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Sammanfattning 

Kunskapen om hur barn och unga använder nätet för att lösa problem eller få tips om hur de ska 

må bättre är i dag liten. Att de flesta barn och unga använder nätet i sitt kunskapsinhämtande 

förefaller dock obestridligt och det är därför viktigt för de stöd- och hjälpinsatser som finns i 

samhället att kunna möta deras behov på ett bra sätt. Projektet Psynk – Psykisk hälsa, barn och 

unga, (www.skl.se/psynk) arbetar på många sätt för att barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid. 

Psynkprojektet är beställare av denna förstudie som har utförts av konsultföretaget A-focus och 

vars mål är att förstå mer om hur unga använder nätet för att söka information eller stöd när man 

vill må bättre.  

A-focus har intervjuat 23 ungdomar samt insamlat 200 webbenkätsvar från webbplatserna 

UMO.se  och Ungdomar.se. Intervjuerna visar att de ungas tillvägagångssätt för att må bättre kan 

jämföras med en resa, där internets roll varierar i de olika stegen, beroende på hur allvarlig 

situationen är och vad de unga vill uppnå.  När den psykiska ohälsan har liten påverkan på 

vardagen uppges nätet vara en bra källa för att förstå situationen och hitta en lösning, eller för att 

avskriva problemet. När påverkan på vardagen är stor, går de flesta över till att söka en lösning i 

verkligheten efter att de med nätets hjälp satt ord på vad problemet är. Nätets roll är då att 

definiera problemet och visa var man kan få hjälp, samt att komplettera den information och det 

stöd de får i verkligheten.  

Webbplatser med olika profiler kan ta olika roller under resan: vissa erbjuder fakta, andra 

erbjuder åsikter. Få av de intervjuade säger sig känna till några särskilda sidor om psykisk hälsa. 

De har som vana att googla när de undrar något, vilket gör att webbplatsernas placering i 

träfflistan har stort inflytande på vad de unga hittar. De unga lägger i allmänhet liten tid på att 

söka information om psykisk hälsa. De webbplatser som flest känner till (BRIS, 1177 Vårdguiden, 

UMO, Wikipedia, Flashback, Familjeliv) upplevs av många inte fullt ut motsvara behoven. 

Anledningen uppges främst vara att den egna situationen är så speciell att informationen inte 

passar, eller att det innehåll man hittar på forum inte upplevs som tillräckligt seriöst.  

De främsta skälen till att använda nätet för information eller stöd om psykisk hälsa är att nätet 

alltid är tillgängligt, att det snabbt ger tillgång till väldigt mycket kunskap om man vet hur man 

söker fram den, och att man kan vara anonym. Nackdelarna är att man får fram motstridiga 

uppgifter, att man inte vet vad som är sant och att informationen är för generell. 
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Det finns en önskan från de unga om att nätet ska bli lättare att använda vid psykisk ohälsa, 

eftersom det är så tillgängligt i tid och rum och många unga inte vill eller upplever sig kunna 

söka hjälp i verkligheten. Exempel på det senare är när man inte vill bli stämplad som någon med 

problem genom att söka hjälp, eller när man inte tycker att ens situation tas på allvar så att man 

får hjälp. 

Det är i första hand mer fakta och information, andras berättelser och direktchattar med någon 

professionell som efterfrågas, enligt både intervjuerna och webbenkäten. Webbplatser som är lika 

välkända som 1177 Vårdguiden, specialiserade på olika psykiska tillstånd eller problem och där 

både avsändaren och språkbruket signalerar att innehållet är pålitligt.  

För att nätet ska kunna erbjuda stöd och information under en större del av resan, även i 

situationer med stor påverkan på vardagen, krävs andra former för innehållet. Faktatexter passar 

bra i början av resan, men sedan behövs en högre grad av individanpassning och interaktion. Ett 

större utbud av andra ungas berättelser, inklusive information om hur de gjort för att må bättre 

kan vara ett steg på vägen för att öka känslan av igenkänning och viljan att ta till sig det man 

läser. Ytterligare fördjupning skulle dock behövas för att förstå hur information och stöd på nätet 

kan utvecklas för att bättre passa situationer med stor påverkan på vardagen och livskvaliteten.  
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1. Bakgrund 

Kunskapen om hur barn och unga använder nätet för att lösa problem eller få tips om 

hur de ska må bättre är i dag liten. Överhuvudtaget är kunskapen om vad barn och unga 

gör på nätet ganska begränsad. Att de flesta barn och unga använder nätet som naturlig 

del av sitt kunskapsinhämtande förefaller dock obestridligt och det är därför viktigt för 

de stöd- och hjälpinstanser som finns i samhället att kunna möta deras behov på ett bra 

sätt. 

Projektet Psynk – Psykisk hälsa, barn och unga, (www.skl.se/psynk) – är finansierat av 

socialdepartementet och arbetar på många sätt för att barn och unga ska få rätt hjälp i rätt 

tid. Psynkprojektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och är beställare av 

denna förstudie som har utförts av konsultföretaget A-focus. 

2. Syfte och mål 

Psynkprojektet efterfrågar mer kunskap för att kunna möta barns och ungas behov 

avseende psykisk hälsa och ohälsa på ett bra sätt - även på nätet. 

Just nu pågår en hel del inom området nätbaserat stöd och behandling såväl nationellt 

som lokalt. Barn och unga lämnas ofta utanför dessa satsningar, bland annat beroende på 

kunskapsbrist. Exempelvis kan Mina Vårdkontakter inte användas av personer under 18 

år.. Uppdragets syfte är att åtminstone i någon del råda bot på denna kunskapsbrist så att 

framtida satsningar inom området ska kunna styras för att på ett bättre sätt möta barns 

och ungas faktiska behov och handlingsmönster. 

Uppdragets mål är därför att förstå mer om hur unga använder nätet för att söka 

information eller stöd, när man vill må bättre. 
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2.1  Avgränsningar 

Uppdraget fokuserar på ungdomarnas egen upplevelse av att söka information eller stöd 

på nätet och är i huvudsak en kvalitativ studie.  

Målgruppen för den kvalitativa studien har i denna förstudie avgränsats till ungdomar 

15-20 år1. Detta gjordes bland annat för att med ett begränsat antal intervjuer kunna få en 

tillräcklig fördjupning och representation av både olika kön och åldersintervall inom den 

gruppen. I en kvantitativ webbenkät har svar även mottagits från ungdomar under 15 

och över 20 år. 

Psynkprojektet har även intresse av att förstå vad som driver trafik till olika 

ungdomssajter som tillhandahåller information eller stöd om psykisk hälsa. Denna 

frågeställning ingår inte i A-focus uppdrag.  

Många unga upplever att psykisk ohälsa är ett stigma som de inte vill prata med andra 

om. Det kan krävas ett informationsarbete från samhällets och medias sida för att 

förändra detta. Det har dock inte legat i A-focus uppdrag att fördjupa denna typ av 

frågeställningar i rapporten.  

2.2  Uppdragets huvudfrågeställningar 

Uppdraget har utgått från följande huvudfrågeställningar: 

 Vilken roll har nätet när barn och unga har ett problem eller känner oro?  

 Hur gör unga på nätet för att hitta den information eller det stöd de behöver? 

 Vilka sajter besöker de? 

 Hur bra hjälp tycker de att de får på nätet? 

 Vilka idéer och önskemål har de om vad som borde finnas på nätet? 

  

                                                           

1 Se kapitel 4.1 för en fördelning av intervjuerna på kön och ålder. 
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2.3  Definitioner 

I rapporten använder vi växelvis begreppen nätet och internet, med samma betydelse. 

Begreppen verkligheten eller IRL (In Real Life) används för att beteckna det som sker i den 

icke-digitala världen, alltså den värld där vi exempelvis talar öga mot öga. Att tala med 

varandra över telefon räknar vi som en kontakt i verkligheten.  

Ordet plats används ibland i virtuell betydelse i rapporten, synonymt med webbplats.  

I samtalen med ungdomarna har vi anpassat oss till det språkbruk de själva väljer.  Vissa 

har varit bekväma med begreppet psykisk ohälsa. Det har då innefattat både hur man mår 

känslomässigt och hur man uppfattar sin vardag samt tillstånd som exempelvis stress, 

oro, eller depression. Andra ungdomar har talat i termer av att må dåligt och att vilja må 

bättre och har då menat samma saker.  

3. Metod och genomförande 

Grunden för studien har lagts genom samtal med uppdragsgivaren på projektet Psynk, 

med representanter för UMO.se och Ungdomar.se samt genom kvalitativa 

telefonintervjuer med 23 ungdomar. Därefter har en kort webbenkät publicerats på 

UMO.se och Ungdomar.se och de 200 enkätsvaren har kompletterat insikterna från de 

kvalitativa intervjuerna. 

Viss statistik har inhämtats från SCB och Statens Medieråd för att ge fakta om ungdomars 

internetanvändning. Dessutom har A-focus tagit del av tidigare undersökningar och 

forskningsrapporter på temat ungdomar och internet, vilka har tillhandahållits av 

UMO.se och Ungdomar.se (för mer detaljer om källor, se under Referenser i rapportens 

bilagor). 

De 23 kvalitativa telefonintervjuerna genomfördes under 5 dagar i december 2013 och 

januari 2014, med stöd av en semistrukturerad samtalsguide (se bilaga). Samtalsguiden 

togs fram i samverkan med uppdragsgivaren och med representanter för webbplatserna 

UMO.se och Ungdomar.se. Rekryteringen till intervjuerna skedde via telefon. Urvalet var 
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en blandning av s.k. slumpat mobilurval (köpta listor över personer med mobiltelefon-

abonnemang, där personer i det utvalda åldersspannet slumpas fram) och ungdomar i 

företaget Norstats onlinepanel respektive kvalitativa intressepanel2. Dessa olika urval har 

varit en förutsättning för att kunna genomföra studien på utsatt tid.  

