1.9 Skyddsfaktorernas inverkan på 
sambanden mellan hög medieanvändning 
och sämre psykiskt välbefinnande 

DenÁ fråga somÁ reserÁ sigÁ härÁ ärÁ omÁ deÁ identifieradeÁ 
skyddsfaktorerna harÁ någonÁ inverkanÁ på deÁ sam-
bandÁ somÁ tidigareÁ iÁ analysenÁ konstateratsÁ mellanÁ 
merÁ omfattandeÁ medieanvändningÁ ochÁ sämreÁÁ 
psykisktÁ välbefinnande.Á DeÁ treÁ skyddsfaktorernasÁ 
inverkanÁ harÁ testatsÁ på sambandenÁ mellanÁ välbe-
finnandeÁ ochÁ denÁ tidÁ (timmarÁ perÁ dag)Á ungdomar-
naÁ använderÁ internet,Á mobiltelefon,Á socialaÁ medier,Á 
spelar spel påÁ datorÁ eller konsolÁ samtÁ ser påÁ filmÁÁ 
ellerÁ tv-programÁ ellerÁ klippÁ påÁ t.ex.Á YouTube.Á PrecisÁ 
somÁ med bakgrundsvariablernasÁ inverkanÁ på sam-
bandenÁ spretarÁ resultatenÁ ochÁ antyderÁ därmedÁ attÁ 
sambandenÁ ärÁ merÁ komplexa änÁ vadÁ somÁ låterÁ sigÁ 
fångasÁ här.Á Några tendenserÁ gårÁ dockÁ attÁ peka ut.ÁÁ

VadÁ gällerÁ skyddsfaktornÁ attÁ prata  med  sina  
föräldrar om  sin  dag  och  hur den har  varit  gällerÁ det 
intressantasteÁ resultatetÁ sambandenÁ mellanÁ högÁÁ 
användningÁ avÁ sociala medierÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ 
välbefinnandeÁ blandÁ flickor.Á Detta sambandÁ är,ÁÁ 

Á

Á

Á

Á
Á

Á

somÁ tidigareÁ konstaterats,Á mycketÁ svagtÁ menÁ detÁÁ 
blirÁ ännuÁ svagareÁ omÁ deÁ ofta ellerÁ iblandÁ pratarÁÁ 
medÁ föräldrarna omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁ varitÁÁ 

Á(PearsonsÁ 0,072),Á ochÁ omvänt blirÁ sambandet be-
ÁtydligtÁ starkareÁ omÁ deÁ sällanÁ pratarÁ medÁ föräldrar-

naÁ (PearsonsÁ 0,543).Á BlandÁ flickornaÁ kan man även 
seÁ att sambandet mellanÁ sämreÁ psykiskt välbefin-
nandeÁ och högÁ användningÁ avÁ mobilen blirÁ starkareÁÁ 
omÁ deÁ sällanÁ pratarÁ medÁ föräldrarna (0,499).Á BlandÁÁ 
pojkarnaÁ blirÁ sambandenÁ mellanÁ sämreÁ psykiskt 
välbefinnandeÁ ochÁ högkonsumtionÁ avÁ datorspel/ÁÁ
konsolspel (0,315) samt filmÁ ochÁ tv-programÁÁ 
(0,486)Á betydligtÁ starkareÁ omÁ deÁ sällanÁ pratarÁ medÁÁ 
föräldrarna omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁ varit.ÁÁ   

BristÁ påÁ träning eller  motion  kanÁ möjligenÁ varaÁ enÁÁ 
delförklaringÁ till sambandet mellanÁ sämreÁ psykiskt 
välbefinnandeÁ ochÁ högÁ internetanvändningÁ (jfrÁÁ 
Gunnell et al.Á 2016).Á Sambandet mellanÁ sämreÁ psy-
kisktÁ välbefinnandeÁ och högreÁ internetanvändningÁÁ 

ÁblirÁ starkareÁ blandÁ flickorÁ somÁ aldrigÁ motionerarÁÁ 
(PearsonsÁ 0,247)Á jämfört medÁ deÁ som motionerarÁÁ 

ÁvarjeÁ dagÁ (0,158)Á ellerÁ någraÁ gångerÁ iÁ veckanÁ (0,161).ÁÁ 
BlandÁ pojkarnaÁ försvinnerÁ iÁ principÁ sambanden 
mellan sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och högÁÁ 
speltidÁ blandÁ deÁ somÁ motionerarÁ varjeÁ dagÁ ellerÁÁ 
några gångerÁ iÁ veckan.Á BlandÁ deÁ pojkarÁ somÁ aldrigÁÁ 
motionerarÁ blirÁ det istället aningenÁ starkareÁ (0,179).ÁÁ 
SambandenÁ mellanÁ sämreÁ välbefinnandeÁ ochÁ attÁÁ 
tittaÁ mycket påÁ klippÁ påÁ t.ex.Á YouTubeÁ blirÁ ocksåÁÁ 
starkareÁ blandÁ pojkarÁ somÁ sällanÁ ellerÁ aldrigÁ motio-
nerar,Á medanÁ deÁ blirÁ svagareÁ blandÁ deÁ somÁ mo-
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tionerar.Á IÁ dessa avseendenÁ kanÁ alltså träningÁ ochÁÁ 
motionÁ spelaÁ roll menÁ förÁ övrigt ärÁ det omöjligt att 
seÁ några tydliga sambandÁ mellanÁ bristÁ på motion,ÁÁ 
medieanvändningÁ och psykisktÁ välbefinnande.ÁÁ 

Att  träffa kompisar  hemma  hos  varandra  eller ute,  
men  inte på nätet  har störst betydelseÁ förÁ sambanö-
detÁ mellan sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och högÁÁ 
internetanvändningÁ (PearsonsÁ pojkarÁ 0,181,Á flickorÁÁ 
0,129).Á Sambandet mellanÁ sämreÁ psykiskt välbefin-
nandeÁ och högÁ internetanvändningÁ blirÁ svagareÁ ellerÁ 
försvinnerÁ helt för bådeÁ pojkar ochÁ flickorÁ somÁ träffarÁ 
kompisarÁ varjeÁ dagÁ ellerÁ några gångerÁ iÁ veckan.Á Om-
väntÁ blirÁ sambandetÁ starkareÁ förÁ deÁ somÁ träffarÁ kom-
pisarÁ en gångÁ i veckan eller mer sällan.Á FörÁ pojkarÁÁ 
finnsÁ en liknandeÁ tendensÁ gällandeÁ sociala medier.ÁÁ 
FörÁ pojkarÁ kanÁ manÁ ävenÁ seÁ attÁ sambandenÁ mellanÁÁ 
sämreÁ välbefinnandeÁ ochÁ att tittaÁ påÁ klippÁ påÁ t.ex.ÁÁ 
YouTube,Á mycket datorspelandeÁ ellerÁ tittandeÁ påÁÁ 
film/tv-programÁ blirÁ svagareÁ omÁ deÁ träffarÁ kompisarÁ 
dagligenÁ ellerÁ några gångerÁ iÁ veckan.Á FörÁ flickornaÁÁ 
blirÁ sambandenÁ mellanÁ sämreÁ välbefinnandeÁ ochÁÁ 
tittaÁ mycket påÁ klippÁ ellerÁ användaÁ mobilenÁ starkareÁ 
omÁ deÁ sällanÁ ellerÁ aldrigÁ träffarÁ kompisar.Á Så långtÁÁ 
kanÁ manÁ alltså säga attÁ träffa kompisarÁ utanförÁ nätetÁ 

kanÁ ha enÁ vissÁ skyddandeÁ effekt,Á menÁ detÁ ärÁ sagtÁÁ 
medÁ reservationÁ förÁ attÁ resultatenÁ inteÁ ärÁ entydiga.ÁÁ 

AttÁ prata medÁ sina föräldrarÁ (ellerÁ andra vuxna 
man bor med) om sin dagÁ och hurÁ den har varit,ÁÁ 
att tränaÁ ellerÁ motioneraÁ någorlundaÁ regelbun-
det samt träffaÁ kompisarÁ iÁ livet utanförÁ nätet harÁÁ 
alltså samband medÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁÁ 
blandÁ både flickor och pojkar och iÁ vissa avseendenÁÁ 
förefallerÁ dessaÁ faktorerÁ kunnaÁ minskaÁ eventuellaÁÁ 

ÁsambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁÁ 
ÁhögÁ medieanvändning.ÁÁ 

  
  
6.1.10 Uppfattningar om att den egna 
medieanvändningen påverkar sömnen,
 andra saker man ska göra 

Á

FörutomÁ deÁ redanÁ nämnda skyddsfaktorerna vetÁ viÁÁ 
Áatt sömnenÁ harÁ avgörandeÁ betydelseÁ förÁ välbefin-

nandet.Á ViÁ harÁ ingaÁ uppgifter om hurÁ mycketÁ ung-
domarna soverÁ menÁ viÁ harÁ däremotÁ frågatÁ demÁ omÁÁ 

ÁdeÁ själva trorÁ attÁ derasÁ medieanvändningÁ påverkarÁÁ 
deras sömn,Á och i så fallÁ hur.ÁÁ 

 Tabell 47. Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Ja, jag sover bättre  8 11 

 Ja, jag sover sämre 27  38 

 Nej, min sömn påverkas inte 42 42 

Vet inte  23  9 

Flickor Ja, jag sover bättre  5 7 

 Ja, jag sover sämre  34 47 

 Nej, min sömn påverkas inte 41 26 

Vet inte 20 20 

Samtliga Ja, jag sover bättre  7 8 

 Ja, jag sover sämre  30 45 

 Nej, min sömn påverkas inte 42  30 

Vet inte 22 18 

 Cramers V pojkar 0,126, flickor 0,161, samtliga 0,149 

Det vanligasteÁ svaret blandÁ allaÁ pojkarÁ ochÁ blandÁÁ 
flickor med 3 eller färre besvär är att deras sömn inteÁ 
påverkasÁ avÁ medieanvändningenÁ (tabell 47).Á MenÁÁ 
bland flickorÁ med 4 eller fler besvär ärÁ detÁ vanligas-
teÁ svaret att sömnenÁ påverkasÁ till det sämre.Á BådeÁÁ 
bland flickorÁ ochÁ pojkarÁ ärÁ detÁ störreÁ andelarÁ avÁ demÁ 
med 4 eller fler besvärÁ som anser att deras sömnÁÁ 

påverkasÁ tillÁ detÁ sämre.Á OchÁ detÁ ärÁ sammantaget 
ÁstörreÁ andelarÁ avÁ flickorna änÁ avÁ pojkarna somÁ anserÁÁ 
attÁ derasÁ sömnÁ påverkasÁ tillÁ detÁ sämre.Á Sambandet 
mellan detÁ psykiskaÁ välbefinnandetÁ och sömnen ärÁÁ 
någotÁ starkareÁ blandÁ flickorÁ änÁ blandÁ pojkar.ÁÁ 

Á FörutomÁ sömnen kan medieanvändningen 
tänkasÁ påverka,Á ellerÁ komma iÁ konfliktÁ med,Á andra 
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sakerÁ som manÁ ska göra.Á I enkäten ställsÁ därför en 
fråga omÁ hurÁ ofta detÁ händerÁ attÁ ungdomarnasÁÁ 
medieanvändningÁ lederÁ tillÁ attÁ deÁ inteÁ görÁ vadÁ deÁ 

ÁÁska,Át.ex.ÁläsaÁläxor,ÁhjälpaÁtill hemmaÁellerÁgåÁochÁÁ
lägga sig.ÁÁ

Á

         

Tabell 48. Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör vad du ska, t.ex. läxläsning, 
 hjälpa till hemma, gå och lägga dig? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Varje dag  9 28 

Några gånger i veckan  30 28 

En gång i veckan  19 11 

En gång i månaden 11 2 

Mer sällan 20 21 

Aldrig 11 10 

Flickor Varje dag  13  23 

Några gånger i veckan  37 44 

En gång i veckan 17 10 

En gång i månaden 8 7 

Mer sällan 17 11 

Aldrig 7 6 

Samtliga Varje dag 11 24 

Några gånger i veckan  33 40 

En gång i veckan 18 10 

En gång i månaden 10 6 

Mer sällan 19   13 

Aldrig  9 7 

Pearsons r pojkar -0,091, flickor -0,145, samtliga -0,159  

DetÁ ärÁ betydligtÁ störreÁ andelarÁ avÁ pojkar ochÁ flickorÁÁ 
medÁ 4Á eller fler besvärÁ somÁ angerÁ attÁ deras medi-
användningÁ varjeÁ dagÁ lederÁ tillÁ attÁ deÁ åsidosätterÁÁ 
andra sakerÁ deÁ ska göra (tabellÁ 48).Á BlandÁ flickornaÁÁ 
ärÁ detÁ ävenÁ enÁ någotÁ störreÁ andelÁ av demÁ medÁ 4Á eller 
flerÁ besvärÁ somÁ menarÁ attÁ detÁ händerÁ några gångerÁÁ 
iÁ veckan.Á SamtidigtÁ kanÁ manÁ notera attÁ flickorÁ gene-
relltÁ iÁ högreÁ gradÁ änÁ pojkarÁ svararÁ attÁ derasÁ med-
ieanvändningÁ varjeÁ dagÁ ellerÁ någonÁ gångÁ iÁ veckanÁÁ 
kommer iÁ konfliktÁ med annat de skaÁ göra.ÁÁ 

HurÁ ska manÁ tolkaÁ detta? EnÁ tolkningÁ är attÁ vissaÁ 
tonåringarÁ ägnarÁ så mycketÁ tidÁ åtÁ medierÁ attÁ detÁÁ 
tränger ut annat de skaÁ göra, vilketÁ i sinÁ turÁ kanÁ varaÁ 
bidragandeÁ orsakÁ till sämreÁ psykiskt välbefinnande.Á 
Då ärÁ resultatenÁ härÁ beläggÁ förÁ förskjutningseffekter  
av medieanvändningen.Á DetÁ villÁ sägaÁ attÁ detÁ inteÁ är 
medieanvändningenÁ iÁ sigÁ somÁ orsakarÁ sämreÁ psy-
kisktÁ välbefinnandeÁ menÁ denÁ kanÁ indirektÁ bidra tillÁÁ 
ohälsa genomÁ attÁ tränga undanÁ andra aktiviteterÁ ochÁ 
göromål somÁ ärÁ viktigaÁ förÁ välbefinnandet,Á såsomÁÁ 

Á

sova,Á äta,Á motionera.Á EnÁ annanÁ tolkningÁ ärÁ attÁ allaÁÁ 
tonåringarÁ –Á menÁ iÁ synnerhetÁ deÁ medÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ –Á prioriterarÁ medieanvändningÁÁ 
framförÁ annatÁ deÁ bordeÁ göra förÁ attÁ medieanvänd-
ningenÁ t.ex.Á ärÁ roligare,Á merÁ avkopplande,Á erbjuderÁÁ 
socialÁ gemenskapÁ ellerÁ någotÁ annatÁ manÁ saknarÁ iÁÁ 
sitt liv.Á IÁ valet mellanÁ att taÁ ituÁ medÁ läxorna,Á gåÁ ochÁÁ 
tränaÁ ellerÁ sittaÁ kvarÁ medÁ mobilenÁ ärÁ det lätt häntÁÁ 
att det sistaÁ alternativetsÁ lockelseÁ tarÁ överhanden.ÁÁ 
DåÁ ärÁ inteÁ medieanvändningen en orsakÁ tillÁ ohälsaÁÁ 
utanÁ kanÁ fungera somÁ enÁ mediatorÁ (mellanliggandeÁÁ 
variabel) genomÁ att erbjudaÁ eskapism,Á kompensa-

ÁtionÁ ochÁ olikaÁ möjligheterÁ att hanteraÁ tillvaron,Á s.k.ÁÁ 
ÁcopingÁ (seÁ t.ex.Á Kardefelt-WintherÁ 2014).Á EnÁ tredjeÁÁ 

tolkningÁ ärÁ attÁ svarenÁ inte först ochÁ främstÁ åter-
speglarÁ faktiska användarmönsterÁ utanÁ deÁ normerÁÁ 
somÁ omgerÁ medieanvändningen iÁ familjen och iÁ denÁÁ 
sociokulturellaÁ kontext manÁ leverÁ i.Á DåÁ handlarÁ detÁÁ 

ÁomÁ föreställningarÁ omÁ medieanvändningÁ somÁ onyt-
tig, slöseri med tidÁ och att detÁ finnsÁ andra viktigareÁÁ 
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ellerÁ”nyttigare”ÁaktiviteterÁmanÁbordeÁägnaÁmerÁtidÁ
åt –Áoavsett omÁmanÁfaktiskt redanÁharÁmotioneratÁÁ
ochÁgjortÁsina läxor denÁdagen.ÁGivet attÁviÁleverÁiÁenÁ
tidÁdärÁdetÁibland larmasÁganska högtÁomÁdigitalaÁÁ
mediersÁberoendeframkallandeÁegenskaper,ÁsocialaÁÁ
mediersÁytligaÁochÁutseendefixeradeÁinnehållÁosv.ÁÁ
kanÁmanÁsäga attÁmedieanvändningenÁblandÁungaÁÁ
idagÁärÁiÁvissÁmånÁstigmatiserad.ÁDetta stigma kanÁÁ
givetvisÁpåverkaÁhurÁrespondenternaÁserÁpåÁsinÁegenÁÁ
medieanvändningÁochÁhurÁdeÁbesvararÁfrågorÁomÁÁ
den.ÁÁ

 
  

Á

Á

6.1.11 Uppfattningar om att den egna 
medieanvändningen tar för mycket tid, 
lagom med tid, eller för lite tid 

DetÁ finnsÁ ytterligareÁ frågorÁ iÁ enkätenÁ somÁ ärÁ relatey-
radeÁ till medieanvändningensÁ förmåga attÁ ”uppa-
sluka tid”Á ochÁ konkurrera med andra sakerÁ manÁÁ 
ska,Á ellerÁ tyckerÁ att manÁ borde,Á göra.Á DessaÁ frågorÁÁ 
gällerÁ omÁ ungdomarna själva anserÁ attÁ deÁ ägnarÁ förÁÁ 
mycket tid,Á lagomÁ medÁ tidÁ ellerÁ förÁ liteÁ tidÁ åt olikaÁÁ 
medieaktiviteterÁ (tabell 49–57).ÁÁ

Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid 
eller för lite tid åt: 

        
      
         

       
    
      

      
       

        
       

 

 

     
 

 Tabell 49. Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid 28  31 

Lagom 60 51 

För lite tid 5  9 

Gör aldrig detta 8  9 

Flickor För mycket tid 10  13 

Lagom 41  39 

För lite tid 4 6 

Gör aldrig detta 44  43 

 Cramers V pojkar 0,080, flickor 0,056, samtliga 0,124 

IfrågaÁ omÁ att spelaÁ olikaÁ digitalaÁ spel ärÁ skillna-
dernaÁ små mellan pojkar och flickor medÁ 4Á ellerÁÁ 
flerÁ besvär,Á respektiveÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär,Á ochÁÁ 
sambandsmåttenÁ liggerÁ nära 0Á förÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ 
flickorÁ (tabell 49).Á NågraÁ fåÁ procentenheterÁ flerÁÁ 
blandÁ flickorna ochÁ pojkarna medÁ 4 eller flerÁ besvärÁ 
anserÁ attÁ deÁ läggerÁ förÁ mycketÁ tid på spelÁ medanÁÁ 
någotÁ fler av de medÁ 3 eller färre besvärÁ anser att deÁ 
spelarÁ ”lagom”.Á EftersomÁ drygt 40Á %Á avÁ flickornaÁÁ 

svararÁ attÁ deÁ aldrigÁ spelarÁ kanÁ manÁ ävenÁ titta på 
resultatenÁ baseradeÁ på endastÁ deÁ somÁ spelar,Á menÁÁ 
detÁ görÁ nästan ingenÁ skillnadÁ alls (CramersÁ VÁ poj-

ÁkarÁ 0,083,Á flickorÁ 0,072,Á samtligaÁ 0,070)15.ÁÁ
Ifråga omÁ attÁ läsa böckerÁ ochÁ tidningarÁ ärÁ detÁÁ 

ÁvanligasteÁ svaret blandÁ pojkarÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ 
”görÁ aldrigÁ detta”,Á följt avÁ ”förÁ liteÁ tid”Á (tabell 50).Á IÁÁ 

ÁövrigaÁ grupperÁ ärÁ det vanligasteÁ svaret istället ”förÁÁ 
liteÁ tid”,Á ochÁ skillnaderna mellanÁ grupperna ärÁ små.ÁÁ

15 Även för övriga medieaktiviteter blir det nästan ingen skillnad på sambandsmåttens styrka om de som svarat ”gör aldrig detta” utesluts ur analysen. 
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 Tabell 50. Böcker/tidningar? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid 2 0 

Lagom 22 24 

För lite tid 47  35 

Gör aldrig detta  30 41 

Flickor För mycket tid 2 5 

Lagom 27 22 

För lite tid  53 55 

Gör aldrig detta  19 18 

Cramers V pojkar 0,101, flickor 0,107, samtliga 0,069. 

ResterandeÁ frågorÁ omÁ tidenÁ ungdomarna ägnarÁ åtÁ 
olikaÁ medierÁ gällerÁ filmerÁ ochÁ tv-program,Á YouT ube, 
mobilenÁ ochÁ socialaÁ medierÁ (tabell 51–54).Á Det 
gemensamma mönstretÁ iÁ svarenÁ på dessa frågorÁ ärÁ 
attÁ pojkarÁ ochÁ flickorÁ med 4Á ellerÁ fler besvärÁ iÁ högreÁ 

ÁgradÁänÁövriga svararÁattÁdeÁägnarÁ”förÁmycketÁtid”ÁÁ
ÁÁåtÁmedieaktiviteterna.ÁSamtidigtÁsvararÁdeÁmedÁ3ÁÁ

ellerÁfärreÁbesvärÁiÁhögreÁgradÁÁ
Á”lagom” änÁövriga.ÁÁ
Á

 Tabell 51. Filmer/tv-program? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid 6 8 

Lagom 76  73 

För lite tid  9 7 

Gör aldrig detta  9 12 

Flickor För mycket tid 26 41 

Lagom 64 48 

För lite tid 8 7 

Gör aldrig detta 2 5 

 Cramers V pojkar 0,049, flickor 0,183, samtliga 0,211 
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 Tabell 52. Youtube? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid  30  35 

Lagom  63 61 

För lite tid  3 4 

Gör aldrig detta 4 0 

Flickor För mycket tid  34 45 

Lagom 61 51 

För lite tid 2 2 

Gör aldrig detta  3 2 

 Cramers V pojkar 0,079, flickor 0,104, samtliga 0,103 

 Tabell 53. Mobilen? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid 26  36 

Lagom 67 58 

För lite tid  3 6 

Gör aldrig detta 4 0 

Flickor För mycket tid 55 65 

Lagom 44  33 

För lite tid 1 1 

Gör aldrig detta 0 1 

 Cramers V pojkar 0,116, flickor 0,130, samtliga 0,179 

 Tabell 54. Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat)? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid 20  30 

Lagom 68 58 

För lite tid 6 5 

Gör aldrig detta 7 7 

Flickor För mycket tid  49 61 

Lagom 47  36 

För lite tid  3 2 

Gör aldrig detta 1 2 

 Cramers V pojkar 0,091, flickor 0,119, samtliga 0,193 

SammantagetÁ kanÁ manÁ säga attÁ sambandenÁ mellan 
det psykiskaÁ välbefinnandet ochÁ uppfattningarnaÁ 
omÁ hurÁ mycketÁ tidÁ manÁ ägnarÁ åtÁ medierÁ ärÁ ganska 
svaga.Á DeÁ övergripandeÁ mönstrenÁ gällandeÁ synenÁ 
på denÁ egna medieanvändningenÁ ärÁ såledesÁ ganska 

ÁÁlikartadeÁmellanÁdeÁsomÁmårÁförhållandevisÁbra ochÁÁ
ÁdeÁmedÁsämreÁpsykisktÁvälbefinnande.ÁLikvälÁfinnsÁÁ

detÁenÁnästanÁkonsekventÁskillnadÁpå så sättÁattÁdeÁÁ
ÁmedÁ3ÁellerÁfärreÁbesvärÁiÁhögreÁgradÁanserÁattÁdeÁÁ

ägnarÁlagomÁmedÁtidÁåtÁmedierÁmedanÁdeÁmedÁ4ÁÁ
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eller fler besvärÁ i högre grad är kritiskaÁ ellerÁ miss-
nöjdaÁ medÁ sin tidsanvändning.Á Antingen använderÁ 
manÁ medierÁ förÁ mycket (t.ex.Á socialaÁ medier) ellerÁÁ 
förÁ liteÁ (böckerÁ ochÁ tidningar).Á Samtidigt kanÁ manÁÁ 
notera ettÁ könsmönsterÁ på såÁ sättÁ attÁ pojkarÁ är merÁ 
självkritiskaÁ änÁ flickorÁ till tidenÁ deÁ ägnarÁ åt spel 
medanÁ flickorÁ ärÁ merÁ självkritiska änÁ pojkarÁ ifråga 
omÁ alla andra medier.ÁÁ 

ResultatenÁ harÁ olikaÁ tolkningsmöjligheter,Á påÁÁ 
liknandeÁ sättÁ somÁ ifråga omÁ ”HurÁ ofta händerÁ detÁÁ 
attÁ dinÁ medieanvändningÁ lederÁ tillÁ attÁ duÁ inteÁ görÁÁ 
vadÁ duÁ ska”.Á DetÁ kanÁ vara så attÁ vissa barnÁ harÁÁ 
svårareÁ attÁ avsluta enÁ medieaktivitetÁ deÁ hållerÁ på 
medÁ vilketÁ innebärÁ attÁ deÁ ägnarÁ medietÁ förÁ mycketÁ 
tidÁ iÁ relationÁ till andraÁ aktiviteter,Á vilket iÁ sinÁ turÁ kanÁ 
vara bidragandeÁ orsakÁ tillÁ sämreÁ psykisktÁ välbefin-
nande.Á Så kalladeÁ förskjutningseffekter.Á Det kanÁ ocksåÁ 
vara så attÁ barnÁ somÁ redanÁ harÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ harÁ svårareÁ attÁ avsluta enÁ medieak-
tivitet somÁ erbjuderÁ förströelseÁ ellerÁ underhållningÁ 
ochÁ attÁ detÁ därmedÁ ärÁ detÁ psykiska tillståndetÁÁ 
somÁ så attÁ säga orsakarÁ svårighetenÁ attÁ avsluta 
medieaktiviteten.Á EllerÁ såÁ visarÁ inteÁ resultatenÁ påÁÁ 
faktiskaÁ prioriteringsproblemÁ utanÁ påÁ normativaÁÁ 
föreställningarÁ omÁ vilkaÁ aktiviteter som ärÁ braÁ ochÁ 
dåliga.Á IÁ detÁ kulturella sammanhangÁ somÁ svenska 
barnÁ växerÁ uppÁ värderasÁ  bokläsningÁ högreÁ änÁ attÁÁ 

Á

Á

Á
Á

Á

Á

Á

använda sociala medierÁellerÁspela spelÁochÁdetta 
kanÁavspegla sigÁiÁungdomarnasÁsvar.ÁÁ

Samma fråga omÁhurÁungdomarna serÁpå sinÁÁ
tidsanvändningÁharÁställtsÁgällandeÁgöra läxorÁochÁÁ
skolarbeten,Áträffa kompisarÁsamtÁsporta,Áträna 
ellerÁmotioneraÁ(tabell 55–57).ÁDet vill sägaÁnågraÁÁ
aktiviteterÁsomÁkanÁbetraktasÁsomÁskyddsfaktorer.ÁÁ
Att lyckas i skolanÁvet viÁärÁenÁstarktÁbidragandeÁÁ
faktorÁtill bättreÁhälsaÁsenareÁiÁlivet ochÁatt ägnaÁÁ
tillräckligt medÁtidÁåt att göraÁläxorÁochÁskolar-
betenÁärÁen förutsättning för attÁlyckasÁiÁskolanÁÁ
(FolkhälsomyndighetenÁ2018b).ÁDet ärÁalltsåÁinget 
direktÁmåttÁpå framgångÁiÁskolanÁmenÁdetÁkanÁÁ
betraktasÁsomÁenÁ

