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Sammanfattning: 

Denna uppsats undersöker hur dagens föräldrar ser på sina barns Internetvanor och hur 

föräldrars attityd har förändrats under de senaste åren. För att kunna göra denna jämförelse 

kommer en enkätundersökning i samma ämne genomförd 2002 att utgöra en stor del av 

uppsatsen. Jag konstruerar en egen enkät och genomför en egen enkätundersökning. Genom 

kontakt med en skola i Stockholm skickas enkäten ut till föräldrar med barn i aktuell ålder. 

Frågorna som ställs i enkäten handlar om hur föräldrarna upplever att Internet påverkar deras 

barn men även hur de själva anser att Internet bör regleras. Den ursprungliga enkäten 

innehåller många frågor och jag tar med de ämnen som jag anser är mest intressanta. Min 

enkät skiljer sig också ifrån den ursprungliga på så sätt att den inte innehåller några 

kryssfrågor, utan frågorna är istället öppna. För att läsaren lättare ska kunna ta till sig 

uppsatsens ämne finns två kapitel som ger en historisk bakgrund och presenterar tidigare 

forskning. Svaren från den egna enkätundersökningen behandlas genom tematisk analysmetod 

och presenteras i en resultatdel. I uppsatsens avslutande avsnitt diskuteras resultaten och 

återknyter dessa till uppsatsens avsnitt om syfte och problemställning. Enkäten, som skickas 

ut till föräldrarna, finns inlagd som bilaga i uppsatsens sista sidor.  
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1 Inledning 

Internet är ett relativt nytt fenomen. Det är samtidigt svårt att idag föreställa sig hur man 

lyckades överleva innan tillgången till Google, E-post och Facebook. Internet kan idag 

ersätta TV, radio och böcker och vill du veta vad din vän har för sig kanske du väljer att läsa 

dennes blogg snarare än att träffas. Internet har definitivt gjort våra liv smidigare men 

samtidigt höjs röster för alla de negativa konsekvenser som kommer av användandet och det 

diskuteras huruvida det idag existerar en sjukdom som Internetberoende.  

Internet används av nästan alla och till allt möjligt, av människor i alla åldrar, kön och social 

bakgrund. Internet som fenomen är dock väldigt speciellt. Internet har haft stor 

genomslagskraft bland unga och de är även de dominerande användarna. Det talas om att 

barn idag är digitalt infödda och vuxna är digitala invandrare: ”Vuxna använder Internet 

barn lever det” (Bris, 2008, sid. 5). I artikeln Barnens nät- Nätets barn menar dock Ola 

Kallemur att Internet inte alls är ett ungdomsfenomen. Han menar även att det inte är första 

gången barnen i stor skala kan mer än föräldrarna och tar folkskolereformen som exempel 

då barnen lärde sig läsa och skriva, något deras föräldrar inte alltid kunde (Barnens nät – 

nätets barn, 2003). 

Att barn är kunniga när det gäller användningen av Internet är inte detsamma som att de 

alltid är ”bra” användare och förstår konsekvenserna av sitt handlande. Detta kan innebära 

att de försätter sig i fara eller hamnar i obehagliga situationer som de helst borde slippa 

uppleva. Ett problem är att föräldrarna ibland kan mindre om de arenor som barnen lever i. 

Om barnet är ute sent en fredagskväll vet föräldrar kanske inte alltid vad som händer men är 

medvetna om vissa faror och kan på bättre sätt förebygga dem, med Internet finns risken att 

barnen råkar illa ut i det egna hemmet. Bris publicerade 2008 tillsammans med Medierådet 

en sammanställning av stödjande kontakter med barn som hört av sig med IT-relaterade 

problem. Man fann att kontakter med barn som hade IT-relaterade problem hade ökat 

väsentligt jämfört med bara ett år innan. Problemen varierade stort både vad gällde typ av 

händelser men också hur pass allvarligt det var. Gemensamt är dock att barnen hellre har 

valt att höra av sig till Bris än att tala om problemet med sina föräldrar (Barnen, Bris och It 

2008).  
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Svenska skolor måste enligt lag arbeta med allt det som påverkar elevernas skoldag. I detta 

innefattas mobbning, kränkningar och allmän trivsel i skolan (Skollag (1985:1100)). Som vi 

vet sker dock mycket av det som påverkar elevernas välmående även utanför skolan, inte 

minst på Internet. Skolan kan inte ansvara för vad eleverna gör på sin fritid. Även om det 

påverkar skolmiljön och hur barnen interagerar kan skolan omöjligt reglera vad som sker 

utanför skolgården. Informationstekniken har gjort att gränserna suddas ut. Ett barn som blir 

mobbat i skolan kan säkerligen även bli mobbad på Internet eller via mobil (Lindqvist och 

Thorslund, 2008).   