När majoriteten av de kvalitativa intervjuerna var genomförda användes insikter från 

dessa som underlag för att formulera webbenkäten. 200 svar insamlades genom en 

poppupenkät3 på webbplatserna UMO.se och Ungdomar.se under 3 dagar i slutet av 

januari 2014. Ungdomar.se publicerade enkäten på sidor i kategorierna Kom igen! och 

Stöd & Svar samt på sitt forum. UMO.se publicerade enkäten på sidor i kategorierna Jag, 

Alkohol, tobak, droger, Våld och kränkningar, Att må dåligt och Att ta hjälp. Företaget Norstat 

stod för datainsamlingen, och A-focus konsulter för analys och slutsatser. 

Notera att slutsatserna i denna rapport i första hand är baserade på insikter sprungna ur 

den förståelse som djupgående samtal med ett tjugotal ungdomar har gett A-focus 

konsulter. Den kvalitativa metoden används för att förstå en företeelse och dess 

bakomliggande orsaker. I detta fall handlar det om de ungas egen upplevelse av hur de 

kan använda internet som ett verktyg/medel för psykisk hälsa, samt vilka styrkor och 

svagheter de tycker att internet har som bärare av information och stöd till dem.  

Vissa frågeställningar har sedan belysts ytterligare genom en kvantitativ enkät. 

Resultaten från webbenkäten är ett stickprov bland de unga som besöker UMO.se 

respektive Ungdomar.se och som väljer att svara på enkäten när den dyker upp på sidor 

som behandlar ämnet psykisk hälsa. Den kvantitativa enkäten ger indikationer på 

huruvida några av de insikter som framkommit under intervjuerna kan antas vara mer 

generella, åtminstone för besökare på UMO.se och Ungdomar.se, eller om de är specifika 

för just de individer som intervjuats.  

                                                           

2 Personer som ingår i panelerna har tidigare visat ett intresse för att delta i undersökningar och är i 

allmänhet något lättare att rekrytera till intervjuer. 

3 Poppupp är ett litet extrafönster som visas ovanpå den sida man besöker. 
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4. Resultat av den kvalitativa studien 

I detta kapitel redovisar vi resultatet av de 23 intervjuer som genomförts. De kvalitativa 

insikterna ställs i relation till vad som framkommit i den kvantitativa webbenkäten. En 

mer utförlig redogörelse för resultaten av webbenkäten återfinns i bilaga 3. 

4.1 Basfakta om personerna i den kvalitativa studien 

Intervjupersonerna rekryterades baserat på ålder, kön och att de hade sökt information 

om psykisk hälsa på internet. Ungdomar som väljer bort internet som källa till 

information eller stöd har därmed inte intervjuats.  

De ungdomar som intervjuats är mellan 15 och 20 år. Fördelningen redovisas i tabellen 

nedan.  

Fördelning på  

kön/ ålder 
Killar  Tjejer 

15-17 år 6 st 7 st 

18-20 år 5 st 5 st 

Tabell: Intervjupersonernas fördelning över åldersgrupper och kön.  

Intervjupersonerna är spridda från Kiruna i norr till Göteborg i sydväst, med en stark 

koncentration (nära två tredjedelar) i Stockholm med omnejd. De flesta av 

intervjupersonerna bor hemma, och cirka två tredjedelar går i grund- eller 

gymnasiekolan. Cirka en tredjedel av ungdomarna arbetar, en är arbetssökande, ingen 

studerar på universitetet.  

Samtliga upplever sig ha fri tillgång till internet, via wifi eller mobil uppkoppling (surf i 

telefonen). Samtliga har en smartphone, och flera har även en surfplatta eller dator.  

Knappt hälften av de unga A-focus intervjuat är ute på nätet 2-3 timmar per dag en 

vanlig vardag och knappt hälften är ute på nätet 4-6 timmar (exklusive eventuella 

skolarbeten). Ett fåtal ägnar endast en timme per dag åt internet. Detta ligger ungefär i 

linje med statistiken i undersökningen Ungar & Medier 2012/13 (Statens Medieråd 2013) 
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där 58 procent av unga 13-16 år, och 61 procent av unga 17-18 år, uppger att de ägnar tre 

timmar eller mer åt internet4.  

A-focus intervjuer visar att jämförelsevis lite av den privata tiden (utanför skolarbetet) 

går till att söka information, även om det är en vanlig strategi att ”googla” för att få svar 

på frågor. Ungar & Medier visar att 76 procent av unga 13-16 år söker information om 

annat än skolarbete en gång i veckan eller oftare, motsvarande siffra för 17-18 år är 80 

procent. Enligt Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 (SCB 2013) har 73 

procent av unga i åldern 16-24 år använt internet för privat bruk för att hämta 

information från myndigheters hemsidor under första kvartalet 2012. 

Av de 23 unga som A-focus har intervjuat söker drygt de flesta information på internet 

en eller flera gånger i veckan. Oftast är det korta, snabba sökningar som handlar om 

annat än hälsa. 

De unga A-focus intervjuat lägger största delen av sin internettid på sociala medier som 

Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Reddit. Syftet är att hålla koll på vad vänner och 

kändisar gör. Somliga bloggar och många använder även Youtube eller andra platser för 

underhållning, samt i viss mån nyhetssajter som Aftonbladet.se eller DN.se. Ett litet fåtal 

har som hobby att spela spel på nätet.  

4.2 Ungas ”resa” för att hitta information eller stöd för att må 
bättre  

Det är vanligare att ungdomarna i A-focus studie söker information om kroppen och 

fysisk hälsa än om psykisk hälsa. Flera säger att de söker på fysiska symptom fast de 

misstänker att problemet egentligen är kopplat till livssituationen, exempelvis stress eller 

prestationsångest.  

För de flesta är det alltså en engångsföreteelse, eller åtminstone sällan förekommande, att 

söka information om psykisk hälsa på nätet. För andra har det funnits återkommande 

och/eller längre perioder då psykisk hälsa stått i fokus. Någon enstaka person ägnar en 

                                                           

4 Notera dock att både åldersintervall och tidsintervall skiljer sig åt, vilket inte möjliggör en direkt 

jämförelse.  
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betydande del av sin internettid till att söka information om både fysisk och psykisk 

hälsa.  Dessa unga blir duktiga på att söka fram relevanta webbplatser på nätet när de 

behöver det.  

De som sökt för egen räkning har sökt information eller stöd om depression, trötthet, oro, 

ångest, utbrändhet, fysiska symptom på stress samt hur man bemöter andra personers 

sjukdom eller sorg. De vanligaste svaren från respondenterna i webbenkäten är att de 

inte sökt information om något särskilt. Bland dem som sökt efter något, är oro och 

ångest det vanligaste ämnet.  

Knappt hälften av ungdomarna som A-focus intervjuat har sökt informationen/stödet för 

någon annans räkning. Det har då uteslutande handlat om stora och tunga frågor, såsom 

självmord, depression, ätstörning, droger eller problem hemma. En del frågor handlar 

inte så mycket om sakfrågan, t ex ätstörning eller drogproblem, utan om etik. ”Bör jag 

föra vidare det jag fått höra?” ”Vad är rätt, och vad är bäst för kompisen?” Andra är 

bekymrade över att de inte vet hur de kan och bör handla för att hjälpa en kompis som är 

deprimerad och har självmordstankar, när kompisen vägrar att vända sig till 

vuxenvärlden. 

Under intervjuerna har en ”resa” utkristalliserat sig, där de olika stegen är desamma 

även om varje steg kan tas på olika sätt. Denna resa är illustrerad nedan. Notera dock att 

alla intervjupersoner inte har gjort hela resan, utan vissa har stannat upp efter de första 

stegen. Vi fördjupar detta längre fram. Det är också så att resan tidsmässigt kan vara 

genomförd på en timma för vissa, och ta åratal för andra.  
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Bild: Schematisk beskrivning av ungas resa mot att må bättre 

Status quo. När personens liv fortlöper som vanligt, står psykisk hälsa inte i fokus. I 

denna vardag förändras sedan något, för en själv eller en vän, som gör att man får ett 

behov av att förstå eller vidta en åtgärd. Man behöver information eller någon form av 

stöd.  

Probleminsikt. Det första steg som samtliga går igenom är att genom att läsa eller prata 

med någon bilda sig en uppfattning om situationen. ”Vad är det här”? En viktig sak är 

för många att kunna sätta ord på det man upplever, till exempel att det är stress eller 

ångest. Man vill också veta om det man upplever är något allvarligt. Det som eftersöks i 

detta steg är neutrala fakta.  

Informationssökning. När man har definierat problemet, vill man veta hur man kan gå 

vidare. Går det göra något åt situationen? Kan man göra något själv, eller krävs hjälp från 

andra? Finns det flera alternativa vägar framåt? 

Utvärdering. Nästa steg blir att sålla bland alternativen och utvärdera de som verkar 

mest rimliga. ”Vad passar mig och min situation?” De flesta tar på olika sätt in andras 

synpunkter eller erfarenheter när de utvärderar alternativen, på nätet eller i verkligheten.  

Beslut. Det beslut som tas kan vara att genomföra någon typ av förändring eller vidta en 

annan åtgärd, men det kan också vara att inte göra något alls. Beroende på situationens 
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art så är det personen själv eller föräldrar/vårdpersonal (t ex läkare eller psykolog) som 

har störst påverkan på beslutet.  