SvarenÁvisar att blandÁflickorÁochÁpojkarÁmed 3ÁÁ
ellerÁfärreÁbesvärÁanserÁdeÁflesta attÁdeÁägnarÁlagomÁÁ
medÁtidÁåt läxorÁochÁskolarbetenÁ(tabell 55).ÁMenÁÁ
blandÁflickor ochÁpojkarÁmed 4 eller flerÁbesvär ärÁÁ
detÁungefärÁlika stora andelarÁsomÁsvararÁ”förÁliteÁÁ
tid”ÁsomÁ”lagom”.ÁSjälvkritikenÁifrågaÁomÁläxorÁochÁÁ
skolarbetenÁärÁalltså störreÁblandÁtonåringarÁmed 
sämreÁpsykiskt välbefinnande.ÁSärskilt blandÁflick-
ornaÁärÁdet stor skillnadÁmellanÁde medÁ3 ellerÁfärreÁÁ
besvärÁochÁdeÁmedÁ4ÁellerÁfler.ÁÁ

Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid 
eller för lite tid åt: 

indikator.16ÁÁ

 Tabell 55. Läxor/skolarbeten? (%) 

3 eller färre besvär  4 eller fler besvär  

Pojkar För mycket tid 6 3  

Lagom 57 47 

För lite tid 33  45 

Gör aldrig detta 5 6 

Flickor För mycket tid 9  10 

Lagom 61 44 

För lite tid 28 43  

Gör aldrig detta 2 2 

Cramers V pojkar 0,094, flickor 0,172, samtliga 0,133  

NärÁ fråganÁ gällerÁ kompisarÁ svararÁ deÁ flesta  
”lagom”,Á menÁ detÁ ärÁ likvälÁ störreÁ andelarÁ blandÁÁ 
flickor och pojkarÁ medÁ 3 eller färre besvär somÁÁ 
svararÁ ”lagom”, medanÁ ”förÁ liteÁ tid” förekommer iÁ 
högreÁ gradÁ bland deÁ med 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ  

(tabell 56).ÁÄven ifrågaÁom sport,Áträning ochÁÁ
motionÁåterkommerÁdenna skillnad mellanÁdeÁmedÁÁ
3ÁellerÁfärreÁbesvärÁrespektiveÁ4ÁellerÁflerÁbesvärÁÁ

Á (tabell 57).ÁÁ

16 På frågan Om du tänker på din fritid, hur ofta brukar du läsa läxor/annat skolarbete finns ett samband mellan att ha 4 eller fler besvär och 
mer sällan läsa läxor bland pojkar, men inte bland flickor. Bland pojkar med 3 eller färre besvär brukar 78 % göra läxor varje dag eller några 
gånger i veckan. Motsvarande andel bland de med 4 eller fler besvär är 58 %. (Cramers V pojkar 0,181, flickor 0,058). 

https://indikator.16
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 Tabell 56. Kompisar? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid 6 5 

Lagom  59 45 

För lite tid  33 40 

Gör aldrig detta 2  9 

Flickor För mycket tid 4 6 

Lagom 61 47 

För lite tid  33  43 

Gör aldrig detta 2 4 

 Cramers V pojkar 0,160, flickor 0,136, samtliga 0,129 

Tabell 57. Sport/träning/motion? (%)  

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar För mycket tid 8 6 

Lagom 57 26 

För lite tid  31  53 

Gör aldrig detta 5 14 

Flickor För mycket tid 4  3 

Lagom 56  33 

För lite tid  35 54 

Gör aldrig detta 5  9 

 Cramers V pojkar 0,226, flickor 0,232, samtliga 0,239 

SvaretÁ lagomÁ förekommerÁ iÁ betydligtÁ högreÁ grad 
blandÁ de medÁ 3 eller färre besvär,Á medanÁ ”förÁ liteÁÁ 
tid”Á förekommerÁ iÁ betydligtÁ högreÁ gradÁ blandÁ deÁÁ 
medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvär.Á BlandÁ pojkarÁ ochÁ flickorÁ medÁ 
3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ anserÁ drygtÁ 30Á %Á attÁ deÁ ägnarÁ förÁ 
liteÁ tidÁ åt sport, träning och motion – motsvaran-
deÁ andelÁ blandÁ deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ ärÁ drygtÁÁ 
50Á %Á (tabell 57).Á Det ärÁ här,Á ifrågaÁ omÁ motionÁ ochÁÁ 
träning,Á manÁ finnerÁ deÁ starkasteÁ sambandenÁ mel-
lan uppfattningen omÁ vilken tidÁ manÁ ägnarÁ åt en 
aktivitetÁ ochÁ detÁ psykiskaÁ välbefinnandet.Á Sambant-
det mellanÁ ”självkritik”Á ochÁ sämreÁ psykiskt välbe-
finnandeÁ ärÁ alltså starkareÁ närÁ detÁ gällerÁ motionÁ änÁ 
närÁ detÁ gällerÁ olikaÁ medieaktiviteter,Á kompisarÁ ellerÁ 
läxläsning.ÁÁ

NärÁ detÁ gällerÁ faktorerÁ somÁ ärÁ kända somÁ posi-
tiva förÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ ärÁ detÁ såledesÁ 
störreÁ andelarÁ somÁ svararÁ attÁ deÁ ägnarÁ för lite  tid  
åtÁ aktiviteterna ifråga,Á bådeÁ bland deÁ med gottÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁ deÁ medÁ sämreÁ psy-
kisktÁ välbefinnandeÁ menÁ särskiltÁ iÁ denÁ sistnämnda 

kategorin.Á På samma sättÁ somÁ tidigareÁ erbjuderÁÁ 
resultatenÁ flerÁ olikaÁ tolkningsmöjligheter.Á DeÁ kanÁÁ 
avspegla denÁ faktiska tidsanvändningenÁ ochÁ reella 
ÁprioriteringsproblemÁ somÁ ungdomarnaÁ brottasÁÁ 
Ámed.Á OchÁ iÁ så fallÁ kanÁ förÁ mycketÁ medieanvändningÁÁ 
menÁ förÁ liteÁ tidÁ till motion,Á vännerÁ ochÁ skolarbeteÁÁ 
varaÁ antingenÁ orsakerÁ ellerÁ konsekvenser.Á DetÁ ärÁÁ 
käntÁ attÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ kanÁ medföra 
attÁ individenÁ drarÁ sigÁ undanÁ sociala sammanhangÁÁ 
ochÁ fårÁ svårtÁ attÁ aktivera sigÁ varmedÁ medierÁ kanÁÁ 
bliÁ detÁ individenÁ drarÁ sigÁ undanÁ till.Á SamtidigtÁ kanÁÁ 
resultatenÁ ävenÁ avspegla deÁ iÁ samhälletÁ rådandeÁÁ 

ÁvärderingarnaÁ gällandeÁ motionÁ ochÁ träning,Á ett rikt 
ÁsocialtÁ liv,Á skolarbeteÁ ochÁ medieanvändning.Á San-
noliktÁ liggerÁ sanningen någonstansÁ däremellan.ÁÁ 

Men kan man sägaÁ någontingÁ merÁ omÁ vilken 
ÁfaktorÁ somÁ vägerÁ tyngst:Á denÁ reella tidsanvänd-l

ningenÁ ellerÁ andra tänkbara faktorer?Á IÁ ochÁ medÁ attÁÁ 
undersökningen harÁ information omÁ hurÁ oftaÁ och 
hurÁ mycketÁ tidÁ enÁ vanligÁ dagÁ somÁ respondenterna 
använderÁ olika medierÁ (enligtÁ derasÁ självskattning)ÁÁ 
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kanÁ manÁ testa sambandenÁ mellanÁ dessa variablerÁ 
och respondenternasÁ uppfattningarÁ omÁ huruvidaÁ 
deÁ ägnarÁ medierna förÁ mycket/lagom/förÁ liteÁ tid.Á 
Det vill sägaÁ att manÁ testarÁ sambandet mellanÁ denÁ 
faktiskaÁ tidsanvändningen och uppfattningarnaÁÁ 
omÁ densamma.Á EftersomÁ variablerna byggerÁ på 
självskattningarÁ ochÁ uppfattningarÁ kanÁ deÁ inteÁÁ 
betraktasÁ somÁ exaktaÁ måttÁ ochÁ testenÁ levererarÁ inte
några enkla svarÁ på frågan,Á menÁ deÁ kanÁ åtminstone
pekaÁ utÁ en riktning.ÁÁ

DeÁ medieaktiviteterÁ viÁ harÁ informationÁ omÁÁ 
respondenternasÁ användningÁ av,Á och somÁ ärÁ nä-
raliggandeÁ frågorna omÁ respondenternasÁ uppfatt-
ningarÁ omÁ medieanvändningen,Á ärÁ läsaÁ böckerÁ och 
tidningar,Á spelaÁ spel,Á tittaÁ påÁ filmÁ ochÁ tv-program,Á 
använda sociala medier,Á använda mobilen,Á titta på 
klippÁ påÁ t.ex.Á YouTube.Á TestasÁ sambandet mellanÁ 
den tid  somÁ respondenterna svararÁ attÁ deÁ ägnarÁ åtÁ 
läsningÁ enÁ vanligÁ dagÁ ochÁ omÁ deÁ anserÁ sigÁ ägna förÁ 
mycket/lagom/förÁ liteÁ tid/görÁ aldrigÁ dettaÁ visarÁ re-
sultatetÁ på måttliga tillÁ starka samband.Á FrånÁ Pear-
sonsÁ 0,314Á (blandÁ flickorÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär) 
till 0,499Á (blandÁ flickorÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvär).Á För
pojkarna liggerÁ sambandsmåttenÁ däremellan.Á DenÁ 
tidÁ somÁ respondenternaÁ uppgett att deÁ faktiskt 
ägnarÁ åtÁ attÁ läsa böckerÁ ochÁ tidningarÁ harÁ alltså ettÁ 
måttligt till starkt sambandÁ medÁ omÁ respondenten

ÁanserÁ sigÁ ägna förÁ mycket/lagom/förÁ liteÁ tidÁ åtÁ läs-
ÁningÁ (ellerÁ omÁ deÁ aldrigÁ läser).Á EftersomÁ läsaÁ böckerÁÁ 

Á ochÁ tidningarÁ på sinÁ fritidÁ sällanÁ skerÁ så många 
ÁtimmarÁ perÁ dagÁ kanÁ manÁ ävenÁ testa sambandetÁÁ 

medÁ variabelnÁ somÁ mäterÁ hur ofta  respondenternaÁÁ 
läser:Á dagligen,Á några gångerÁ iÁ veckan,Á enÁ gångÁ iÁÁ 
veckan,Á merÁ sällanÁ ellerÁ aldrig.Á SambandenÁ blirÁ då 

 ÁÁstarkareÁ ochÁ varierarÁ mellanÁ 0,468Á (pojkarÁ medÁ 4ÁÁ 
 ÁÁeller fler besvär)Á och 0,606Á (flickor medÁ 4Á ellerÁ flerÁÁ 

besvär).Á AnnorlundaÁ uttryckt kanÁ manÁ sägaÁ att 
respondenternasÁ uppfattningarÁ omÁ sin läsningÁ för-
klarasÁ tillÁ ganska storÁ delÁ avÁ derasÁ faktiska läsvanor.ÁÁ 
MenÁ läsvanornaÁ förklararÁ inteÁ allt.Á Oavsett omÁ manÁÁ 
beaktarÁ hurÁ ofta deÁ läserÁ ellerÁ hurÁ många timmarÁÁ 

ÁperÁ dagÁ deÁ läserÁ måsteÁ det till ytterligareÁ faktorerÁÁ 
förÁ att till fulloÁ förklaraÁ varförÁ respondenternaÁ harÁÁ 

Á deÁ uppfattningarÁ deÁ harÁ omÁ sin läsning.ÁÁ 
Á TestasÁ sambandenÁ mellanÁ denÁ tidÁ somÁ respon-
Ádenterna uppgerÁ attÁ deÁ ägnarÁ åtÁ spel,Á sociala medi-

er,Á film/tv-program,Á mobilenÁ ochÁ klippÁ påÁ YouTubeÁÁ 
medÁ derasÁ uppfattningarÁ omÁ huruvida deÁ ägnarÁÁ 
förÁ mycket/lagom/förÁ liteÁ tidÁ åtÁ dessa medieakti-

 ÁÁviteterÁ blirÁ resultatenÁ oftast näraliggandeÁ läsning,ÁÁ 
ÁmenÁ medÁ störreÁ skillnaderÁ mellanÁ deÁ svagasteÁ ochÁÁ 

starkasteÁ korrelationsmåttenÁ iÁ deÁ olika grupperna 
Á(tabell 58).ÁÁ 

 ÁÁ

Tabell 58. Svagast och starkast samband mellan tid ägnad åt medieaktiviteter och  
uppfattningar om de ägnar för mycket/lagom/för lite tid åt medieaktiviteterna (Pearsons r) 

Medieaktivitet Svagast samband Starkast samband 

Läsa böcker och tidningar 0,314 (F 3 eller färre)B   0,499 (F 4 eller fler) 

Spela spel 0,153 (P 4 eller fler)   0,363 (F 3 eller färre) 

 Titta på film/tv-program 0,167 (P 4 eller fler)   0,387 (P 3 eller färre) 

Använda sociala medier 0,207 (F 4 eller fler)   0,500 (P 3 eller färre) 

Använda mobilen 0,114 (F 4 eller fler)   0,455 (P 3 eller färre) 

 Titta på klipp på t.ex. YouTubeC 0,090 (P 4 eller fler)   0,381 (F 3 eller färre) 

B F = flickor, P = pojkar 

C  Frågorna om YouTube är inte helt samstämmiga vilket kan medföra svagare samband när de korskörs. Frågorna gäller å ena sidan hur mycket  
 tid de ägnar åt att titta på klipp på tex. YouTube och å andra sidan om de ägnar för mycket/lagom/för lite tid åt YouTube. På YouTube kan man  
 göra mer än titta på klipp varför man alltså kan vänta sig svagare samband mellan variablerna. I undersökningen finns även frågan om de  
 följer några kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller liknande (ja/nej). Testas sambanden mellan denna variabel och  
 variabeln som anger hur de ser på sin YouTube-tid visar resultaten på måttlig styrka, mellan 0,200 och 0,336. Större andelar av de som  
 svarar att de följer någon kanal anser att de ägnar för mycket tid åt YouTube, jämfört med de som inte följer någon kanal. Detta gäller både  
 pojkar och flickor, oavsett deras psykiska välbefinnande. Att följa någon kanal/videobloggare på YouTube, Twitch eller liknande verkar alltså  
 medföra en större sannolikhet för att barnet ska tycka att det använder YouTube för mycket. Sambanden mellan att följa någon kanal/video-   
 bloggare och det psykiska välbefinnandet är mycket svagt bland både pojkar (Cramers V 0,078) och flickor (0,048). Över 80 % a v  
 tonåringarna följer någon kanal/videobloggare men det är några procentenheter fler bland de med 4 eller fler besvär än bland de med  
 3 eller färre besvär. 
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KolumnenÁ till högerÁ iÁ tabell 58Á visarÁ påÁ måttligaÁ till 
starka sambandÁ mellanÁ denÁ faktiska medieanvänd-
ningen (iÁ tid)Á och respondenternasÁ uppfattningarÁÁ 
omÁ sinÁ medieanvändning.Á EnÁ slutsatsÁ manÁ därmedÁ 
kanÁ dra ärÁ attÁ detÁ iÁ vissa grupperÁ avÁ tonåringarÁÁ 
finnsÁ enÁ relativtÁ godÁ överensstämmelseÁ mellanÁ hurÁ 
mycketÁ manÁ använderÁ medierÁ ochÁ huruvida deÁÁ 
bedömerÁ att det ärÁ förÁ mycket/lagom/förÁ lite.Á DettaÁ 
ärÁ förväntadeÁ ochÁ logiska resultat.Á SamtidigtÁ visarÁ 
högerkolumnenÁ attÁ denÁ faktiska medieanvänd-
ningenÁ inteÁ förklararÁ allt,Á utanÁ attÁ andra faktorerÁÁ 
också spelarÁ in.Á EnÁ andra slutsatsÁ manÁ kanÁ dra ärÁÁ 
attÁ detÁ iÁ vissa grupperÁ blandÁ tonåringarna finnsÁÁ 
betydligtÁ svagareÁ sambandÁ mellanÁ denÁ faktiska 
medieanvändningenÁ (iÁ tid)Á ochÁ huruvida deÁ anserÁ 
detÁ varaÁ för mycket/lagom/för lite. OchÁ deÁ ungdoa-
marÁ därÁ sambandenÁ ärÁ svagastÁ ärÁ deÁ medÁ 4Á ellerÁÁ 
fler besvär (undantagenÁ läsning).Á Med detta ärÁÁ 
detÁ inteÁ sagtÁ attÁ sambandenÁ alltid ärÁ svaga blandÁÁ 
deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ menÁ resultatenÁ påvisarÁÁ 
en tendensÁ somÁ stämmer till eftertanke. FörstÁ skaÁÁ 
nämnasÁ attÁ detÁ iÁ materialetÁ finnsÁ tonåringarÁ somÁÁ 
svaratÁ attÁ deÁ tyckerÁ attÁ deÁ ägnarÁ förÁ liteÁ tid åtÁ spelÁÁ 
trotsÁ attÁ deÁ spelarÁ flera timmarÁ omÁ dagen.Á Svaga 
sambandÁ kanÁ alltså betyda attÁ manÁ villÁ ägna ännuÁ 
merÁ tid åtÁ någotÁ man redan görÁ väldigt mycket av.Á IÁ 
deÁ flestaÁ fall innebärÁ dockÁ missnöjet att manÁ anserÁ 
sigÁ göraÁ något förÁ mycket,Á trotsÁ att medieanvänd-
ningenÁ liggerÁ påÁ enÁ måttligÁ nivå.Á ÄrÁ detÁ så attÁ deÁÁ 

medÁ 4Á ellerÁ fler besvär är merÁ missnöjdaÁ med sinÁÁ 
medieanvändningÁ förÁ attÁ deÁ använderÁ medierna på 
sättÁ somÁ inteÁ ärÁ braÁ för dem? ÄrÁ detÁ alltsåÁ innehållet  

Ái filmer,Á tv-program,Á klippÁ ochÁ sajter,Á vad man gör  påÁÁ 
mobilen,Á vilkaÁ personerÁ manÁ följerÁ ellerÁ harÁ kontakt 

ÁmedÁ påÁ socialaÁ medierÁ somÁ missnöjet egentligenÁÁ 
gäller,Á snarareÁ änÁ tidenÁ iÁ sig?Á EllerÁ ärÁ detÁ snarareÁÁ 

ÁdetÁ sämreÁ psykiska välbefinnandetÁ somÁ föranlederÁÁ 
ÁmissnöjetÁ medÁ medieanvändningen,Á på så sättÁ attÁÁ 

detÁ mesta kanÁ te sig meningslöstÁ när manÁ inteÁ mårÁÁ 
såÁ bra?Á EllerÁ ärÁ det möjligenÁ sociokulturellaÁ faktorerÁÁ 
–Á t.ex.Á medierelateradeÁ normerÁ –Á somÁ påverkarÁ allaÁÁ 
tonåringar,Á menÁ särskiltÁ deÁ medÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnande,Á attÁ vara merÁ missnöjda medÁ sinÁÁ 

ÁmedieanvändningÁ änÁ vad detÁ kanskeÁ finnsÁ fogÁ för?Á 
Även tvåÁ av deÁ faktorer som kan haÁ positivÁÁ 

inverkanÁ på detÁ psykiska välbefinnandetÁ kanÁÁ 
testasÁ på liknandeÁ sättÁ somÁ medieanvändningen.ÁÁ 
IÁ undersökningen harÁ viÁ frågorÁ omÁ bådeÁ hur ofta  
(dagligen,Á några gångerÁ iÁ veckan,Á enÁ gångÁ iÁ veckan,ÁÁ 
merÁ sällanÁ ellerÁ aldrig) ochÁ hur länge de  på sin fritid  
en  vanlig  dag  brukarÁ tränaÁ ellerÁ motioneraÁ respek-
tiveÁ träffa kompisar.Á SambandenÁ mellanÁ denÁ tid enÁÁ 
vanligÁ dagÁ respondenterna ägnarÁ åtÁ träningÁ ellerÁÁ 

Áträffa kompisarÁ ochÁ huruvida deÁ uppfattarÁ attÁ detÁÁ 
ÁärÁ förÁ lite/lagom/förÁ mycket tidÁ liggerÁ påÁ måttligÁ till 

ÁstarkÁ nivå,Á ungefärÁ somÁ förÁ medieaktiviteterna.Á VadÁÁ 
gällerÁ träningÁ ochÁ motionÁ ärÁ dockÁ sambandsmåttenÁÁ 
generelltÁ starkareÁ änÁ förÁ alla andra aktiviteter.ÁÁ

 
Tabell 59. Svagast och starkast samband mellan tid ägnad åt träning/motion samt kompisar och 
uppfattningar om de ägnar för mycket/lagom/för lite tid/gör aldrig detta (Pearsons r) 

 

Aktivitet Svagast samband Starkast samband 

Träna eller motionera 0,380 (P 3 eller färre)  0,529 (F 3 eller färre)  

Träffa kompisar, hemma hos varandra 
eller ute, men inte på nätet 

0,295 (F 3 eller färre)  0,393 (F 4 eller fler)  

EftersomÁ bådeÁ träffaÁ kompisarÁ ochÁ träna/motioneraÁ 
ärÁ aktiviteterÁ som manÁ kanske inteÁ görÁ fleraÁ timmarÁ 
omÁ dagenÁ ärÁ detÁ rimligtÁ attÁ ävenÁ testa sambandetÁÁ 
medÁ variablerna somÁ svararÁ på hur  ofta  responden-
ternaÁ görÁ dessaÁ aktiviteterÁ (tabell 60).Á FörÁ bådaÁ akti-
viteternaÁ ökarÁ dåÁ sambandsmåttenÁ generellt,Á menÁ iÁ 
synnerhetÁ gällandeÁ träningÁ och motion.Á MedÁ undan-
tagÁ förÁ pojkarÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ (därÁ sambands-
måttet ärÁ näraÁ 0,3) liggerÁ det överÁ 0,6Á iÁ allaÁ grupper.Á 
Detta innebärÁ attÁ deÁ starkasteÁ sambandenÁ mellanÁÁ 
hurÁ ofta,Á och hur mycket tid, manÁ ägnarÁ sigÁ åt enÁ ak-
tivitetÁ och huruvidaÁ man anser det vara för mycket/Á
lagom/förÁ liteÁ gällerÁ träningÁ ochÁ motion.Á DeÁ faktiskaÁ 
motionsvanorna harÁ såledesÁ högreÁ förklaringskraftÁ 

ÁänÁ deÁ faktiska medievanorna förÁ vilka uppfattningarÁÁ 
ÁungdomarnaÁ harÁ omÁ sin tidsanvändning.Á Och om-

väntÁ harÁ andra (okända)Á faktorerÁ störreÁ inverkanÁ påÁÁ 
ungdomarnasÁ uppfattningarÁ omÁ sinÁ medieanvänd-
ning,Á än påÁ uppfattningarnaÁ omÁ sin träning.Á DessaÁÁ 

Áresultat ärÁ rimliga,Á givet att det iÁ frågaÁ omÁ träningÁÁ 
och motion finnsÁ allmännaÁ rekommendationerÁ ochÁÁ 
riktlinjerÁ somÁ man kan jämföraÁ sinaÁ motionsvanorÁÁ 

Ámed,Á vilket detÁ inteÁ görÁ ifrågaÁ om medievanor. NärÁ ärÁÁ 
förÁ mycket faktiskt förÁ mycket?Á TolkningsutrymmetÁÁ 
–Á utrymmet förÁ olikaÁ individuellaÁ ochÁ sociokulturellaÁÁ 

ÁuppfattningarÁ ochÁ värderingarÁ –Á ärÁ helt enkelt störreÁÁ 
Áifråga omÁ medieanvändning.ÁÁ 

Á
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Tabell 60. Svagast och starkast samband mellan”hur ofta brukar du” träna/motionera samt träffa kompisar 
och uppfattningar om de ägnar för mycket/lagom/för lite tid/gör aldrig detta (Pearsons r) 

Aktivitet Svagast samband Starkast samband 

Träna eller motionera 0,297 (P 4 eller fler)  0,656 (F 4 eller fler)  

Träffa kompisar, hemma hos varandra 
eller ute, men inte på nätet  

0,271 (P 4 eller fler)  0,522 (F 4 eller fler)  

Vilka slutsatserÁ kanÁ då drasÁ omÁ manÁ återknyterÁÁ 
till deÁ resultat,Á ochÁ resonemang,Á somÁ föranleddeÁÁ 
testenÁ avÁ sambandenÁ mellanÁ denÁ faktiska tidsan-
vändningen ochÁ tonåringarnasÁ uppfattningarÁ omÁÁ 
sin tidsanvändningÁ förÁ medier,Á motion och vänner?Á 
DeÁ övergripandeÁ mönstrenÁ gällandeÁ tonåringarnasÁ 
uppfattningarÁ omÁ den egnaÁ medieanvändningen 
visadeÁ sigÁ vara ganska likartadeÁ iÁ olika grupper,ÁÁ 
menÁ likvälÁ framträddeÁ enÁ nästanÁ konsekventÁÁ 
skillnadÁ påÁ såÁ sätt att deÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁÁ 
iÁ högreÁ grad anserÁ attÁ deÁ ägnarÁ lagomÁ medÁ tid åtÁÁ 
medierÁ medanÁ deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ iÁ högreÁÁ 
gradÁ ärÁ kritiska ellerÁ missnöjda medÁ sinÁ tidsan-
vändning.Á Testen avÁ sambanden visarÁ attÁ detÁ finnsÁ 
måttligaÁ till starkaÁ sambandÁ mellanÁ tonåringarnasÁ 
uppfattningarÁ ochÁ derasÁ faktiska tidsanvändning,ÁÁ 
så tillÁ vissÁ delÁ förklarasÁ missnöjetÁ medÁ denÁ egna 
tidsanvändningenÁ avÁ vadÁ manÁ faktisktÁ gör.Á MenÁÁ 
vadÁ man faktisktÁ gör förklarar inteÁ alltÁ –Á ochÁ detÁ harÁ 
svagareÁ förklaringskraftÁ bland deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁÁ 
besvär,Á änÁ blandÁ deÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär.Á Att deÁÁ 
medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ tenderarÁ varaÁ merÁ missnöjdaÁ 
medÁ sinÁ tidsanvändningÁ förklarasÁ alltså inteÁ heltÁÁ 
av hur deÁ faktiskt använder sin tid, utanÁ missnöjetÁ 
måsteÁ också beroÁ på andra faktorer.Á Dessa andra,ÁÁ 
okända faktorerÁ harÁ störreÁ inverkanÁ på uppfatt-
ningarna blandÁ deÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ änÁ blandÁ 
deÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär.ÁÁ 

MöjligenÁ skulleÁ det kunnaÁ handlaÁ omÁ olikaÁÁ 
omständigheterÁ iÁ livetÁ somÁ föranlederÁ såvälÁ detÁÁ 
sämreÁ psykiskaÁ välbefinnandet somÁ ett störreÁ mått 
av självkritikÁ och missnöjeÁ med hur man använ-
derÁ sinÁ tid.Á Alltså faktorerÁ (omständigheter)Á somÁÁ 
liggerÁ utanförÁ denna undersökningsÁ räckviddÁ menÁ 
harÁ storÁ betydelseÁ förÁ detÁ psykiskaÁ välbefinnandet.Á 
DetÁ skulleÁ också kunnaÁ handla omÁ normerÁ ochÁ attÁÁ 
personerÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁÁ 
merÁ självkritiskaÁ ifrågaÁ omÁ att levaÁ uppÁ till normer.Á 
KanskeÁ särskiltÁ på ettÁ områdeÁ –Á medieanvändningÁ 
–Á därÁ detÁ saknasÁ objektivaÁ kriterierÁ ochÁ evidens? 

TonåringarÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnan-
deÁ anserÁ såledesÁ iÁ högreÁ grad änÁ deÁ medÁ bättreÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ attÁ derasÁ medieanvändningÁ 
påverkarÁ derasÁ sömnÁ negativt ochÁ lederÁ till att deÁÁ 
inte görÁ andra sakerÁ som de skaÁ ellerÁ borde göra. DeÁ 
ärÁ dessutomÁ mer missnöjda medÁ hurÁ mycketÁ tid deÁ 

läggerÁ på sinÁ medieanvändningÁ ochÁ hurÁ liteÁ tidÁ deÁÁ 
läggerÁ påÁ läxläsningÁ och,Á iÁ synnerhet,Á träningÁ och 
motionÁ –Á ett missnöjeÁ somÁ inteÁ till fulloÁ låterÁ sigÁÁ 
förklarasÁ avÁ derasÁ (självskattade)Á faktiska tidsan-d

Ávändning.Á Även omÁ tonåringarÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁÁ 
Ábesvär generellt tenderarÁ att ägnaÁ något merÁ tidÁ åtÁÁ 

medieanvändningÁ jämförtÁ medÁ tonåringarÁ medÁ 3ÁÁ 
ellerÁ färreÁ besvärÁ ärÁ alltsåÁ inteÁ dettaÁ iÁ sigÁ tillräckligt 
förÁ attÁ förklara derasÁ högreÁ gradÁ avÁ missnöjeÁ ellerÁÁ 
självkritik.ÁÁ

6.1.12 Medierelaterade konflikter i hemmet 
Á
Á

Á

Á

Á

Á

Á
Á

Á
Á

Á

Á
Á

MedieanvändningÁkanÁinteÁbara föranleda miss-
nöjeÁmedÁsittÁegetÁagerandeÁutanÁkanÁävenÁvara 
grundÁför missnöjeÁoch konflikterÁmed andra. IÁÁ
mångaÁfamiljerÁuppstårÁkonflikterÁmellanÁbarnÁochÁÁ
föräldrarÁomÁbarnensÁmedieanvändning.ÁIÁUngar 
&ÁmedierÁ2019ÁställdesÁfrågorÁomÁbarnenÁbrukarÁÁ
bliÁosamsÁmed sina föräldrarÁomÁhur lång tid deÁÁ
tittarÁpå filmer/tv-program,ÁhurÁlångÁtidÁdeÁspelarÁÁ
datorspel/tv-spel/mobilspel/spelÁpåÁsurfplatta,ÁhurÁÁ
långÁtidÁdeÁanvänderÁinternetÁellerÁhurÁlångÁtidÁdeÁÁ
använderÁmobilen.ÁSamma frågorÁställdesÁrörandeÁÁ
vilka filmer/tv-programÁdeÁtittarÁpå,Ávilka spelÁdeÁÁ
spelar,Ávad de gör påÁinternet eller vadÁdeÁgör påÁÁ
mobilen.ÁResultatenÁvisadeÁatt konflikterÁrörandeÁÁ
hur mycket tid barnenÁägnarÁåtÁolika medierÁoftareÁärÁÁ
källorÁtill konflikterÁänÁmedieinnehållet,ÁellerÁvad de 
gör medÁmedierna.ÁKonflikterÁärÁvanligareÁiÁålders-
gruppenÁ9–12ÁänÁblandÁtonåringarna (somÁstuderasÁÁ
här).ÁFlest konflikterÁi tonåren rörÁhurÁlångÁtid deÁÁ
använderÁmobilen (Ungar &Ámedier 2019).ÁEftersomÁÁ
konflikterÁiÁhemmet (oavsett orsak) skulleÁbådeÁÁ
kunna bidra till, ochÁorsakas av,ÁsämreÁpsykisktÁÁ
välbefinnandeÁharÁsambandenÁmellanÁmedierelate-
radeÁkonflikterÁochÁtonåringarnasÁpsykiska välbe-
finnandeÁundersökts.ÁÁ

Jämförs barn medÁ3 eller färreÁbesvär med barnÁÁ
medÁ4ÁellerÁflerÁbesvärÁkvarstårÁkonfliktmönstret 
iÁbåda gruppernaÁpåÁsåÁsätt att tiden deÁägnarÁåtÁÁ
medierna,ÁoftareÁänÁinnehålletÁellerÁvadÁdeÁgörÁÁ
medÁmedierna,ÁärÁföremålÁförÁkonflikt.ÁTid ärÁalltså 
detÁföräldrarÁochÁbarnÁoftastÁbråkarÁomÁnärÁdetÁÁ
gällerÁmedieanvändning,Áoavsett barnensÁpsykiskaÁÁ
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välbefinnande.Á MenÁ andelarna somÁ harÁ mediere-
lateradeÁ konflikterÁ iÁ hemmetÁ ärÁ konsekventÁ högreÁÁ 
blandÁ barnÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ änÁ blandÁ barnÁÁ 
medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär.Á DettaÁ gällerÁ såväl pojkarÁÁ 
somÁ flickor. BlandÁ pojkar medÁ 4 eller flerÁ besvärÁÁ 
förekommerÁ mestÁ konflikterÁ relateradeÁ tillÁ hurÁ långÁ 
tidÁ deÁ spelarÁ spel (43Á %) följt avÁ hurÁ långÁ tidÁ deÁÁ 
använderÁ mobilenÁ (30Á %).Á BlandÁ flickorÁ medÁ 4Á ellerÁ 
flerÁ besvärÁ förekommerÁ mestÁ konflikterÁ relateradeÁ 
till hurÁ långÁ tidÁ deÁ använderÁ mobilenÁ (40Á %) följt avÁ 
hurÁ långÁ tidÁ deÁ använderÁ internet (25Á %) ochÁ tittarÁ 
påÁ filmerÁ ellerÁ tv-programÁ (23Á %).ÁÁ 

DeÁ starkasteÁ sambandenÁ mellanÁ detÁ psykiska 
välbefinnandet ochÁ konflikterÁ förÁ pojkarÁ gällerÁ hurÁ 
långÁ tidÁ deÁ tittarÁ på filmerÁ ochÁ tv-programÁ samtÁÁ 

Á

spelarÁ spel (tabell 61).Á Det ärÁ alltsåÁ ifrågaÁ omÁ dessaÁÁ 
medieaktiviteterÁ somÁ skillnadenÁ mellanÁ deÁ medÁÁ 
sämreÁ respektiveÁ bättreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁÁ 
somÁ störst.Á FörÁ flickorÁ gällerÁ det vilkaÁ filmerÁ ellerÁÁ 
tv-program deÁ serÁ (tabellÁ 62) och vadÁ deÁ gör påÁ in-

ÁternetÁ ellerÁ mobilen.Á FörÁ flickorÁ medÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ blirÁ såledesÁ vad de gör  medÁ mediernaÁÁ 

ÁiÁ högreÁ gradÁ källorÁ till konflikterÁ iÁ hemmet,Á jämfört 
medÁ flickorÁ medÁ bättreÁ psykiskt välbefinnande.ÁÁ 

ÁSammantagetÁ ärÁ såledesÁ tidenÁ ungdomarna ägnarÁÁ 
Áåt olikaÁ medierÁ oftast föremål förÁ konflikt blandÁÁ 

bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickor,Á oavsett psykiskt välbefin-
nande,Á menÁ vadÁ deÁ tittarÁ påÁ ochÁ gör med mediernaÁÁ 

ÁärÁ iÁ relativt högreÁ gradÁ källaÁ till konflikterÁ iÁ familjerÁÁ 
medÁ flickorÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvär.ÁÁ 

   
   
   
  

   
        

     
        

   
      

    
     

     
        

    
        

       
    

       

 
Tabell 61. Brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med bli osams om hur lång tid du spelar spel? 
Endast användare. (%) 

Kön 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär  

Pojkar Ja 28 43  

Flickor Ja 11 16 

Pearsons r pojkar 0,111, flickor 0,060  

Tabell 62. Brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med bli osams om vilka filmer/tv-program du 
tittar på? Endast användare. (%)  

 

Kön 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär  

Pojkar Ja 5 7 

Flickor Ja 4 11 

Pearsons r pojkar 0,029, flickor 0,132 

TestasÁ sambandenÁ mellanÁ medierelateradeÁÁ 
konflikterÁ iÁ hemmetÁ och psykisktÁ välbefinnandeÁÁ 
motÁ deÁ bakomliggandeÁ demografiska faktorerna 
framträderÁ nästanÁ konsekventa sambandÁ mellanÁÁ 
sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁ flerÁ medierela-
teradeÁ konflikterÁ iÁ hemmet.Á DetÁ gällerÁ bådeÁ pojkarÁ 
ochÁ flickorÁ oavsett föräldrarnasÁ utbildningsnivå.ÁÁ 
GradenÁ avÁ konflikterÁ ärÁ ävenÁ högreÁ blandÁ barnÁ medÁ 
4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ oavsettÁ omÁ föräldrarna ärÁ födda 
utrikesÁ ellerÁ iÁ Sverige,Á menÁ sambandet mellanÁÁ 
konflikterÁ ochÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ starkareÁÁ 
blandÁ barnÁ (särskilt pojkar) medÁ tvåÁ utlandsföd-
da föräldrarÁ änÁ blandÁ barnÁ medÁ två svenskfödda 
föräldrar.Á GradenÁ avÁ konflikterÁ ärÁ slutligenÁ ävenÁÁ 
högreÁ blandÁ flickorÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ oavsett 

Á

Á

föräldrarnasÁinkomstnivå ochÁbland pojkarÁmed 
4ÁellerÁflerÁbesvärÁiÁlåginkomstfamiljer.ÁDenÁendaÁÁ
demografiska gruppÁdärÁdetÁövergripandeÁmönstretÁÁ
inteÁföreliggerÁlikaÁtydligt ärÁalltsåÁblandÁpojkarÁiÁÁ
höginkomstfamiljer.ÁSämreÁpsykiskt välbefinnandeÁÁ
hängerÁsåledesÁsammanÁmedÁflerÁmedierelateradeÁÁ
konflikter iÁde flestaÁfamiljer, även omÁnivåerna ochÁÁ
sambandensÁstyrka varierarÁfrånÁmycketÁsvaga tillÁÁ

17ÁDetÁser alltså olika ut iÁolikaÁgrupper ochÁÁ
beroendeÁpåÁvilkenÁmediefrågaÁdetÁgällerÁmenÁdetÁÁ
finnsÁlikvälÁen tydligÁtendens.ÁÁ

FråganÁärÁdå vadÁsomÁärÁorsakÁrespektiveÁverkan:ÁÁ
ärÁdetÁsjälva medieanvändningenÁsomÁärÁorsakÁtillÁÁ
bådeÁkonflikterna ochÁdetÁsämreÁpsykiska välbe-
finnandetÁ–ÁellerÁärÁdetÁkonflikterna somÁorsakarÁÁ

starka.

17 Testas sambanden mellan medierelaterade konflikter i hemmet och psykiskt välbefinnande mot förekomsten av psykiska funktions-
nedsättningar framgår att sambanden är starkare bland barn utan psykiska funktionsnedsättningar, än med. Bland barn utan psykiska 
funktionsnedsättningar förekommer konflikter i högre grad bland barn med 4 eller fler besvär, men bland barn med psykiska 
funktionsnedsättningar är det ofta tvärtom de med 3 eller färre besvär som i högre grad upplever konflikter. 

https://starka.17
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detÁ sämreÁ välbefinnandet?Á ÄrÁ detÁ ungdomarnasÁÁ 
faktiska medieanvändningÁ somÁ ärÁ problematiskÁÁ 
ochÁ föranlederÁ konflikter,Á ellerÁ ärÁ det istället stökiga
ochÁ konfliktfullaÁ familjeförhållandenÁ somÁ liggerÁ till 
grundÁ förÁ bådeÁ mediekonflikterÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ 
välbefinnande?Á SvarenÁ varierarÁ medÁ allÁ sannolikhetÁ 
mellanÁ olikaÁ familjerÁ ochÁ det gårÁ därförÁ inteÁ att draÁ 
några enkla slutsatserÁ avÁ sambandenÁ mellanÁ medi-
erelateradeÁ konflikterÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefin-
nande.Á DäremotÁ pekarÁ resultatenÁ tydligtÁ på attÁ man
inte kanÁ bortse från dessaÁ konflikter omÁ manÁ villÁÁ 
förstå sambandenÁ mellanÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ 
ochÁ medieanvändningÁ blandÁ tonåringar.Á Mediean-
vändningenÁ sker iÁ en kontext som bådeÁ påverkarÁÁ 
ochÁ påverkasÁ avÁ medieanvändningenÁ på olika sätt.Á

6.1.13 Utsatthet på nätet – riskfaktorer 

HitintillsÁharÁdiskussionenÁrört sambandenÁmellanÁ
medieanvändningÁoch psykisktÁvälbefinnande,ÁÁ
ettÁurvalÁskyddsfaktorersÁbetydelseÁsamtÁnågra 

variablerÁ somÁ kanÁ varaÁ såväl orsakerÁ till somÁ följderÁÁ 
av,Á ellerÁ uttryckÁ för,Á sämreÁ psykiskt välbefinnande.ÁÁ 

Á ÁMenÁ detÁ finnsÁ ävenÁ kända riskfaktorerÁ iÁ förhållandeÁÁ 
till psykiskt välbefinnandeÁ blandÁ unga,Á såsomÁ att 

ÁutsättasÁ förÁ mobbning,Á hat ellerÁ andraÁ formerÁ avÁÁ 
Átrakasserier.Á IÁ Ungar & medier  finnsÁ fyra frågor omÁÁ 

ÁungasÁ utsatthet påÁ internet och/ellerÁ viaÁ mobilen.ÁÁ 
Frågorna rörÁ omÁ deÁ själva,Á underÁ detÁ senasteÁ året,ÁÁ 
harÁ råkat ut förÁ att någonÁ varit elakÁ ellerÁ mobbat 

 ÁÁdemÁ påÁ internetÁ ellerÁ viaÁ mobilen,Á om deÁ harÁ blivitÁÁ 
hotade,Á omÁ deÁ harÁ råkatÁ utÁ förÁ attÁ någonÁ harÁ lagtÁ utÁÁ 

ÁbilderÁ ellerÁ filmklippÁ påÁ demÁ påÁ internet mot derasÁÁ 
viljaÁ ellerÁ omÁ någonÁ deÁ inteÁ kännerÁ harÁ bettÁ demÁÁ 
skicka bilderÁ på sigÁ självaÁ därÁ deÁ ärÁ lättkläddaÁ ellerÁÁ 

Ánakna.Á DeÁ allra flesta svararÁ nejÁ på dessa frågor,ÁÁ 
men jämförs barn med 3 eller färre besvär med barnÁÁ 
medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ framgårÁ att deÁ sistnämnaÁÁ 
konsekventÁ svararÁ nejÁ iÁ lägreÁ gradÁ änÁ övriga (tabellÁÁ 
63–66).Á BarnÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁÁ 

ÁsåledesÁ merÁ utsattaÁ påÁ nätetÁ ellerÁ viaÁ mobilen.ÁÁ     
   

     

 

Tabell 63. Under det senaste året, har du råkat ut för att någon varit elak eller mobbat dig på internet eller 
 via mobilen? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

2 8 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

1 5 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

11 17 

Nej 81 70 

Vet inte 5 0 

Flickor Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

1 6 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

2 2 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

10 18 

Nej 87  63 

Vet inte 1 11 

Pearsons r pojkar -0,171, flickor -0,220, samtliga -0,196. 

Måtten är endast beräknade på de som svarat något av ja-alternativen eller nej, eftersom det är skillnaden mellan att ha, 

eller inte ha, råkat ut för detta som är intressant att mäta. ”Vet inte” är alltså exkluderat när sambandsmåtten räknats 

fram, vilket även gäller de nedan följande sambandsmåtten för utsatthet på internet och mobilen. 
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 Tabell 64. Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via mobilen? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

2 5 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

1 6 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

8 18 

Nej 86 72 

Vet inte 4 0 

Flickor Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

1 1 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

0  3 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

5 11 

Nej  92 80 

Vet inte  3 4 

Pearsons r pojkar -0,172, flickor -0,167, samtliga -0,138.  

 (Ju mer sällan/inte alls man råkat ut för hot, desto färre besvär.) 

Tabell 65. Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder eller filmklipp på dig på 
 internet mot din vilja? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

1 0 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

2 6 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

8 20 

Nej 85 62 

Vet inte 4 12 

Flickor Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

1 2 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

1  3 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

7 17 

Nej 86 75 

Vet inte 5 4 

Pearsons r pojkar -0,148, flickor -0,146, samtliga -0,145. 
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Tabell 66. Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder på dig själv där du är 
 lättklädd eller naken? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

1 0 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

1 0 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

2 10 

Nej  95 88 

Vet inte 1 2 

Flickor Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

2 8 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

6 11 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

 13 17 

Nej 77  63 

Vet inte 2 1 

Pearsons r pojkar -0,036, flickor -0,198, samtliga -0,230.  

SammantagetÁ kanÁ manÁ konstatera attÁ deÁ allra flesta 
inteÁ harÁ råkatÁ utÁ förÁ nättrakasserierÁ avÁ olika slag,ÁÁ 
men pojkar och flickor medÁ 4 eller flerÁ besvärÁ harÁÁ 
i högre grad råkatÁ ut för elakheter eller mobbning,Á 
hot,Á att någonÁ spriderÁ bilderÁ ellerÁ filmerÁ påÁ demÁÁ 
motÁ derasÁ vilja ochÁ attÁ okända berÁ demÁ omÁ bilderÁÁ 
därÁ deÁ ärÁ nakna ellerÁ lättklädda.Á FörÁ flickorna ärÁÁ 
sambandenÁ mellanÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁÁ 
ochÁ utsatthetenÁ starkast ifrågaÁ omÁ mobbningÁ ochÁÁ 
elakheterÁ samtÁ omÁ någonÁ okändÁ bett omÁ nakenbil-r
derÁ ellerÁ lättkläddaÁ bilder.Á FörÁ pojkarnaÁ ärÁ same-
bandenÁ starkastÁ ifråga omÁ mobbningÁ ochÁ elakheterÁ 
samt hot.ÁÁ 

I Ungar & medier  ställsÁ ävenÁ frågorÁ omÁ deÁ självaÁÁ 
utsatt andraÁ förÁ elakheterÁ ellerÁ mobbning,Á hot,Á spri-
dit bilderÁ ellerÁ filmer,Á ellerÁ bett andraÁ omÁ lättkläddaÁ 

Á

bilder.Á Det ärÁ generellt störreÁ andelarÁ somÁ svararÁÁ 
nejÁ på dessa frågorÁ (jämförtÁ med frågorna omÁ deÁÁ 
harÁ blivit utsatta) menÁ även härÁ finnsÁ en tendensÁÁ 
tillÁ attÁ deÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ svararÁÁ 
nejÁ iÁ lägreÁ grad,Á åtminstoneÁ blandÁ pojkarna.Á BlandÁÁ 
pojkarna finnsÁ detÁ sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ ochÁ attÁ utsätta andra förÁ elakheter/ÁÁ
mobbningÁ (tabell 67),Á hot ellerÁ läggaÁ ut bilderÁ påÁÁ 
andra motÁ derasÁ vilja.Á BlandÁ flickorna finnsÁ ettÁÁ 
svagtÁ sambandÁ gällandeÁ elakheter/mobbningÁ menÁÁ 
inteÁ annars.Á DetÁ finnsÁ forskningÁ somÁ visarÁ attÁ barn 

ÁmedÁ sämreÁ psykiskÁ hälsa iÁ högreÁ gradÁ ärÁ involve-
radeÁ iÁ nätmobbningÁ på olika sättÁ så resultatenÁ förÁÁ 
pojkarna ärÁ iÁ linjeÁ medÁ andra studierÁ på områdetÁÁ 
(BurnsÁ &Á GottschalkÁ 2019).ÁÁ

Á
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Tabell 67. Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon på internet eller via 
 mobilen? (%) 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojkar Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

1 6 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

1 1 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

6 10 

Nej 86 72 

Vet inte 5 11 

Flickor Ja, en eller flera gånger i 
veckan 

0 1 

Ja, en eller flera gånger i 
månaden 

1 1 

Ja, men mindre ofta än en 
gång i månaden 

 3 5 

Nej  94 88 

Vet inte 2 5 

Pearsons r pojkar -0,127, flickor -0,086, samtliga -0,055.  

 6.1.14 Test av samband mellan psykiskt 
välbefinnande och medieanvändning (h/dag) 
för utsatthet på nätet eller via mobilen 

TidigareÁ iÁ rapportenÁ konstateradesÁ attÁ detÁ finnsÁÁ 
sambandÁ mellanÁ attÁ använda vissa medierÁ flera 
timmarÁ perÁ dagÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande.Á 
För bådeÁ pojkar ochÁ flickorÁ påvisadesÁ sambandÁÁ 
mellanÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ ochÁ tidenÁ manÁ 
ägnarÁ åt internet.Á För flickor påvisades ävenÁ ettÁÁ 
svagtÁ sambandÁ mellanÁ välbefinnandetÁ ochÁ tidenÁÁ 
manÁ använderÁ mobilenÁ medanÁ detÁ förÁ pojkarnasÁÁ 
delÁ finnsÁ ettÁ starkareÁ sambandÁ medÁ tidenÁ deÁ ägnarÁ 
åt att tittaÁ påÁ klippÁ påÁ t.ex.Á YouTube.Á Sambandet 
mellanÁ det psykiskaÁ välbefinnandet ochÁ tidenÁÁ 
manÁ ägnarÁ åtÁ sociala medierÁ ärÁ svagare.Á GivetÁ attÁÁ 
detÁ finnsÁ konsekventaÁ sambandÁ mellanÁ utsatthetÁÁ 
påÁ internet,Á ellerÁ viaÁ mobilen,Á ochÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ kanÁ manÁ tänka sigÁ attÁ sambandenÁÁ 
mellanÁ tiden  manÁ tillbringarÁ påÁ internet,Á och/ellerÁÁ 
medÁ mobilen,Á ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ 
s.k.Á skensamband.ÁÁ 

KanskeÁ ärÁ detÁ inteÁ allsÁ tidenÁ medÁ medierna somÁ 
ärÁ det egentligaÁ problemet utanÁ att manÁ utsattsÁ förÁ 

Á

Á

Á

Á

Á
Á

elakheter,Á mobbningÁ ellerÁ liknande? TestÁ av sam-
bandenÁ tyderÁ på attÁ detÁ iÁ vissÁ månÁ kanÁ vara så.ÁÁ

Störst betydelseÁ harÁ att råkaÁ ut förÁ mobbning,ÁÁ 
elakheterÁ ellerÁ hotÁ enÁ ellerÁ fleraÁ gångerÁ iÁ veckan.ÁÁ 
BlandÁ deÁ somÁ råkarÁ utÁ förÁ detta blirÁ sambandenÁÁ 
mellan sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och högan-
vändningÁ avÁ mobilen,Á socialaÁ medierÁ ochÁ att tittaÁÁ 
på klipp påÁ tex.Á YouTube starkare. BlandÁ de somÁÁ 
inteÁ råkat ut förÁ mobbning,Á elakheterÁ ellerÁ hot blirÁÁ 
sambandenÁ tvärtomÁ svagare,Á iblandÁ närmareÁ noll.ÁÁ 
(SeÁ exempelÁ i tabell 68, 69 ochÁ 70.)Á TarÁ man såÁ attÁÁ 
säga bortÁ dessa riskfaktorerÁ frånÁ medieanvänd-
ningen minskarÁ alltsåÁ sambanden mellan tiden 
manÁ ägnarÁ åtÁ mediernaÁ och hurÁ man mår. DettaÁÁ 
antyderÁ att mobbning,Á elakheterÁ ochÁ hot fungerarÁÁ 
somÁ enÁ mellanliggandeÁ variabel,Á mellanÁ mediean-
vändningen iÁ tidÁ och detÁ psykiskaÁ välbefinnandet.ÁÁ 18Á

Att någonÁ harÁ lagt ut bilderÁ ellerÁ filmklippÁ påÁ enÁÁ 
självÁ mot ensÁ vilja,Á ellerÁ att någonÁ manÁ inteÁ kännerÁÁ 
harÁ bett enÁ skickaÁ bilder påÁ sigÁ själv där manÁ är na-
kenÁ ellerÁ lättklädd,Á harÁ däremotÁ inteÁ någonÁ tydligÁÁ 
inverkanÁ på sambandenÁ mellanÁ medieanvändning-
enÁ iÁ tid ochÁ detÁ psykiska välb efinnandet.ÁÁ 

18  Sambanden mellan speltid och psykiskt välbefinnande testat för utsatthet är det svårt att säga något om. Resultaten spretar, och utsatt
heten som efterfrågas gäller på internet eller mobilen, inte nödvändigtvis i spelvärlden, vilket innebär att de kanske inte har bäring på 
kopplingen mellan speltiden och välbefinnandet. 

-
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Tabell 68. Samband mellan välbefinnandeindex dikotomt och ”Hur länge brukar du på din fritid använda 
 sociala medier”, testat för ”Har du råkat ut för att någon har varit elak eller mobbat dig på internet eller via 

 mobilen?” (exklusive ”vet inte”) 

Kön Pearsons r 

Ja, en eller flera gånger i veckan  Pojkar  0,355 

Flickor 0,080  

Nej Pojkar 0,048  

Flickor  0,044 

Tabell 69. Samband mellan välbefinnandeindex dikotom och ”Hur länge brukar du på din fritid använda 
sociala medier” testat för ”Har du råkat ut för att någon hotat dig på internet eller via mobilen?”  