 

De som har störst roll i barnens liv är dock deras föräldrar. Det är barnens vårdhavare som 

ska se till att barnen kan ta sig fram i livet, även när de är online. Vilket gör det intressant att 

se vilken attityd och kunskap de har när det handlar om deras barn och Internet.  

 

Uppsatsen består av flera avsnitt. Under rubriken syfte och problemställning förklaras mer 

ingående vad uppsatsen vill undersöka och här presenteras även den specifika 

frågeställningen. Kapitlet om tidigare forskning kommer till stor del vara en redogörelse av 

resultatet från en tidigare undersökning gällande föräldrars syn på deras barns 

Internetanvändning. Det är dessa resultat som senare kommer att jämföras mot min egen 

datainsamling. Vidare i kapitlet om metod och data finns en utförlig beskrivning hur min 

egen undersökning gick till. Svaren från min enkätundersökning framförs i resultatdelen där 

även de huvudsakliga jämförelserna med den tidigare studien presenteras. I uppsatsens sista 

kapitel kommer övriga frågeställningar och egna reflektioner få utrymmen. I detta avsnitt 

finns även diskussion kring resultatet samt idéer till fortsatt forskning. 
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2 Syfte och problemställning 

Det har genomförts mycket forskning kring Internet. Om Internet som fenomen, om våra 

vanor och hur vi använder oss utav Internet. Det har forskats kring barns användande och 

eventuella positiva och negativa aspekter av Internet. En frågeställning som det forskats 

mindre kring är hur föräldrar ser på sina barns Internetanvändning. År 2003 presenterades 

enkätundersökningen: Vad vet föräldrar om barnens Internetanvändning? Studien utfördes i 

Sverige, Norge, Danmark och Island och var en del av SAFT(Safety, awareness, facts and 

tools), ett EU-projekt för säkrare användning av Internet bland barn och unga. Deltagarna 

var föräldrar med barn i åldern 6-16 år.  

 

Uppsatsens specifika frågeställning är att se vilka åsikter och uppfattningar föräldrar har 

om sina barns Internetanvändning idag. 

 

Min ambition är även att jämföra resultatet från min undersökning med SAFT-studien som 

genomfördes 2003. Vilka skillnader och likheter går att finna?  

Det är omöjligt att för mig att genomföra en lika omfattande studie som den 2003 vilket 

innefattade flera länder och finansierades av norska MMI (Markeds og Mediainstituttet). Jag 

är medveten om att det är svårt att jämföra svar rakt av och istället letar jag efter tendenser 

och likheter som kan finnas i de både materialen, men även var de skiljer sig åt. Detta 

kommer att diskuteras närmare i uppsatsens kapitel om metod och data. 

 

Rent generellt tror jag att föräldrar idag kan mer om hur man använder Internet och 

behärskar det bättre tekniskt om man jämför med år 2003. Samtidigt tror jag de vet mindre 

vad deras barn egentligen gör när de är uppkopplade på Internet jämfört med föräldrarna 

2003. Detta p.g.a. att barnen även de blivit bättre och mer självsäkra i sitt 

Internetanvändande. Vilket jag tror i sin tur inneburit att barnen idag är mer självständiga i 

sina digitala liv jämfört med för sju år sedan. Min tanke är att föräldrar idag kan mer om 

Internet och hur man använder det, men att de samtidigt vet mindre om vad deras barn gör 

där. 

Jag tror även att föräldrar idag är mer medvetna om vilka faror som finns med Internet och 

därför oroar sig mer att barnen kan råka illa ut jämfört med föräldrarna år 2003. Utifrån min 

enkätundersökning kan jag få svar på dessa frågor och förhoppningsvis se tendenser till 

attitydförändringar.  
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Under uppsatsens inledande fas hade jag ambitionen att försöka spåra sociala skillnader i 

relationen mellan de olika familjemedlemmarna. Jag ville att båda föräldrarna i familjen 

skulle svara och sedan jämföra deras svar sinsemellan och även med andra familjer i hopp 

om att finna skillnader i attityder och åsikter mellan barnens mammor och pappor. Att t.ex. 

finna tendenser till att mammorna såg vissa fördelar med Internet medan papporna såg helt 

andra.  

Ur genusperspektiv hade ett annat intressant scenario varit att ställa frågor till föräldrar 

gällande attitydskillnader mellan deras söner och döttrar. Är föräldrarna t.ex. mer rädda för 

att något ska hända dottern än sonen? Samband liknande de i exemplen ovan hade dock inte 

kunnat framställas på grund av undersökningsmetoden och materialets begränsningar men 

det hade definitivt varit något som skulle kunna undersökas närmare i framtida forskning. 

