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Ungomar idag är uppvuxna med snabbt internet, socio-digital teknologi och nästan obegränsadee möjligheter att interagera med varandra och omvärlden 24/7. Föräldrar, lärare, 
och experter på ungas psykisk hälsa har länge varit oroliga över hur detta kan påverka ungomarnas välmående. 

Mår ”skärmtonåringarna” sämre?  
Det beror på, visar ny forsning som pekar på att spela dataspel och 
använda sociala medier kan ha en positiv koppling till ungas välmående  
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Lund Universitet 

Ungdomar idag är uppvuxna med 
snabbt internet och i princip 
obegränsad tillgång till interaktiva 
teknologier. Experter har länge flaggat 
upp för att detta kan ha en negativ 
påverkan på ungas välmående. 
Amerikanska forskare har direkt pekat 
ut tonåringars användning av 
smartphones och sociala medier som 
anledningen till ökningen av  

Resultatet visade på att ungdomarna som angav att de 
engagerade sig i socio-digitala miljöer också hade bättre 
välmående, oavsett anledning att använda sociala medier eller 
spela dataspel. Tiden som ungdomarna tillbringade med att 
interagera med socio-digital teknologi hade ingen koppling till 
deras välmående, förutom de som använde mest sociala medier, 
vilka rapporterade sämre välmående jämfört med de som både 
använde sociala medier och spelade dataspel. 

nedstämdhet och suicid bland gruppen sedan 2010. Forskningen 
under senaste fem åren visar dock att den negativa kopplingen 
mellan socio-digitalt användande och välmående inte är självklar. 

En masterstudent from Lunds universitet har under skolåret 
21/22 undersökt gymnasieelevers anledningar att engagera sig i 
sociala medier och dataspel för att kasta ljus på frågan: hur ser 
sambandet ut mellan ungas socio-digitalt användande och deras 
välmående? 

302 gymnasieelever tillfrågades kring hur ofta och varför de 
använder sociala medier och/eller spelar dataspel. Resultaten 
visar att när det gäller sociala medier, letade ungdomarna efter 
och delade information, kom i kontakt med andra som hade 
liknande värderingar och intressen, skapade ett socialt 
kontaktnät och projekterade en social image, eller helt enkelt 
hade lite roligt när de var uttråkade. De spelade dataspel i stort 
sett av två anledningar: för att vara med andra; och för att reglera 
sig själva genom att bli bättre på att spela, fly från verkligheten 
eller lugna ner sig när de var stressade. 

365 ungdomar deltog i huvudstudien, där de också fick skatta sitt 
välmående, hur bra hanterade de motgångar (motståndskraft), 
och deras upplevelse av FOMO, eller rädsla att andra har det 
roligare än vad de själv har. 

  
 ”att engagera sig i socio- 

digitala miljöer kan ha en 
positiv koppling till ökat 
välmående” 

 
Det positiva sambandet var inte lika starkt för alla, och studien 
visade att individens motståndskraft och upplevelse av FOMO 
spelade roll. Till exempel: ungdomar som spelade dataspel för 
att fly från verkligheten och skattade sin förmåga att ta sig igenom 
motgångar som lägre, rapporterade också försämrat välmående. 
För de som skattade sin motståndskraft som högre, var 
sambandet det motsatta - de bedömde sitt välmående som 
betydligt bättre. Att uppleva FOMO förstärkte den positiva 
kopplingen mellan socio-digitalt engagemang och välmående.    
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Hur kan vi förstå den positiva kopplingen?    
Att engagera sig i socio-digitala miljöer kan tillgodose ungas psykologiska behov    

De som är i sena tonåren idag har inte valt 
sin uppväxt med socio-digitala teknologier 
- snarare är de digitala urinvånare som har 
fötts i den nya uppkopplade verkligheten. 
Att utforska sig själv och sin miljö, att testa 
gränser och att skapa sin identitet hör till 
utvecklingen som ungdomar genomgår i 
tonåren. Det är förståeligt att de tar sitt 
utforskande till de digitala världar som de 
har tillgång till för att tillgodose ett 
mänskligt behov. 