 (exklusive ”vet inte”) 

Kön Pearsons r 

 Ja, en eller flera gånger i veckan Pojkar 0,276  

Flickor  0,279 

Ja, en eller flera gånger i månaden  Pojkar 0,310  

Flickor  0,472 

Ja, men mindre ofta än en gång i månaden  Pojkar -0,067  

Flickor  0,063 

Nej Pojkar 0,045  

Flickor  0,050 

Tabell 70. Samband mellan välbefinnandeindex dikotomt och ”Hur länge brukar du på din fritid titta på 
klipp på t.ex. YouTube” testat för ”Har du råkat ut för att någon varit elak eller mobbat dig på internet eller 

 via mobilen?” (exklusive ”vet inte”) 

Kön Pearsons r 

 Ja, en eller flera gånger i veckan Pojkar  0,447 

Flickor 0,290  

Ja, en eller flera gånger i månaden  Pojkar  0,312 

Flickor -0,128  

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden Pojkar  0,191 

Flickor 0,030  

Nej Pojkar  0,114 

Flickor 0,058  

AvÁ deÁ sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefin-
nandeÁ ochÁ merÁ omfattandeÁ medieanvändningÁ somÁ 
konstateratsÁ tidigareÁ iÁ rapportenÁ påverkasÁ alltsåÁÁ 
sambandenÁ rörandeÁ mobilen,Á sociala medierÁ (främst 
blandÁ pojkar) ochÁ att tittaÁ påÁ klippÁ påÁ tex.Á YouTubeÁ 
om barnetÁ råkat ut förÁ mobbning,Á elakheterÁ ellerÁÁ 
hot, menÁ inteÁ avÁ de andraÁ formernaÁ av utsatthet.ÁÁ 

Á

Mobbning, elakheterÁ och hot kan alltså förstås somÁÁ 
Ánågra avÁ deÁ mekanismerÁ somÁ förklararÁ sambanden 

mellanÁ nedsattÁ välbefinnandeÁ och högÁ användningÁÁ 
ÁavÁ några medieformer.Á OmÁ manÁ tillbringarÁ mycketÁÁ 

ÁtidÁ medÁ mobilenÁ ochÁ socialaÁ medierÁ ökarÁ rimligtvisÁÁ 
riskenÁ förÁ att bliÁ utsatt (avÁ andraÁ användare),Á ävenÁÁ 
omÁ tidenÁ i sigÁ inteÁ kanÁ orsakaÁ utsatthet.ÁÁ 
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6.1.15 Samband mellan utsatthet på nätet, 
psykiska funktionsnedsättningar och psykiskt 
välbefinnande 

RapportenÁ harÁ tidigareÁ visat att det finnsÁ ett tydligt 
sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁ 
psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ blandÁ flickor,Á men 
inte blandÁ pojkar (CramersÁ V: pojkar 0,016, flickorÁ 
0,224).Á Det harÁ ävenÁ framgått att bådeÁ pojkarÁ ochÁÁ 
flickorÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ merÁÁ 
utsattaÁ förÁ elakheter,Á mobbning,Á hotÁ etceteraÁ påÁÁ 
nätet ellerÁ viaÁ mobilenÁ änÁ ungdomarÁ medÁ bättreÁÁ 
psykisktÁ välbefinnande.Á ViÁ kanÁ också seÁ attÁ ungdo-
marÁ medÁ psykiska funktionsnedsättningarÁ iÁ högreÁ 
gradÁ änÁ andra ungdomarÁ ärÁ utsatta på internetÁ ochÁ 
viaÁ mobilen.Á FörÁ samtligaÁ fyraÁ frågorÁ omÁ utsatthet 
somÁ undersökningen ställerÁ ärÁ detÁ störreÁ andelarÁÁ 

Á

Á

avÁ ungdomarna medÁ psykiska funktionsnedsättä-
ningarÁ somÁ svararÁ jakande.Á BlandÁ pojkarÁ medÁÁ 
psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ harÁ exempelvisÁÁ 
29Á %Á utsattsÁ förÁ mobbningÁ ellerÁ elakheter,Á jämfört 
medÁ 15Á % avÁ pojkarnaÁ utan psykiska funktionsned-

ÁsättningarÁ (tabell 71).Á BlandÁ flickorÁ medÁ psykiskaÁÁ 
funktionsnedsättningarÁ harÁ 30Á % utsatts förÁ mobbg-
ningÁ ellerÁ elakheter,Á jämförtÁ medÁ 16Á %Á avÁ flickornaÁÁ 
utanÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ (tabell 71).ÁÁ 
AvÁ flickornaÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁÁ 
harÁ helaÁ 58Á %Á råkatÁ ut förÁ attÁ okändaÁ bettÁ dem omÁÁ 
bilderÁ därÁ deÁ ärÁ nakna ellerÁ lättklädda,Á jämförtÁ medÁÁ 
23Á % avÁ flickorna utan psykiska funktionsnedsätt-
ningarÁ (tabell 72).Á Att barnÁ medÁ funktionsnedsätt-

ÁningarÁ ärÁ merÁ utsatta påÁ internetÁ än andraÁ harÁ även 
belagtsÁ iÁ andraÁ studierÁ (seÁ t.ex.Á Nätkoll/AttentionÁ &ÁÁ 
StatensÁ medierådÁ 2016).ÁÁ

Tabell 71. Under det senaste året, har du råkat ut för att någon varit elak eller mobbat dig på internet eller 
 via mobilen? (%) 

Med psykisk  
funktionsnedsättning 

Utan psykisk  
funktionsnedsättning 

Pojkar 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 4 2 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 4 2 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 21 11 

Nej 68 80 

Vet inte  3 5 

Flickor 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 8 2 

 Ja, en eller flera gånger i månaden  3 2 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden  19 12 

Nej 62 80 

Vet inte 8 4 
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Tabell 72. Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder på dig själv där du är 
 lättklädd eller naken? (%) 

Med psykisk  
funktionsnedsättning 

Utan psykisk  
funktionsnedsättning 

Pojkar 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 2 0 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 4 1 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 8 2 

Nej 86  95 

Vet inte 0 2 

Flickor 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 20  3 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 17 6 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 21 14 

Nej  43 76 

Vet inte 0 2 

FlickorÁ ochÁ pojkarÁ medÁ psykiskaÁ funktionsned-
sättningarÁ ärÁ såledesÁ konsekventÁ merÁ utsatta änÁÁ 
ungdomarÁ utan psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁÁ 
och flickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁÁ 
harÁ generelltÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ änÁ andraÁ 
barn.Á FråganÁ ärÁ iÁ vilkenÁ gradÁ utsatthetenÁ på nätetÁÁ 
bidrarÁ tillÁ derasÁ sämreÁ psykiska välbefinnande?ÁÁ 

IÁ tabell 73Á framgårÁ att det finnsÁ sambandÁ mel-
lanÁ att haÁ utsattsÁ förÁ mobbningÁ ellerÁ elakheterÁ ochÁÁ 
sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ bland bådeÁ pojkarÁÁ 

ochÁ flickor,Á oavsett psykiskÁ funktionsnedsättningÁÁ 
(jfrÁ tidigareÁ resonemangÁ ochÁ tabell 63–66).Á MenÁÁ 
blandÁ ungdomarna med psykiska funktionsned-
sättningarÁ harÁ störreÁ andelarÁ av demÁ medÁ 4Á eller 

ÁflerÁ besvärÁ utsattsÁ förÁ elakheterÁ ellerÁ mobbningÁ påÁÁ 
internet ellerÁ viaÁ mobilen,Á jämfört medÁ ungdomarnaÁÁ 
utanÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningar.Á Att utsättasÁÁ 
förÁ mobbningÁ ellerÁ elakheterÁ påÁ nätet ärÁ alltsåÁ enÁÁ 
riskfaktorÁ för alla,Á men särskilt för demÁ medÁ psykiskaÁÁ 
funktionsnedsättningar.ÁÁ

Tabell 73. Samband mellan välbefinnandeindex dikotomt och ”Under det senaste året, har du råkat ut för 
   att någon varit elak eller mobbat dig på internet eller via mobilen?”D 

   Testat för psykisk funktionsnedsättning. (%) 

Kön Psykisk funktions-
nedsättning? 

Ja, en eller flera 
psykiska 

 3 eller färre besvär  4 eller fler besvär 

Pojke Ja  Ja, har utsatts 27 40 

Nej 70 60 

Vet inte  3 0 

Pojkar Nej  Ja, har utsatts 12 30  

Nej  83 70 

Vet inte 5 0 

Flickor Ja  Ja, har utsatts 18 35  

Nej 82 52 

Vet inte 0 13  

Flickor Nej  Ja, har utsatts  13 25 

Nej 87 65 

Vet inte 0 10 

D För läsbarhetens skull har alla ja-svar slagits samman. 
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SkillnadernaÁ iÁ psykiskt välbefinnandeÁ mellanÁ flick-
orÁ medÁ och utan psykiskÁ funktionsnedsättningÁ ökar 
omÁ de frekventÁ utsätts förÁ elakheter och mobbning, 

menÁminskarÁnågot omÁingenÁmobbningÁföreligger.ÁÁ
ÁÁSkillnaden försvinnerÁdockÁinteÁutan liggerÁfortsattÁÁ
ÁÁpåÁenÁrelativt högÁnivåÁ(tabell 74).ÁÁ

      
     

     

Tabell 74. Samband mellan psykiska funktionsnedsättningar och välbefinnandeindex dikotomt (Cramers 
V: pojkar 0,016, flickor 0,224) testat för ”Under det senaste året, har du råkat ut för att någon varit elak 
eller mobbat dig på internet eller via mobilen?”  

 (exklusive ”vet inte”) 

Kön Cramers V 

Ja, en eller flera gånger i veckan  Pojkar  0,081 

Flickor 0,238  

Ja, en eller flera gånger i månaden  Pojkar  0,081 

Flickor 0,482  

Ja, men mindre ofta än en gång i månaden  Pojkar  0,134 

Flickor 0,176  

Nej Pojkar  0,017 

Flickor 0,218  

BlandÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickorÁ medÁ psykiska 
funktionsnedsättningarÁ ärÁ detÁ störreÁ andelarÁ somÁ 
angerÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ närÁ deÁ utsättsÁ enÁ ellerÁ fleraÁ 
gångerÁ iÁ veckan,Á ellerÁ merÁ sällan,Á förÁ elakheterÁ ellerÁ 
mobbning.Á OmÁ pojkarnaÁ inteÁ utsättsÁ allsÁ försvin-
nerÁ iÁ principÁ skillnaden iÁ välbefinnandeÁ mellan deÁ 
somÁ harÁ funktionsnedsättningarÁ och övriga.Á BlandÁ 
flickorna däremotÁ ärÁ detÁ konsekventÁ störreÁ andelarÁ 
blandÁ deÁ somÁ harÁ psykiska funktionsnedsättningar
somÁ mårÁ sämre – oavsett om/i vilken gradÁ de ut-
sättsÁ förÁ mobbningÁ ellerÁ elakheter.Á BlandÁ flickornaÁ 
medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ och somÁ inte
utsattsÁ förÁ elakheterÁ ellerÁ mobbningÁ harÁ 69Á %Á ändå 
4Á ellerÁ flerÁ besvär.Á MotsvarandeÁ siffraÁ blandÁ flickorÁ 
utan psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ ärÁ 29Á %.ÁÁ 
BlandÁ flickorna medÁ psykiska funktionsnedsätt-
ningar och som utsattsÁ en eller fleraÁ gångerÁ i veck-
an har samtliga 4 eller flerÁ besvär, jämfört medÁ enÁ 
någotÁ mindreÁ andelÁ blandÁ flickorna utanÁ psykiska 
funktionsnedsättningar.Á SambandenÁ mellanÁ att ha
psykiskÁ funktionsnedsättningÁ och sämreÁ psykisktÁ 
välbefinnandeÁ blirÁ alltså starkareÁ omÁ deÁ utsatts,ÁÁ 
och svagareÁ om de svarar nej, menÁ utsatthetenÁÁ 
förklararÁ ändå bara mindreÁ delarÁ avÁ sambandetÁÁ 
mellan psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ och sämre
välbefinnande.ÁÁ 

NärÁ resultatenÁ brytsÁ nedÁ längsÁ alla dessa vari-
ablerÁ (ochÁ variabelvärden) blirÁ det fåÁ respondenter
iÁ varjeÁ kategori,Á vilket kräverÁ varsammaÁ tolkning-
ar,Á menÁ tendensenÁ ärÁ densamma ifråga omÁ attÁÁ 
ha utsattsÁ förÁ hot, att någonÁ sprider bilderÁ på enÁ 
mot ensÁ viljaÁ ellerÁ att okändaÁ berÁ omÁ bilderÁ därÁÁ 
manÁ ärÁ nakenÁ ellerÁ lättklädd.Á BlandÁ flickorna blirÁ 
sambandetÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ 
och psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ starkareÁ omÁ 

deÁ frekvent (varjeÁ veckaÁ ellerÁ månad) utsättsÁ förÁÁ 
ÁmobbningÁ ellerÁ elakheter,Á hot,Á att någonÁ spriderÁÁ 
Ábilder/filmerÁ påÁ demÁ mot derasÁ viljaÁ ellerÁ att någonÁÁ 
ÁberÁ demÁ skickaÁ lättkläddaÁ bilder.Á Det vill sägaÁ att 

skillnadernaÁ (iÁ välbefinnande) mellanÁ flickorÁ medÁÁ 
ÁellerÁ utanÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ blirÁÁ 
Ástörre. BlandÁ de flickor som inte råkatÁ ut förÁ någotÁÁ 
ÁavÁ dettaÁ blirÁ sambandenÁ däremot svagare,Á det vill 

 ÁÁsäga attÁ skillnaderna iÁ välbefinnandeÁ mellanÁ flickorÁÁ 
medÁ och utan funktionsnedsättningarÁ minskar.ÁÁ 

ÁMen deÁ försvinnerÁ inte.Á NätmobbningÁ och liknandeÁÁ 
Á Áutsatthet ärÁ såledesÁ enÁ pusselbit,Á menÁ det finnsÁ flerÁÁ 

faktorerÁ (utanförÁ denna undersökning)Á somÁ bidrarÁÁ 
Átill sambandenÁ mellanÁ sämreÁ välbefinnandeÁ ochÁÁ 

psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ blandÁ flickor.ÁÁ 

 Á6.1.16 Sammanfattning av 
korrelationsanalyserna 

Á Á
ÁKorrelationsanalyserna harÁ visatÁ attÁ detÁ finnsÁ flera,ÁÁ 

menÁ ganska svaga,Á sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ ochÁ merÁ omfattandeÁ medieanvänd-
ningÁ blandÁ svenskaÁ tonåringar.Á DetÁ ärÁ konsekventÁÁ 

Á ÁstörreÁ andelarÁ av tonåringarnaÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁÁ 
besvär som ägnarÁ merÁ tidÁ åtÁ exempelvisÁ internet,ÁÁ 
mobiltelefonen,Á lyssnaÁ på musik, seÁ på filmer,ÁÁ 

 ÁÁtv-programÁ ellerÁ YouTube-klipp.Á DettaÁ antyderÁ enÁÁ 
reellÁ kopplingÁ mellan högÁ medieanvändningÁ ochÁÁ 
nedsatt psykiskt välbefinnande,Á menÁ det sägerÁ iÁÁ 

Á sigÁ självÁ ingentingÁ omÁ kausalitet ellerÁ vadÁ somÁ iÁÁ 
så fallÁ ärÁ orsakÁ respektiveÁ verkan,Á ellerÁ vilka andra 

Á mekanismerÁ somÁ ärÁ inblandadeÁ iÁ deÁ iakttagna sam-
Á banden.Á AvÁ bakgrundsfaktorernaÁ (familjeinkomst,ÁÁ 
ÁföräldrarsÁ utbildningsnivåÁ ochÁ härkomst,Á barnetsÁÁ 
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funktionsnedsättningar) ärÁ detÁ endast familjeinn-
komstÁ och psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ somÁÁ 
visarÁ tydliga sambandÁ medÁ psykisktÁ välbefinnande.Á 
StörstÁ andelarÁ medÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ 
återfinnsÁ blandÁ flickorÁ medÁ psykiskaÁ funktions-
nedsättningar.Á NärÁ bakgrundsfaktorernasÁ inverkanÁ 
på sambandenÁ mellanÁ psykisktÁ välbefinnandeÁÁ 
och medieanvändningÁ testasÁ ärÁ resultatenÁ högstÁÁ 
varierande.Á DetÁ ärÁ endastÁ två avÁ bakgrundsfakto -
rerna somÁ uppvisarÁ entydiga resultat:Á blandÁ pojkarÁ 
medÁ psykiska funktionsnedsättningarÁ samvarierarÁ 
högreÁ medieanvändningÁ konsekventÁ medÁ bättreÁÁ 
psykiskt välbefinnandeÁ (3Á ellerÁ färreÁ besvär),Á ellerÁÁ 
så finnsÁ ingetÁ sambandÁ alls.Á BlandÁ flickorÁ medÁ två 
utlandsfödda föräldrarÁ samvarierarÁ högreÁ med-
ieanvändningÁ konsekventÁ medÁ nedsattÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ (4Á ellerÁ flerÁ besvär).Á FlickorÁ medÁ tvåÁ 
utlandsfödda föräldrarÁ ärÁ på så sättÁ denÁ enda de-
mografiska gruppÁ därÁ detÁ finnsÁ ettÁ konsekvent,Á ochÁ 
iblandÁ starkt,Á sambandÁ mellanÁ nedsatt psykiskt 
välbefinnandeÁ ochÁ medieanvändning.ÁÁ 

AttÁ bakgrundsfaktorernasÁ inverkanÁ på samban-
denÁ mellanÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁ mediean-
vändningÁ (iÁ timmar/dag)Á ärÁ så varierandeÁ antyderÁ 
attÁ detÁ inteÁ ärÁ medietidenÁ i sigÁ som, såÁ attÁ säga, perÁ 
automatikÁ medförÁ negativa konsekvenserÁ förÁ an-
vändarensÁ psykiska välbefinnandeÁ utanÁ attÁ detÁ ärÁÁ 
ettÁ samspelÁ avÁ faktorer.Á Några avÁ dessa faktorerÁ harÁ 
framträtt genomÁ analyserna.Á Att tränaÁ ochÁ motio-
nera,Á träffa kompisarÁ ävenÁ utanförÁ nätetÁ samtÁ prata 
medÁ sina föräldrarÁ omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁÁ 
varit korrelerarÁ medÁ bättreÁ psykiskt välbefinnandeÁ 
ochÁ kanÁ ävenÁ påverka sambandÁ mellanÁ nedsattÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ och högÁ medieanvändning.Á 
RegelbundenÁ motionÁ försvagarÁ sambandenÁ mellanÁ 
sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och internetanvänd-
ningÁ (blandÁ flickor) ochÁ datorspel (blandÁ pojkar).ÁÁ 
AttÁ träffa kompisarÁ varjeÁ dagÁ ellerÁ några gångerÁ iÁÁ 
veckanÁ försvagarÁ sambandetÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ 
välbefinnandeÁ ochÁ högÁ internetanvändningÁ blandÁ 
bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickor.Á OchÁ attÁ ofta prata medÁ sina 
föräldrarÁ omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁ varitÁ försva-
garÁ (deÁ redanÁ svaga)Á sambandenÁ mellanÁ nedsattÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ och användningÁ avÁ socialaÁ 
medier,Á samt mobilenÁ blandÁ flickorÁ ochÁ spel blandÁ 
pojkar.Á Att fåÁ inÁ fysiskÁ aktivitet ochÁ godaÁ relationerÁ 
tillÁ kompisarÁ ochÁ föräldrarÁ kanÁ på så sättÁ kanskeÁÁ 
vara viktigareÁ änÁ attÁ fokusera på tidenÁ vidÁ skärmen.Á 

Á

Á

Á

Á

Á
Á
Á

MenÁ detÁ finnsÁ medieaktiviteterÁ somÁ harÁ tydligaÁÁ 
samband medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁÁ 

ÁdetÁ ärÁ närÁ teknikenÁ användsÁ förÁ attÁ mobba,Á hota,ÁÁ 
ÁspridaÁ bilder/filmerÁ mot någonsÁ viljaÁ ellerÁ beÁ omÁÁ 

bilderÁ därÁ vederbörandeÁ ärÁ lättkläddÁ ellerÁ naken.ÁÁ 
ÁDeÁ somÁ utsattsÁ förÁ detta harÁ iÁ högreÁ gradÁ nedsatt 

psykiskt välbefinnande.Á Att haÁ blivit utsatt förÁÁ 
mobbning,Á elakheterÁ ellerÁ hot påverkarÁ ävenÁ sam-
bandenÁ mellanÁ nedsatt psykiskt välbefinnandeÁ ochÁÁ 

ÁhögÁ medieanvändning.Á BlandÁ deÁ somÁ råkarÁ utÁ förÁÁ 
Ámobbning,Á elakheterÁ ellerÁ hot enÁ ellerÁ fleraÁ gångerÁÁ 

iÁ veckanÁ blirÁ sambandenÁ mellanÁ sämreÁ psykiskt 
välbefinnandeÁ och högreÁ användningÁ avÁ mobilen,ÁÁ 
socialaÁ medierÁ ochÁ att tittaÁ på klippÁ på tex.Á YouTubeÁÁ 
starkare. Bland deÁ somÁ inteÁ råkat ut för mobbning,ÁÁ 
elakheterÁ ellerÁ hot blirÁ sambandenÁ tvärtomÁ svagare,ÁÁ 
iblandÁ närmareÁ noll.Á NätmobbningÁ ochÁ hot ärÁ såle-n
desÁ ytterligareÁ tvåÁ av fleraÁ faktorerÁ somÁ inverkarÁ påÁÁ 

Ásamspelet mellanÁ det psykiskaÁ välbefinnandet ochÁÁ 
tidenÁ unga ägnarÁ sigÁ åtÁ olika medieaktiviteter.ÁÁ 

DetÁ härÁ samspeletÁ kanÁ komplicerasÁ ännu merÁÁ 
omÁ fler aspekterÁ vägsÁ in.Á Korrelationsanalyserna 
harÁ påvisatÁ attÁ unga medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ iÁ högreÁÁ 
gradÁ änÁ andra anserÁ attÁ derasÁ medieanvändningÁÁ 

ÁpåverkarÁ derasÁ sömnÁ negativt ochÁ att deÁ till följdÁ avÁÁ 
medieanvändningenÁ inteÁ görÁ andra sakerÁ deÁ bordeÁÁ 
göra.Á DeÁ är iÁ högreÁ gradÁ änÁ andra missnöjda med 

ÁhurÁ deÁ använderÁ sinÁ tid,Á på så sättÁ attÁ deÁ tyckerÁ sigÁÁ 
ägna medierÁ förÁ mycketÁ tidÁ menÁ läxor/skolarbe-
ten, sport, träning och motion samt kompisarÁ förÁÁ 
liteÁ tid.Á UngdomarÁ med 3Á ellerÁ färreÁ besvär anserÁ iÁÁ 
högreÁ gradÁ attÁ derasÁ tidsanvändningÁ ärÁ ”lagom”.ÁÁ 
EnligtÁ ungdomarna själva tycksÁ alltså lagomÁ vara 

Ábäst,Á ellerÁ medÁ FergusonsÁ (2017) ordÁ ”everythingÁ inÁÁ 
Ámoderation”.19Á MedierelateradeÁ konflikterÁ –Á vilketÁÁ 

medieinnehållÁ deÁ tarÁ delÁ av ellerÁ vadÁ deÁ görÁ och,ÁÁ 
iÁ synnerhet,Á hurÁ mycketÁ tidÁ ungdomarnaÁ ägnarÁÁ 
åtÁ olika medierÁ –Á förekommerÁ iÁ alla demografiska 
Ágrupper.Á MenÁ andelarna somÁ harÁ medierelateradeÁÁ 
konflikterÁ iÁ hemmetÁ ärÁ konsekventÁ högreÁ blandÁÁ 
flickor och pojkarÁ medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ än blandÁÁ 
deÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär.ÁÁ 

HurÁ manÁ ska tolka sambandenÁ somÁ korrelations-
analyserna visarÁ ärÁ inteÁ självklart dåÁ deÁ erbjuderÁÁ 
fleraÁ rimligaÁ tolkningsalternativ.Á DeÁ följandeÁÁ 
regressionsanalysernaÁ utrederÁ inteÁ dessaÁ menÁ ad-
derarÁ ytterligareÁ informationÁ somÁ kanÁ vara tillÁ stödÁÁ 

ÁförÁ tolkningen.ÁÁ 

19 Ferguson (2017) syftar inte på vad unga själva anser utan på s.k. kurvlinjära samband mellan medieanvändning och ätstörningar, 
depression, sämre skolprestationer, brottslighet, droganvändning och några andra riskbeteenden bland unga i åldern 12–18 år. Enligt hans 
undersökning korrelerar inte måttlig skärmanvändning med dessa problem. Med måttlig menar Ferguson ungefär något över genomsnittlig, 
men betydligt mer än det amerikanska barnläkarsällskapets (The American Academy of Pediatrics, AAP) rekommendationer på max 
2 timmar per dag. Data som ligger till grund för föreliggande rapport har testats för kurvlinjära samband men inte funnit något större stöd 
för detta. Det finns ganska tydlig kurvlinjäritet avseende spela datorspel och titta på film/tv-program, men inte t.ex. avseende använda 
sociala medier och mobiltelefon. (I dessa analyser användes det kontinuerliga välbefinnandeindexet, 0–30). 

https://moderation�.19
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6.2 Regressionsanalyser 

EttÁ annatÁ sättÁ attÁ analysera ochÁ diskutera samban-
denÁ mellanÁ psykisktÁ välbefinnande,Á medieanvänd-
ning,Á bakgrundsfaktorer,Á risk- ochÁ skyddsfaktorerÁÁ 
ärÁ attÁ använda regressionsanalyser.Á LiksomÁ iÁ deÁÁ 
föregåendeÁ korrelationsanalyserna mätsÁ samban-
densÁ styrka menÁ man fårÁ ävenÁ mått påÁ de obero-
endeÁ variablernasÁ förklaringskraft,Á hur variationer 
iÁ deÁ oberoendeÁ variablernaÁ (”orsakerna”)Á förklararÁ 
variationenÁ iÁ denÁ beroendeÁ variabelnÁ (”verkan”).ÁÁ 
DenÁ beroendeÁ variabelnÁ ärÁ iÁ detta fallÁ ungdomarnasÁ 
psykiskaÁ välbefinnande,Á uttryckt iÁ välbefinnandein-
dexÁ kontinuerligtÁ 0–30,Á utanÁ dikotomiseringÁ (3Á ellerÁ 
färreÁ besvärÁ respektiveÁ 4Á ellerÁ fler).Á DetÁ villÁ sägaÁÁ 
antaletÁ ellerÁ gradenÁ avÁ psykiska besvärÁ på enÁ skala 
frånÁ 0Á till 30.Á DenÁ kontinuerligaÁ välbefinnandeva-
riabelnÁ gerÁ ett något precisareÁ resultat ochÁ deÁ mått 
somÁ regressionsanalysenÁ gerÁ blirÁ tydligareÁ omÁ helaÁ 
skalanÁ medÁ psykiska besvärÁ används.ÁÁ 

IÁ regressionsanalyserÁ resonerarÁ manÁ iÁ termerÁÁ 
av orsakerÁ ochÁ effekter,Á detÁ villÁ sägaÁ som om  det 
finnsÁ kausalsamband.Á DetÁ finnsÁ enÁ underliggandeÁ 
teoriÁ omÁ kausalitet,Á ävenÁ omÁ viÁ iÁ realitetenÁ inteÁ vetÁ 
omÁ t.ex.Á medieanvändningenÁ kanÁ orsaka bätt-
reÁ ellerÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande.Á NärÁ manÁÁ 
iÁ analysenÁ använderÁ begreppÁ somÁ ”effekt”Á ochÁÁ 
”förklaringskraft”Á skaÁ det alltsåÁ inteÁ förståsÁ somÁÁ 
beläggÁ förÁ att det faktiskt föreliggerÁ kausalsam-
band,Á men om  det skulle vara såÁ ger statistikenÁ enÁÁ 
antydanÁ omÁ hurÁ storÁ betydelseÁ olika variablerÁ har.Á 
Att jämföraÁ deÁ olikaÁ variablernasÁ effekt ochÁ för-
klaringskraftÁ kanÁ geÁ perspektivÁ på medieanvänd-
ningensÁ betydelseÁ iÁ sammanhanget.Á DetÁ ärÁ såledesÁ 
derasÁ relativa,Á hypotetiskaÁ betydelseÁ somÁ ärÁ av 
intresse.Á FörÁ attÁ belägga faktiska kausalsamband 
krävsÁ andra undersökningar.ÁÁ

IÁ tabellernaÁ redovisasÁ treÁ olikaÁ mått.Á P earsons  
c orrelation  mäterÁ styrkan ochÁ riktningen påÁÁ 
sambandet mellanÁ denÁ beroendeÁ ochÁ enÁ oberoendeÁÁ 
variabel,Á alltså samma måttÁ somÁ redovisatsÁ tidi-
gareÁ i rapporten.Á R Square  angerÁ hur storÁ andelÁ avÁÁ 
variansenÁ somÁ förklaras,Á annorlunda uttrycktÁ denÁÁ 
oberoendeÁ variabelnsÁ förklaringskraft.Á RÁ squareÁÁ 
anges mellan 0Á ochÁ 1 och ju högre värde,Á desto bätt-
reÁ förklaringskraft.Á Måttet kanÁ utläsasÁ somÁ procent.ÁÁ 

ÁB-koefficientenÁ angerÁ vilkenÁ effektÁ denÁ oberoendeÁÁ 
variabelnÁ harÁ på denÁ beroendeÁ variabeln:Á om,Á ochÁÁ 
Ái såÁ fallÁ hur,Á ettÁ stegsÁ ökning iÁ den oberoendeÁ vari-
abelnÁ påverkarÁ värdena iÁ denÁ beroendeÁ variabeln.ÁÁ 

ÁOmÁ t.ex.Á barnetÁ ökarÁ sin internetanvändningÁ medÁÁ 
en timmeÁ per dag, hur mycketÁ ökarÁ (ellerÁ minskar) 
barnetsÁ välbefinnandeindex? DetÁ viktigasteÁ resul-
tatetÁ ärÁ oftaÁ huruvidaÁ effektenÁ ärÁ positiv,Á negativ 
eller 0,Á ochÁ man måsteÁ givetvisÁ ha i åtankeÁ attÁÁ 

Áanalysen härÁ – liksomÁ i rapporten i övrigt –Á oftastÁÁ 
baserasÁ på ungdomarnasÁ självskattning.Á DetÁ ärÁÁ 
alltså inga exakta mått.Á NästanÁ alla resultatÁ somÁÁ 
redovisasÁ ärÁ signifikanta,Á menÁ närÁ deÁ inteÁ ärÁ detÁ så 