Både dessa scenarier var dock omöjliga att genomföra rent praktiskt och det hade även 

uteslutit de hushåll med endast en förälder. Det hade även blivit problematiskt eftersom 

familjer kan se så pass annorlunda ut vilket gjort det svårt att tolka svarens innebörd. Hur 

ska man t.ex. förhålla sig till svaren från en familj bestående av tre döttrar jämfört med en 

familj med två söner och en dotter? Resultatet hade påverkats av dessa variabler och det 

hade varit svårt att analysera materialet. Att begränsa sig till familjekonstellationer endast 

bestående av mamma, pappa, son och dotter kändes varken givande eller intressant ur ett 

samhällsperspektiv. Hur familjen ser ut ska naturligtvis tas i beaktning när jag analyserar 

svaren från min enkätundersökning, men det skapar inte samma problematik som 

scenarierna ovan. En annan del i materialet som kräver uppmärksamhet är barnens ålder då 

detta påverkar deras aktiviteter på Internet.  

 

Under uppsatsens gång dök det upp flera frågor jag gärna hade inkluderat i min enkät. Tror 

föräldrarna att deras egen användning påverkar barnen? De flesta föräldrar försöker nog vara 

goda förebilder för sina barn i det verkliga livet. Är detta något som återspeglas i deras 

användning av Internet? En annan frågeställning gällde hur föräldrarna själva upplevde att 

deras attityd till Internet hade förändrats under de senaste åren. Jag fick dock ta bort både 

dessa frågor och några till. Det fanns helt enkelt inte plats och det var viktigt att frågorna 

inte blev för många eftersom flertalet av dem var öppna frågor. 
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3 Historisk bakgrund 

Internet började få sin nuvarande form under 1990-talet. World Wide Web skapades i och 

med html-systemet som tillät text och bild att länka olika sidor i ett nätverk. Det uppkom 

snabbt webbläsare som gjorde det enklare att ta sig mellan sidorna (Findahl, 2009a). 

Internet växte dock fram redan under 1970-talet men var då endast tillgängligt för en mycket 

begränsad forskarskara som kopplat ihop sina datorer. I Sverige kom Internet att börja 

användas under slutet av 1980-talet men först vid slutet av 1990- och början av 2000-talet 

började Internet spridas bland befolkningen. Idag har de flesta hushåll i Sverige Internet men 

det tillkommer fortfarande många nya användare varje år. Under de senaste åren räknar man 

med att det tillkommit ca 200000 nya användare per år (Findahl, 2009a). 

De första användarna hade tillgång till Internet via jobbet innan det kom in i hushållen.  

Statistik från SCB visar att 1998 hade 38,8% av män och kvinnor i Sverige i åldern 16-84 

Internet i hemmet. År 2007 hade denna siffra stigit till 78,7%.  (SCB, 2007) 

I den årliga rapporten: Internetbarometern som genomförs av den svenska grenen av 

Nordicom (Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning) visas i 

resultat från 2008 att ca 90 % av den svenska befolkningen mellan åren 15-54 har tillgång 

till Internet hemma. När de undersökte en ytterliggare mer specifik målgrupp, 35-44-åringar 

visade det sig att hela 97 % hade Internet hemma. (Nordicom, 2008) 

Även om både datorer och Internet är självklarheter för oss idag så var datorn på 1950-talet 

mycket sällsynt. Den användes av matematiker, fysiker till kalkylering och fanns, som 

tidigare nämnts, knappt varken i hemmen eller på kontoren. Den var dessutom mycket 

svårhanterlig och tidkrävande att jobba med trots att systemet var långt ifrån lika invecklat 

som det är idag. Datorerna blev dock lättare att navigera i och med införandet av det 

tillbehör vi kallar mus. Att kunna röra en pil över dataskärmen och klicka sig fram gjorde 

det smidigare att ta sig fram. Den har varit grundläggande vad gäller datorer och Internets 

användarvänlighet. Detta tillsammans med systemet World Wide Web hjälpte till att göra 

Internet tillgängligt för den breda skaran. Det fanns dock flera andra system i utveckling 

under 1980-talet, men inget var lika lätthanterligt 

(Gillies & Cailliau, 2000). 

 

I och med att tekniken har utvecklats har möjligheten att surfa till högre hastigheter ökat och 

samtidigt har kostnaderna minskat. Idag har flesta användare Sverige Internet via ADSL 

(bredband). När de tidigare telefonmodemen, som varit vanligast, började ersättas av 
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bredband ändras även sättet vi brukar Internet. Användarna blir mer aktiva och spenderar 

mer tid uppkopplade. Det finns även en tydlig skillnad i vilka aktiviteter individer ägnar sig 

åt på Internet beroende på om man har telefonmodem eller bredband. Personer med 

bredband ägnar sig mer åt aktiviteter som att lyssna och ladda ner musik, söka kontakter, 

spela spel och surfa runt än de personer som har modem. Det är dock en mindre skillnad i 

aktiviteter som e-handel, bankärenden och söka hälsoinformation där både modem- och 

bredbandsanvändarna lägger ner ungefär lika mycket tid. De senare aktiviteterna kan dock 

förklaras med att dessa aktiviteter utförs mer sällan och är mer praktisk inriktade (Findahl, 

2009a). 