Genomförande. När beslutet är taget börjar en ny resa – genomförandet. Den varierar 

mycket mellan olika situationer, och tar olika lång tid, men genomförandet görs nästan 

uteslutande i verkligheten5. Ofta behövs någon form av stöd. Beroende på hur 

genomförandet fungerar, så påverkar det hur man väljer lösning nästa gång.  

De unga A-focus talat med har haft väldigt olika förutsättningar i termer av resurser, 

både egna och i omgivningen. Somliga står helt ensamma med sina funderingar, medan 

andra snabbt lotsas till specialistläkare eller terapeuter av engagerade och insatta 

föräldrar. Vissa kan med eftertanke och beslutsamhet ta sig an sin resa och få ut det bästa 

från nätet, andra känner en stor förvirring inför den mångfald som nätet uppvisar. Dessa 

olika grupper har olika behov av information och stöd från nätet, och de har också olika 

förutsättningar att hantera det de får fram.  

4.3  Internets roll som bärare av information och stöd  

En av de avgörande faktorerna för vilken roll nätet kan ta under resan, är hur mycket 

personen upplever att problemet påverkar vardagen och livskvaliteten.  

Om påverkan på vardagen är liten, upplevs risken med att få fel information eller ta fel 

beslut om åtgärd också som liten. Då är man mindre källkritisk, man har mindre behov 

av att den information man får är exakt anpassad för den egna situationen, och man är 

mer villig att prova lite olika alternativa lösningar för att se vad som passar en själv bäst. 

Detta sammantaget gör att internet ofta väljs som främsta källan till information och stöd.  

Om påverkan på vardagen är stor (för en själv eller den person man oroar sig för), känner 

man ofta större behov av att få ”det enda rätta svaret” på vad problemet är och vad man 

bör göra åt det. Lösningen ska då också vara direkt anpassad till den egna situationen. I 

                                                           

5 Ingen av de A-focus intervjuat har gått i nätterapi. Men i de fall någon får terapi via nätet så sker 

genomförandet åtminstone till en del på nätet. Detsamma gäller om man använder t ex en 

direktchatt som en del av en lösning, men A-focus erfar att chattar är en tillfällig lindring, inte en 

lösning.  
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dessa situationer upplevs inte nätet kunna ge ordentliga svar och ännu mindre upplevs 

det tillhandahålla användbara lösningar.  

En annan faktor som påverkar hur man använder internet på resan, är vad den unga vill 

uppnå. Vad är målet med resan? Är det att avskriva frågan/problemet så snabbt som 

möjligt, eller är det att åstadkomma en förändring och åtgärda problemet? 

”För problem som är här och nu…psykiska grejer, då tar man den enklaste vägen och kollar på 

nätet. För längre utdragna saker, som till exempel stress, eller att man ständigt mår dåligt, då kan 

man ta sig tiden att träffa någon.” (Kille, 16 år) 

Bilden nedan illustrerar hur nätet får olika roll beroende på målet med resan och 

beroende på problemets påverkan på den upplevda livskvaliteten.  

 

Bild: Nätets roll kopplat till målet med resan samt problemets påverkan på 

livskvaliteten 

Det finns också situationer när man inte upplever att man kan prata med någon i 

verkligheten om problemet, trots att problemet känns stort och svårt att klara av ensam. 

Exempel på detta är om det rör sig om en vän med problem, som man inte vill utlämna 
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till vare sig föräldrar, elevhälsan eller samhället i övrigt. I denna situation upplevs nätet 

som ett alternativ, eftersom man kan vara anonym och själv styra över när och hur man 

tar in information och stöd. Dock vittnar flera om hur svårt det är att hitta den 

information och det stöd man behöver. Det som finns tillgängligt upplevs rikta sig till 

den som är deprimerad eller har självmordstankar, inte till omgivningen som vill hjälpa 

till.  

Det kan också vara de unga själva som av någon anledning vill försöka lösa problemet 

utan inblandning. Psykisk ohälsa upplevs vara personligt och tabubelagt. Flera nämner 

exempelvis att de inte vill bli stämplade som någon med problem genom att gå till Barn- 

och Ungdomspsykiatrin (BUP) och endast de som mår riktigt dåligt verkar vara beredda 

att blanda in skolkuratorn. De flesta tycker att situationen bara skulle bli sämre av att 

påminnas om sina problem varje gång man ser kuratorn på skolan och då är nätet ett 

alternativ, åtminstone för att starta resan: 

”Jag ville inte gå till skolkuratorn, det kändes så nära allt annat. Man vill inte öppna upp sig på så 

sätt för nån som man ser på lunchen, men som man inte har någon relation till. Man vill inte 

träffa dom när man har berättat.” (kille, 16 år) 

 Det beror på hur allvarligt man själv upplever att problemet är, om man är villig att 

acceptera det känslomässiga obehag som ett besök hos kurator eller BUP förväntas föra 

med sig. Vill man inte söka hjälp IRL återstår nätet.  

En annan situation som flera upplever, är att det är så svårt att få tillgång till hjälp för att 

må bättre:  

”Samhället verkar inte tycka att det [depression] är allvarligt. Man måste vara 

självmordsbenägen för att det ska finnas någonstans att vända sig”(tjej, 17 år) .  

Vårdcentralerna upplevs inte veta hur de ska hantera unga som mår psykiskt dåligt av 

sin livssituation, utan försöker att hitta och bota fysiska åkommor i första hand. Nätet 

uppfattas även då som det enda tillgängliga alternativet.  
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4.3.1 Internets roll när påverkan på vardagen är liten 

När det man upplever har relativt liten påverkan på vardagen, kan nätet få en stor roll. 

Ofta kan hela resan, utom genomförandet, göras med hjälp av information och stöd från 

nätet. Internet är då ett komplement eller ett alternativ till att fråga kompisar och 

föräldrar, och erbjuder både anonymitet och en till synes outtömlig mängd information 

och åsikter. Bilden nedan visar hur resan ser ut för en person som exempelvis har milda 

stressymptom och vill förstå vad det är och vad man kan göra.  

 

Bild: Resan, uppdelad på nätet och IRL, när påverkan på vardagen är relativt liten 

Ofta handlar den här typen av resa om att man snabbt vill kolla upp någonting och få en 

överblick över vad man kan göra. Alternativt vill man bara få bekräftat att det man 

känner är normalt och ofarligt för att kunna avskriva det: finner man något som lugnar, 

är man nöjd med det och släpper frågan. 

”Det är mycket lättare att ställa frågan på nätet…  Det beror på hur illa det är om man bara kollar 

på nätet […] sen kan man gå till en verklig person om det behövs.” (kille, 18 år) 

 Problemdefinitionen och alternativa lösningar söks fram ungefär samtidigt. Att ta sig 

från probleminsikt till beslut kan gå på en kväll, genom att man googlar på nätet, läser 
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lite fakta och/eller andras berättelser i ämnet, resonerar med sig själv och sedan tar ett 

beslut om vad man ska göra. Ibland chattar man eller startar en tråd på ett forum för att 

få andras synpunkter och råd på just sin situation innan beslut – men det är relativt 

ovanligt. De flesta A-focus intervjuat läser bara vad andra redan har skrivit om liknande 

situationer. 

 

4.3.2 Internets roll när påverkan på vardagen är stor 

När påverkan på vardag och livskvalitet upplevs som stor, har nätet främst en roll i 

början, för att kunna fortsätta resan i verkligheten och tala med någon i sin närhet, eller 

söka hjälp i vården:  

”Nätet är nog det första man vänder sig till om man ännu inte förstått vad det handlar om. Tar 

man steget att gå till läkare eller psykolog så är man färdig med nätet, det är att ta ett steg till.” 

(kille, 16 år) 

Det är ibland svårt att veta vad man ska säga när man söker hjälp.  Nätet spelar en viktig 

roll för att sätta ord på det man upplever, och ge självförtroendet att söka hjälp. Vid 

exempelvis depression och ångest har flera börjat leta på nätet och sedan förstått att de 

behöver hjälp av läkare eller psykolog. 

”Man måste veta exakt vad man vill när man kontaktar en myndighet, annars kan man få hjälp 

man inte behöver. Det känns skämmigt att ta kontakt om man inte säkert vet.” (Tjej 19 år)  

Nästan två tredjedelar av de unga A-focus talat med kunde inte genomföra hela resan 

bara på nätet, utan kände behov av att söka sig vidare i verkligheten. Några kunde inte 

komma vidare alls, då de inte hittat någonstans att vända sig när det gäller vänners 

självmordstankar, utan blev kvar med sin oro och sitt ansvar.  

Bilden nedan visar vilken roll nätet kan ta under resan exempelvis vid en depression, när 

situationen har stor påverkan på hur man upplever vardagen och sin livskvalitet.  
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Bild: Resan, uppdelad på nätet och IRL, när påverkan på vardagen är stor 

Resan startar ofta på nätet, för att sätta ord på det man upplever och förstå vad det 

innebär. När den unga har fått en bild av vad det hela handlar om känner man ett behov 

av att prata om ”mig”, och inte bara läsa färdigskriven information som riktar sig till de 

stora massorna. Man vill ha en bedömning och rekommendation om lösning från någon 

specialist. Det leder till att man går över till att söka information och hjälp i verkligheten. 