ÁnämnsÁ det iÁ tabellen.ÁÁ 
Á LiksomÁ deÁ inledandeÁ korrelationsanalyserna vi-

sarÁ regressionsanalysenÁ attÁ kön  ärÁ denÁ variabelÁ somÁÁ 
harÁ starkastÁ sambandÁ medÁ psykisktÁ välbefinnande,ÁÁ 
och kön harÁ även den starkasteÁ förklaringskraften.ÁÁ 
DettaÁ gällerÁ oavsett omÁ manÁ tittarÁ påÁ välbefinnan-
deindexÁ kontinuerligt (12Á %Á förklaringskraft) ellerÁÁ 
dikotomt (8,4Á %Á förklaringskraft).Á DärförÁ redovisasÁÁ 

ÁallaÁ regressionsanalyser för pojkar ochÁ flickor se-
parat.Á Observera attÁ högreÁ värdenÁ på välbefinnan-
deindexÁ betyderÁ flerÁ psykiska besvärÁ ochÁ därmedÁÁ 

Ásämre  psykiskt välbefinnande.Á Det vill sägaÁ att omÁÁ 
B-koefficientenÁ ärÁ negativÁ förbättrasÁ det psykiskaÁÁ 
välbefinnandet,Á omÁ denÁ ärÁ positivÁ försämrasÁ välbe-
finnandet.ÁÁ
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 Tabell 75. Kön (pojke eller flicka) och de två oberoende variablerna välbefinnandeindex
 kontinuerligt respektive dikotomt 

Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Välbefinnandeindex  
kontinuerlig 0–30 

 ,347  ,120  4,424 

Välbefinnandeindex  
dikotomt 

,290  ,084  ,259  

6.2.1 Bakgrundsfaktorer och medieanvändning 

Om manÁ villÁ försöka förklara varförÁ barnsÁ psykis-
kaÁ välbefinnandeÁ varierar ärÁ demografiska bak-r
grundsfaktorer,Á liksomÁ förekomstenÁ av psykiskaÁÁ 
funktionsnedsättningar,Á väsentliga.Á IÁ analysenÁÁ 
användsÁ föräldrarnasÁ utbildningsnivå ochÁ häro-
komstÁ samt familjensÁ inkomstÁ förÁ att fångaÁ inÁÁ 
barnensÁ socioekonomiskaÁ förhållanden.Á TidigareÁÁ 
iÁ rapportenÁ framgickÁ att familjeinkomst,Á närÁ manÁÁ 
jämförÁ denÁ högsta ochÁ lägsta decilen/inkomst-
gruppen,Á ärÁ denÁ socioekonomiskaÁ faktorÁ somÁ harÁÁ 
starkastÁ sambandÁ medÁ psykisktÁ välbefinnande.ÁÁ 
IÁ tabellÁ 76Á framgårÁ attÁ denna bakgrundsvariabelÁÁ 
harÁ störreÁ förklaringskraft änÁ föräldrarnasÁ utbild-
ningsnivåÁ ochÁ härkomst,Á vilkaÁ liggerÁ påÁ ellerÁ näraÁÁ 
0Á %.Á DenÁ psykiska ohälsanÁ kanÁ alltså inteÁ förklarasÁ 

avÁ föräldrarnasÁ utbildningsnivåÁ ellerÁ härkomst,ÁÁ 
varkenÁ blandÁ pojkarÁ ellerÁ flickor.Á FamiljeinkomstenÁÁ 
harÁ störreÁ förklaringskraft blandÁ flickorÁ (3,4Á %) änÁÁ 
blandÁ pojkarÁ (1,4Á %).Á Störst förklaringskraft blandÁÁ 
flickornaÁ harÁ dockÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁÁ 
(8,1Á %).Á VariablernaÁ kön och psykiskÁ funktionsned -
sättningÁ harÁ enÁ samladÁ förklaringskraftÁ på 15,9Á %ÁÁ 
på välbefinnandeindexÁ kontinuerligtÁ (10,2Á %Á på 
välbefinnandeindexÁ dikotomt).Á AttÁ vara flicka ochÁÁ 
haÁ en ellerÁ fleraÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁÁ 
– ÁochÁ kanske dessutom levaÁ iÁ en låginkomstfamiljÁ –ÁÁ 
kanÁ sammantagetÁ ha förhållandevisÁ starktÁ negativÁÁ 
betydelseÁ förÁ detÁ psykiskaÁ välbefinnandet.ÁÁ 

 
 

Tabell 76. Bakgrundsfaktorernas inverkan på välbefinnandeindex kontinuerligt
 för pojkar respektive flickor 

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Psykisk funktion-
snedsättning, nej-ja  

Pojkar  ,106  ,011  1,598 

Flickor  ,284  ,081  6,275 

Familjeinkomst: låg-hög Pojkar  ,118  ,014  1,399 

Flickor -,183  ,034  -2,546  

Härkomst: två utlands-
födda, en utlandsfödd, 

två svenskfödda 

Pojkar  ,035  ,001  ,216 

Flickor  -,048  ,002  -,414 

Utbildning: låg, medel, 
hög 

Pojkar  ,015 0  ,103 

Flickor ,001  0 ,007 (ej sig.)  

Á

IÁ tabellÁ 77Á redovisasÁ sambandenÁ mellanÁ detÁ psy-
kiska välbefinnandetÁ ochÁ tonåringarnasÁ mediean-
vändningÁ iÁ timmarÁ perÁ dag.Á Enkätfrågorna lyderÁ 

Om du  tänker på en  vanlig  dag,  ungefär  hur länge bru-
kar  på  din  fritid…,Á följt avÁ enÁ radÁ olikaÁ medieaktivite-
terÁ (ochÁ några andra aktiviteterÁ vilka tasÁ uppÁ blandÁÁ Á
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skyddsfaktorerÁ iÁ tabellÁ 78).Á SvarsalternativenÁ ärÁ inte  
alls, mindre änÁ en timme,Á 1–2Á timmar,Á 2–3Á timmar,Á 3–4Á 
timmar,Á 4–5Á timmar,Á 5–6Á timmar,Á 6Á timmarÁ ellerÁ mer.Á 
B-koefficientenÁ angerÁ hurÁ stortÁ stegÁ påÁ välbefin-
nandeindexÁ ettÁ stegÁ uppÁ iÁ medieanvändningen 
innebär.Á DetÁ finnsÁ enÁ medieaktivitetÁ somÁ harÁ 0ÁÁ 
effekt blandÁ pojkar,Á nämligenÁ att läsaÁ böckerÁ ellerÁÁ 
tidningar.Á Alla andra aktiviteterÁ medförÁ försäm-
ringarÁ avÁ det psykiskaÁ välbefinnandet (flerÁ psykiskaÁ 
besvär).Á Det ärÁ dockÁ baraÁ ett fåtal medieaktiviteterÁ 

somÁ gerÁ ett helt,Á ellerÁ näraÁ ett helt,Á stegÁ uppÁ påÁÁ 
ÁvälbefinnandeindexÁ vilket innebärÁ att effekternaÁÁ 

ärÁ svaga.Á Störst effekt blandÁ pojkarÁ harÁ att tittaÁÁ 
påÁ porr,Á följt avÁ att tittaÁ påÁ klippÁ påÁ t.ex.Á YouTube.ÁÁ 
BlandÁ flickor ärÁ det att lyssnaÁ påÁ musik,Á följt avÁ att 
användaÁ internetÁ somÁ harÁ störstÁ effekt.Á AttÁ använt-
daÁ internet, vilket juÁ snarare är en samlingsterm förÁÁ 
mångaÁ olikaÁ medieaktiviteterÁ änÁ enÁ aktivitetÁ i sig,ÁÁ 

ÁharÁ förhållandevisÁ högÁ procentuell förklaringskraft 
blandÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickor.ÁÁ

 Tabell 77. Olika medieaktiviteters (h/dag) inverkan på välbefinnandeindex kontinuerligt för pojkar 
respektive flickor 

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Internet Pojkar  ,235  ,055  ,706 

Flickor  ,211  ,044  ,872 

Musik Pojkar  ,180  ,032  ,506 

Flickor ,263  ,069  ,932  

Böcker/tidningar Pojkar  ,003 0  ,016 (ej sig.) 

Flickor  ,087  ,008  ,470 

Datorspel/konsol Pojkar  ,128  ,016  ,331 

Flickor ,102  ,010  ,505  

Film/tv-program Pojkar  ,154  ,024  ,589 

Flickor  ,149  ,022  ,737 

Sociala medier Pojkar  ,134  ,018  ,425 

Flickor ,149  ,022  ,526  

Mobilen Pojkar  ,167  ,028  ,440 

Flickor  ,187  ,035  ,670 

Klipp på t.ex.  
YouTube 

Pojkar  ,216  ,047  ,717 

Flickor  ,111  ,012  ,522 

Porr Pojkar  ,162  ,026  1,011 

Flickor  ,074  ,005  ,618 

Á

Á

6.2.2 Skyddsfaktorer 

IÁ rapportenÁ har tre faktorerÁ med positivÁ inverkanÁ påÁ 
ungdomarnasÁ psykiska välbefinnandeÁ identifierats.Á 
Dessa ärÁ träningÁ ochÁ motion,Á attÁ träffa kompisarÁÁ 
hemma hos varandraÁ ellerÁ ute, men inteÁ påÁ nätetÁÁ 
samtÁ attÁ prata medÁ föräldrarna omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ 
denÁ harÁ varit.Á ManÁ kanÁ ävenÁ möjligenÁ betraktaÁ läx-
läsningÁ somÁ en ”skyddsfaktor” eftersomÁ detÁ finnsÁÁ 
gott omÁ beläggÁ förÁ att lyckasÁ iÁ skolanÁ harÁ gynnsamÁ 

effektÁ på detÁ framtida välbefinnandet,Á ochÁ attÁ ägna 
tidÁ åt att läsaÁ läxorÁ ellerÁ annat skolarbeteÁ ärÁ enÁÁ 

ÁförutsättningÁ förÁ goda studieresultat.Á DetÁ ärÁ dockÁÁ 
Áfå tonåringarÁ somÁ ägnarÁ flera timmarÁ omÁ dagenÁ åtÁÁ 
läxläsningÁ så härÁ användsÁ inteÁ antaletÁ timmarÁ perÁÁ 
dag,Á utanÁ hur ofta  ungdomarnaÁ läser läxor:Á aldrig,  

Ásällan,  en gång i  veckan,  några gånger i  veckan,  dag-
ligen.Á Samma svarsalternativÁ gällerÁ förÁ fråganÁ omÁÁ 
hurÁ ofta deÁ brukarÁ träffa kompisar,Á hemma hosÁ var-

Áandra eller ute,Á menÁ inte på nätet, samtÁ för träningÁÁ 
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ochÁ motion.Á TräningÁ ochÁ motionÁ mätsÁ dessutomÁÁ 
iÁ timmarÁ perÁ dag,Á på samma sättÁ somÁ medieakti-
viteterna iÁ tabellÁ 77.Á AttÁ prata medÁ föräldrarna omÁ 
sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁ varitÁ harÁ svarsalternativen:Á 
aldrig, sällan, ibland, ofta.ÁÁ 

Regressionsanalyserna visarÁ attÁ flerÁ motionstim-
marÁ perÁ dag,Á liksomÁ flerÁ motionstillfällenÁ perÁ vecka, 
innebärÁ färreÁ psykiska besvär,Á dvs.Á enÁ förbättringÁ 

avÁ det psykiskaÁ välbefinnandet (tabell 78).Á Att merÁÁ 
frekventÁ prata med sina föräldrarÁ harÁ ungefärÁ sam-

ÁmaÁ effekt bland flickor, menÁ hos pojkar ärÁ effektenÁÁ 
Ásvagare.Á AttÁ läsa läxorÁ ellerÁ träffa kompisarÁ harÁ svagÁÁ 
procentuell förklaringskraft (RÁ Square).Á Starkast 
förklaringskraftÁ harÁ hurÁ ofta tonåringarna tränarÁÁ 

ÁellerÁ motionerar.ÁÁ

Tabell 78. Skyddsfaktorernas inverkan på välbefinnandeindex kontinuerligt för pojkar respektive flickor 

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Motion h/dag Pojkar  -,194  ,037  -,813 

Flickor  -,106  ,011  -,623 

 Motion, hur ofta Pojkar  -,214  ,046  -1,010 

Flickor -,180  ,032  -1,097  

 Göra läxor, hur ofta Pojkar  -,100  ,010  -,525 

Flickor  -,091  ,008  -,710 

Träffa kompisar,  
hur ofta 

Pojkar  -,158  ,025  -,724 

Flickor -,123  ,015  -,799  

Prata med föräldrarna 
om sin dag 

Pojkar  -,075  ,006  -,442 

Flickor  -,109  ,012  -1,141 

 

Á
Á

AttÁ använda internetÁ flera timmarÁ perÁ dagÁ visadeÁÁ 
sig iÁ tabellÁ 77Á korrelera medÁ sämreÁ psykiskt välbe-
finnandeÁ ochÁ haÁ relativt starkÁ förklaringskraft (jäm-
förtÁ medÁ andraÁ medieaktiviteter).Á B-koefficientenÁÁ 
blandÁ pojkarÁ ärÁ 0,706Á ochÁ blandÁ flickorÁ 0,872Á (tabell 
77).Á OmÁ detta sambandÁ testasÁ förÁ hurÁ ofta tonår-
ingarnaÁ motionerarÁ minskarÁ B-koefficienten förÁÁ 
internetÁ hosÁ pojkarnaÁ tillÁ 0,590Á och hosÁ flickornaÁÁ 
till 0,793.Á DettaÁ antyderÁ att enÁ del avÁ internet-ef-
fektenÁ ”egentligen”Á handlarÁ omÁ brist påÁ motion,ÁÁ 
menÁ skillnaderna ärÁ små.Á DenÁ samladeÁ förklarings-
kraften (RÁ Square)Á avÁ internetanvändningen och 
tränings- ellerÁ motionsfrekvensenÁ blirÁ hosÁ pojkarÁÁ 
8,3Á %Á ochÁ hosÁ flickorÁ 7Á %.Á En korrelationsanalysÁÁ 
avÁ internetanvändningen iÁ timmarÁ perÁ dagÁ och 
träning/motionÁ iÁ timmarÁ perÁ dagÁ visarÁ attÁ samban-
detÁ demÁ emellanÁ ärÁ negativtÁ förÁ pojkarÁ (-0,116)Á menÁ 
närmareÁ noll blandÁ flickorÁ (-0,045).Á BlandÁ åtminse-
toneÁ pojkarna tyderÁ detÁ på attÁ denÁ somÁ använderÁÁ 
internetÁ flerÁ timmarÁ perÁ dagÁ motionerarÁ iÁ lägreÁ grad 
ochÁ viceÁ versa.ÁÁ 

OmÁ manÁ på samma sättÁ testarÁ sambandetÁÁ 
mellan internetanvändningÁ ochÁ välbefinnandeÁ förÁ 
variabelnÁ träffa kompisarÁ hemma hosÁ varandra el-

Á

lerÁ ute,Á men inteÁ påÁ nätet,Á minskarÁ B-koefficienten 
förÁ internet blandÁ pojkarÁ till 0,634Á ochÁ blandÁ flickorÁÁ 
till 0,809.Á DenÁ samladeÁ förklaringskraftenÁ avÁ att 
använda internetÁ (antalÁ timmarÁ perÁ dag)Á ochÁ träffa 
kompisarÁ ärÁ bland pojkarna 6,9Á %Á ochÁ blandÁ flick-
ornaÁ 4,8Á %.Á Att effektenÁ är störreÁ bland pojkarnaÁÁ 
förklarasÁ avÁ att korrelationenÁ mellanÁ högreÁ inter-
netanvändningÁ ochÁ attÁ merÁ sällanÁ träffa kompisarÁÁ 
ärÁ starkareÁ blandÁ pojkarÁ (0,208)Á änÁ bland flickorÁÁ 
(0,106).Á DetÁ villÁ säga attÁ högreÁ internetanvändningÁÁ 
inte ersätterÁ fysiskaÁ möten medÁ kompisarÁ iÁ likaÁ högÁÁ 
gradÁ blandÁ flickorÁ somÁ blandÁ pojkar.ÁÁ 

OmÁ effekten avÁ internetanvändningen testasÁ förÁÁ 
variabelnÁ Hur  ofta pratar  du  med dina  föräldrar om  
din dag och hur  den  har  varit  sjunkerÁ B-koefficien-
tenÁ förÁ internet blandÁ pojkarÁ till 0,689Á ochÁ blandÁÁ 

ÁflickorÁ till 0,849.Á DenÁ samladeÁ förklaringskraftenÁÁ 
avÁ antaletÁ timmarÁ internetanvändningÁ perÁ dagÁ ochÁÁ 
iÁ vilkenÁ utsträckningÁ manÁ pratarÁ medÁ sina föräld-
rarÁ omÁ sinÁ dagÁ ärÁ blandÁ pojkarna 5,7Á % och blandÁÁ 
flickornaÁ 5,4Á %.Á DettaÁ antyder att enÁ delÁ av inter-
netanvändningensÁ effektÁ påÁ detÁ psykiskaÁ välbefin-
nandetÁ kanskeÁ ”egentligen”Á handlarÁ omÁ bristandeÁÁ 
kontaktÁ medÁ föräldrarna,Á menÁ denna delÁ ärÁ liten.ÁÁ 
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Ett m otsvarandeÁ test avÁ variabelnÁ Hur  ofta brukar  
du göra läxor eller skolarbeten  visarÁ ingen nämnvärdÁ 
effekt.ÁÁ 
DeÁ identifieradeÁ skyddsfaktorerna kanÁ alltså 
begränsa –Á ellerÁ iÁ sinÁ frånvaroÁ ökaÁ –Á eventuellaÁ efl-
fekterÁ påÁ detÁ psykiskaÁ välbefinnandetÁ somÁ medie-
användningen kan ha,Á men förändringarnaÁ iÁ B-ko-
efficienten är mycketÁ små.Á HärÁ harÁ bara redogjortsÁ 
förÁ faktorernasÁ inverkanÁ på sambandetÁ mellanÁÁ 
internetanvändningÁ ochÁ psykisktÁ välbefinnande,ÁÁ 
vilket motiverasÁ avÁ att dettaÁ sambandÁ ärÁ något 
starkareÁ änÁ deÁ flesta andra blandÁ bådeÁ flickorÁ ochÁÁ 
pojkar.Á EftersomÁ sambandenÁ mellanÁ medieanvänd-
ningenÁ ochÁ det psykiskaÁ välbefinnandet ärÁ generellt 
svaga,Á ochÁ effekterna små,Á är det inteÁ meningsfullt 
attÁ redovisa övrigaÁ skyddsfaktorersÁ inverkan.ÁÁ 

 6.2.3 Riskfaktorer – utsatthet på nätet 
eller via mobilen Á

IÁ enkäten finnsÁ ävenÁ några frågorÁ gällandeÁ kända 
riskfaktorerÁ förÁ detÁ psykiska välbefinnandet.Á DessaÁÁ 
gällerÁ omÁ ungdomarna underÁ detÁ senasteÁ åretÁÁ 
utsattsÁ förÁ elakheterÁ ochÁ mobbning,Á ellerÁ hot påÁÁ 

Ánätet ellerÁ viaÁ mobilenÁ samt omÁ någonÁ harÁ lagt ut 
bilderÁ på demÁ motÁ derasÁ vilja ellerÁ omÁ någonÁ okändÁÁ 
personÁ harÁ bettÁ demÁ omÁ bilderÁ på sigÁ själva därÁ deÁÁ 
ärÁ nakna ellerÁ lättklädda.Á IÁ korrelationsanalysenÁ vi-
sadesÁ konsekventa sambandÁ mellanÁ attÁ ha utsattsÁÁ 
förÁ detta ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande.Á Regres-
sionsanalysenÁ bekräftarÁ dessa samband ochÁ visarÁÁ 
dessutomÁ att utsatthetensÁ effekt påÁ välbefinnandet 
ärÁ störreÁ änÁ någonÁ avÁ medieanvändningsvariabler-
naÁ ellerÁ skyddsfaktorernaÁ (tabell 79).ÁÁ 

Tabell 79. Under det senaste året, har du råkat ut för…? (exklusive de som svarat ”vet inte”)  

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Mobbning/elakheter 
på nätet 

Pojkar  ,279  ,078  2,242 

Flickor  ,316  ,100  3,276 

Hot på nätet Pojkar  ,256  ,065  2,294 

Flickor ,231  ,053  3,482  

Någon har lagt ut 
bilder/filmklipp på dig 

mot din vilja 

Pojkar  ,202  ,041  2,081 

Flickor  ,154  ,024  1,926 

Någon har bett dig 
skicka nakenbilder 

Pojkar  ,072  ,005  1,007 

Flickor ,245  ,060  1,973  

SvarsalternativenÁ iÁ allaÁ utsatthetsvariablerÁ ärÁ nej/Á
Ja,Á menÁ mindreÁ ofta änÁ enÁ gångÁ iÁ månaden/Ja,Á enÁ 
ellerÁ fleraÁ gångerÁ iÁ månaden/Ja,Á enÁ ellerÁ fleraÁ gånger 
iÁ veckan.Á Positiva sambandsmåttÁ ochÁ koefficienterÁ 
innebärÁ såledesÁ att juÁ merÁ frekvent manÁ utsattsÁÁ 
destoÁ flerÁ psykiskaÁ besvär.Á SomÁ framgårÁ avÁ tabell 
79Á ärÁ samtliga värdenÁ positiva vilket betyderÁ att 
enÁ högreÁ gradÁ av utsatthetÁ genererarÁ flerÁ psykiskaÁ 
besvär,Á ochÁ därmed sämreÁ psykisktÁ välbefinnande. 
Att utsättasÁ förÁ elakheterÁ ellerÁ mobbningÁ samt hot 
harÁ störstÁ effektÁ hos både pojkarÁ och flickor.ÁÁ

Á
Á
Á

Á

Á
ÁÁ

Sannolikt skerÁ enÁ hel del avÁ mobbningen,Á elakhe-
ternaÁ och hoten viaÁ mobilen.Á MobilanvändningensÁÁ 

ÁB-koefficient liggerÁ på 0,440Á hosÁ pojkar och 0,670ÁÁ 
hosÁ flickorÁ (tabellÁ 77).Á TestasÁ dessaÁ sambandÁ förÁ omÁÁ 
manÁ utsattsÁ förÁ mobbningÁ och elakheterÁ sjunkerÁÁ 
mobilanvändningensÁ B-koefficientÁ blandÁ pojkarÁÁ 
till 0,397Á ochÁ blandÁ flickorÁ till 0,514.Á Att utsättasÁÁ 
förÁ mobbningÁ ellerÁ elakheterÁ ärÁ såledesÁ enÁ delÁ av 
förklaringenÁ tillÁ varförÁ ökadÁ mobilanvändningÁÁ 
samvarierarÁ med sämreÁ psykisktÁ välbefinnande.ÁÁ 
MobilanvändningÁ (iÁ timmarÁ perÁ dag)Á ochÁ utsatthetÁÁ 
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förÁ mobbningÁ ellerÁ elakheterÁ förklararÁ tillsammansÁ 
9,9Á %Á avÁ variansenÁ iÁ denÁ beroendeÁ variabelnÁ blandÁ 
pojkarÁ ochÁ 12,7Á %Á blandÁ flickor.Á ÄvenÁ utsatthet förÁÁ 
hotÁ minskarÁ mobilanvändningensÁ B-koefficientÁ hosÁ 
pojkarÁ (0,363) ochÁ flickorÁ (0,553) ochÁ harÁ enÁ samladÁ 
förklaringskraft påÁ 8,4Á %Á blandÁ pojkarÁ ochÁ 7,9Á %ÁÁ 
blandÁ flickor.Á Att någonÁ harÁ lagt ut bilderÁ ellerÁ fil-
merÁ motÁ derasÁ viljaÁ påverkarÁ ocksåÁ B-koefficientenÁ 
ochÁ denÁ samladeÁ förklaringskraften,Á menÁ mindre.ÁÁ 
AttÁ någonÁ okänd bettÁ omÁ bilderÁ därÁ deÁ ärÁ lättklädda 
ellerÁ nakna påverkarÁ främstÁ flickorna,Á då mobilan-
vändningensÁ B-koefficientÁ sjunkerÁ tillÁ 0,490Á och 
gerÁ enÁ samladÁ förklaringskraft påÁ 8,2Á %.ÁÁ 

IÁ deÁ tidigareÁ korrelationsanalyserna konstate-
radesÁ att denÁ utsatthet somÁ harÁ störst betydelseÁÁ 
ärÁ omÁ ungdomarnaÁ råkarÁ ut förÁ elakheter,Á mobb -
ningÁ ellerÁ hotÁ enÁ ellerÁ fleraÁ gångerÁ iÁ veckan.Á BlandÁÁ 
deÁ somÁ råkarÁ utÁ förÁ detta blirÁ sambandenÁ mellanÁÁ 
sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och höganvändningÁ 
avÁ mobilen,Á socialaÁ medierÁ ochÁ att tittaÁ påÁ klippÁÁ 
på tex.Á YouTubeÁ starkare.Á BlandÁ deÁ somÁ inteÁ råkatÁÁ 
ut förÁ mobbning,Á elakheterÁ ellerÁ hot blirÁ samban-
denÁ tvärtomÁ svagare,Á iblandÁ närmareÁ noll,Á vilketÁÁ 
antyderÁ att mobbning,Á elakheterÁ ochÁ hot iblandÁÁ 
fungerarÁ somÁ enÁ mellanliggandeÁ variabel,Á mellanÁÁ 
medieanvändningenÁ iÁ tidÁ ochÁ detÁ psykiska välbe-
finnandet.Á Regressionsanalyserna stärkerÁ detta 
antagande.ÁÁ 

 6.2.4 Psykiska funktionsnedsättningar, 
utsatthet och psykiskt välbefinnande 

RapportenÁ harÁ tidigareÁ visat att det finnsÁ ett tydligt 
sambandÁ mellanÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ 
ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ blandÁ flickor,ÁÁ 
menÁ svagareÁ blandÁ pojkar.Á Det harÁ ävenÁ framgått 
attÁ bådeÁ pojkar och flickor med psykiska funktions-
nedsättningarÁ ärÁ merÁ utsattaÁ förÁ mobbning,Á hotÁ etc.Á 
på nätetÁ änÁ andra ungdomar.Á IÁ anslutningÁ tillÁ detta 
ställdesÁ fråganÁ om,Á ellerÁ iÁ vilkenÁ grad,Á utsatthetenÁÁ 
på nätetÁ ärÁ enÁ bidragandeÁ förklaringÁ tillÁ detÁ sämreÁÁ 
psykiska välbefinnandetÁ blandÁ flickorÁ medÁ psykiska 
funktionsnedsättningar.Á KorrelationsanalysernaÁÁ 

ÁvisadeÁ attÁ detÁ ärÁ störreÁ andelarÁ blandÁ bådeÁ pojkarÁÁ 
och flickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättning-
arÁ somÁ angerÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ när de utsättsÁ förÁÁ 

ÁelakheterÁ ellerÁ mobbning,Á jämfört medÁ barnÁ utanÁÁ 
ÁpsykiskaÁ funktionsnedsättningar.Á BlandÁ flickornaÁÁ 

visadeÁ detÁ sigÁ ävenÁ attÁ sambandetÁ mellanÁ sämreÁÁ 
psykisktÁ välbefinnandeÁ och psykiskaÁ funktionsned-

ÁsättningarÁ blirÁ starkareÁ omÁ deÁ frekvent (varjeÁ veckaÁÁ 
ellerÁ månad) utsättsÁ förÁ hot,Á att någonÁ spriderÁÁ 
bilder/filmerÁ påÁ demÁ mot derasÁ viljaÁ ellerÁ att någonÁÁ 
berÁ demÁ skickaÁ lättkläddaÁ bilder.Á Det vill sägaÁ att 
skillnadernaÁ (iÁ välbefinnande) mellanÁ flickorÁ medÁÁ 
ellerÁ utanÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ blirÁÁ 
större. OmÁ flickornaÁ inteÁ råkatÁ utÁ för någotÁ av dettaÁÁ 
blirÁ skillnadernaÁ iÁ välbefinnandeÁ mellanÁ flickorÁ medÁÁ 
ochÁ utanÁ funktionsnedsättningarÁ istället något 
mindre,Á men deÁ försvinnerÁ inte.ÁÁ 