Den största delen av de tidiga Internetanvändarna var välutbildade unga män. 1996 var det 

nästan tre gånger fler män än kvinnor som skaffade Internet (Findahl, 2009a). Under 

följande år jämnas detta ut men fram till år 2008 har män legat högre med ca 10 procent 

både vad gäller anskaffande och användande av Internet. Ungdomar av båda könen mellan 

16-25 är de som använder Internet mest. De ligger högst vad gäller tid som spenderas på 

Internet. Den största skillnaden i Internetvanor mellan ungdomar och medelålders vuxna och 

äldre är att de unga i större utsträckning använder Internet till underhållning (Findahl, 

2009b). Det går tidigt att hitta vissa skillnader i Internetaktiviteter mellan pojkar och flickor 

och de blir än mer framträdande i tonåren. Pojkarna riktar mer in sig på spel, underhållning 

och fildelning medan flickorna deltar i sociala aktiviteter som t.ex. communities och läsande 

eller skrivande av bloggar (Findahl, 2009a). 
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4 Tidigare forskning 

Barn är mindre utvecklade än vuxna, både biologiskt och socialt. De är underutvecklade rent 

kroppsligt och har underutvecklad intellektuell och praktisk förståelse. Ett barns process att 

bli vuxen pågår ständigt. Det är de vuxnas roll att föda barnet materiellt och emotionellt 

samt att skydda det från farliga situationer, personer och information. Denna biologiska 

definition av barn som en homogen grupp har fått mycket kritik i sociologiskt forskning. 

Forskare inom den sociologiska vetenskapen menar att ”barn” är en socialt konstruerad 

identitet. Barn och barndom har länge varit en mindre utforskat område inom den sociologin 

(Holloway & Valentine, 2003).  

Barns och vuxnas Internetanvändning skiljer sig ofta åt. Elza Dunkels menar att en 

förklaring till skillnaden i vuxna och ungas Internetanvändning kan vara sättet vi tar till oss 

ny teknik. Hon påstår att det finns tre stadier, det första stadiet kallar hon skepsis. I detta 

stadie är tekniken så pass utvecklad att det ur den formas en produkt för oss att konsumera. 

Produkten är i detta stadie dyr och krånglig. Konsumenten som köper produkten i det här 

stadiet är förmodligen teknikintresserad. Dessa konsumenter är i minoritet gentemot den 

stora massan som har svårt att se nyttan med den nya tekniken. Eftersom de tidiga 

användarna ofta är tekniskt intresserade lär de sig snabbt termerna och beteckningarna som 

hänger ihop med den nya produkten. Detta gör att de lättare kan formulera sig i ett samtal 

kring produkten och får ett övertag i debatten kring produktens nytta (Dunkels, 2009). 

Dunkels (2009) menar även att i det första stadiet blandar de flesta ihop mediet med dess 

innehåll. När videon lanserades fick den stark anknytning till våld och pornografi. Båda 

genrerna fick stor spridning i och med videon, men ingen av dem hade uppkommit på grund 

av den. Att man uppmärksammar ett visst innehåll i och med teknikens entré är ofta 

synonymt med det första stadiet. Likaså att man sätter samman och skapar nya meningslösa 

ord, t.ex. videovåld där ordet video inte ger någon ytterliggare indikation till vad för slags 

våld det handlar om annat än att det är relaterat till videon. Ett annat exempel på detta är 

ordet nätmobbning som används idag men egentligen inte säger något om själva 

mobbningen förutom att den sker på Internet (Dunkels, 2009). 

Det andra stadiet kallar Dunkels (2009) för tillvänjning. I detta stadie har tekniken blivit 

allomfattande och de allra flesta är innehavare och användare av den. Det är inte frågan om 

vardagsanvändning men folk har förstått att mediet har mer att erbjuda än man först trodde. 

Kvar finns dock vissa missuppfattningar kring mediet och användarmönster från tidigare 

medier. Det tredje stadiet är vardagsteknik och här har, som namnet antyder, mediet blivit en 
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allmän företeelse som används dagligen. Ett kännetecken för det här stadiet är att fokus på 

själva tekniken och mediet har försvunnit och istället står användningen i centrum. Det finns 

t.ex. en tv i de flesta hushåll i Sverige idag men väldigt få har det nog endast för att de är 

intresserade av tekniken bakom. När personer pratar om tv handlar det nog oftast om ett 

program eller en film man sett, inte om tekniken kring tv-apparaten. Självklart finns det 

personer som är intresserade av tekniken och pratar om detta men de är i minoritet bland 

användarna. I det tredje stadiet kan vem som helst vara användare och diskutera tekniken 

och dess användningsområden. Många vuxna idag har, när det gäller Internet, fått gå igenom 

dessa tre stadier medan dagens barn är infödda i det tredje stadiet. Detta är en av 

anledningarna till varför vuxna och barn har olika synsätt på Internet och innehåll som är 

kopplat till det. Jag delar Dunkels synsätt och kommer därför att utgå från den i uppsatsen. 