Den egna situationen uppfattas som så unik och personlig att mycket lite av det som står 

på nätet går att omsätta till något meningsfullt för en själv. Kanske provar man några 

självhjälpstips som man hittar på 1177 Vårdguiden eller ett forum, men om de inte 

hjälper och situationen upplevs som tillräckligt allvarlig, så söker man sig till föräldrar, 

elevhälsan eller vårdcentralen för att få hjälp.   

Informationen och tipsen från nätet kan också användas parallellt med att man får 

behandling av något slag. Nätet kan fungera som en dubbelkontroll av den information 

man får från vården. Vad innebär en diagnos? Vad kan jag göra? Vad innebär en 

behandling? Hur har andra upplevt det? Hur blir det när jag ska sluta med medicinen? 

Finns exempel på personer som gått igenom samma sak och nu mår bra? Vad kan jag 

göra själv för att snabbare må bra? 
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Genomförandet sker huvudsakligen i verkligheten. Ingen av de A-focus talat med har 

genomgått nätterapi. Vissa använder direktchattar med stödpersoner när man mår dåligt, 

men det ses av de unga mer som en tillfällig lindring av symptomen under resans gång 

än som en långsiktig lösning för att må bättre.  

4.3.3 Ungas tillvägagångssätt och användning av olika webbplatser  

Alla unga A-focus har talat med ”googlar” för att hitta det de behöver på internet. Det 

vanligaste är att de skriver en fråga, där de antingen utgår från vad de tror är problemet 

(t ex depression) eller något symptom de har (t ex hjärtklappning). Flera tycker dock att 

det är svårt att formulera frågan rätt för att få relevanta sökträffar: 

”Om man googlar kanske inte bra sidor kommer upp, eller också kommer bara en bra sida upp. 

[…] En bra sida är när man verkligen får svar, när man informerar noga, inte bara kortfattat utan 

fullständig information.” (tjej, 20 år) 

Ofta måste de gå igenom och bedöma många sökträffar för att hitta något som motsvarar 

behovet. I undantagsfall känner de till någon webbplats och söker upp den direkt, men 

även då kan det vara så att de googlar fram webbadressen.  

De webbplatser som oftast nämns spontant, som man känner till eller varit inne på och 

som man tycker innehåller information om psykisk hälsa, är: 

 11 77 Vårdguiden6 

 BRIS 

 Wikipedia7 

 Familjeliv 

 UMO 

 Flashback   

                                                           

6 De intervjuade i Stockholmsregionen och även vissa i övriga landet kallar det bara Vårdguiden. 

Några andra nämner 1177 eller i enstaka fall Landstinget.  

7 Förklaras kanske av att Wikipedia hamnar högt på Google när man söker på t ex depression. 
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Några talar om ”ungdomssidor” utan att kunna specificera namnet på webbplatsen, 

vilket skulle kunna referera till Ungdomar.se och andra liknande platser på nätet.  

De unga är fullt medvetna om att allt de hittar på nätet inte är sant och de flesta bedömer 

det som kommer upp i listan över sökresultat baserat på hur relevant och pålitligt det 

verkar när de läser de två-tre rader som visas i listan över sökträffar. Språkbruket ses som 

en avgörande markör för hur seriös och kunnig den som skriver är: 

”Jag googlade på depression, vad det kunde bero på, vad man gör åt det… minns inte vad sidan 

hette. Jag valde inte Flashback, utan nån sida där det började med vettiga ord.”(tjej, 16 år)  

Webbenkäten visar att respondenterna som besökt UMO i högre grad har bedömt att 

innehållet är pålitligt, än de respondenter som besökt Ungdomar. En möjlig förklaring till 

detta är att det är andra unga som skriver i forumet på Ungdomar, där många som 

googlar landar, och deras språkbruk skiljer sig från experternas.  

Är det en viktig fråga vill ungdomarna jämföra olika källor på nätet, helt i enlighet med 

vad de lärt om källkritik i skolan.  Står det samma sak på flera ställen, utgår man från att 

det är sant. Vem som står bakom webbplatsen har betydelse, trots att de flesta A-focus 

talat med inte kommer ihåg så noga efteråt vilka platser de besökt i en viss fråga. 

Webbplatser som BRIS, 1177 Vårdguiden, Wikipedia och i viss mån UMO8 skiljer ut sig 

på så sätt att många både känner till dem och har förtroende för dem. Men det innebär 

inte att de unga har fått den information och hjälp som de behöver på dessa platser. 

Många upplever att de inte kan identifiera sig med och ta till sig det de läser, därför att 

det blir för generellt och opersonligt.   

Forum – Flashback är det som oftast nämns – kommer enligt intervjupersonerna ofta upp 

i sökningarna, men upplevs för det mesta som alltför oseriöst för denna typ av frågor. 

Några framhåller att man även där kan hitta vettiga personer som delar med sig av 

                                                           

8 Betydligt färre känner till UMO, jämfört med 1177 Vårdguiden. Men de som gör det, klassar UMO 

som en seriös plats. Vissa talar även om ”ungdomsmottagningen” på nätet och håller inte isär den 

lokala ungdomsmottagningen, t ex Knuffen i Örebro, från webbplatsen UMO.se.  
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relevanta erfarenheter och åsikter. Det egna omdömet och egna erfarenheter är det som i 

slutändan får avgöra om man ska lita på det man läser. 

”Man måste ifrågasätta litegrann först, känns det vettigt för en själv.” (kille, 16 år) 

4.3.4 De olika kategoriernas och formernas användbarhet för unga 
som söker information eller stöd om psykisk hälsa 

Flera av intervjupersonerna indelar det de läser på nätet i kategorierna fakta/information 

respektive berättelser/åsikter. A-focus vill till dessa kategorier även lägga till formerna att 

interagera med en annan person, som inlägg i ett forum eller genom en direktchatt9, samt 

att fråga experten vilket erbjuds i olika expertpaneler på nätet dit man kan posta frågor 

digitalt.  

Fakta och information är det som oftast eftersöks på området psykisk ohälsa, eftersom 

alla börjar med att definiera problemet och försöka förstå vad det innebär. Fakta och 

information inhämtas främst genom att läsa informationstexter, men det kan också 

komma från expertpaneler eller existerande trådar i ett forum. Webbenkäten visar att det 

som respondenterna oftast ville få ut av besöket (vanligare bland respondenter från UMO 

än från Ungdomar) var information och fakta.  

Andras erfarenheter/berättelser och tankar, som typiskt används för att identifiera och 

utvärdera alternativa lösningar, hittar de unga oftast på forum och chattar. Nära en 

tredjedel av respondenterna (vanligare bland besökarna på Ungdomar än på UMO) i 

webbenkäten har uppgett att syftet med besöket på sidan var att ta del av andras 

erfarenheter och tankar.10 Det är enligt intervjupersonerna vanligare att man läser vad 

andra redan skrivit på ett forum, än att man postar något själv.  

Få av de unga A-focus talat med har själva interagerat via direktchattar för att få 

information eller stöd av en expert eller en annan ungdom. De som har använt 

direktchattarna, tycker att de har varit användbara, i något fall för att identifiera och 

                                                           

9 Direktchatt, eller onlinechatt, är att skriva till varandra online i realtid. Det som avses här är en-

till-en-kommunikation. Till skillnad från forum där alla ”pratar” med alla.  

10 Notera att respondenterna kunde lämna flera svar, vilket gör summan av alla svar större än 

hundra.  
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utvärdera alternativen och i något annat fall för att lindra ångesten. Anledningen till att 

så få använt direktchattar har varit att de inte alltid är tillgängliga när man behöver dem, 

att man inte känner till dem, eller att det känns som ett svårt eller onaturligt sätt att få 

hjälp. Alla är inte bekväma med att skriva utan vill hellre prata. Andra känner inte 

förtroende för chattarna, därför att det upplevs finnas så många tonårschattar som är 

oseriösa.  

4.3.5 Ungas syn på Internets styrkor och svagheter som bärare av 
information och stöd om psykisk hälsa 

Alla A-focus talat med har haft en positiv grundinställning till att kunna söka 

information och stöd på nätet. Men att använda nätet innebär också utmaningar. 

Den främsta anledningen till att unga använder nätet som källa till information och stöd 

när man mår dåligt är enligt intervjupersonerna tillgängligheten. Tidigt under resan 

söker de främst fakta och information, och tycker att nätet är en bra kanal för detta. 

Senare under resan söker de efter tips och åsikter och då kan andras berättelser, chattar 

och forum vara till hjälp. Nätet är tillgängligt dygnet runt och upplevs ge tillgång till all 

information som finns, bara man vet hur man söker. Många anger att de mår sämst på 

kvällarna och helgerna när de är ensamma och det mesta i samhället är stängt. Det är 

också på kvällar och helger som de flesta har tid för sig själva och kan lägga tid på att 

söka information och stöd.  

Även anonymiteten på nätet är viktig. Många unga vill helst inte att omvärlden ska 

känna till hur de mår innerst inne, då det uppfattas som en defekt att inte må bra. Det 

finns dock undantag, till exempel stress, som enligt flera intervjupersoner blivit så vanligt 

i samhället att det inte upplevs mer stigmatiserande än att ha influensa. 

”Man skulle vilja hitta nån att vända sig till som man har förtroende för men som är anonym… 

gärna online-chatta med en expert men det ska vara anonymt. Man vill inte bli bedömd eller 

utsatt.” (Tjej, 17 år) 

När den unga inte vill prata med andra om hur man mår, är det svårt att veta om man är 

ensam om sin situation. Att få läsa andras berättelser kan ge ett visst lugn och även 

inspiration till att komma vidare. Faktatexterna kanske bekräftar att det är okej att söka 
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hjälp, vilket skapar självförtroende att gå vidare och kanske insikt om vart man kan 

vända sig. Exempelvis svarar en femtedel av respondenterna från webbenkäten på UMO 

att de troligen kommer att kontakta någon professionell efter att ha besökt sidan.   