RegressionsanalyserÁ bekräftarÁ att utsatthet 
påÁ nätet ellerÁ viaÁ mobilenÁ till vissÁ del förklararÁÁ 
skillnadenÁ iÁ välbefinnandeÁ (tabell 80).Á DenÁ effekt 
somÁ psykiska funktionsnedsättningarÁ harÁ på detÁÁ 
psykiskaÁ välbefinnandetÁ blandÁ pojkar ochÁ flickor 
minskar konsekventÁ omÁ den testasÁ för deÁ olikaÁÁ 
formernaÁ av utsatthet,Á menÁ effektenÁ minskarÁ min-
dreÁ förÁ pojkarna änÁ flickorna.Á VariabelnÁ mobbningÁÁ 
ochÁ elakheter har störst betydelseÁ blandÁ pojkarnaÁÁ 
då denÁ minskarÁ B-koefficienten förÁ psykiskaÁÁ 
funktionsnedsättningarÁ frånÁ 1,598Á till 1,182,ÁÁ 
samtidigtÁ somÁ denÁ samladeÁ förklaringskraftenÁ ökarÁ 
till 7,4Á %.Á ÄvenÁ blandÁ flickornaÁ ärÁ mobbningÁ och 
elakheterÁ betydelsefullt (denÁ samladeÁ förklarings-
kraftenÁ blirÁ 10,5Á %) menÁ störst inverkanÁ blandÁ flick-
orÁ harÁ det om någotÁ bettÁ dem om bilder därÁ de ärÁÁ 
lättklädda ellerÁ nakna,Á då B-koefficientenÁ minskarÁÁ 
till 5,068Á ochÁ denÁ samladeÁ förklaringskraftenÁ blirÁÁ 
11Á %.Á SkillnadernaÁ iÁ psykiskt välbefinnandeÁ mellanÁÁ 
pojkarÁ ochÁ flickorÁ medÁ respektiveÁ utanÁ psykiskaÁÁ 
funktionsnedsättningarÁ kanÁ såledesÁ till enÁ mindreÁÁ 
Ádel förklarasÁ avÁ utsatthet påÁ nätet menÁ det ärÁ långt 
ifrånÁ hela förklaringen.Á SamtidigtÁ visarÁ analysenÁ attÁÁ 
utsatthet påÁ nätet blirÁ ytterligareÁ bördorÁ att bäraÁÁ 
förÁ denÁ somÁ redanÁ harÁ psykiska funktionsnedsätt-
ningarÁ attÁ hantera,Á iÁ synnerhetÁ blandÁ flickorna.ÁÁ 

Á

Á

Á
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Tabell 80. Effekt och förklaringskraft för psykisk funktionsnedsättning på 
välbefinnandeindex 0–30, testat för utsatthet på internet eller via mobilen 

 

Variabel Kön R Square B-koefficient 

 Psykisk funktionsnedsättning, 
nej-ja 

Pojkar  ,011  1,598 

Flickor  ,081  6,275 

Testat för mobbning  
 & elakheter 

Pojkar  ,074  1,182 

Flickor ,105  5,954  

Testat för hot Pojkar  ,064  1,319 

Flickor  ,093  5,736 

Testat för att någon lagt ut 
 bilder/filmer 

Pojkar  ,022  1,588 

Flickor ,091  6,195  

Testat för att någon bett om 
nakenbilder 

Pojkar  ,012  1,527 

Flickor  ,110  5,068 

Alla utsatthetsvariabler 
tillsammans 

Pojkar  ,098  1,327 

Flickor ,131  4,859  

 

SammantagetÁ visarÁ såledesÁ regressionsanalyser-
naÁ attÁ kön,Á psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ och 
utsatthet påÁ nätet harÁ förhållandevisÁ storÁ betydelseÁ 
förÁ tonåringarsÁ psykiska välbefinnande.Á OmÁ manÁÁ 
läggerÁ inÁ alla dessa variablerÁ iÁ denÁ statistiska mo-
dellenÁ gerÁ denÁ enÁ samladÁ förklaringskraft påÁ 21,2Á %.Á 

6.2.5 Uttryck för, eller konsekvenser av, eller 
orsaker till sämre psykiskt välbefinnande 

IÁ undersökningenÁ ingårÁ några variablerÁ vilkasÁÁ 
relationerÁ till det psykiskaÁ välbefinnandet ärÁ merÁÁ 
svårbestämda,Á på så sättÁ attÁ deÁ kanÁ betraktasÁ somÁ 
såväl orsakerÁ till,Á somÁ konsekvenserÁ avÁ ellerÁ uttryckÁ 
för,Á detÁ psykiskaÁ välbefinnandet.Á EnÁ av dessaÁ rym-
merÁ ett kausalsambandÁ iÁ självaÁ frågeformuleringen,Á 
nämligen Tror  du  att  din medieanvändning  påverkar  
din sömn?  KorrelationsanalysenÁ visarÁ att pojkarÁ ochÁ 
flickor medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ iÁ högreÁ utsträckningÁ 
änÁ andra trorÁ attÁ derasÁ medieanvändningÁ påverkarÁ 
derasÁ sömnÁ negativt.Á Så somÁ fråganÁ ochÁ svarsalter-

nativenÁ ärÁ formuleradeÁ gårÁ dockÁ variabelnÁ inteÁ attÁÁ 
använda iÁ regressionsanalyser,Á så detÁ gårÁ inteÁ attÁÁ 

Ásäga merÁ omÁ detta.Á FråganÁ omÁ hur ofta det händer att  
din medieanvändning  leder  till att  du inte  gör vad du  
ska  harÁ däremotÁ rangordnadeÁ svarsalternativÁ somÁÁ 

ÁkanÁ användasÁ iÁ regressionsanalyser:Á varjeÁ dag,Á någ-
ra gångerÁ iÁ veckan,Á några gångerÁ iÁ månaden,Á merÁÁ 
sällan,Á aldrig.Á Korrelationsanalyserna visadeÁ attÁ detÁÁ 
ärÁ betydligtÁ störreÁ andelarÁ avÁ pojkarna ochÁ flickor-
na med 4 eller flerÁ besvär somÁ anger att deras med-
ieanvändningÁ varjeÁ dagÁ lederÁ tillÁ attÁ deÁ åsidosätterÁÁ 
andra sakerÁ deÁ ska göra.Á BlandÁ flickorna ärÁ detÁ ävenÁÁ 
enÁ någotÁ störreÁ andelÁ av demÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ 

ÁsomÁ menarÁ attÁ detÁ händerÁ några gångerÁ iÁ veckan.ÁÁ 
ÁFlickorÁ svararÁ generellt (oavsett välbefinnande) iÁÁ 
högreÁ gradÁ änÁ pojkarÁ attÁ derasÁ medieanvändningÁÁ 
ÁmerÁ ofta kommerÁ i konfliktÁ med annatÁ deÁ ska göra.ÁÁ 
RegressionsanalysenÁ visarÁ attÁ detÁ finnsÁ enÁ negativ 

Áeffekt påÁ såÁ sätt att juÁ merÁ sällanÁ det händerÁ att 
ÁmanÁ åsidosätterÁ andra göromålÁ destoÁ bättreÁ psy-

Ákiskt välbefinnandeÁ (färreÁ psykiskaÁ besvär) blandÁÁ 
bådeÁ flickorÁ ochÁ pojkarÁ (tabell 81).ÁÁ 
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Tabell 81. Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör vad du ska, t.ex. läxläsning, 
hjälpa till hemma, gå och lägga dig? (1 = Varje dag osv. till 6 = aldrig) 

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Pojkar  -,179  ,032  -,556 

Flickor  -,203  ,041  -,889 

MedierÁ kanÁ fungera ”uppslukande”Á ochÁ iblandÁ kanÁ 
det varaÁ motigt att stängaÁ avÁ ellerÁ läggaÁ ifrånÁ sigÁ enÁ 
tv-serie,Á bok,Á spel ellerÁ annat fängslandeÁ innehåll.Á 
NärÁ kontakten medÁ vännernaÁ skerÁ genomÁ socialaÁ 
medierÁ ellerÁ spel-chattarÁ innebärÁ det dessutomÁ att 
avbrytaÁ enÁ social gemenskapÁ ochÁ aktivitet.Á Re-
sultatenÁ skulleÁ kunnaÁ tolkasÁ somÁ att det ärÁ något 
svårareÁ attÁ avbryta förÁ deÁ medÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnande.Á EnÁ relateradÁ fråga är Tycker du att du  
ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för  lite  tid  åt 
spel,Á böcker/tidningar,Á filmer/tv-program,Á YouTube, 
mobilen,Á sociala medierÁ (samtÁ några andra aktivi-
teter).Á Korrelationsanalyserna visadeÁ attÁ deÁ medÁ 4Á 
ellerÁ flerÁ besvärÁ iÁ högreÁ gradÁ anserÁ attÁ deÁ ägnarÁ ”förÁ 
mycket tid”Á åt medieaktiviteternaÁ fråganÁ gäller.ÁÁ 
DeÁ med 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ svararÁ iÁ högreÁ gradÁ attÁ 
deÁ ägnarÁ ”lagomÁ med tid”Á åtÁ dessa medier.Á Det-
taÁ skulleÁ kunnaÁ varaÁ ett uttryckÁ förÁ att ungaÁ medÁÁ 
sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ använderÁ medierÁÁ 
merÁ än vadÁ somÁ är bra förÁ dem ochÁ attÁ de självaÁ är 
missnöjda med det.Á Det vill sägaÁ att det psykiskaÁÁ 
välbefinnandetÁ ärÁ oberoendeÁ variabelÁ ochÁ upp-

ÁfattningarnaÁ omÁ medieanvändningen ärÁ beroendeÁÁ 
Ávariabler.Á EllerÁ såÁ gårÁ påverkanÁ iÁ motsatt riktning.ÁÁ 

ÁUtgårÁ manÁ ifrånÁ att uppfattningarna  omÁ denÁ egna 
medieanvändningenÁ kanÁ påverka detÁ psykiska 
välbefinnandetÁ visarÁ regressionsanalyserna attÁÁ 
effekternaÁ ärÁ förhållandevisÁ starkaÁ (tabell 82).Á Att 
anseÁ sigÁ ägna medierÁ lagomÁ medÁ tid,Á iställetÁ förÁ förÁÁ 
mycket tid,Á förbättrarÁ det psykiskaÁ välbefinnandet 
(dvs.Á färreÁ psykiska besvär)Á med som mestÁ 3,094ÁÁ 
påÁ välbefinnandeindexÁ (4,9Á %Á förklaringskraft).ÁÁ 

ÁAnnorlundaÁ uttryckt:Á att varaÁ nöjdÁ medÁ hurÁ mycket 
tidÁ manÁ ägnarÁ åtÁ olika medierÁ harÁ positivÁ effektÁ på 

ÁdetÁ psykiska välbefinnandet.ÁÁ 
Á OmÁ manÁ såledesÁ hypotetisktÁ antarÁ attÁ uppfatt-

ningarna om  denÁ egna medieanvändningen,Á lika välÁÁ 
somÁ den faktiska  medieanvändningen,Á kan påverkaÁÁ 
detÁ psykiska välbefinnandetÁ harÁ uppfattningarna  
lika storÁ förklaringskraft.Á NuÁ ärÁ inteÁ detta beläggÁ förÁÁ 
att enÁ sådanÁ kausalitet faktiskt föreligger,Á menÁ det 
ärÁ enÁ aspektÁ värdÁ attÁ beakta iÁ fortsatta studierÁ på 
området.ÁÁ 

Á

Á

Á
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Tabell 82. Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom, eller för lite tid åt…? 
Endast användare och endast de två variabelvärdena 1 = För mycket tid, 2 = Lagom 

 

    
        
      

      
           

           
    

      

 

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Spel Pojkar  -,135  ,018  -1,397 

Flickor  -,109  ,012  -1,790 

Böcker/tidningar Pojkar  -,077  ,006  -1,540 

Flickor -,112  ,013  -2,480  

Filmer/tv-program Pojkar  -,160  ,025  -2,879 

Flickor  -,222  ,049  -3,094 

YouTube Pojkar  -,180  ,032  -1,882 

Flickor -,135  ,018  -1,833  

Mobilen Pojkar  -,195  ,038  -2,104 

Flickor  -,113  ,013  -1,531 

Sociala medier Pojkar  -,219  ,084  -2,496

Flickor -,083  ,007  -1,113 

IÁenkäten efterfrågasÁäven tonåringarnasÁsyn påÁÁ
tidenÁdeÁägnarÁåtÁettÁparÁskyddsfaktorer,ÁnämligenÁÁ
sport,ÁträningÁochÁmotionÁsamt träffaÁkompisar.ÁÁ
Korrelationsanalyserna visadeÁattÁdeÁmedÁ4ÁellerÁÁ
flerÁbesvärÁiÁhögreÁgradÁsvararÁattÁdeÁägnarÁförÁliteÁÁ
tidÁåtÁdetta,ÁmedanÁdeÁmedÁ3ÁellerÁfärreÁbesvärÁiÁÁ
högreÁgradÁsvararÁ”lagom”.ÁRegressionsanalyserna 
visarÁattÁävenÁdessa variablerÁharÁförhållandevisÁÁ

storÁ förklaringskraft (tabell 83).Á Att anseÁ sigÁ ägnaÁÁ 
förÁ liteÁ tid,Á istället förÁ lagomÁ medÁ tid,Á åt sport,ÁÁ 
träningÁ ochÁ motionÁ samtÁ kompisarÁ försämrarÁ detÁÁ 
psykiskaÁ välbefinnandetÁ (flerÁ psykiskaÁ besvär).Á An-
norlundaÁ uttryckt:Á att tyckaÁ att manÁ ägnarÁ förÁ liteÁÁ 
tidÁ åt kompisar eller sport, träningÁ och motionÁ harÁÁ 
negativÁ effekt påÁ det psykiskaÁ välbefinnandet blandÁÁ 
bådeÁ flickor ochÁ pojkar.ÁÁ

Tabell 83. Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom, eller för lite tid åt…? 
Endast de två variabelvärdena 2 = Lagom, 3 = för lite tid 

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

Kompisar Pojkar  ,226  ,051  2,246 

Flickor  ,188  ,035  2,544 

 Sport/träning/ 
motion 

Pojkar  ,213  ,045  2,161 

Flickor ,271  ,073  3,547  

 

 

MedieanvändningÁ kanÁ föranleda konflikterÁ iÁ hem-
metÁ ochÁ tidigareÁ iÁ rapportenÁ visadesÁ attÁ barnÁ medÁ 
4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ uppleverÁ dennaÁ typÁ av konflikterÁ 
i högre grad än deÁ med 3Á ellerÁ färreÁ besvär. Kor-
relationsanalyserna visadeÁ ävenÁ attÁ sambandenÁÁ 
mellan sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ och högreÁÁ 
gradÁ avÁ medierelateradeÁ konflikterÁ gällerÁ iÁ samtliga 
demografiska grupper,Á medÁ ettÁ undantag:Á pojkarÁ iÁ 
höginkomstfamiljer.Á Det finnsÁ såledesÁ mycket somÁ 
talarÁ förÁ attÁ medierelateradeÁ konflikterÁ generelltÁÁ 

förekommerÁ iÁ högreÁ gradÁ iÁ  familjerÁ med barnÁ medÁÁ 
ÁsämreÁ psykiskt välbefinnande,Á oavsett familjensÁÁ 
Ásocioekonomiska statusÁ ellerÁ föräldrarnasÁ här-

komst.Á Regressionsanalyserna visarÁ attÁ alla typerÁÁ 
av medierelateradeÁ konflikterÁ somÁ fråganÁ gällerÁÁ 
harÁ effektÁ påÁ barnensÁ psykiskaÁ välbefinnande,Á men 
förklaringskraftenÁ ärÁ förÁ det mestaÁ svagÁ (tabell 84).ÁÁ 

ÁOmÁ konflikterÁ förekommerÁ ökarÁ antaletÁ psykiska 
Ábesvär medÁ somÁ mestÁ 4,487.ÁÁ
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Tabell 84. Brukar du och dina föräldrar bli osams om…? 
Endast användare och de två variabelvärdena 1 = Nej, 2 = Ja. 

 

Variabel Kön Pearson Correlation R Square B-koefficient 

 Hur lång tid film/tv Pojkar ,105  ,011  1,575  

Flickor ,137  ,019  2,290  

Hur lång tid spel Pojkar ,093  ,009  1,017  

Flickor ,078  ,006  1,557  

Hur lång tid internet Pojkar  ,135  ,018  1,762 

Flickor  ,175  ,031  2,907 

Hur lång tid mobilen Pojkar  ,134  ,018  1,655 

Flickor ,139  ,019  1,933  

Vilka filmer/   
tv-program 

Pojkar ,089  ,008  2,014  

Flickor ,174  ,030  4,487  

Vilka spel Pojkar ,150  ,023  2,657  

Flickor ,070  ,005  2,421  

Vad du gör på  
internet 

Pojkar  ,123  ,015  2,765 

Flickor  ,130  ,017  3,624 

Vad du gör på  
mobilen 

Pojkar  ,123  ,015  2,583 

Flickor ,138  ,019  3,134  

 

6.2.6 Sammandrag av regressionsanalyserna 

SammantagetÁ visarÁ därmedÁ regressionsanalyserna 
att psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ ochÁ famil-
jeinkomst (förutomÁ kön) ärÁ deÁ bakgrundsvariablerÁ 
somÁ harÁ starkastÁ effektÁ på ungdomarnasÁ psykiska 
välbefinnande.Á FlickorÁ påverkasÁ merÁ änÁ pojkarÁÁ 
avÁ båda dessa bakgrundsvariabler.Á HögreÁ medd-
ieanvändningÁ (iÁ timmarÁ perÁ dag)Á harÁ konsekventÁÁ 
negativÁ effekt påÁ det psykiskaÁ välbefinnandet 
hosÁ både pojkar och flickor,Á men styrkanÁ ochÁÁ 
förklaringskraftenÁ varierarÁ mellanÁ olika medie-
aktiviteter.Á B-koefficientenÁ ärÁ högst förÁ att tittaÁÁ 
påÁ porr,Á följt avÁ att tittaÁ påÁ klippÁ påÁ t.ex.Á YouTubeÁÁ 
blandÁ pojkar.Á BlandÁ flickorÁ ärÁ B-koefficientenÁ högst 
gällandeÁ lyssnaÁ påÁ musik,Á följt avÁ att användaÁÁ 
internet.Á B-koefficientenÁ liggerÁ förÁ deÁ flestaÁ medierÁ 
enÁ bit underÁ 1,0Á vilket iÁ dettaÁ fall innebärÁ svagÁÁ 
effekt.Á B-koefficienten förÁ hurÁ oftaÁ man tränarÁ och 
motionerarÁ ärÁ högreÁ änÁ förÁ allÁ medieanvändning,ÁÁ 
undantagen porrkonsumtion blandÁ pojkarÁ somÁÁ 
liggerÁ på samma nivå,Á menÁ motionsvanorÁ harÁ ändå 
svagareÁ procentuellÁ förklaringskraftÁ änÁ vissa med-s
ieaktiviteter.Á VarkenÁ skillnaderÁ iÁ medieanvändningÁ 
ellerÁ iÁ motionsvanorÁ förklararÁ någonÁ störreÁ andel avÁ 

Á

Á

Á

variationenÁ i psykisktÁ välbefinnandeÁ påÁ gruppnivå.ÁÁ
AttÁ prata medÁ sina föräldrarÁ omÁ sinÁ dagÁ ochÁÁ 

hurÁ denÁ harÁ varitÁ harÁ starkareÁ effektÁ blandÁ flickorÁÁ 
än blandÁ pojkar,Á menÁ förklaringskraftenÁ ärÁ svag.ÁÁ 
Utsatthet påÁ nätet,Á iÁ synnerhet mobbning,Á elak-
heterÁ och hot,Á harÁ högreÁ B-koefficientÁ och förkla-
ringskraft.Á Även uppfattningarnaÁ omÁ hur mycketÁÁ 
tidÁ manÁ ägnarÁ åtÁ olika medierÁ respektiveÁ vännerÁÁ 
och sport,Á träningÁ och motion harÁ förhållandevisÁÁ 
starkÁ effektÁ på detÁ psykiska välbefinnandet.Á VadÁÁ 
gällerÁ medierelateradeÁ konflikterÁ iÁ hemmetÁ liggerÁÁ 
B-koefficientenÁ iÁ vissa fallÁ på ungefärÁ samma nivå 
somÁ merÁ välkända riskfaktorerÁ (mobbningÁ ochÁÁ 
annan utsatthet)Á och skyddsfaktorerÁ (motion och 
socialaÁ relationer) menÁ konflikternasÁ procentuellaÁÁ 
förklaringskraft ärÁ oftast svagare.Á BetyderÁ dettaÁ att 
bråkÁ omÁ medieanvändningÁ mellanÁ föräldrarÁ ochÁÁ 
barnÁ ärÁ skadligtÁ förÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁÁ 
blandÁ barnen,Á påÁ sammaÁ sätt somÁ att mobbningÁÁ 
ellerÁ hot ärÁ skadligt?Á Nej,Á detÁ ärÁ inteÁ sannoliktÁ sås-
vidaÁ inteÁ konflikterna i hemmetÁ ärÁ uttryck förÁ merÁÁ 
omfattandeÁ familjeproblematikÁ (MeschÁ 2019).Á Det 
ärÁ självklart inteÁ hellerÁ rimligt att jämföraÁ musikÁÁ 
och mobbning.Á SomÁ påpekatsÁ kan inteÁ en enkät-

ÁundersökningÁ avgöra omÁ kausalsambandÁ förelig-
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ger eller ejÁ –Á för detÁ krävsÁ andra metoder –Á menÁÁ 
rimligtvisÁ bestämmerÁ detÁ psykiskaÁ välbefinnandetÁ 
musiklyssnandet medanÁ mobbningenÁ påverkarÁ det 
psykiska välbefinnandet,Á inteÁ tvärtom.Á IÁ andra fallÁ 
kanÁ sambandenÁ vara merÁ kompliceradeÁ ochÁ då kanÁ 
enkätstudienÁ åtminstoneÁ undersöka,Á problematise-
raÁ ochÁ vidareutvecklaÁ teorierÁ omÁ hurÁ olikaÁ fenomenÁ 
hängerÁ ihopÁ och eventuelltÁ påverkarÁ varandra.ÁÁ 
Vilket iÁ dettaÁ fall innebärÁ att sättaÁ medieanvänd-
ningensÁ effekterÁ iÁ relationÁ till effekternaÁ avÁ andraÁÁ 

Á

Á

företeelserÁ ochÁ beteendenÁ somÁ hängerÁ sammanÁÁ 
medÁ problemetÁ – och som kanÁ varaÁ delar avÁ det,ÁÁ 
uttryckÁ förÁ ellerÁ kanskeÁ orsakerÁ till det.ÁÁ 

OmÁ manÁ bortserÁ frånÁ dessa merÁ svårplaceradeÁÁ 
ÁvariablerÁ ochÁ avslutningsvisÁ rangordnarÁ mediean-

vändningen,Á bakgrundsfaktorerna,Á skyddsfakto-
ÁrernaÁ ochÁ riskfaktorernaÁ efterÁ derasÁ effektÁ (B-koef-
ficient) påÁ det kontinuerligaÁ välbefinnandeindexet 
blirÁ ordningenÁ på följandeÁ sättÁ (inomÁ parentesÁÁ 
anges Pearsons samtÁ R SquareÁ i %):ÁÁ 

Tabell 85. Rangordning av oberoende variablers påverkan på välbefinnandeindex 0–30,  
 enligt B-koefficient 

Kön  (0,347, 12%)  B: 4,424 

 Flickor 

1 Psykisk funktionsnedsättning  (0,284, 8,1 %)  B: 6,275 

2 Råkat ut för hot  (0,231, 5,3 %)  B: 3,484 

 3 Råkat ut för mobbning/elakheter  (0,316, 10 %)  B: 3,276 

4  Familjeinkomst, lägsta-högsta  (-0,183, 3,4 %)  B: -2,546 

5 Har någon bett dig skicka lättklätt (0,245, 6  B: 1,973 

6 Någon har lagt ut bilder/  
filmer mot ens vilja  

 (0,154, 2,4 %)  B: 1,926 

7 Prata med föräldrarna om sin dag  (-0,109, 1,2 %)  B: -1,141 

8  Motion, Hur ofta…  (-0,180, 3,2 %)  B: -1,097 

 9 Lyssna på musik (h/dag)  (0,263, 6,9 %)  B: 0,932 

10 Använda internet (h/dag)  (0,211, 4,4 %)  B: 0,872 

11  Träffa kompisar, Hur ofta  (-0,123, 1,5 %)  B: -,799 

12 Använda mobilen (h/dag)  (0,187, 3,5 %)  B: 0,670 

Pojkar 

1. Råkat ut för hot (0,256, 6,5 %)  B: 2,294 

2. Råkat ut för mobbning/elakheter (0,279, 7,8 %)  B: 2,242 

 3. Någon har lagt ut bilder/filmklipp mot 
ens vilja 

(0,202, 4,1 %)  B: 2,081 

4. Psykisk funktionsnedsättning (0,106, 1,1 %)  B: 1,598 

5.  Familjeinkomst, lägsta-högsta  (0,118, 1,4 %)  B: 1,399 

6. Titta på porr (h/dag) (0,162, 2,6 %)  B: 1,011 

7.  Motion, Hur ofta… (-0,214, 4,6 %)  B: -1,010 

8. Har någon bett dig skicka lättklätt (0,072, 0,5 %)  B: 1,007 

 9. Motion (h/dag) (-0,194 3,7 %)  B: -0,813 

10.  Träffa kompisar, Hur ofta… (-0,158, 2,5 %)  B: -0,724 

11. Titta på klipp på YouTube (0,216, 4,7 %)  B: 0,717 

12. Använda internet (0,235, 5,5 %)  B: 0,706 
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ListanÁ iÁ tabell 85Á anger,Á iÁ fallandeÁ ordning,Á olikaÁÁ 
variablersÁ effekt påÁ det psykiskaÁ välbefinnandet 
(gradenÁ avÁ psykiska besvärÁ på enÁ kontinuerligÁÁ 
skala,Á 0–30).Á KönÁ harÁ starkast effekt,Á menÁ det följsÁ 
blandÁ både pojkarÁ och flickor avÁ olikaÁ former avÁÁ 
utsatthet påÁ nätet samt psykiskaÁ funktionsnedsätt-
ningar.Á AvÁ deÁ demografiska bakgrundsfaktorerna 
ärÁ det baraÁ familjeinkomst somÁ finnsÁ medÁ blandÁÁ 
deÁ 12Á starkasteÁ faktorerna,Á menÁ inkomstÁ harÁ olika 
effektÁ på flickor och pojkar.Á Bland flickorna innebärÁ 
högÁ inkomstÁ färreÁ psykiska besvär,Á blandÁ pojkarna 
innebär högÁ inkomst flerÁ psykiska besvär.Á FaktorerÁ 
medÁ dokumenteratÁ gynnsamÁ effektÁ påÁ detÁ psykiska
välbefinnandet –Á motionÁ ochÁ godaÁ relationerÁ medÁ 
kompisarÁ ochÁ föräldrarÁ –Á finnsÁ också medÁ blandÁ deÁ 
starkasteÁ faktorerna.Á BetraktarÁ manÁ listanÁ utifrånÁ 
perspektivetÁ skadligÁ mediepåverkanÁ (medÁ avseen-
deÁ på detÁ psykiska välbefinnandet)Á ärÁ detÁ såle-
desÁ utsatthet påÁ nätet ellerÁ viaÁ mobilenÁ somÁ harÁÁ 
starkast effekt.Á BlandÁ pojkarÁ harÁ ävenÁ tittaÁ påÁ porrÁ 
relativtÁ starkÁ effektÁ medanÁ annanÁ medieanvänd-

ningÁ hamnarÁ längreÁ nerÁ på skalan.Á VarkenÁ använda 
socialaÁ medierÁ ellerÁ spelaÁ spelÁ förekommerÁ blandÁÁ 
deÁ 12Á starkasteÁ faktorerna blandÁ pojkarÁ ellerÁ flickor.ÁÁ