 

Mycket av den forskning som genomförts kring barn och deras Internetanvändning 

fokuserar på just barnens aktiviteter och vilka positiva respektive negativa konsekvenser det 

får. Få artiklar har dock föräldrar som huvudpersoner. De brukar uppmärksammas när det 

diskuteras vilka som ansvarar för hur barnen använder Internet. Det har publicerats litteratur 

med syfte att visa på vilket sätt barnen använder Internet. Vissa ger mer konkreta råd till 

föräldrarna om hur de ska bete sig mot barnen (Medierådet, 2006). Även om vissa artiklar 

riktar sig till vuxna i allmänhet och föräldrar i synnerhet är det väldigt sällsynt att denna 

grupp själv får komma till tals. Undantaget är dock den ovan nämnda SAFT-undersökningen 

som genomfördes 2003. Undersökningen genomfördes i Sverige, Norge, Danmark, och 

Island. Jag har dock valt att endast fokusera på resultaten från Sverige. Detta på grund av att 

min egen attitydundersökning är gjord i Sverige så därför känns det mest relevant. Här 

genomfördes 800 telefonintervjuer under 4 veckor. 55 % av föräldrarna uppgav att de 

använder Internet varje dag eller nästan varje dag, medan 10 % sa att de använde Internet 3 

till 4 gånger i veckan. Endast 4 % valde alternativet ”nästan aldrig”. De flesta föräldrar var 

alltså vana vid Internet och använde det till relativt regelbundet.  

Att fördelarna med Internet övervägde nackdelarna instämde 86 % helt eller delvis. 11 % 

instämde inte eller delvis inte. Föräldrarna ansåg att den största nyttan barnen hade av att 

använda Internet var till läxor, skolarbete eller för att hitta annan information som inte hörde 

till skolan. När föräldrarna tillfrågades vad deras största rädsla var i samband med att barnen 

använde Internet svarade 29 % att de skulle besöka pornografiska sidor och 11 % att barnen 

skulle träffa okända/farliga människor. Att föräldrarna oroar sig mer över att barnen 

kommer i kontakt med pornografiskt material kan bero på att det är så lättillgängligt. Även 
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om barnen inte själva söker upp det kan de ändå komma i kontakt med det genom reklam, 

länkar etc. Cecilia von Feilitzen hänvisar till tidigare undersökningar som visar att hälften av 

alla barn som surfar regelbundet ofrivilligt har stött på porr, våld främlingsfientlighet på 

Internet (Medierådet, 2003). Om föräldrarna har pornografiska sidor som största rädsla har 

de alltså all befogenhet att vara rädda. Taran Björnstad, medieforskare i Norge, skriver i sin 

rapport Nettsvermere att pornografin på Internet knappast kan klassas som ett bra inslag i 

sexualundervisningen, men att det ändå är där barnen hämtar mest kunskap om sexualitet. I 

artikeln skrivs även att som vuxen är kunskap och kännedom nödvändigt, men det viktigaste 

är engagemanget. Även om vuxna har brister i det tekniska kan de överväga detta med sin 

livserfarenhet (Björnstad, 2002). 

I SAFT-enkäten från år 2003 fanns frågan: Pratar ditt barn någonsin om situationer på 

Internet som gör honom eller henne illa till mods? 20 % av föräldrarna svarade ja eller 

delvis, medan 80 % svarade nej. Frågan fokuserar endast på de negativa situationer och ger 

ingen uppföljning om svaret är ja. Det hade naturligtvis varit intressant att se om de negativa 

upplevelserna stämmer överens med de rädslorna föräldrarna har, eller t.o.m. är ett resultat 

av att barnet har upplevt något obehagligt som gör att föräldrarna nu oroar sig för detta. I 

min enkät ställer jag frågan: Brukar ni någonsin prata om saker som barnen har sett eller 

upplevt, de kan vara negativa eller positiva?  Frågan följs upp med om föräldrarna kan 

redogöra för en sådan händelse. Jag fokuserar alltså inte bara på negativa händelser och jag 

följer även upp frågan.  

I SAFT-enkäten svarar 60 % av föräldrarna att deras barn har ett eget e-postkonto. Jag frågar 

inte om e-post utan om de har konton på sidor Myspace, Facebook, Lunarstorm eller 

liknande och om föräldrarna i så fall har besökt deras barns konton.  

Ett resultat som förvånade mig från undersökningen var att hela 33 % av föräldrarna svarade 

att deras barn oftast är med en av föräldrarna när de använder sig av Internet. Endast 42 % 

svarar att deras barn är ensamt när de är uppkopplade. En förväntning som jag nämner ovan 

är att jag tror barn idag är mer självständiga och även mer privata i sin Internetanvändning. 