Många unga funderar en hel del själva, men behöver "bränsle" till tankarna. Vännerna är 

de som anses vara bäst på att ge en mer nyanserad självbild, men nätet kan bidra med 

helt andra vinklingar och är också enda källan i de fall man inte vill blanda in någon 

annan.  

En annan mycket viktig anledning till att använda nätet är snabbheten. De unga A-focus 

talat med vill ha svar och helst en lösning så snabbt som möjligt. Då känns det långt att 

vänta till dagen därpå, eller till en inbokad tid om en eller flera veckor.  

”Fördelarna med nätet är att man kan söka när man vill, det tar inte tid. Hjälp i verkligheten kan 

ta väldig tid. […] och man kanske inte vill träffa folk.” (tjej, 20 år) 

Ingen av de unga som A-focus talat med har använt nätet tillsammans med någon annan, 

utan de har varit ensamma med sin sökning. Det innebär att de just där och då varit 

hänvisade till sitt eget omdöme när de ska välja vad de tar till sig av det de läser.  

Det är individuellt – utifrån personlighet, erfarenhet, grad av ”mående” – hur man kan 

hantera det man hittar på nätet. En del har en sökprocess där de samlar mycket 

information och många alternativa råd, för att sedan göra en egen bedömning av vad 

som passar dem. Andra är överväldigade av sin personliga situation och av mängden, 

ibland motstridig, information de hittar på nätet och vill att en auktoritet ger det ”rätta 

svaret” som är anpassat till individen själv.  

”Man vill ha nån som säger till en vad man ska göra för att det ska bli bra. ” (Tjej, 17 år) 

Nätet uppges ha den nackdelen att den information och de råd man finner där uppfattas 

som alltför opersonliga. Den egna situationen upplevs som unik och det som skrivs för 

de stora massorna kan vara svårt att ta till sig.  Enligt webbenkäten hittade endast en 

tredjedel av dem som sökt uteslutande på ämnen inom psykisk hälsa fullt ut det de sökte.  
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Ett annat upplevt problem är att det man hittar på internet ibland skapar ännu värre oro, 

genom att de symptom man upplever enligt källorna på nätet kan vara tecken på mycket 

svår sjukdom.  Den unga kan behöva hjälp att bedöma vilka diagnoser som är realistiska 

i den egna situationen. Beror min huvudvärk på stress eller på en hjärntumör? Är 

pulsslagen jag känner i magen ett tecken på ångest, eller har kroppspulsådern spruckit? I 

värsta fall är den unga personen ensam med sin oro, eftersom man kanske vänt sig till 

nätet just därför att det är något man inte vill prata om. 

4.3.6 Ungas tankar om hur innehållet på nätet skulle kunna förbättras 
för att stödja resan  

Nätets spretighet och mångfald är en utmaning och flera unga önskar sig pålitliga 

webbplatser på ett specifikt tema, exempelvis depression, som samlar ihop all tillgänglig 

kunskap, går på djupet samt ger återkoppling på hur olika lösningar har fungerat för 

andra. Gärna en blandning av information eller tips på lösningar från experter och 

erfarenheter från unga.   

”En sida som samlar alla tips om ett problem och där folk kan kommentera hur det funkat.” (Kille, 

18 år)  

Andras berättelser, de kan vara på forum eller exempelberättelser på en pålitlig 

”expertsida” om vad en ung person upplevt och gjort för att må bättre, är ett vanligt 

önskemål. De unga har ett behov av att kunna känna igen sig i en jämnårigs situation och 

utifrån det få inspiration till egna lösningar. Berättelser upplevs som mer personliga än 

faktatexter, och upplevs vara ett steg mot ett mer individanpassat innehåll på nätet.  

”Det vore bra med exempel på historier som någon skickat in, men inte forum där alla skriver hur 

dåligt de mår. Vad gjorde dom för att må bättre? Man tror att man är så ensam om sin situation.” 

(tjej, 17 år) 

Flera saknar någonstans att vända sig – somliga vill chatta, andra ringa – när det man 

läser på nätet inte räcker till. Man vill ha möjlighet att göra detta även på kvällar och 

helger. Det som efterfrågas är både möjlighet att chatta med andra unga om psykisk 

hälsa, att kunna ställa frågor till en expert och att få prata med en stödperson för att stilla 

oro eller ångest.  
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”Det är lätt att hitta information på nätet, men det är svårt att hitta hjälp [någon att kontakta 

för att stilla oron]” (Tjej 19 år) 

”Det är oftast lätt att hitta information, men det man oftast behöver för att må bättre är någons 

åsikt och en persons tankar och svar och inte generaliserad information. […] Jag föredrar oftast 

chatt med en vanlig person, det känns mer genuint, man behöver inte oroa sig för att de inte vågar 

och orkar sätt sig in i ens situation. De som representerar ett företag vill generalisera och dra 

klyschor. […] Gäller det någon annans självmord så är det bättre med expertkunskap.” (kille, 16 

år) 

Resultaten från webbenkäten bekräftar insikterna från intervjuerna: fakta och 

information, andras berättelser och direktchattar med någon professionell är det som i 

första hand efterfrågas.  

De som sökt information om vad vänner kan göra när en person är deprimerad eller 

självmordsbenägen och inte vill söka hjälp, tycker att det perspektivet helt saknas på 

nätet:  

”Jag saknade info om vad jag själv skulle kunna göra [när en vän talar om självmord]… en 

riktig sida om vad man ska göra, råd från experterna… kanske även få läsa om andra personers 

berättelser, hur det löste sig” (Tjej 16 år) 

Unga 18-20 år har nämnt att de saknar sidor som är riktade till deras åldersgrupp. Man 

tycker att webbplatser som BRIS och UMO främst riktar sig till yngre som ännu inte vet 

så mycket om livet. Ämnena som behandlas där känns inte längre relevanta när man 

närmar sig vuxenlivet och har existentiella frågor kring det, eller stressas av en ny 

situation kopplat till jobb eller studier. Inte heller webbplatser riktade till vuxna upplevs 

fylla det behov dessa unga vuxna har. 

” Jag sökte lite om stress och oro i höstas, när jag började jobba. Man är ju i en ålder då allt är lite 

oroligt… med kompisar och jobb. Man vet inte vad som ska hända.” (tjej, 20 år)  

Flera önskar också att samhället ska verka för att minska stigmatiseringen av psykisk 

ohälsa, så att det blir lättare att prata om och söka hjälp när man mår dåligt.  
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5. A-focus analys och slutsatser 

Idag har nätet främst en roll i början av de ungas resa för att få information och stöd när 

de vill må bättre. När det rör sig om situationer med liten påverkan på vardagen och den 

upplevda livskvaliteten kan nätet dessutom räcka hela vägen fram till en lösning. Det 

finns en önskan från de unga om att nätet ska bli lättare att använda vid psykisk ohälsa, 

eftersom det är så tillgängligt i tid och rum och många unga inte vill eller upplever sig 

kunna söka hjälp i verkligheten. 

Webbplatser med olika profiler kan idag ta olika roller under resan mot att må bättre: 

vissa erbjuder fakta, andra erbjuder åsikter. De webbplatser som flest unga har 

kännedom om (BRIS, 1177 Vårdguiden, UMO, Wikipedia, Flashback, Familjeliv) upplevs 

av många inte fullt ut motsvara behoven. Anledningen uppges främst vara att den egna 

situationen är så speciell och personlig att den officiella informationen inte passar, och att 

det innehåll man hittar på forum och liknande inte upplevs som tillräckligt seriöst. Ett 

annat skäl är att det är svårt att hitta rätt på nätet.  

Kännedomen om webbplatser som erbjuder stöd och hjälp för psykisk hälsa är generellt 

sett låg bland de intervjuade. Somligt av det man efterfrågar finns idag utspritt på olika 

ställen och i olika format på nätet och huruvida de unga får tillgång till det beror till stor 

del hur webbplatserna hamnar i webbläsarens (t ex Google) träfflista vid en sökning.  

Utbudet av, och efterfrågan på, information och stöd matchar alltså inte varandra. De 

unga vet inte var de ska söka och vilka webbplatser de ska lita på och dessutom upplever 

de att relevant innehåll delvis saknas. Bland annat saknas tydligt profilerade och 

kvalitetsstämplade webbplatser om psykisk hälsa för unga, tillsammans med ett 

kommunikationsarbete för att göra dem lika kända som exempelvis BRIS och 1177 

Vårdguiden. Det finns ett utbud på 1177 Vårdguiden och UMO.se, men dessa 

webbplatser har ett bredare uppdrag och upplevs inte vara specialiserade på just psykisk 

ohälsa för unga.  

De unga som känner en förvirring inför nätets mångfald behöver extra stöd för att få ut 

det bästa av nätet. Kvalitetsstämplade webbplatser med fakta och råd kan vara en 
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lösning, möjligheten att fråga experter om vad som passar den egna situationen bäst kan 

vara en annan. 

Det finns en typ av gråzon, när den unga själv upplever att de behöver stöd och hjälp för 

att må bättre men där vården inte kan sätta en tydlig diagnos som ger prioritet till 

exempelvis psykologhjälp. Vissa intervjupersoner har uttryckt frustration över att 

primärvården lägger så stort fokus på att utesluta fysiska åkommor, innan den psykiska 

hälsan kommer på tal. Detta trots att de unga själva i ett tidigt stadium gör en koppling 

till sin psykiska hälsa. Det verkar också råda en utbredd uppfattning bland unga att 

kurator och ungdomsmottagningen är det sista alternativet man väljer för att må bättre. 