Två amerikanska psykologer, Richard 
Ryan och Edward Deci, tog fram en 
självbestämmandeteori för att förklara vad 
det är som motiverar oss att handla på 
olika sätt. De föreslår att det som spelar 
roll för hur vi agerar är vår interna 
motivation snarare än extern belöning, och 
att vårt välmående hänger ihop med hur 
väl våra psykologiska behov tillgodoses. 
Detta håller genom hela livet, men i 
synnerhet under tonåren då identiteten 
formas. 

Tre grundläggande behov för att utvecklas 
till sin fulla potential och uppnå bästa 
möjliga välmående är autonomi, 
kompetens och samhörighet. 

Autonomi handlar om att ungdomar har 
självbestämmande och kontroll över sin 
situation.  

Kompetens handlar om att behärska sin 
miljö och utfallet av ens agerande. 
Kompetens handlar också om att 
utvecklas och att ha lagom utmaning 
jämfört med förmågor. 

Samhörighet är unga människors strävan 
till social meningsfulla relationer, att bli 
sedda, och tillhöra en trygg gemenskap. 

Vi kan tänka oss att, så länge ungdomar 
upplever att deras psykologiska behov 
tillgodoses av deras interaktioner i socio-
digitala miljöer, då ökar deras upplevda 
välmående. 

Samhörighet kan uppnås genom att skapa 
kontakt med andra som delar samma 
intressen och värderingar, eller genom att 
träffa och tävla mot andra i dataspel. 
Kompetens över miljön kan upplevas 
genom att aktivt reglera sitt mående eller att 
söka och dela med sig information. Genom 
att bestämma själva hur de ska spendera sin 
tid online, uppvisar ungdomar en hög grad 
av autonomi.  

Att interagera via sociala medier kan tillfredsställa behovet 
av samhörighet. 

  

   

 

  
 
Socio-digitala 
teknologier  
 
teknologier som utvecklas för att 
underlätta mellanmänsklig interaktion via 
digitala kanaler snarare än interaktion 
enheter emellan. Sociala nätverk och 
dataspel är två exempel, också kända som 
nya medier. 

 
Digitala urinvånare 
 
den generationen som växte upp med 
teknologi såsom datorer, smartphones och 
snabb uppkoppling. Tillgång till teknologi 
i tidig ålder tänks ge digitala urinvånare en 
bättre förståelse av teknologi och virtuella 
världar, jämfört med de som växte upp 
innan teknologins framgång. 

 
FOMO 
 
förkortning av engelskan fear of missing 
out. Det betyder nämligen att du är rädd 
för att missa någonting: kanske är det 
festen i helgen, resan med kompisarna 
eller att du är rädd att andra har det 
roligare än vad du har. 

 

Motståndskraft  
 
förmågan att kunna anpassa sig till 
motgångar på ett positivt sätt. Kan ses som 
en personlig egenskap. 

Ungas upptagenhet med socio-digitala miljöer kan ofta skapa misskommunikation och konfikt med vixna omkring 
dem.  

…och vad nu?  
Några råd för föräldrar, lärare, och andra som träffar 
ungdomar   

Många föräldrar är oroliga över sina 
barns interaktioner med sociala medier 
och dataspel, och betraktar detta som 
roten till försämrat välmående. Studiens 
resultat pekar på att detta kan vara 
missvisande, då engagemang med socio-
digitala miljöer mer sannolikt har ett 
positiv än negativ samband med ungas 
välmående. 

Att visa aktivt intresse för och påbörja en 
diskussion kring ungdomens anledningar 
att använda sociala medier eller spela kan 

vara ett sätt att upptäcka vilka behov de 
tillgodoser. 

Till exempel, att spela dataspel med 
andra kan vara ett sätt att tillfredsställa 
behovet av att umgås och relatera till 
andra, och då verka för ett ökat 
välmående. 

En djupare förståelse av hur och varför 
unga människor navigerar i socio-digitala 
miljöer kan leda till bättre interventioner 
för att förbättra ungas välmående.   

Malmö, den 25:e maj 2022 
Lunds Universitet 
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