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kåpearnas liv
Mamma är bäst på att trösta. 
Mer än hälften har regler för 
skärmtid. Och de flesta är nöjda 
med sitt utseende. Så berättar 
1 700 KP-läsare om sina liv.  
Här kan du läsa om resultatet 
av KP:s stora undersökning. 
Text: KATARINA SCHÜCK  Illustration: NINO KELLER

Stor  

undersökning

”Jag mår bättre av att berätta”
Arvid, 14, pratar ofta med sin mamma 
och sin storasyster om problem.
– Människan är ett flockdjur. Man  
mår bättre av att prata med andra.

Arvid blir inte förvånad när han 
hör resultatet i KP:s undersökning: 
Nästan hälften har mamma på  
första plats när det gäller vem man 
vill tala med om man är ledsen. 
Pappa kommer långt efter.

Så är det även i Arvids familj.  
Det är när mamma kommer in för 
att säga godnatt som Arvid ofta  
berättar om något bekymmer. Det 
kan till exempel handla om något 
jobbigt som hänt i skolan.

– Jag kanske inte säger allt, inte 
alla detaljer. Men det känns ändå 
som om jag har sagt allt. Det blir 
bättre. Och sedan kan jag somna. 

Arvid anförtror sig 
ofta åt sin fyra år 
äldre syster. Han 
tycker att hon 
kommer med  
bra lösningar. 

Vem vill du helst prata  
med när du är ledsen?

Mamma  46 %
Kompis  22 %
Ingen alls  17 %
Pappa  7 %
En annan person  3 %
Syskon  2 %
En mor- eller farförälder  2 %
Skolsköterskan  1 %

Så här  
gick under- 
sökningen till

l Undersökningen 
bestod av 10 frågor 
med  färdiga svars- 
alternativ att klicka i. 

l Totalt svarade 
1 679 tjejer och killar 
mellan 8 och 14 år. 
KP kunde se deras 
ålder och kön.

l Undersökningen 
fanns att fylla i på 
KPwebben mellan 
den 5 juni och  
5 augusti. 

?

Det här är
Vill inte prata med pappa

Kommentar: 
Mamma leder 
tröstligan stort. 
Men om man  
jämför killar och 
tjejer så är det  
fler killar som vill  
prata med pappa. 
Killarna pratar 
i stället mindre 
med kompisar. 
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kåpearnas liv Vem bråkar du  
oftast med?

Ett syskon   61 %
En förälder eller 
bonusförälder   19 %
En kompis   9 %
Jag bråkar aldrig   7 %
En annan person   3 %
En vuxen i skolan   1 %

Kommentar: 14-åringarna bråkar mer 
med sina föräldrar än med sina syskon, 
till skillnad mot de yngre kåpearna där 
det är tvärtom. Men samtidigt uppger 
16 procent av 14-åringarna att de aldrig 
bråkar – vilket är rekord! 

”Jag mår bättre av att berätta”
Arvid, 14, pratar ofta med sin mamma 
och sin storasyster om problem.
– Människan är ett flockdjur. Man  
mår bättre av att prata med andra.

Arvid blir inte förvånad när han 
hör resultatet i KP:s undersökning: 
Nästan hälften har mamma på  
första plats när det gäller vem man 
vill tala med om man är ledsen. 
Pappa kommer långt efter.

Så är det även i Arvids familj.  
Det är när mamma kommer in för 
att säga godnatt som Arvid ofta  
berättar om något bekymmer. Det 
kan till exempel handla om något 
jobbigt som hänt i skolan.

– Jag kanske inte säger allt, inte 
alla detaljer. Men det känns ändå 
som om jag har sagt allt. Det blir 
bättre. Och sedan kan jag somna. 

Arvids pappa är mer så att han 
skojar bort grejer. 

– Han har den rollen i familjen. 
Han ska vara den roliga personen 
som man gör något kul med.

Detta stör inte Arvid speciellt. 
Han har ju både sin mamma och 
sin storasyster att prata med.  
Men om han själv får barn som 
vuxen vill han vara annorlunda. 

– Jag vill vara en öppen person 
som andra kan prata med. 

Han har haft mycket nytta av sin 
fyra år äldre syster. Henne berättar 
han mer detaljer för, om någon sagt 
något dumt. Hon har ofta förslag 
på vad han kan svara nästa gång.