Många vänder sig hellre till nätet. Även här finns därmed ett glapp mellan utbud och 

efterfrågan, där de unga vill ha hjälpen, men inte från dem som erbjuder den.  

För att nätet ska kunna erbjuda stöd och information under en större del av resan, även i 

situationer med stor påverkan på vardagen, krävs andra former för innehållet på nätet. 

Faktatexter passar bra i början av resan, men sedan behövs en högre grad av 

individanpassning och interaktion. Det är en utmaning att göra direktchattar och svar 

från expertpaneler så tillgängliga i tiden som de unga önskar sig. Helst vill man kunna få 

svar direkt, dygnet runt. Det är också en utmaning att få dem som behöver det att ta 

steget från att läsa till att själva skriva på nätet. Inloggningar och oro över att bli uthängd 

på nätet är trösklar för vissa, svårigheter att uttrycka sig i skrift är en tröskel för andra.  

Ett större utbud av andra ungas berättelser, inklusive information om hur det gjort för att 

må bättre kan vara ett steg på vägen för att öka känslan av igenkänning och viljan att ta 

till sig det man läser. Ytterligare fördjupning skulle dock behövas för att förstå hur 

information och stöd på nätet kan utvecklas för att bättre passa situationer med stor 

påverkan på vardagen och livskvaliteten.  
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Bilaga 1 

 

 

Möjliga fördjupningsområden för vidare studier 

Denna rapport är resultatet av en förstudie med begränsade tidsramar. Målgruppen har 

varit unga 15-20 år som aktivt sökt efter information eller stöd om psykisk hälsa på nätet. 

Nedan listar vi möjliga fördjupningsområden:  

 Bredda den kvalitativa studien till att åldersmässigt omfatta även unga under 15 

och över 20 år. 

 Bredda den kvalitativa studien till att omfatta unga som valt bort nätet som källa 

till information och stöd – hur löser de sina behov under resan? 

 Bredda den kvalitativa studien till att omfatta unga som ännu inte sökt information 

och stöd om psykisk hälsa – för vilken typ av information om psykisk hälsa är de 

mottagliga? 

 Bredda den kvantitativa enkäten till att omfatta fler unga, inte bara dem som 

besökt två webbplatser. 

 Fördjupa insikterna om hur de ungas resa och behov ser ut, och hur resurserna på 

nätet skulle kunna förstärkas för dem, i specifika situationer. Några 

exempelsituationer är  

o Oro och ångest. 

o Tillstånd där den unga upplever ett problem men har svårt att hitta hjälp 

därför att vården inte kan sätta en tydlig diagnos.  

o Tillstånd där den unga upplever ett problem men har svårt att hitta hjälp 

därför att de inte vill besöka skolkurator, ungdomsmottagning eller BUP. 

o Vännerna till unga som mår mycket dåligt. Vissa av dem börjar må dåligt 

själva av att de känner ett ansvar de inte kan hantera.  

Det vore också intressant at ta in erfarenheter från fler aktörer som tillhandahåller stöd 

och information om psykisk hälsa på nätet, för att undersöka hur de resurser som finns 

på nätet skulle kunna marknadsföras för att nå ut till fler unga och möta deras behov. 
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Bilaga 2 

 

Semistrukturerad dynamisk samtalsguide 

Syfte med intervjun 

Intervjuns syfte är att få en bild av hur personen använder internet för att söka 

information när man vill må bättre (psykisk ohälsa).  

Om guiden 

Var vänlig notera att detta är en semistrukturerad dynamisk samtalsguide, inte ett script. 

Frågorna kommer att anpassas till situation och mottagare. 

 Det inledande syftet under varje avsnitt avgör vad samtalet ska sträva efter att 

klarlägga och sedan gäller det att disponera tiden väl under intervjuerna för att 

kunna möta dessa syften utan att tumma på svarskvaliteten genom att forcera 

diskussionen. 

 Fokus kan skilja sig mellan olika intervjuer, vi följer intervjupersonens erfarenheter 

och "gräver där vi står". Alla frågor kanske därmed inte kommer att vara 

relevanta i alla intervjusituationer.  

 Frågor i fet stil är mycket viktiga och övriga kommer att tas med i mån av tid. 

Telefonintervju ungdomar 

Intervjun börjar med att intervjuaren förklarar syftet med intervjun, att intervjupersonen 

är anonym samt att man har full rätt att välja hur mycket/om man svarar på varje fråga. 

Inledande frågor  

Syfte: Samla in grundläggande data och få en bild av vem vi talar med. 

 Ålder 

 Postnummer 

 Sysselsättning. T ex studerar, arbetslös, jobbar 

 Boende. T ex hemma/eget/korridor e dyl. 

 Någon stor hobby? 
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Internetanvändning och terminalanvändning  

Syfte: Förstå personens praktiska förutsättningar för att söka information på internet 

samt ”internetvana”. 

 Tillgång till internet: delar med andra, kvalitet/hastighet, begränsade tider? 

 Tillgång till terminaler: Mobil, platta, dator 

 Hur ser en typisk vardag ut? Hur stor del på internet? 

 Hur ser en typisk helgdag ut? Hur stor del på internet? 

 Vilka är dina "favoritplatser" på nätet? Var hänger du oftast? 

 Vad gör du oftast när du är på nätet?  

T ex, kommunicera, spela, kolla film, leta information om hobby, skolarbete, leta 

info om psykisk hälsa. 

 Vilken typ av terminal använder du oftast när du söker information? 

 Hur ofta söker du information (exklusive skolarbete) på nätet? 

 Tillbringar du mycket tid framför en skärm (mobil, platta, dator) utan att vara 

uppkopplad på nätet? Alltså, att du spelar eller gör annat lokalt? 

Erfarenheter av att leta efter information om psykisk ohälsa  

Syfte: Få ett konkret exempel att hänga upp intervjun på. Förstå vilken ”resa” personen 

gör för att hitta relevant information och kanske lösa sitt problem.  

 När sökte du senast information om hur man kan må bättre, på nätet eller IRL (t 

ex kompisar, vuxna, professionella/ungdomsmottagning, nätet, stödverksamhet 

som chattar och telefonlinjer)?  Det kan ha varit för din egen eller någon annans 

räkning. Vad handlade det om? 

 Kan du berätta lite om hur du gjorde för att hitta den information eller hjälp du 

sökte? 

 Vad var det första du gjorde? - Hjälpte det? Varför /inte/? 

 Vad gjorde du sedan? – Hjälpte det? Varför /inte/? (fortsätt så tills hela flödet är 

kartlagt) 

 När du pratar med någon vuxen eller en kompis? – Vem pratar du med då? 
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 Fann du till slut någon lösning, eller något som gjorde situationen bättre? 

 Hittade du den hjälpen IRL eller på nätet?  

 Hur skulle du velat få hjälp, för att göra det enkelt och tryggt för dig?  

Strategi för att använda internet vid informationssökning om psykisk ohälsa 

Syfte: Förstå hur och varför man använder nätet för att lösa sitt problem. 

 När väljer du att använde nätet om du eller en kompis mår dåligt? Är det i vissa 

situationer, eller när det gäller särskilda frågor? 

 Hur gör du för att hitta den information eller hjälp du behöver? (Googlar, går till 

en sajt man känner till, eller som man blivit tipsad om)  

 Hur hittar du webbplatserna? (om du inte googlar – vem tipsar?) 

 Använder du olika sajter i olika situationer? Kan du ge exempel? – Varför just 

den sajten?  

 Har du fler exempel? (fortsätt att fråga Varför etc om flera sajter som nämns) 

 Letar du oftast efter ”färdig” information som du bara kan läsa, eller vill du kunna 

ställa frågor till experter eller chatta med andra unga? – Om det är olika, kan du 

ge exempel på när du föredrar det ena eller andra? 

Upplevelse av information och stöd på nätet  

Syfte: att förstå betydelsen av och förtroendet för den information och hjälp unga får på 

nätet. 

 Tycker du att det är lätt eller svårt att hitta den information eller hjälp du skulle 

vilja hitta på nätet? Varför? 

 Vilka för- eller nackdelar tycker du det finns med att få informationen från nätet 

jämfört med IRL? Är det olika i olika situationer? Kan du ge exempel? Varför är 

det så? 

 Känner du dig trygg med den information och hjälp du får på nätet, litar du på att 

det är sant? –Varför /inte/? 
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 Hur skulle informationen och hjälpen på nätet kunna bli bättre, har du några 

tankar kring det? Är det något särskilt du saknar? 

 – Hur viktigt är det att detta finns? 

 Skulle det behövas någon ”fortsättning” på den hjälp och information som nätet 

erbjuder idag, som man kan gå vidare med IRL? Vad i så fall? (t ex 

telefonnummer eller andra kontaktuppgifter till rätt ställe IRL) 

Avslutning  

Tacka och förklara igen att man är anonym och hur informationen kommer att användas. 
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Bilaga 3 

 

Webbenkät publicerad på UMO.se och Ungdomar.se 

Först redovisas en sammanfattning gjord av A-focus analytiker. Därefter följer en 

redovisning i tabellform av resultaten. 

Resultat av den kvantitativa studien 

Webbenkäten har publicerats på UMO.se (UMO) och Ungdomar.se (Ungdomar). 

Observera att då det rör sig om en förstudie har endast 100 svar har insamlats per 

webbplats, vilket inte ger statistiskt säkerställda data för de olika svarsgrupperna. 