Jag förväntar mig i motsats till detta få en hög procentandel som svarar att barnet är ensamt 

när det använder Internet. Vidare svarar 64 % att de satt upp regler för barnen. Regler om 

hur mycket tid barnet får spendera på Internet toppar listan med 56 % följt av att barnen inte 

får besöka vissa Internetsidor. Noterbart är också svaren: barnen inte får lämna ut 

personuppgifter samt att barnen inte får prata med främlingar i chattrum. Dessa svar 

stämmer överens med svaret ovan att föräldrarna var relativt orädda för att barnen skulle 

träffa okända/farliga människor. Om föräldrarna är mindre oroliga för detta stämmer det 
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överens med att de har få regler gällande skyddandet av identitet och vem de får chatta med 

på Internet.  

Bris skriver i sin rapport från 2008 att den vanligaste orsaken till konflikt mellan barnen och 

föräldrarna när det gäller IT handlar om hur mycket tid barnet spenderar framför datorn. 

Konflikter gällande de regler föräldrarna satt upp för barnens IT-användning är också 

vanliga (Bris, 2008). Detta behöver ju inte bara gälla Internet utan även spelande på datorn, 

mobiltelefoner etc. 

I SAFT-enkäten uppgav över hälften av föräldrarna att de någon gång kollat webbläsarens 

bokmärken eller historik för att se vilka sidor barnet hade besökt. Det var en hög 

procentandel som svarat att de inte visste hur man gjorde. Detta svar förtäljer dock inte om 

de faktiskt hade gjort detta om de visste hur de skulle göra. Jag förväntar mig något liknande 

resultat i min enkätundersökning dvs. att ungefär hälften har svarat ja. Med föräldrarnas 

kunskap åsidosatt är detta en moralisk och etisk fråga, många väljer nog att inte göra det av 

just denna anledning. På samma sätt letar man inte igenom barnets rum eller läser barnets 

dagbok.  

När föräldrarna tillfrågades om de trodde att deras barn lärt sig att skydda sin identitet på 

Internet svarade 42 % ja och 31 % nej. Hela 82 % av föräldrarna tyckte att någon ska 

ansvara för övervakning och hantering av Internet och allra främst då föräldrarna själva (73 

%). Efter det kom skolan och regeringen med lika många procent (16 och 12 %).  

 

I och med att Internetanvändningen ökar både vad gäller antalet användare och tiden 

personer spenderar uppkopplade har man debatterat huruvida Internetberoende kan utgöra 

ett folkhälsoproblem. I rapporten Svenskarna och Internet genomförd i Sverige år 2009 

visas att 3 % av deltagarna själva upplever att de ofta spenderar för mycket tid med Internet. 

Just detta är ett dåligt mått då den självupplevde tiden kan variera kraftigt och säger inget 

om hur mycket tid som personen faktiskt spenderar uppkopplad. En person kan uppleva att 

allt för mycket tid spenderas framför datorn, men i verkligheten kan samma person ligga 

långt under vad som kan klassas som ett beroende. Undersökningen visade att endast ett 

fåtal kunde betraktas att ha ett problem med tiden de spenderade framför datorn och 

Internet. Det genomfördes även en internationell jämförelse där det ställts samma frågor och 

utfört samma undersökning. Sverige låg i denna jämförelse bättre till än andra länder vad 

gällde Internetkonsumtion (Findahl, 2009b). 

Forskning genomförd i Europa visar att föräldrar säger sig kontrollera eller övervaka sina 

barns Internetaktiviteter mer än barnen själva uppfattar. Föräldrarna tycke även att de 
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pratade med barnen om Internet i större utsträckning mot vad barnen själva upplevde. 

Föräldrarna ansåg också att satt med barnen framför datorn oftare än vad barnen själva 

kunde bekräfta. I studien uppgav också majoriteten av ungdomarna i tonåren att de någon 

eller flera gånger gömt sina Internetaktiviteter från föräldrarna på olika sätt. Genom t.ex. 

radering av e-post och Internethistorik, klickat ner ett datafönster när någon kom in i 

rummet och skrivit missledande namn på filer (Livingstone och Bober, 2005). 

 

Vårt sätt att kommunicera har fått genomgå förändringar i och sättet vi sänder ut information 

via Internet kan i vissa fall liknas vid nätverk. Social strukturering genom nätverk har alltid 

existerat men fått en ordentlig genomslagskraft i och med informationstekniken. Nätverk 

kan bestå av t.ex. bestå av människor, organisationer, datorer och annan utrustning. 