Att Arvid valt att prata öppet om 
problem hemma beror mycket på 
något som hände i 4:an. Han blev 
retad av en annan kille, men sa  
inget. I stället gick han och mådde 

dåligt. Till slut berättade han för 
sin syster, som löste problemet. 

– Hon är ganska tuff. Hon sa att 
jag skulle säga åt killen att dra åt 
helvete – och då gjorde jag det. Det 
funkade. Då ångrade jag att jag inte 
bett om hjälp tidigare.

Arvid pratar sällan med vänner 
om sina privata problem. Då pratar 
man mer allmänt, säger han. Inte 
som att det handlar om en själv. 
Han tror heller inte att det är så 
många som pratar med lärare,  
skolsköterskan eller kuratorn  
i hans skola.

– Det är inget man berättar utåt  
i alla fall, eftersom de populära inte 
går dit. Man håller saker inom sig  
i skolan, så är det bara. Men om jag 
märkte att någon i klassen hade 
stora problem, då skulle jag nog  
berätta det för en lärare. n

Syskonbråk  
är vanligtHur känner du  

för din kropp  
och ditt utseende?

Nöjd, men jag har 

vissa små synpunkter 56 %

Helnöjd, det borde alla vara  17 %

Ganska missnöjd  12 %

Jag tänker inte på  
mitt utseende  11 %

Jättemissnöjd  4 %

Kommentar: 13-åringarna som svarat är 

mest missnöjda med sitt utseende.  

Men sedan tar det sig och 14-åringarna är  

nöjdare igen. Killarna tycker bättre om sitt  

utseende än tjejerna, eller tänker inte på  

det över huvud taget. 

De flesta är  
nöjda med  
sin kropp

?
?

Vänd och se fl er svar!

Känner du dig  
stressad av skolan?

Ja, ibland  38 %
Sällan  32 %
Ja, ofta  15 %
Nej, aldrig  8 %
Ja, hela tiden  7 % 

Kommentar: Kåpearna blir mer  
stressade i skolan ju äldre de är.  
Stressen ökar påtagligt mellan 5:an 
och 6:an, då man börjar få betyg.  
Här finns även skillnader mellan könen. 
57 procent av killarna känner sig sällan 
eller aldrig stressade. Motsvarande  
siffra för tjejerna är 38 procent. 

Betygen 
stressar
?
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”Skönt att  
göra annat”
Nora, 10, har laddat ner en app 
som ska hjälpa henne att låta 
bli mobilen. Hon kände själv att 
det blev för mycket. 

I våras fick Nora en smartphone  
i födelsedagspresent. Snart var hon 
fast. Hon satt och chattade med 
vännerna och spelade spel i flera 
timmar. 

– Vid skärmen går tiden så fort. 
Det är lätt att fastna längre än man 
har tänkt, tycker hon. 

Hon kände själv att det blev för 
mycket. 

– Jag blev irriterad i ögonen, fick 
ont i huvudet och kände mig tröttare 

Har du  
kompisar?

Ja, många  55 %

Ja, några  39 %

Ja, en  3 %

Nej, men jag vill gärna ha  2 %

Nej, jag trivs bäst ensam  1 %

Kommentar: 9-åringarna är supersociala! 
67 procent känner att de har många  
kompisar. Sedan minskar det lite med åren. 

De flesta  
umgås mycket

? Hur sover du? 

Oftast bra  40%

Väldigt bra, sällan  
mindre än 8 timmar per natt  31 %

Dåligt, för jag är kvällspigg 
och morgontrött  15 %

Dåligt, för jag oroar  
mig för saker  10 %

Dåligt, för jag har svårt 
att lägga bort mobilen  4 %

Kommentar: Vissa har svårare att sova  

än andra, men det har varken med kön  

eller ålder att göra, enligt KP:s undersökning. 

Det verkar vara helt beroende på person.

En fjärdedel 
sover dåligt

?

Har du regler för 
skärmtid? 

Nej, det är fritt fram  40 %
Ja, och jag tycker  
att det är bra  30 %
Ja, tyvärr, jag 
önskar att jag 
hade mer skärmtid  20 %
Nej, men jag  
önskar att jag  
hade det  10 %

Kommentar: Det är fler killar än 
tjejer som har regler för skärmtid. 
Och fler killar som önskar att de 
fick ägna mer tid åt mobiler,  
plattor och datorer. 
 