Enkätsvaren ger indikationer på vilken information besökarna eftersökt, vad de anser sig 

ha fått ut av besöket, möjliga skillnader mellan webbplatsernas målgrupper samt mellan 

könen.  För mer information om tillvägagångssättet, se under kapitel 3 Metod och 

genomförande. 

Kort beskrivning av webbplatserna 

UMO 

UMO.se är en webbplats som riktar sig till alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan 

man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Det finns också sektioner med 

information och råd om psykisk hälsa, t ex Att må dåligt, samt möjligheten att ställa frågor 

och få personliga svar på Fråga UMO. UMO drivs av Stockholms läns landsting på 

uppdrag av alla Sveriges landsting och regioner. Verksamheten drivs utan kommersiella 

intressen. 

UMO hade under perioden 3 april 2013 till 19 december 2013 (ca tre kvartal) drygt 4 

miljoner besök, 2,4 miljoner unika besökare samt nästan 11,8 miljoner sidvisningar. 

Samma besökare har alltså återkommit flera gånger.  För sidan Fråga UMO (umo.se/att-

ta-hjalp/fraga_UMO/) var antalet besök under samma tidsperiod nästan 250 000 st och 

antalet sidvisningar över 1 miljon. Antalet besök per vecka på UMO.se var över 132 000 st 

i november 2013. Antalet besök på Fråga UMO var samma vecka drygt 8 500 st. 
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Tabell: Besöksstatistik och sidvisningar för UMO.se 

Ungdomar 

Ungdomar.se beskriver sig själva som en organisation som arbetar för att skapa ett schyst 

samhälle där unga mellan 14-24 år tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i 

vardagen. Utöver webbsidan Ungdomar.se, som bland annat innehåller ett forum där 

unga kan mötas digitalt samt Stöd & Svar där de kan ställa frågor om exempelvis psykisk 

hälsa till en panel11, driver Ungdomar.se även olika event inom områden som hållbar 

utveckling och ungdomssysselsättning. Verksamheten är ett privat initiativ finansierat av 

Stenhaga Invest. 

Ungdomar hade under perioden 3 april 2013 till 19 december 2013 (ca tre kvartal) drygt 

2,9 miljoner besök, 1,9 miljoner unika besökare samt 9,8 miljoner sidvisningar.  Samma 

besökare har alltså återkommit flera gånger. För sidan Stöd & Svar (ungdomar.se/qa) var 

antalet besök under samma tidsperiod drygt 58 000 st och antalet sidvisningar nästan 

360 00012 st. Antalet besök per vecka på Ungdomar.se var 87 000 st i november 2013. 

Antalet besök på Stöd & Svar var samma vecka drygt 2 300 st. Forumet 

(ungdomar.se/forum) hade drygt 76 000 besök samma vecka.  

                                                           

11 Stöd & Svar-panelen består av personer som arbetar med, eller är förebilder för, unga – bland 

annat från Fryshusets Nätvandrare, Föreningen Tilia och Ersta Vändpunkten. Besökarna kan själva 

välja till vem de vill ställa sin fråga inom ett visst ämne, varav flera är inom området psykisk hälsa. 

12 Notera att Stöd & Svar lanserades den 3 april 2013.  

Besöksstatistik

UMO.se Besök

Unika 

besökare Sidvisningar

Vecka (18 nov 2013 - 24 nov 2013) 132 427 107 975 377 529

Månad (18 nov 2013 - 17 dec 2013) 557 524 405 733 1 601 142

3 apr 2013 - 19 dec 2013 4 064 971 2 406 541 11 783 816

1 jan 2011 - 19 dec 2013 12 133 765 6 898 574 39 512 297

Fråga UMO (umo.se/Att-ta-

hjalp/Fraga-UMO/) Besök

Unika 

sidvisningar Sidvisningar

Vecka (18 nov 2013 - 24 nov 2013) 8 515 24 218 29 665

Månad (18 nov 2013 - 17 dec 2013) 37 493 105 701 128 967

3 apr 2013 - 19 dec 2013 248 909 773 866 1 008 328

1 jan 2011 - 19 dec 2013 487 188 1 997 754 2 550 534
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Tabell: Besöksstatistik och sidvisningar för Ungdomar.se 

Basfakta om respondenterna i den kvantitativa webbenkäten 

De som besvarade den kvantitativa webbenkäten var främst i åldersgruppen 15-17 år 

(44 procent av respondenterna) med liten skillnad mellan webbplatserna. En jämförelse 

av åldersfördelningen i övrigt mellan webbplatserna visar att UMO har fler respondenter 

under 15 år (24 procent jämfört med 15 procent), medan Ungdomar har fler respondenter 

över 20 år (22 procent jämfört med 17 procent).  

Respondenterna på Ungdomar är jämnt fördelade över könen (50 procent tjejer, 

45 procent killar, 5 procent annat/vill ej svara). På UMO är det övervägande tjejer som har 

svarat (71 procent tjejer, 23 procent killar, 6 procent annat/vill ej svara), vilket totalt sett 

ger en övervikt av tjejer bland respondenterna. Ett fåtal har angett ”annat” eller ”vill ej 

svara” på frågan om kön, antalet är för litet för att vi ska kunna dra några särskilda 

slutsatser om någon av dessa grupper.  

Besöksstatistik 

Ungdomar.se Besök

Unika 

besökare Sidvisningar

Vecka (18 nov 2013 - 24 nov 2013) 87 011 73 491 305 401

Månad (18 nov 2013 - 17 dec 2013) 373 984 291 926 1 315 450

3 apr 2013 - 19 dec 2013 2 911 356 1 914 589 9 871 101

1 jan 2011 - 19 dec 2013 13 656 690 8 260 456 48 990 651

Stöd och Svar (ungdomar.se/qa) Besök

Unika 

sidvisningar Sidvisningar

Vecka (18 nov 2013 - 24 nov 2013) 2 342 9 929 13 153

Månad (18 nov 2013 - 17 dec 2013) 9 295 44 902 60 187

3 apr 2013 - 19 dec 2013 (Lansering) 58 111 281 521 359 771

Forumet (ungdomar.se/forum) Besök

Unika 

sidvisningar Sidvisningar

Vecka (17 nov 2013 - 24 nov 2013) 76 356 159 938 251 055

Månad (17 apr 2013 - 18 dec 2013) 315 822 680 056 1 059 721

3 apr 2013 - 19 dec 2013 2 573 466 5 177 238 7 871 607
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Diagram: Respondenternas fördelning på kön och åldersgrupp, per webbplats 

Knappt hälften av respondenterna har angett sitt postnummer, och dessa bor främst i 

Stockholms, Skåne och Västra Götalands län. Den övervägande delen av respondenterna 

går i grund- eller gymnasieskola.  

Sammanställning av resultatet 

Totalt sett, hittar de flesta till relevanta sidor genom att googla, och det är det absolut 

vanligaste sättet som respondenterna från Ungdomar.se har hittat till de sidor där 

webbenkäten publicerats. Bland respondenterna från UMO.se kände en stor andel till 

sidan de besökte sedan tidigare.  
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Diagram: Hur respondenter hittat till sidan, antal per webbplats 

Respondenterna från de två webbplatserna har haft olika syften med sina besök. 

Respondenterna på UMO har i högre grad sökt information och fakta (74 personer 

jämfört med 48 personer på Ungdomar), medan man på Ungdomar i högre grad har velat 

ta del av andras erfarenheter och tankar (48 jämfört med 27 personer på UMO)13.  

                                                           

13 Notera att respondenterna på denna fråga kunde ange flera svar, vilket gör att summan blir 

större än 100 per webbplats.  
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Diagram: Respondenternas syfte med besöket, antal per webbplats14 

Även ämnet för besöket skiljer sig mellan webbplatserna. Respondenterna från 

Ungdomar anger främst att de inte sökte efter något särskilt ämne (44 respondenter), 

därefter är oro/ångest (21), ensamhet (14), stress (13) och relationer (13) de vanligaste 

ämnena. Respondenterna från UMO har främst sökt på ämnena oro/ångest (32), 

relationer (26)  samt frågor som har med kroppen att göra (25). Besökarna på UMO har i 

genomsnitt angett närmare två ämnen per person, medan motsvarande mätetal för 

besökarna på Ungdomar är närmare ett och ett halvt ämne per person.  

                                                           

14 Notera att respondenterna på denna fråga kunde ange flera svar, vilket gör att summan blir 

större än 100 per webbplats. 
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Diagram: Ämne för besöket, antal per webbplats15 

Jämför man tjejer och killar så är tjejernas ämnesval oro/ångest, frågor som har med 

kroppen att göra, stress samt annat som har med känslor/det psykiska att göra. Killarna 

har främst sökt på ämnena relationer, ensamhet samt oro/ångest.    

 

Diagram: Ämne för besöket, antal fördelat på kön16 

                                                           

15 Notera att respondenterna på denna fråga kunde ange flera svar, vilket gör att summan blir 

större än 100 per webbplats. 
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Totalt så har 65 av respondenterna enbart sökt efter ämnen som behandlar psykisk hälsa 

(inte efter ämnen som relationer eller sådant som har med kroppen att göra). Av dessa 65, 

har 34 procent hittat det de sökte, 57 procent delvis och 9 procent har inte hittat det de 

sökte. Utfallet är nästan identiskt för UMO och Ungdomar. 