Gemensamt för alla nätverk är dock att det finns aktörer eller noder och att dessa är förenade 

och på ett eller annat sätt har en relation sinsemellan. Nya noder kan tilläggas och så länge 

de kommunicerar med de andra noderna kan nätverket expandera i det oändliga. Detta är 

mycket värdefullt vad gäller transport av information. Hur information rör sig mellan 

aktörerna i nätverket beror på hur relationen och nätverket ser ut. I ett effektivt nätverk kan 

alla aktörer kommunicera direkt med varandra. I ett mindre effektivt nätverk måste 

informationen gå genom X antal aktörer innan den når sitt mål. Det finns även ett 

maktperspektiv. Nätverket kan bestå av flera aktörer men med endast en aktör som central 

knytpunkt. All information i nätverket måste passera denna aktör vilket gör att denne kan 

kontrollera informationen. Att se till förhållandena i ett nätverk kan därmed innebära 

effektivitetsvinster för t.ex. företag, organisationer och firmor (Wellman, 1988). Internet 

som nätverk är en extrem fördel. Information kan förflyttas till andra sidan jorden på mindre 

än en sekund. Det är dock viktigt att komma ihåg att stora delar av världens befolkning inte 

har tillgång till Internet. Informationsnätet är inte utbyggt överallt och vissa människor har 

varken råd eller är intresserade av det. På Internet är nätverk intressant av flera skäl. I 

communities som facebook kan användare välja själva vilka som får ta del av information 

och vilka som är avgränsade. Vissa konton är öppna för allmän beskådning och vem som 

helst kan ta del av information om användaren men även om vilka dess kontakter är. För 

uppsatsens syfte är detta intressant då t.ex. en förälder kan ta del av den information dess 

barn sänder ut via Internet genom att bli tillagd i nätverket.  
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5 Metod och data 

Jag valde att göra en enkätundersökning vid en skola i Stockholm. Jag tyckte att denna 

undersökningsmetod passade bäst då jag ville göra jämförelser med SAFT-enkäten och även 

har liknande frågor. Enkäten, som finns bifogad nedan i ett appendix, inleddes med en 

presentation av mig själv och mitt ämne. Det följdes av instruktioner till deltagarna samt en 

försäkran om anonymitet.  

Enkäten bestod av 17 frågor varav den första var en redogörelse för hur många barn det 

fanns i hushållet, vilken ålder barnet eller barnen var i, samt om det var mamman eller 

pappan i familjen som svarade på enkäten. Att jag frågade detta var för att jag var nyfiken på 

om jag skulle finna några tendenser i materialet mellan dessa olika variabler. Något som inte 

fått utrymme i SAFT-enkäten från 2003. Det vore mycket intressant om jag kunde se 

skillnader mellan t.ex. att papporna svarade en viss sak om döttrarna och mammorna på 

annat sätt. Eller att båda föräldrarna var mer rädda över att sonen skulle råka illa ut än 

dottern. Det är naturligtvis omöjligt att kunna uttala sig om föräldrar generellt endast baserat 

på min enkätundersökning, men likväl skulle det ändå vara intressant att finna tendenser i 

detta material.  

De första 11 frågorna har jag själv formulerat men de är ända så pass lika frågorna i SAFT-

enkäten att resultaten är jämförbara. Anledningen till dessa omformuleringar var att jag ville 

ställa frågor med en mer kvalitativ inriktning än SAFT-enkäten. Min ambition var att svaren 

inte skulle kunna besvaras med endast ett ja eller nej. Jag såg inget syfte i detta eftersom 

undersökningen skulle innefatta så pass få deltagare. Jag har även lagt in några frågor som 

jag själv ansåg viktiga men inte fanns med i den tidigare enkäten. De resterande 6 frågorna 

har jag lånat direkt från SAFT-enkäten vilket innebär att de svaren är jämförbara med svaren 

från min enkätundersökning. Jag är medveten om att eftersom de första 11 frågorna är 

omformuleringar behöver jag ha detta i åtanke när jag gör jämförelser mellan svaren i de 

båda undersökningarna. Det som också skiljer undersökningarna åt är att jag lämnat alla 

frågor öppna, dvs. det finns inga svar att kryssa i. SAFT-enkäten har i princip bara 

kryssfrågor. Detta gör att min undersökning får en mer kvalitativ ansats ( Kjear Jensen, 

1995). 

 

Skolan som deltog i enkätundersökningen tillhör Stockholms kommun och ligger i ett 

välbärgat område där de boende kan räknas som övre medelklass. Eleverna kan gå upp till 

nionde skolåret och klasserna består av ca 20-30 barn. 
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Genom kontakter på skolan skickades enkäten ut till föräldrar med barn i en mellan- och en 

högstadieklass. Att enkäten sändes till två klasser med specifika åldersgrupper är oväsentligt 

för undersökningen då merparten av föräldrarna hade flera barn i flera olika åldrar. Enkäten 

skickades till föräldrarnas e-post genom skolan och de skickade i sin tur svaren vidare till 

min e-post. Sammanlagt fick jag in 18 svarsenkäter. Jag anser själv att detta i slutändan var 

en lyckad metod då det hade varit mer problematiskt kostnads- och tidsmässigt att skicka ut 