Á IÁ tabellÁ 86Á rangordnasÁ resultatenÁ utifrånÁ variab-
lernasÁ sambandsmått (Pearsons) ochÁ förklarings-
kraft (RÁ Square),Á det vill sägaÁ hurÁ storÁ andel avÁ va-
riansenÁ iÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ på gruppnivå 
somÁ respektive variabelÁ förklarar (iÁ %). Det är i stortÁÁ 
sett sammaÁ variablerÁ somÁ påÁ listanÁ iÁ tabell 85,Á menÁÁ 

ÁiÁ något annorlundaÁ ordningÁ (tabell 86).Á Utsatthet 
påÁ nätet ellerÁ viaÁ mobilenÁ harÁ förhållandevisÁ storÁÁ 

Áförklaringskraft,Á liksomÁ psykiskaÁ funktionsnedsätt-
Á ÁningarÁ blandÁ flickor.Á AttÁ användaÁ internet,Á mobilen 

ÁellerÁ tittaÁ påÁ klippÁ påÁ t.ex.Á YouTubeÁ (iÁ timmarÁ perÁÁ 
Ádag)Á förklararÁ vardera mellanÁ 3,5–5,5Á %Á avÁ varia-

Á tionenÁ iÁ psykisktÁ välbefinnande.Á DetÁ ärÁ inteÁ mycketÁÁ 
menÁ likvälÁ merÁ änÁ exempelvisÁ deÁ demografiskaÁÁ 
faktorerna.Á AvÁ skyddsfaktorerna ärÁ detÁ bara träningÁÁ 
och motion somÁ förekommer blandÁ de 12 starkasteÁÁ 

Áfaktorerna bland bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickor,Á medÁ enÁÁ 
förklaringskraft mellanÁ 3,2–4,6Á %.ÁÁ 
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Tabell 86. Rangordning av oberoende variablers samband med välbefinnandeindex 0–30,  
enligt Pearson & R Square 

Kön  (0,347)  12% 

 Flickor 

1. Råkat ut för mobbning/elakheter  (0,316)  10 % 

2. Psykisk funktionsnedsättning  (0,284)  8,1 % 

 3. Lyssna på musik (h/dag)  (0,263  6,9 % 

4. Har någon bett dig skicka lättklätt  (0,245)  6 % 

5. Råkat ut för hot  (0,231)  5,3 % 

6. Använda internet (h/dag)  (0,211)  4,4 % 

7. Använda mobilen (h/dag)  (0,187)  3,5 % 

8.  Familjeinkomst, lägsta-högsta  (-0,183)  3,4 % 

 9.  Motion, Hur ofta…  (-0,180)  3,2 % 

10. Någon har lagt ut bilder/filmklipp  
mot ens vilja 

 (0,154)  2,4 % 

11.  Titta på film/tv-program  (0,149)  2,2 % 

12. Använda sociala medier  (0,149)  2,2 % 

Pojkar 

1. Råkat ut för mobbning/elakheter  (0,279)  7,8 % 

2. Råkat ut för hot  (0,256)  6,5 % 

 3. Använda internet  (0,235)  5,5 % 

4. Titta på klipp på YouTube  (0,216)  4,7 % 

5.  Motion, Hur ofta…  (-0,214)  4,6 % 

6. Någon har lagt ut bilder/filmklipp mot 
ens vilja 

 (0,202)  4,1 % 

7. Motion (h/dag)  (-0,194)  3,7 % 

8. Lyssna på musik (h/dag)  (0,180)  3,2 % 

 9. Använda mobilen (h/dag)  (0,167)  2,8 % 

10. Titta på porr (h/dag)  (0,162)  2,6 % 

11.  Träffa kompisar, Hur ofta…  (-0,158) 2,5 % 

12.  Titta på film/tv-program  (0,154)  2,4 % 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
Denna undersökningÁ utgårÁ ifrånÁ attÁ digitala me-
dierÁ idagÁ utgörÁ enÁ uppväxtmiljöÁ –Á ellerÁ uppväxt-
miljöer – förÁ de allraÁ flesta svenska barn. Här finnsÁ 
förströelse,Á underhållning,Á lekÁ och spel,Á härÁ finnsÁÁ 
släktÁ ochÁ vänner,Á likaÁ välÁ somÁ ovänner ochÁ de manÁ 
egentligenÁ inteÁ vet någontingÁ allsÁ om.Á EftersomÁÁ 
deÁ flesta barnÁ vistasÁ iÁ digitala miljöer,Á ochÁ denÁÁ 
psykiskaÁ ohälsanÁ ökarÁ generellt (SocialstyrelsenÁÁ 
2017),Á skulleÁ användningenÁ avÁ digitala medierÁÁ 
kunna vara enÁ bidragandeÁ faktor.Á Huruvida så ärÁÁ 
falletÁ råderÁ detÁ dockÁ deladeÁ meningarÁ om,Á då denÁ 
(ganska omfattande)Á forskningÁ somÁ finnsÁ pekarÁ 
åt olikaÁ håll.Á ÅtskilligaÁ studierÁ harÁ belagt positivaÁÁ 
effekterÁ förÁ ungasÁ självförtroende,Á socialaÁ kontakterÁ 
ochÁ gemenskap,Á sociala kapital,Á emotionella stödÁÁ 
ochÁ identitetsutvecklingÁ (Best et al.Á 2014;Á BurnsÁ &Á 
GottschalkÁ 2019).Á AndraÁ studierÁ harÁ belagt negativaÁ 
effekterÁ tillÁ följdÁ avÁ andra användaresÁ agerandeÁÁ 
(mobbning,Á bedrägerierÁ etc.) och/ellerÁ påvisat 
sambandÁ mellanÁ tidenÁ medÁ olika skärmaktivite-
terÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnande,Á ellerÁ andra 
oönskadeÁ konsekvenserÁ (Kelly etÁ al.Á 2018;Á McNa-
mee,Á MendoliaÁ &Á YerokinÁ 2019;Á TwengeÁ et al.Á 2020).Á 
SyftetÁ medÁ föreliggandeÁ rapportÁ ärÁ attÁ bidra medÁÁ 
ytterligareÁ faktaunderlag,Á baseratÁ påÁ enÁ represen-
tativÁ enkätundersökningÁ blandÁ svenska ungdomar,Á 
därÁ sambandenÁ mellanÁ ungdomarnasÁ psykiska väl-
befinnande,Á medieanvändning,Á bakgrundsfaktorerÁ 
samtÁ risk- ochÁ skyddsfaktorerÁ beskrivs ochÁ analyse-
ras.Á KortfattatÁ kanÁ manÁ säga attÁ resultatenÁ påvisarÁ 
sambandÁ mellanÁ merÁ tid ägnadÁ åtÁ olika medieak-
tiviteterÁ ochÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ menÁÁ 
attÁ bakgrundsfaktorer,Á risk- ochÁ skyddsfaktorerÁÁ 
inverkarÁ på sambandensÁ styrka,Á iblandÁ ganska 
kraftigt.Á SomÁ påpekadesÁ iÁ metodavsnittet gällerÁ re-
sultatenÁ påÁ gruppnivåÁ vilketÁ innebärÁ attÁ deÁ inteÁ perÁ 
automatikÁ gällerÁ förÁ alla på individnivå.Á DetÁ ärÁ inteÁ 
hellerÁ okomplicerat att bedömaÁ betydelsenÁ avÁ olikaÁ 
faktorer –Á närÁ är enÁ effektÁ svagÁ ellerÁ stark?Á –Á ochÁ enÁ 
faktorÁ somÁ terÁ sigÁ obetydligÁ på gruppnivå kanÁ iÁ detÁ 
individuellaÁ fallet varaÁ viktig,Á ochÁ viceÁ versa.ÁÁ 

Á

7.1 Resultat och slutsatser 

EnÁ fjärdedelÁ av respondenternaÁ iÁ åldernÁ 13–18Á årÁÁ 
uppgerÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ (27Á %)Á vilketÁ iÁ dennaÁÁ 
undersökningÁ betraktasÁ somÁ nedsattÁ psykisktÁÁ 
välbefinnande.Á Det ärÁ enÁ betydligt störreÁ andel avÁÁ 
flickornaÁ somÁ uppgerÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ (39Á %),Á änÁÁ 

pojkarna (13Á %),Á ochÁ könÁ harÁ visatÁ sigÁ vara denÁ vari-
abelÁ somÁ harÁ starkastÁ samband medÁ ungdomarnasÁÁ 

Ápsykiska välbefinnande.ÁÁ 
FlickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ ärÁÁ 

ÁdenÁ gruppÁ somÁ i störst utsträckningÁ liderÁ av ned-
sattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ dennaÁ undersökningÁÁ 
(71Á %)Á och psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ harÁÁ 
visatÁ sigÁ vara enÁ avÁ deÁ variablerÁ somÁ harÁ starkastÁÁ 
sambandÁ medÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ bland 
flickorna,Á menÁ svagareÁ bland pojkarna.ÁÁ 

AvÁ deÁ demografiska faktorerna ärÁ detÁ bara 
familjeinkomst (lägsta-högstaÁ decilen) somÁ harÁÁ 
tydligtÁ sambandÁ medÁ psykisktÁ välbefinnande,Á menÁÁ 

Ápå olikaÁ sättÁ hos pojkar och flickor.Á Bland flickorÁÁ 
ärÁ lågÁ inkomstÁ förknippatÁ med nedsattÁ psykisktÁÁ 

ÁvälbefinnandeÁ ochÁ såÁ serÁ det ävenÁ ut blandÁ pojkarÁÁ 
ÁiÁ yngreÁ tonåren.Á MenÁ närÁ pojkarna blirÁ äldreÁ ärÁ detÁÁ 
istället högÁ inkomst somÁ ärÁ förknippat medÁ nedsatt 
psykisktÁ välbefinnande.ÁÁ

DetÁ finnsÁ konsekventaÁ sambandÁ mellan merÁÁ 
frekvent,Á samtÁ merÁ omfattande,Á medieanvändningÁÁ 
ochÁ nedsattÁ psykisktÁ välbefinnande.Á UngdomarÁÁ 

ÁmedÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ ärÁ iÁ högreÁ gradÁ dagliga mu-
siklyssnareÁ samt läsareÁ avÁ böckerÁ ochÁ tidningar.Á DeÁÁ 
lyssnarÁ ävenÁ merÁ frekventÁ på poddar/podcasts.Á Poj-

ÁkarÁ med 4 eller flerÁ besvär tittar oftare påÁ porr ochÁÁ 
spelarÁ dagligenÁ spelÁ på dator/konsolÁ iÁ någotÁ högreÁÁ 

ÁgradÁ änÁ pojkarÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär.Á FlickorÁ med 
4Á eller fler besvärÁ spelar också datorspel någotÁ merÁÁ 

Áfrekvent,Á samt tittarÁ dagligenÁ påÁ YouTube-klipp,Á änÁÁ 
flickorÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär.Á VadÁ gällerÁ socialaÁÁ 
medierÁ gårÁ detÁ inteÁ attÁ se någonÁ skillnadÁ i hur oftaÁÁ 
flickorÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvär,Á respektiveÁ 4Á ellerÁÁ 
flerÁ besvär,Á använderÁ sociala medier.Á DäremotÁ kanÁÁ 
noterasÁ attÁ pojkarÁ medÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnan-

ÁdeÁ ärÁ denÁ gruppÁ somÁ iÁ störstÁ utsträckningÁ sällanÁÁ 
ÁellerÁ aldrigÁ använderÁ sociala medier,Á menÁ deÁ deltarÁÁ 
Áå andra sidanÁ iÁ högreÁ gradÁ iÁ olika forumÁ på nätetÁ (ejÁÁ 

ÁFacebookÁ eller liknande). DetÁ ärÁ en litenÁ grupp menÁÁ 
ÁdenÁ kanÁ likvälÁ vara värdÁ attÁ uppmärksamma förÁÁ 

attÁ utröna vilka andra forumÁ deÁ deltarÁ i,Á varförÁ ochÁÁ 
medÁ vilken behållning.ÁÁ 

UngdomarÁ med 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁ ägnarÁ merÁ tidÁÁ 
enÁ vanligÁ dagÁ åt exempelvisÁ internet,Á mobiltele-
fonen, lyssnaÁ påÁ musik, seÁ påÁ filmer, tv-programÁÁ 
ellerÁ YouTube-klipp,Á menÁ ävenÁ omÁ sambandenÁ ärÁÁ 
konsekventa så ärÁ deÁ ganska svaga.ÁÁ 

Bakgrundsfaktorerna inverkarÁ på ovanÁ nämnda 
sambandÁ på olika sätt,Á ochÁ avÁ analyserna kanÁ manÁÁ 
dra minstÁ två slutsatser.Á FörÁ detÁ första inverkarÁÁ 
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psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ påÁ olikaÁ sätt 
blandÁ pojkarÁ ochÁ flickor.Á Bland pojkarÁ med psy-
kiska funktionsnedsättningarÁ finnsÁ bara samband 
mellanÁ bättreÁ psykiskt välbefinnandeÁ ochÁ högreÁÁ 
medieanvändning,Á ellerÁ samband nära noll.Á Bland 
flickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ finnsÁ 
detÁ däremotÁ vissa sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ 
välbefinnandeÁ ochÁ högreÁ medieanvändning.Á Ana-
lyserna harÁ också visatÁ attÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁ flickorÁ 
medÁ psykiska funktionsnedsättningarÁ iÁ högreÁ grad 
änÁ andra barnÁ ärÁ utsatta förÁ mobbning,Á elakhe-
ter,Á hotÁ ochÁ andra trakasserierÁ påÁ internet och viaÁ 
mobilen.Á DennaÁ utsatthet ärÁ enÁ bidragandeÁ faktorÁ 
till att flickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ 
harÁ sämreÁ välbefinnandeÁ änÁ flickorÁ utanÁ psykiska 
funktionsnedsättningar,Á ävenÁ omÁ det baraÁ förklararÁ 
enÁ mindreÁ del.Á FlickorÁ medÁ psykiskaÁ funktionsned-
sättningarÁ framstårÁ på så sättÁ somÁ enÁ extra sårbarÁ 
gruppÁ i digitalaÁ miljöer.ÁÁ 

FörÁ detÁ andra ärÁ detÁ endastÁ blandÁ flickorÁ medÁ två 
utlandsfödda föräldrarÁ somÁ detÁ finnsÁ ettÁ konse-
kventÁ sambandÁ mellanÁ omfattandeÁ medieanvänd-
ningÁ och nedsattÁ psykisktÁ välbefinnande.Á Även 
denna gruppÁ utmärkerÁ sigÁ såledesÁ ochÁ börÁ upp-
märksammasÁ förÁ attÁ utröna vadÁ dessa sambandÁÁ 
egentligenÁ innebär.ÁÁ 

SammantagetÁ utkristalliserarÁ sigÁ på så sättÁ treÁÁ 
grupperÁ avÁ ungdomarÁ därÁ sambandenÁ mellanÁ med-
ieanvändningen och detÁ psykiskaÁ välbefinnandetÁ 
behöverÁ fördjupadeÁ undersökningar,Á förÁ att bättreÁ 
förstå samspelen mellan olikaÁ faktorerÁ och förÁÁ 
att utrönaÁ eventuellaÁ behovÁ avÁ särskildaÁ insatser:Á 
flickorÁ medÁ två utlandsfödda föräldrar,Á flickorÁ medÁ 
psykiskaÁ funktionsnedsättningarÁ och pojkarÁ somÁÁ 
antingenÁ heltÁ undvikerÁ digitala sociala samman-
hang eller söker sig tillÁ andraÁ forum änÁ deÁ störreÁÁ 
plattformarna.ÁÁ 

Undersökningen harÁ visatÁ attÁ detÁ finnsÁ treÁ fak-
torerÁ somÁ associerasÁ medÁ bättreÁ psykiskt välbefin-
nandeÁ (skyddsfaktorer):Á träningÁ ochÁ motion,Á attÁÁ 
träffa kompisarÁ uteÁ ellerÁ hemma hosÁ varandra menÁ 
inteÁ på nätetÁ samtÁ attÁ prata med sina föräldrarÁ omÁ 
sinÁ dagÁ ochÁ hurÁ denÁ harÁ varit.Á AttÁ prata medÁ sina 
föräldrarÁ omÁ vadÁ manÁ upplevtÁ på nätetÁ ellerÁ andra 
medieaktiviteterÁ uppvisarÁ inga liknandeÁ samband.Á 

Dessa skyddsfaktorerÁ minskarÁ iÁ vissa fallÁ deÁÁ 
iakttagna sambandenÁ mellanÁ omfattandeÁ medie-
användningÁ och nedsattÁ psykisktÁ välbefinnande.ÁÁ 
ExempelvisÁ sambandetÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
välbefinnandeÁ ochÁ högÁ internetanvändningÁ blirÁÁ 

svagareÁ ellerÁ försvinnerÁ helt förÁ bådeÁ pojkarÁ ochÁÁ 
flickorÁ somÁ träffarÁ kompisarÁ varjeÁ dagÁ ellerÁ några 
gångerÁ iÁ veckan,Á medanÁ detÁ blirÁ starkareÁ blandÁ deÁÁ 
somÁ träffarÁ kompisar enÁ gångÁ i veckanÁ ellerÁ merÁÁ 
sällan.Á SambandetÁ mellanÁ högÁ internetanvändningÁÁ 

ÁochÁ sämreÁ psykiskt välbefinnandeÁ blandÁ flickorÁ blirÁÁ 
ÁävenÁ svagareÁ vidÁ regelbundenÁ motion.Á SambandenÁÁ 

mellanÁ omfattandeÁ datorspelÁ ochÁ sämreÁ psykisktÁÁ 
Á välbefinnandeÁ blandÁ pojkarÁ minskarÁ ellerÁ försvin-

nerÁ vidÁ regelbundenÁ motionÁ ellerÁ omÁ pojkarnaÁÁ 
ofta pratarÁ medÁ sina föräldrarÁ omÁ sinÁ dagÁ ochÁ hurÁÁ 

Á denÁ harÁ varit.Á Dessa resultatÁ tyderÁ på attÁ allmäntÁÁ 
ÁhälsofrämjandeÁ omständigheterÁ somÁ motion,Á goda 

ÁrelationerÁ ochÁ stabila familjeförhållandenÁ kanÁ vara 
viktigareÁ änÁ tidenÁ ungdomarÁ ägnarÁ åtÁ olika medie-

Áaktiviteter.ÁÁ 
Detta betyderÁ dockÁ inteÁ attÁ tidenÁ manÁ ägnarÁ åtÁÁ 

ÁmedieaktiviteterÁ alltidÁ ärÁ oproblematisk.Á MerÁ tidÁÁ 
online innebär störreÁ risk förÁ attÁ utsättasÁ för nät-
mobbning,Á elakheter,Á hotÁ och andraÁ oönskadeÁ be-
teendenÁ avÁ andra användareÁ (BurnsÁ &Á GottschalkÁÁ 
2019;Á Frith 2017)Á ochÁ detÁ är dessa aspekterÁ av med-
ieanvändningenÁ somÁ harÁ starkastÁ sambandÁ medÁÁ 
sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ iÁ undersökningen.ÁÁ 
JämförsÁ ungdomarÁ med 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ medÁ deÁÁ 
medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ har deÁ sistnämndaÁ utsatts iÁÁ 
högre grad förÁ attÁ någon varitÁ elakÁ motÁ eller mob-
bat,Á ellerÁ hotat,Á demÁ påÁ internet ellerÁ viaÁ mobilen,ÁÁ 

Á att någonÁ harÁ lagt ut bilderÁ ellerÁ filmklippÁ påÁ demÁÁ 
Ápå internetÁ motÁ derasÁ vilja samtÁ attÁ någon deÁ inteÁÁ 

kännerÁ harÁ bettÁ demÁ skicka bilderÁ på sigÁ själva 
Á därÁ deÁ ärÁ lättklädda ellerÁ nakna.Á Dessa formerÁ avÁÁ 

ÁutsatthetÁ kanÁ såledesÁ konstaterasÁ vara riskfaktorerÁ iÁÁ 
sammanhanget.ÁÁ 

Dessa riskfaktorerÁ påverkarÁ iÁ vissa fallÁ deÁ iaktta-
gna sambandenÁ mellanÁ omfattandeÁ medieanvänd-
ningÁ och psykisktÁ välbefinnande.Á AttÁ haÁ råkatÁ utÁÁ 
förÁ mobbning,Á elakheterÁ ellerÁ hot innebärÁ starkareÁÁ 
sambandÁ mellanÁ sämreÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ochÁÁ 
högÁ användningÁ avÁ mobilen,Á socialaÁ medierÁ och 

ÁtittaÁ på klippÁ på tex.Á YouTube,Á medan attÁ inteÁ ha ut-
ÁsattsÁ harÁ omvändÁ effekt.Á OmÁ dessa riskfaktorerÁ inteÁÁ 

föreliggerÁ minskarÁ alltså sambandenÁ mellanÁ tidenÁÁ 
manÁ ägnarÁ åtÁ medierna ochÁ hurÁ manÁ mår,Á vilketÁÁ 

ÁantyderÁ att mobbning,Á elakheterÁ ochÁ hot fungerarÁÁ 
somÁ enÁ mellanliggandeÁ variabel,Á mellanÁ mediean-
vändningen iÁ tidÁ och detÁ psykiskaÁ välbefinnandet.ÁÁ 

MenÁ tidenÁ manÁ ägnarÁ åtÁ medieaktiviteterÁ kanÁÁ 
varaÁ problematiskÁ påÁ flerÁ sätt,Á förutomÁ att det ökarÁÁ 
risken förÁ utsatthet.Á Undersökningen harÁ visatÁ attÁÁ 
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pojkarÁ ochÁ flickorÁ medÁ 4Á ellerÁ fler besvärÁ iÁ högreÁÁ 
gradÁ trorÁ attÁ derasÁ medieanvändningÁ påverkarÁÁ 
derasÁ sömnÁ påÁ ett negativt sätt.Á Det ärÁ betydligt 
större andelar av pojkar och flickor medÁ 4 ellerÁÁ 
flerÁ besvärÁ somÁ angerÁ attÁ derasÁ medieanvändningÁ 
varjeÁ dagÁ lederÁ tillÁ attÁ deÁ åsidosätterÁ andra sakerÁÁ 
deÁ ska göra.Á DetÁ ärÁ också störreÁ andelarÁ avÁ ungdo-
marnaÁ med 4 eller flerÁ besvär som uppger attÁ derasÁ 
medieanvändningÁ föranlederÁ konflikterÁ iÁ familjen,Á iÁ 
synnerhetÁ angåendeÁ tidenÁ deÁ ägnarÁ åtÁ olika medier.Á 
SamtidigtÁ ärÁ ungdomarÁ medÁ 4Á ellerÁ flerÁ besvärÁÁ 
merÁ missnöjda medÁ hurÁ deÁ själva använderÁ sinÁ tid:Á 
deÁ svararÁ iÁ högreÁ grad änÁ andra attÁ deÁ ägnarÁ förÁÁ 
mycketÁ tidÁ åt t.ex.Á socialaÁ medier,Á men förÁ liteÁ tid åtÁ 
att läsaÁ böckerÁ ochÁ tidningar,Á tränaÁ ochÁ motionera,Á 
träffaÁ kompisar,Á göraÁ läxorÁ ochÁ skolarbeten.Á Ung-
domarÁ medÁ 3Á ellerÁ färreÁ besvärÁ anserÁ iÁ högreÁ gradÁÁ 
attÁ deÁ ägnarÁ lagomÁ medÁ tidÁ åtÁ olika aktiviteter.Á AttÁ 
tonåringarÁ själva anserÁ attÁ deÁ ägnarÁ förÁ mycketÁ tidÁ 
åtÁ medierÁ ochÁ attÁ medieanvändningenÁ gårÁ utÁ överÁ 
skolarbetet ochÁ sömnen har framkommitÁ i exem-
pelvisÁ brittiskaÁ studierÁ (FrithÁ 2017),Á menÁ härÁ kanÁ viÁ 
alltså ävenÁ seÁ sambandÁ mellanÁ dessa aspekterÁ ochÁ 
nedsatt psykiskt välbefinnande.Á HärÁ framträderÁ ett 
problemkomplexÁ relaterat till medieanvändningen,Á 
menÁ hurÁ sambandenÁ mellanÁ deÁ olika variablerna 
ska förståsÁ ärÁ inteÁ givet.ÁÁ 

7.2 Tre tolkningsramar 

En enkätundersökningÁ kan inteÁ avgöraÁ omÁ detÁÁ 
föreliggerÁ några orsakssambandÁ menÁ manÁ kanÁÁ 
resonera kringÁ olika tänkbara förklaringarÁ tillÁ deÁÁ 
iakttagna sambanden.Á IÁ denna rapportÁ harÁ främstÁ 3Á 
tolkningsramarÁ presenterats:ÁÁ 

DelsÁ kanÁ sambandenÁ mellanÁ merÁ omfattandeÁÁ 
medieanvändning,Á nedsattÁ psykisktÁ välbefinnande,Á 
medierelateradeÁ konflikterÁ iÁ hemmet,Á missnöjeÁ med
deÁ egna prioriteringarna iÁ vardagenÁ ochÁ försämradÁ 
sömn förklarasÁ avÁ attÁ medieanvändningen genere-
rarÁ förskjutningseffekter.Á EftersomÁ medieanvänd-
ningenÁ tarÁ så mycketÁ tidÁ i anspråkÁ finnsÁ detÁ heltÁÁ 
enkelt inteÁ tillräckligt medÁ tidÁ kvarÁ till träningÁ ochÁ 
motion,Á träffa kompisar,Á göra läxor,Á sova ochÁ annatÁ 
somÁ vi också bör prioritera iÁ livetÁ för att måÁ braÁ (jfrÁ 
MindÁ 2020).Á Problemet bottnarÁ iÁ enÁ brist påÁ balansÁ 
iÁ tillvaron,Á ochÁ lösningenÁ ärÁ att förbättraÁ balansen.Á 
PåÁ individnivåÁ kanÁ det iÁ vissaÁ fall gåÁ relativt enkelt 

menÁ manÁ måsteÁ också beakta attÁ denÁ omfattandeÁÁ 
medieanvändningenÁ kanskeÁ bara ärÁ enÁ delÁ avÁ ettÁÁ 
störreÁ motivationsproblemÁ ellerÁ prokrastinering.ÁÁ 
Att läggaÁ undanÁ mobilenÁ löserÁ ingentingÁ omÁ denÁÁ 

ÁersättsÁ avÁ något annat uppskjutarbeteende.ÁÁ 
EttÁ andra sättÁ attÁ förstå sambandenÁ ärÁ iÁ termerÁÁ 

avÁ coping strategies  ochÁ kompensatoriskÁ mediean-
Ávändning.Á För ettÁ barnÁ som växerÁ upp i enÁ dys-
Áfunktionell familj,Á harÁ svårt att fåÁ kompisarÁ ellerÁÁ 
ÁuppleverÁ andra problemÁ iÁ sittÁ vardagliga livÁ kanÁÁ 
digitala spel,Á YouTube,Á sociala medierÁ ochÁ liknan-

ÁdeÁ vara nödvändiga avbrottÁ ochÁ återhämtningÁÁ 
förÁ att orka vidare.Á DenÁ somÁ är ensamÁ påÁ skolgår-

ÁdenÁ kanÁ finna alternativa digitala gemenskaperÁÁ 
Áoch dåÁ ärÁ medieanvändningen funktionell.Á Men 

denÁ kanÁ också erbjuda så effektivÁ flyktÁ attÁ denÁ tarÁÁ 
över, föranlederÁ eskapismÁ och att verkligaÁ pro-