 

Diagram: Andel som hittat det de sökte, av 65 respondenter som sökt om psykisk hälsa 

När det gäller vad man saknar på webbplatserna, så är det vanligaste svaret totalt sett att 

man inte saknar någonting. Därefter kommer att respondenterna saknar en direktchatt 

där de kan tala med någon professionell, att de vill få mer fakta och information skriven 

av experter samt att de saknar berättelser om vad andra unga har upplevt. Bland de 65 

respondenter som endast sökt information eller stöd om psykisk hälsa17 så var de 

vanligaste svaren att man saknade fakta och information (23 respondenter), en 

direktchatt (23) och andras berättelser (22). Därefter kommer att man inte saknade 

någonting (15 respondenter).  

                                                                                                                                                               

16 Notera att respondenterna på denna fråga kunde ange flera svar, vilket gör att summan blir 

större än 100 per webbplats. 

17 De har inte angett svarsalternativen inget särskilt, relationer eller annat som har med kroppen att göra 

på frågan Om du sökte något särskilt, vad handlade det om. 
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Svaren skiljer sig mellan webbplatserna, så att respondenterna från Ungdomar främst 

saknar mer fakta och information, medan respondenterna från UMO främst saknar en 

direkt-chatt med någon professionell.  

 

 

Diagram: Synpunkter på vad som saknas, antal per webbplats18 

Totalt sett upplever ungefär två tredjedelar att innehållet på webbplatserna är pålitligt, 

men upplevelsen skiljer sig mellan webbplatserna, där UMO upplevs mer pålitligt. 

Notera att respondenterna från Ungdomar till del besökt forumet, där det är unga som 

skriver till varandra.  

                                                           

18 Notera att respondenterna på denna fråga kunde ange flera svar, vilket gör att summan blir 

större än 100 per webbplats. 
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Diagram: Upplevelse av innehållets pålitlighet, procent per webbplats 

Knappt två femtedelar av respondenterna hade för avsikt att söka vidare på nätet efter att 

de besökt någon av webbplatserna. Cirka en femtedel avsåg att ta kontakt med någon i 

verkligheten, professionell eller vän/förälder. Drygt en tredjedel hade hittat det de sökte 

och avsåg inte att göra något mer. Utfallet skiljer sig mellan webbplatserna, där en större 

andel av respondenterna från UMO avsåg att gå vidare i verkligheten. Skälet till detta var 

oftast att det de läst på sidan hjälpt dem att förstå vart de kan vända sig. 

 

Diagram: Antal respondenter som avser att göra något mer, antal per webbplats 
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Redovisning i tabellform av den kvantitativa studien 

Siffrorna anger antal respondenter som har valt ett visst svarsalternativ. På vissa frågor 

kan flera svar lämnas, vilket resulterar i en total högre än 200.  

Hur gammal är du? 

 

Är du…? 

 

Vilken är din sysselsättning? 

 

Vad ville du få ut av ditt besök på den här sidan? 

 

Totalt

Totalt Tjej Kille

Annat/

vill ej svara Totalt Tjej Kille

Annat/

vill ej svara

under 15 år 24 17 6 1 15 7 8 0 39

15-17 år 42 29 9 4 45 26 18 1 87

18-20 år 17 14 3 0 18 10 7 1 35

över 20 år 17 11 5 1 22 7 12 3 39

Totalt 100 71 23 6 100 50 45 5 200

UMO Ungdomar

UMO Ungdomar Totalt

Tjej 71 50 121

Kille 23 45 68

Annat 2 2 4

Vill ej svara 4 3 7

Totalt 100 100 200

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Annat 4 3 0 1 0 6 3 3 0 0 10

Söker jobb 7 4 3 0 0 2 1 1 0 0 9

Jobbar 10 8 2 0 0 10 4 5 1 0 20

Går på högskola 8 7 1 0 0 9 5 3 0 1 17

Går i gymnasium 34 22 8 1 3 39 19 18 1 1 73

Går i grundskola 37 27 9 0 1 34 18 15 0 1 71

Totalt 100 71 23 2 4 100 50 45 2 3 200

UMO Ungdomar

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Annat 14 12 1 1 0 16 6 8 0 2 30

Jag var nyfiken och ville kolla vad det här är 18 10 5 0 3 19 8 10 1 0 37

Jag ville ta del av andras erfarenheter och tankar 27 17 9 0 1 48 27 19 1 1 75

Jag ville ha information och fakta 74 54 16 1 3 48 25 23 0 0 122

Totalt 133 93 31 2 7 131 66 60 2 3 264

UMO Ungdomar
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Om du sökte något särskilt, vad handlade det om? 

 

Hur hittade du till den här sidan, den här gången? 

 

Hittade du det du sökte på den här sidan? 

 

Är det något du saknar på den här sidan? 

 

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Jag sökte inte efter något särskilt 20 13 6 1 0 44 20 22 1 1 64

Oro, ångest 32 24 5 0 3 21 12 8 0 1 53

Relationer 26 17 7 0 2 13 5 8 0 0 39

Annat som har med kroppen och det fysiska att göra 25 20 3 1 1 11 6 5 0 0 36

Ensamhet 19 12 5 0 2 14 6 8 0 0 33

Stress 18 13 2 0 3 13 10 3 0 0 31

Annat som har med känslor och det psykiska att göra 19 14 4 0 1 12 9 3 0 0 31

Trötthet, nedstämdhet 21 13 4 0 4 9 5 4 0 0 30

Panik 14 11 1 0 2 9 4 3 1 1 23

Totalt 194 137 37 2 18 146 77 64 2 3 340

UMO Ungdomar

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Annat 8 4 3 1 0 4 3 1 0 0 12

Jag googlade på ett ord/en fråga 29 18 9 1 1 64 31 30 1 2 93

Jag hade fått tips om sidan och sökte upp den 7 5 2 0 0 3 2 0 1 0 10

Jag kom hit via en länk från en annan sida 8 5 1 0 2 11 5 6 0 0 19

Jag kände till sidan och gick hit direkt 48 39 8 0 1 18 9 8 0 1 66

Total 100 71 23 2 4 100 50 45 2 3 200

UMO Ungdomar

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Ja 36 28 7 1 0 30 16 14 0 0 66

Nej 8 4 2 1 1 14 5 7 0 2 22

Delvis 56 39 14 0 3 56 29 24 2 1 112

Total 100 71 23 2 4 100 50 45 2 3 200

UMO Ungdomar

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Nej jag saknar ingenting på den här sidan 28 18 9 0 1 35 22 12 0 1 63

En direkt-chatt där jag kan prata med någon 37 25 7 2 3 20 10 10 0 0 57

Mer fakta och information, skriven av experter 27 18 6 1 2 29 12 16 0 1 56

Berättelser om vad andra unga i samma situation 

som jag har upplevt och vad de gjorde åt det 30 19 7 1 3 19 8 11 0 0 49

Ett forum där jag kan skriva frågor till andra unga 

och läsa vad andra skrivit 17 9 3 2 3 10 4 5 1 0 27

Annat 9 9 0 0 0 14 7 5 1 1 23

Ett telefonnummer dit jag kan ringa för att prata 

med någon professionell 12 8 2 1 1 6 4 2 0 0 18

Total 160 106 34 7 13 133 67 61 2 3 293

UMO Ungdomar
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Upplever du att innehållet på den här sidan är pålitligt? 

 

Efter att du besökt den här sidan, tror du att du kommer göra något mer? 

 

Om du tror att du kommer att ta kontakt med någon, vad beror det på? 

 

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Ja 86 61 20 1 4 41 20 20 0 1 127

Nej 1 0 0 1 0 16 9 7 0 0 17

Delvis 13 10 3 0 0 43 21 18 2 2 56

Total 100 71 23 2 4 100 50 45 2 3 200

UMO Ungdomar

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Jag kommer att söka vidare på nätet 35 22 9 1 3 51 26 23 0 2 86

Nej, jag har hittat det jag behöver nu 34 25 8 1 0 38 17 19 1 1 72

Jag kommer att ta kontakt med någon 

professionell (t ex skolans kurator/sköterska,  

ungdomsmottagningen, någon stödverksamhet) 20 16 2 0 2 5 2 2 1 0 25

Jag kommar att prata med någon jag känner (vän, 

förälder, annan bekant) 15 10 3 0 2 7 3 4 0 0 22

Annat 10 8 2 0 0 5 4 1 0 0 15

Total 114 81 24 2 7 106 52 49 2 3 220

UMO Ungdomar 

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Det jag läst på den här sidan har hjälpt mig att 

förstå vart jag kan vända mig 24 18 4 0 2 6 3 3 0 0 30

Jag har inte hittat det jag behöver och måste prata 

med någon för att komma vidare 7 6 1 0 0 3 1 1 1 0 10

Total 31 24 5 0 2 9 4 4 1 0 40

UMO Ungdomar
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Respondenternas fördelning på län, baserat på angivet postnummer 

 

  

Totalt

Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara Totalt Tjej Kille Annat

Vill inte 

svara

Ej svar 46 33 10 1 2 43 18 22 2 1 89

Norrbottens län 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3

Västerbottens län 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 5

Jämtlands län 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2

Västernorrlands län 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Gävleborgs län 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3

Dalarnas län 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Västmanlands län 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3

Örebro län 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Värmlands län 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 6

Västra Götalands län 7 5 2 0 0 11 5 6 0 0 18

Hallands län 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3

Skåne län 5 4 1 0 0 12 5 6 0 1 17

Blekinge län 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gotlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalmar län 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2

Kronobergs län 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Jönköpings län 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 4

Östergötlands län 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Södermanlands län 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Uppsala län 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 7

Stockholms län 16 9 6 0 1 9 4 5 0 0 25

Total 100 71 23 2 4 100 50 45 2 3 200

UMO Ungdomar
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Bilaga 4 
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