Vanligt med 
begränsad 
skärmtid
?

KP:s undersökning gjordes inför 
Internationella barndagen 
(den 1 oktober). Den firas  
för att uppmärksamma barns 
rättigheter. 

”Jag fick o
nt 

 i huvudet 
och  

 kände mig 
tröttare  

 än vanligt
.”
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”Skönt att  
göra annat”
Nora, 10, har laddat ner en app 
som ska hjälpa henne att låta 
bli mobilen. Hon kände själv att 
det blev för mycket. 

Text: JOSEFIN AUERI våras fick Nora en smartphone  
i födelsedagspresent. Snart var hon 
fast. Hon satt och chattade med 
vännerna och spelade spel i flera 
timmar. 

– Vid skärmen går tiden så fort. 
Det är lätt att fastna längre än man 
har tänkt, tycker hon. 

Hon kände själv att det blev för 
mycket. 

– Jag blev irriterad i ögonen, fick 
ont i huvudet och kände mig tröttare 

än vanligt i skolan. Ändå kunde jag 
inte slita mig. Det var som om jag 
drogs till alla skärmar jag såg.  
Var det inte mobilen så satt jag vid 
paddan eller spelade tv-spel. 

Hennes föräldrar bestämde sig  
för att begränsa Noras skärmtid  
till en halvtimme om dagen. Nora 
tyckte att det lät bra. Åtminstone 
just då. Men plötsligt var hon inne  
i Minecraft eller någon annan spel-
värld igen. Och då var det omöjligt 
att slita sig. 

– Det hjälpte inte alls, säger 
Nora. Jag spelade lika mycket ändå. 

Hon menar att föräldrarna var 
alltför lätta att övertala. 

– Jag behövde bara säga: ”Snälla, 

liiite till. Jag är snart klar med en 
grej.” Då sa de ”okej” och lät mig 
fortsätta, säger Nora. 

Men på sommarlovet kom en 
vändning. Familjen reste utomlands 
i två veckor. Föräldrarna bestämde 
att semestern skulle vara helt skärm-
fri. För alla. Nora protesterade inte.

– Ärligt talat tyckte jag att det  
lät skönt, säger hon. Jag hade känt 
mig mer beroende än jag ville vara. 

Att göra slut med skärmarna gick 
oväntat lätt. 

– Det fanns så mycket annat som 
var roligare. Som att bada och leka 
med min lillasyster. Jag kände mig 
mer levande än på länge. 

Väl hemma fortsatte Nora att 
leva delvis skärmfritt. Det har blivit 
en vana. Dessutom har hon laddat 
ner en app som visar hur många 
minuter hon använder mobilen  
och hur många gånger om dagen 
hon plockar upp den. 

– Det är ett tips för alla som vill 
hålla koll. Många skulle nog bli  
förvånade när de ser hur mycket de 
använder sin telefon ... n

Läser du mer  
än läxor och KP?

Ja, massor – både 
böcker och tidningar  58 %

Ja, bara böcker  25 %

Sällan  10 %

Ja, men bara tidningar  3 %

Nej, men jag lyssnar 
på ljudböcker  3 %

Nej, aldrig  1 %

Kommentar: Ni kåpeare är ju bara 
bäst! Om alla andra 
läste så mycket 
böcker och  
tidningar som ni 
skulle världen  
vara klokare.

... och är 
bokslukare

Vilka sociala medier 
använder du?

Youtube  71 %
Snapchat  67 %
Instagram  51 %
Musically  35 %
Facebook 7 %
Twitter  4 %
Kik  2 %
Inga, för jag vill inte  8 %
Inga, för jag får inte  6 %

Kommentar: Man kunde klicka i flera 
alternativ på denna fråga. Youtube är 
mer poppis bland killar än bland tjejer, 
medan killarna är mindre förtjusta  
i Instagram och Musically.

Youtube  
toppar listan
?

Har du någon 
fritidsaktivitet?

Ja, två  34 %

Ja, tre eller fler  32 %

Ja, en  25 %

Nej, men jag vill gärna ha en  6 %

Nej, och det är bra  3 %

Kommentar: Absolut mest aktiva är  

KP:s 9-åriga läsare. 43 procent av dem har  

tre aktiviteter eller fler. 

 

Kåpearna  
är aktiva ...

? ?

Arvid och Nora har egentligen andra namn.
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