ÁblemÁ förnekasÁ ellerÁ förskjuts.20Á DetÁ kanÁ vara så attÁÁ 
ÁungdomarÁ med nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ harÁÁ 
ÁsvårareÁ att avslutaÁ enÁ medieaktivitet somÁ erbjuderÁÁ 

förströelse,Á underhållningÁ ochÁ enÁ alternativÁ digitalÁÁ 
ÁtillvaroÁ ochÁ att det därmedÁ ärÁ det psykiskaÁ tillstån-
ÁdetÁ somÁ så attÁ säga orsakarÁ svårighetenÁ attÁ avsluta 

medieaktiviteten,Á trotsÁ attÁ deÁ samtidigtÁ anserÁ sigÁÁ 
Áägna förÁ mycketÁ tidÁ åt medierÁ och förÁ liteÁ tid åtÁÁ 
andra aktiviteter,Á trotsÁ attÁ medieanvändningenÁ gårÁÁ 
utÁ överÁ derasÁ sömn ochÁ annat deÁ borde göra ochÁÁ 
dessutomÁ skaparÁ konflikterÁ iÁ hemmet.Á DenÁ kom-
pensatoriskaÁ medieanvändningen och försöken attÁÁ 
hanteraÁ tillvaronÁ medÁ hjälpÁ avÁ olikaÁ medierÁ blirÁ dåÁÁ 
kontraproduktiv.Á EnÁ uppgift förÁ forskningenÁ blirÁÁ 
dåÁ att försökaÁ förståÁ vilkaÁ problemÁ somÁ liggerÁ till 
grundÁ förÁ denÁ kompensatoriska medieanvändning-
en,Á vadÁ somÁ motiverarÁ derasÁ medieanvändningÁ ochÁÁ 

Ávarför ungdomarnaÁ inteÁ förmår brytaÁ beteendetÁ (jfr 
Kardefelt-WintherÁ 2014).Á InomÁ medieforskningenÁÁ 
harÁ den direktaÁ effekt-forskningen sedan längeÁÁ 

ÁersattsÁ avÁ blandÁ annatÁ användnings- ochÁ gratifi-
Á ÁkationsforskningÁ (usesÁ andÁ gratifications) somÁ utgårÁÁ 

Áifrån publikensÁ behovÁ och tolkningarÁ iÁ förståelsen 
av varför medieanvändningen ser utÁ somÁ denÁ görÁÁ 
och medÁ vilkaÁ konsekvenser (seÁ t. ex.Á KrcmarÁ 2017).ÁÁ 
AttÁ närma sigÁ denÁ problematiska kompensatoriska 

Ámedieanvändningen utifrån ettÁ användnings- och 
ÁgratifikationsperspektivÁ medÁ denÁ aktiva använda-
Áren ochÁ den levdaÁ erfarenheten iÁ fokusÁ skulleÁ kunnaÁÁ 
Ávara enÁ vägÁ motÁ fördjupadÁ förståelse.ÁÁ  
Á EnÁ tredjeÁ tolkningÁ pekarÁ påÁ betydelsenÁ av soci-

okulturellaÁ faktorer,Á såsomÁ medierelateradeÁ nor-

20 Medieanvändningen kan då leda till andra problem i livet som inte framkommer i denna undersökning, eftersom den fokuserar på det 
självskattade psykiska välbefinnandet. Det är alltså en problematik som ligger utanför denna undersöknings område. 

https://f�rskjuts.20
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mer.Á Medieanvändningen skerÁ inteÁ iÁ isolation utan 
omgesÁ avÁ sociala,Á kulturella,Á politiska,Á ekonomiskaÁ 
etc. strukturer och normer somÁ påverkar vadÁ manÁ 
gör,Á varförÁ ochÁ sannolikt hur manÁ upplever,Á tolkarÁ 
ochÁ påverkasÁ av medieanvändningen.Á ”Effekten”Á ärÁ 
så attÁ säga inteÁ endastÁ bestämdÁ avÁ individenÁ ochÁÁ 
dennasÁ psykologiska ellerÁ fysiologiska förutsätt-
ningarÁ ochÁ andra faktorerÁ iÁ detÁ privata livetÁ utanÁÁ 
även avÁ materiella ochÁ ideella faktorerÁ somÁ är ka-
raktäristiska förÁ denÁ kontextÁ individenÁ befinnerÁ sigÁ 
i.Á AttÁ använda medierÁ ärÁ enÁ kulturellÁ praktik,Á medÁ 
kulturÁ förstådd iÁ denÁ breda bemärkelsenÁ (a whole 
way of life).Á FörÁ ungdomarnaÁ ärÁ det ett helt livÁ somÁ 
skaÁ levasÁ ochÁ detÁ sker iÁ en specifik kontextÁ prägladÁ 
av sinÁ tidsÁ föreställningar,Á idéer och normer.Á FörÁÁ 
tillfället riktasÁ mycket uppmärksamhet mot nega-
tiva aspekterÁ avÁ digitala medierÁ ochÁ föreställningarÁ 
omÁ skärm-,Á internet-,Á mobil-,Á ochÁ spelberoendeÁ kan 
sägasÁ vara ganska spridda iÁ samhället.Á UnderÁ dessa 
förutsättningarÁ ärÁ det inteÁ märkligt omÁ ungdo-
marna uppfattarÁ sinÁ medieanvändningÁ somÁ ”förÁÁ 
mycket”.Á NormerÁ kanÁ dessutomÁ fungeraÁ stigmati-
serande,Á skam- ochÁ skuldbeläggandeÁ ochÁ förstärka 
ettÁ redan nedsattÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ hosÁ en 
individÁ somÁ ägnarÁ tidÁ åtÁ enÁ medieaktivitetÁ vilkenÁÁ 
omgivningenÁ fördömer.Á FöreställningarÁ omÁ vad 
somÁ ärÁ ett gott liv, vadÁ somÁ ärÁ normalt, vad jagÁ kanÁ 
förvänta migÁ avÁ migÁ självÁ ellerÁ andra människor,ÁÁ 
avÁ teknikenÁ jagÁ använderÁ ellerÁ livet iÁ stort,Á påverkarÁ 
omÁ och hurÁ vi använderÁ medier, liksomÁ vadÁ viÁ får ut 
avÁ det.Á DettaÁ perspektivÁ ärÁ i principÁ osynligtÁ i denÁ 
förÁ tillfället tongivandeÁ forskningenÁ påÁ området 
menÁ skulleÁ kunnaÁ bidraÁ medÁ ytterligareÁ nyanseringÁ 
ochÁ förståelse.ÁÁ

Dessa tolkningsramarÁ görÁ inteÁ anspråkÁ på attÁÁ 
vara varkenÁ uttömmandeÁ ellerÁ ömsesidigtÁ ute-
slutande,Á utanÁ kompletterandeÁ perspektiv påÁ detÁ 
komplexaÁ problemområdet psykiskt välbefinnandeÁ 
ochÁ medieanvändning.Á AttÁ såvälÁ medieanvändningÁ 
somÁ psykisktÁ välbefinnandeÁ ärÁ komplexa förete-
elserÁ varÁ utgångspunkterÁ förÁ dennaÁ undersökningÁ 
ochÁ resultatenÁ visarÁ attÁ kopplingarna mellanÁ dessa 
företeelserÁ ärÁ minstÁ lika komplicerade.Á Samman-
tagetÁ antyderÁ bakgrundsfaktorernas,Á skydds- ochÁ 
riskfaktorernasÁ samspelÁ med medieanvändningenÁ 
attÁ detÁ inteÁ finnsÁ någonÁ särskildÁ skadligÁ mekanismÁ 
iÁ digitala medierÁ som,Á så attÁ säga,Á perÁ automatikÁÁ 
medförÁ negativa konsekvenserÁ förÁ användarensÁÁ 
psykiska välbefinnande.Á OmÁ enÁ sådanÁ mekanismÁ 
fannsÁ bordeÁ denÁ påverka användarna på ettÁ merÁÁ 
likartatÁ sättÁ änÁ vadÁ somÁ nuÁ ärÁ fallet.Á AvÁ samma skälÁ 

framstårÁ begreppet ”skärmtid”Á somÁ inteÁ särskilt 
Ámeningsfullt iÁ relationÁ till ungdomarsÁ psykiskaÁÁ 

Ávälbefinnande.Á AttÁ tidenÁ medÁ skärmenÁ kanÁ rymma 
Áväldigt olikaÁ aktiviteterÁ ärÁ allmänt känt ochÁ viÁ vet 

ÁävenÁ attÁ medieanvändningenÁ idagÁ ärÁ iÁ allra högsta 
gradÁ individuellÁ ochÁ mångfacetterad,Á medÁ olika ut-
tryck ochÁ konsekvenserÁ i olika kontexter,Á vilket görÁÁ 
skärmtidsbegreppet väl trubbigt.Á MedÁ föreliggandeÁÁ 
undersökningÁ står det klartÁ attÁ detÁ krävsÁ mer ny-

ÁanseradeÁ ochÁ specifika begreppÁ förÁ attÁ ta debattenÁÁ 
Á och forskningen omÁ kopplingarnaÁ mellan ungasÁÁ 

användningÁ avÁ olika medierÁ ochÁ derasÁ psykiska 
ÁvälbefinnandeÁ framåt.ÁÁ

7.3 Rekommendationer 

Á

Á
ÁÁNågra förslagÁ på hurÁ forskningenÁ på områdetÁ skulleÁÁ 

kunna gå vidareÁ harÁ redanÁ nämnts.Á HärÁ harÁ ävenÁÁ 
pekatsÁ på treÁ grupperÁ avÁ ungdomarÁ därÁ samban-
den mellan medieanvändningen och detÁ psykiskaÁÁ 
välbefinnandetÁ uppvisarÁ särskilda mönsterÁ vilka 
samhälletÁ behöverÁ fördjupadeÁ kunskaperÁ om,ÁÁ 
särskilt om det finns behovÁ av stöd iÁ dessaÁ grupper.ÁÁ 
DärutöverÁ kan man utifrånÁ dennaÁ undersökningsÁÁ 
resultatÁ peka på tre,Á sedanÁ tidigareÁ kända,Á områdenÁÁ 

ÁiÁ behovÁ avÁ fortsattaÁ insatserÁ frånÁ samhället ochÁÁ 
politiken:ÁÁ

Á
ÁÁ
Á 7.3.1 Förhindra 

ÁResultatenÁ pekarÁ tydligtÁ på attÁ detÁ somÁ ärÁ mestÁÁ 
skadligtÁ förÁ detÁ psykiska välbefinnandetÁ ärÁ närÁÁ 
medie teknikenÁ användsÁ förÁ attÁ utsätta ungdomarÁÁ 
förÁ mobbning,Á elakheter,Á hot,Á spridandeÁ avÁ bilderÁÁ 
ochÁ filmerÁ samt att okändaÁ efterfrågarÁ nakenbilderÁÁ 

ÁellerÁ liknande.Á DetÁ bordeÁ vara enÁ grundläggandeÁÁ 
ÁprincipÁ att allaÁ barn,Á såÁ långt det ärÁ praktiskt möj-
ligt,Á ska skyddasÁ frånÁ skada närÁ deÁ använderÁ digita-
la, sociala medierÁ (House ofÁ Commons ScienceÁ andÁÁ 
TechnologyÁ CommitteeÁ 2019).Á Att fortsättaÁ arbetaÁÁ 
motÁ mobbningÁ på nätetÁ ochÁ iÁ andra miljöerÁ ärÁ då 
centralt.Á LikaÁ viktigt ärÁ det att fortsättaÁ arbetaÁ mot 

Áandra formerÁ avÁ hat,Á hotÁ ochÁ trakasserierÁ på nätetÁÁ 
ÁdärÁ detÁ ofta ärÁ vuxna somÁ utsätterÁ yngreÁ personerÁÁ 

(LSU 2020).Á Samtidigt behöverÁ rättsväsendet till-
räckligaÁ resurserÁ förÁ att hanteraÁ deÁ fall somÁ striderÁÁ 
mot gällandeÁ lagstiftning.Á Utsatthet påÁ nätet ärÁÁ 
samhälleliga,Á kollektivaÁ problemÁ ochÁ skaÁ hanterasÁÁ 

ÁsomÁ det.ÁÁ  

Á

Á

Á

Á
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7.3.2 Främja 

FaktorerÁ somÁ ärÁ väldokumenteratÁ positiva förÁ häl-
sanÁ harÁ bäringÁ ävenÁ på sambandenÁ mellanÁ psykisktÁ 
välbefinnandeÁ ochÁ medieanvändningÁ varförÁ dessa 
faktorerÁ ochÁ beteendenÁ börÁ främjas.ÁÁ 

Främja ävenÁ forskningÁ somÁ förmårÁ gå djupareÁ iÁÁ 
denÁ problematik som beskrivits här –Á även experi-
mentell,Á tillämpadÁ forskningÁ somÁ kanÁ utmejslaÁ me-
toder,Á förhållningssätt ochÁ redskapÁ förÁ att förståÁ ochÁ 
hanteraÁ olikaÁ formerÁ avÁ utsatthet påÁ nätet,Á liksomÁÁ 
andra destruktiva sidorÁ avÁ medieanvändningen.ÁÁ

7.3.3 Stärka 

FortsattÁ arbeteÁ med attÁ stärka barnÁ ochÁ unga (och 
vuxna)Á somÁ medvetna medieanvändare.Á AttÁ vara 
enÁ medvetenÁ medieanvändareÁ kanÁ tillÁ vissÁ delÁÁ 
handla omÁ specifika färdigheterÁ (somÁ källkritik)Á 

ÁÁ

Á

menÁ iÁ detta sammanhangÁ åsyftasÁ medieanvänd-
ningenÁ somÁ enÁ del avÁ livet.Á DetÁ kräverÁ attÁ man kanÁÁ 
reflekteraÁ medvetetÁ överÁ valÁ av medierÁ ochÁ sinÁÁ 

ÁegenÁ användningÁ avÁ dem,Á attÁ manÁ förhållerÁ sigÁÁ 
till medierna ochÁ har insiktÁ i,Á och kontroll på,Á sinÁÁ 
användning,Á sinaÁ motiv,Á behovÁ och behållningÁ –ÁÁ 
ellerÁ bristÁ därpå.Á DetÁ ärÁ såledesÁ ettÁ vidareÁ greppÁÁ 
på problematikenÁ änÁ attÁ bara reglera ochÁ begränsa 
medieanvändningen,Á menÁ somÁ kanskeÁ ocksåÁ skulleÁÁ 

Ákunna ha vidareÁ bäringÁ på detÁ psykiska välbefin-
nandet,Á ävenÁ dåÁ det inteÁ ärÁ direkt relaterat till me-
dierna.Á Det inbegriperÁ att finnaÁ balansÁ iÁ tillvaronÁÁ 
ochÁ enÁ balanseradÁ mediediet:Á attÁ balansera mellanÁÁ 
olikaÁ aktiviteterÁ ochÁ olikaÁ innehåll,Á mellanÁ infor-
mation ochÁ underhållning,Á mellan en mångfaldÁ avÁÁ 
perspektivÁ ochÁ mellanÁ innehåll somÁ väckerÁ olikaÁÁ 
emotionellaÁ reaktionerÁ hosÁ oss.Á DetÁ inbegriperÁ ock-
så attÁ kunna hantera detÁ manÁ möterÁ iÁ medierna på 
ett konstruktivt sätt,Á att skapaÁ resiliensÁ –Á menÁ ävenÁÁ 
förmågaÁ att beÁ omÁ hjälpÁ närÁ manÁ behöverÁ det.ÁÁ
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9 Bilaga 1. Kompletterande diagram
 och tabeller 

Hälsodata för åldersgrupperna 13–16 år och 17–18 år. 

Diagram 4. Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? 

Mycket bra Ganska bra Inte så bra Dåligt Vill inte svara 

Pojke 

41 52 6 1 

16
 å

r

Flicka 

13
–

17 59 19 4 1 

Alla 

28 56 13 2 1 

Pojke 

46 44 6 3 1 

–1
8 

år
 

Flicka 

17

27 55 10 5 3 

Alla 

35 50 8 4 2 

Det	 vanligaste	 svaret	 på	 frågan	 hur	 ungdomar-
na	 mår	 är	 ”ganska	 bra”	 i	 båda	 åldersgrupperna	 
(56	 %	 respektive 	50 	%),	 men	 bland 	pojkar	 i 	åldern	 
17–18	 är	 det	 något	 fler	 som	 svarar	 ”mycket	 bra”.	 De	 
som	 svarar	 att	 de	 inte	 mår	 så	 bra	 eller	 att	 de	 mår	 
”dåligt”	 uppgår	 till 	15 	%	 i 	gruppen	 13–16	 och	 12 	%	 i 	
17–18.	 Generellt	 uppger	 en	 större 	andel	 flickor	 att	 
de	 inte	 mår	 så	 bra.	 Bland	 13–16	 har	 23	 %	 av	 flickor-

na 	uppgett 	att 	de 	mår	 ”Inte 	så 	bra”	 eller	 ”Dåligt”	 
jämfört	 med 	7 	%	 av	 pojkarna.	 Mot	svarande	 andelar	 
för	 17–18	 är	 15	 %	 respektive	 9	 %.	 Pojkar	 svarar	 i	 
betydligt	 högre	 grad 	än	 flickor	 i	 båda	 åldersgrup-
perna 	att 	de 	mår	 ”mycket 	bra”.	 Att	 flickors 	allmän-
na	 välbefinnande	 är	 lägre	 än	 pojkars 	är	 välkänt	 från	 
tidigare 	studier.21  

21  Se t.ex. SCB 2018, Folkhälsomyndigheten 2018, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2019). 

https://studier.21
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Diagram 5. Har du under den senaste månaden… (Ganska ofta + för det mesta) 

Flickor Pojkar 

36 Blivit trött i ögonen 13–16 år 26 
48 17–18 år 21 

25 Haft ont i ryggen? 13–16 år 15 
35 17–18 år 13 

30 Haft huvudvärk? 13–16 år 15 
37 17–18 år 11 

24Haft ont i magen? 13–16 år 9 
33 17–18 år 7 

30 Känt dig olycklig och 13–16 år 16
nedstämd? 36 17–18 år 22 

30 Känt dig spänd och 13–16 år 13
orolig? 41 17–18 år 13 

27 Känt att du inte kan 13–16 år 12
hantera problem eller 26 motgångar du stöter på? 17–18 år 8 

29 Känt dig värdelös eller 13–16 år 9
sämre än andra? 33 17–18 år 13 

20Haft svårt att somna 13–16 år 13
eller sova utan att 32 vakna under natten? 17–18 år 15 

44 Känt dig stressad? 13–16 år 21 
51 17–18 år 14 

23 Känt dig ensam eller 13–16 år 10 
utan bra kompisar? 24 17–18 år 10 

22 Känt att det mesta du 13–16 år 14 
gör är meningslöst? 27 17–18 år 15 
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IÁ diagramÁ 5Á redovisasÁ andelarna unga somÁ upp-
givit att deÁ ”GanskaÁ ofta”Á eller ”För det mesta” harÁ 
besvärenÁ iÁ fråga.ÁÁ 

NärÁ deÁ ungaÁ tillfrågasÁ omÁ merÁ specifikaÁ psy-
kosomatiska besvär,Á uppgerÁ de,Á medÁ få undantag,Á 
sådana iÁ högreÁ utsträckningÁ änÁ vad deÁ angettÁ attÁ de
mårÁ ”InteÁ så bra” eller ”Dåligt” på denÁ merÁ allmän-
na fråganÁ ”hurÁ tyckerÁ duÁ attÁ duÁ mår?”Á (jfr.Á diagramÁ 
4).Á DeÁ enda undantagenÁ ärÁ ”SvårtÁ attÁ sova”Á ochÁÁ 
”Känt att det mestaÁ duÁ görÁ ärÁ meningslöst”Á blandÁ 
flickor 13–16 samt ”OntÁ i magen” och ”Känt attÁÁ 
duÁ inteÁ kanÁ hantera problemÁ ellerÁ motgångarÁ duÁÁ 
stöterÁ på” blandÁ pojkar 17–18.Á EnÁ möjlig tolkningÁÁ 
avÁ skillnaderna iÁ hurÁ ungdomarna svaratÁ kanÁ vara 
attÁ denÁ första fråganÁ ärÁ merÁ svepandeÁ ochÁ attÁ svaret
därmedÁ också blirÁ detÁ någotÁ svepandeÁ ”ganska bra”,
oavsett omÁ det finnsÁ något (ellerÁ mycket) somÁ inteÁ 
ärÁ så bra.Á På deÁ merÁ specifika frågorna kommerÁ detÁ 
somÁ inteÁ ärÁ så bra ändå fram.Á EnÁ alternativÁ tolkning
ärÁ attÁ ungdomarna tyckerÁ attÁ deÁ på detÁ stora hela 
mårÁ ganska bra,Á trotsÁ vissa specifika besvär.Á VilkenÁ 
avÁ dessaÁ tolkningar,Á ellerÁ någonÁ helt annanÁ tolk-

ning,Á som är korrektÁ går tyvärrÁ inteÁ attÁ avgöra inomÁÁ 
ÁramarnaÁ förÁ undersökningen.ÁÁ 

MedanÁ såvälÁ färreÁ pojkarÁ somÁ flickorÁ iÁ båda 
åldersintervallenÁ angerÁ attÁ deÁ mårÁ dåligt,Á änÁ bra,ÁÁ 

ÁpåÁ denÁ generellaÁ fråganÁ omÁ hälsotillstånd,Á serÁ det 
 ÁÁannorlunda utÁ närÁ detÁ gällerÁ specifika psykoso-

matiska besvär.Á BlandÁ bådeÁ flickorÁ ochÁ pojkarÁ iÁÁ 
Ábåda åldersintervallenÁ ärÁ detÁ t.ex.Á flerÁ somÁ angerÁÁ 

attÁ deÁ ganskaÁ ofta eller förÁ detÁ mesta harÁ ontÁ iÁÁ 
Á huvudet,Á kännerÁ sigÁ olyckliga ellerÁ nedstämnda,ÁÁ 

ellerÁ stressadeÁ änÁ somÁ svararÁ attÁ deÁ på detÁ stora 
hela tycker att deÁ mår ”mindreÁ bra”Á ellerÁ ”dåligt”.Á IÁÁ 
synnerhet blandÁ flickorÁ i åldernÁ 17–18Á årÁ är det storaÁÁ 
andelarÁ somÁ uppgerÁ att deÁ ”ganskaÁ ofta”Á ellerÁ ”förÁÁ 

 ÁÁdetÁ mesta”Á ärÁ drabbadeÁ avÁ deÁ olika besvären,Á trotsÁÁ 
 ÁÁattÁ majoriteten iÁ gruppenÁ tyckerÁ att de mårÁ braÁ påÁÁ 

Ádet storaÁ hela.Á NärÁ flickornaÁ tillfrågasÁ omÁ specifi-
Áka psykosomatiska besvärÁ verkarÁ deÁ såledesÁ må 

Á ÁalltÁ sämre,Á tillÁ skillnadÁ frånÁ närÁ deÁ iÁ diagramÁ 4Á fickÁÁ 
uppskatta sittÁ allmänna hälsotillstånd därÁ deÁ yngreÁÁ 

Áflickorna verkarÁ må sämreÁ änÁ deÁ äldre.ÁÁ 

 Tabell 87. Korrelationer mellan allmänt hälsotillstånd och specifika psykosomatiska besvär 

 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? Har du under den senaste månaden: 

13–16 år   17–18 år 

Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla 

Blivit trött i ögonen ,264ÁÁ ,325ÁÁ ,308ÁÁ ,213ÁÁ ,280ÁÁ ,292ÁÁ

Haft ont i ryggen? 

,216ÁÁ ,214ÁÁ ,233ÁÁ ,192ÁÁ ,284ÁÁ ,289ÁÁ

Haft huvudvärk? 

,273ÁÁ ,258ÁÁ ,292ÁÁ ,324ÁÁ ,091ÁÁ ,329ÁÁ

Haft ont i magen? 

,279ÁÁ ,117ÁÁ ,251ÁÁ ,255ÁÁ ,221ÁÁ ,329ÁÁ

Känt dig olycklig och nedstämd? 

,637ÁÁ ,557ÁÁ ,617ÁÁ ,560ÁÁ ,469ÁÁ ,555ÁÁ

Känt dig spänd och orolig? 

,543ÁÁ ,448ÁÁ ,524ÁÁ ,495ÁÁ ,367ÁÁ ,500ÁÁ

Känt att du inte kan hantera problem eller 
motgångar du stöter på? ,562ÁÁ ,489ÁÁ ,546ÁÁ ,576ÁÁ ,522ÁÁ ,602ÁÁ

Känt dig värdelös eller sämre än andra? 

,574ÁÁ ,524ÁÁ ,569ÁÁ ,541ÁÁ ,499ÁÁ ,570ÁÁ

Haft svårt att somna eller sova  
utan att vakna under natten? ,348ÁÁ ,277ÁÁ ,337ÁÁ ,349ÁÁ ,156ÁÁ ,325ÁÁ

Känt dig stressad? 

,465ÁÁ ,382ÁÁ ,459ÁÁ ,303ÁÁ ,367ÁÁ ,408ÁÁ

Känt dig ensam eller utan bra kompisar? 

,472ÁÁ ,487ÁÁ ,493ÁÁ ,427ÁÁ ,326ÁÁ ,425ÁÁ

Känt att det mesta du gör är meningslöst? 

,572ÁÁ ,517ÁÁ ,558ÁÁ ,537ÁÁ ,429ÁÁ ,522ÁÁ
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IÁ tabell 87Á harÁ samtligaÁ korrelationerÁ somÁ ärÁ starka-
reÁ änÁ ,40Á gråmarkerats.Á SomÁ synesÁ gällerÁ samtliga 
dessaÁ korrelationerÁ deÁ variablerÁ somÁ mäterÁ psykis-
kaÁ besvärÁ ochÁ uppfattningenÁ att manÁ generellt inteÁ 

mårÁbra.ÁKorrelationernaÁärÁgenerellt starkareÁförÁÁ
flickor än förÁpojkar,Ámen båda könenÁföljer sammaÁÁ
mönster.ÁÁ

Á

Tabell 88. Har du en eller flera psykiska funktionsnedsättningar? Välbefinnandeindex, kön och ålder (%) 

      
    

 

Kön & ålder  Välbefinnandeindex  Ja, en eller flera psykiska  Nej 

Pojkar 13–16  3 eller färre besvär  87 88 

4 eller fler besvär  13  12 

 Flickor 13–16  3 eller färre besvär 27 67 

 4 eller fler besvär  73  33 

 Alla 13–16  3 eller färre besvär 58 76 

 4 eller fler besvär 42 24 

 Pojkar 17–18  3 eller färre besvär  83 87 

 4 eller fler besvär 17  13 

 Flickor 17–18  3 eller färre besvär  32 60 

 4 eller fler besvär 68 40 

 Alla 17–18  3 eller färre besvär 57 72 

 4 eller fler besvär  43 28 

 Pojkar 13–18  3 eller färre besvär 86 87 

 4 eller fler besvär 14  13 

 Flickor 13–18  3 eller färre besvär  29 65 

 4 eller fler besvär 71  35 

 Alla 13–18  3 eller färre besvär 57 75 

4 eller fler besvär  43  25 

 

Cramers V 13–16 år alla 0,128, pojkar 0,004, flickor 0,238. Cramers V 17–18 år alla 0,110, pojkar 0,039, flickor 0,185. 

Cramers V 13–18 alla 0,124, pojkar 0,016, flickor 0,224. 

 Tabell 89. Sambandsmått demografivariabler och psykiskt välbefinnande, 13–16 år 

Socioekonomiska variabler Kön Pearsons r 

 Familjeinkomst: låg–hög Flickor  -0,191 

Pojkar  -0,271 

Samtliga  -0,208 

 Utbildning: låg, medel, hög Flickor  -0,064 

Pojkar  -0,115 

Samtliga  -0,104 

Härkomst: två utlandsfödda,   
en utlandsfödd, två svenskfödda  

Flickor  -0,067 

Pojkar  -0,030 

Samtliga  -0,041 
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 Tabell 90. Sambandsmått demografivariabler och psykiskt välbefinnande, 17–18 år 

Socioekonomiska variabler Kön Pearsons r 

 Familjeinkomst: låg–hög Flickor  -0,377 

Pojkar  0,546 

Samtliga  -0,077 

 Utbildning: låg, medel, hög Flickor  0,133 

Pojkar  0,263 

Samtliga  0,197 

Härkomst: två utlandsfödda,   
en utlandsfödd, två svenskfödda  

Flickor  -0,076 

Pojkar  0,131 

Samtliga  0,016 
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Om Statens medieråd 
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som med-
vetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.ÁÁ 
Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och 
unga,Á samt sprida information och ge vägledning om barns och ung-
as mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film 
som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) 
om åldersgränser för film som ska visas offentligt.ÁÁ

Box 27 204 • 102 53 Stockholm 

registrator@statensmedierad.se 

08-665 14 60 

mailto:registrator@statensmedierad.se
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