en pappersenkät och vänta på svar. Det hade varit betydligt krångligare att skicka enkäten 

via posten, då detta hade inneburit att jag hade behövt föräldrarnas hemadresser, skicka brev 

och allra helst skickat ett kuvert med ifylld adress till mig och påklistrat frimärke. Istället 

gjorde skolan ett utskick till de aktuella föräldrarna. Att skolan istället skickade ut enkäten 

bidrog starkt till undersökningens trovärdighet och det är mitt antagande att jag fick fler svar 

på grund av detta. Om jag som privatperson skickat ut enkäten så hade det varit 

problematiskt både att komma i kontakt med föräldrarna och det hade säkerligen inneburit 

en lägre svarsfrekvens. Flera av deltagarna hade säkerligen inte ens öppnat e-posten om 

endast mitt namn stod som avsändare. Att metoden givit en högre svarsfrekvens kan jag 

endast spekulera i då jag inte vet exakt hur många föräldrar enkäten skickades till, men 

mellan 30-40 utskick är en rimlig uppskattning givet klasstorleken på skolan. En nackdel 

som dock uppvägs av att metoden är enkel och snabb samt helt kostnadsfri. För mig är 

metoden motiverad med att undersökning inte blivit genomförd på annat sätt. Att fylla i en 

enkät via ett e-postmeddelande är smidigare för deltagaren än att få enkäten hemskickad, 

fylla i den, lägga den i ett nytt kuvert, klistra på frimärke och lägga den i en brevlåda. Jag är 

samtidigt medveten om att det finns personer som inte har en e-post och att denna metod 

exkluderar deras deltagande.  

 

5.1 Etik 

Som forskare måste man vara införstådd med de etiska dilemman som tillkommer en 

undersökning där människor är inblandade. Det är viktigt att tydligt klargöra syftet med 

undersökningen för deltagarna och på vilket sätt de förväntas bidra. Ju mer information om 

undersökningen och varför just de blivit utvalda att medverka desto bättre. Det är viktigt att 

lova och kunna säkerställa deltagarnas anonymitet så att de känner sig trygga och kan ge 

ärliga svar. Om undersökningens natur är sådan att anonymitet inte kan utlovas helt ska 

detta informeras i förväg. Forskaren bör också vara införstådd och i bästa möjliga mån vara 

förberedd på vad konsekvenserna kan bli för deltagarna i och med deras medverkan i 

undersökningen. Det är forskarens ansvar att deltagarna skyddas från eventuell fysisk och 
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mental skada. Att genomföra studier på människor bakom deras ryggar är strängt förbjudet, 

liksom att undanhålla information eller manipulera deltagarna. De som medverkar i en 

undersökning bör även ha möjligheten att när som helst dra sig ur. (Hayes, 2000) 

Relationen mellan forskaren och deltagarna är mycket viktig. Deltagarna måste känna att 

deras medverkan är betydelsefull och att den information de ger inte missbrukas. I mitt fall 

förstärks min och undersökningens trovärdighet dels av att enkäten skickas ut via skolan där 

deltagarnas barn går och där de känner lärare. Den förstärks även av att jag är student vid 

Stockholms universitet. Att enkäten är väl utformad med förståliga frågor och ett bra språk 

gör deltagarna mer benägna att svara på den. En slarvig konstruerad enkät ger intrycket av 

att den är oviktig, vilket ger en sämre svarsfrekvens (Trost, 2007). 

I forskningssammanhang brukar man skilja på intern och extern etik. Med intern 

forskningsetik syftar man på de frågor som gäller deltagare och personer som kan beröras av 

forskningen. Extern forskningsetik handlar om hänsyn till kollegor, själva 

forskningsuppgiften och eventuella finansiärer (Gustafsson, Hermerén, Peterson, 2004). För 

mig och min undersökning är det främst viktigt att ha den interna forskningsetiken i åtanke. 

 

5.2  Avgränsningar 

Jag ville genomföra en egen enkätundersökning. Eftersom detta är mycket tidskrävande var 

det viktigt med tydliga avgränsningar i antalet deltagare och i utformningen av enkäten. Jag 

har berört detta ämne bitvis i uppsatsens inledning och även kort i detta kapitel. Jag hade 

kontakt med två skolor i stockholmsområdet. Problem som låg utanför min kontroll fick mig 

dock snabbt ta beslutet att endast fokusera på en skola. Jag ville få med minst två klasser 

med barn i olika åldersgrupper. Rädslan fanns att om man enbart fokuserade på en klass så 

skulle svaren bara representera föräldrar med barn i en speciell ålder. Jag antog dock att ett 

flertal föräldrar skulle ha fler än ett barn vilket också var fallet. Även om undersökningen är 

utformad som en enkätstudie är frågorna mer intervjufrågor och resultatet kommer 

analyseras med hjälp av kvalitativ metod. En viktig påminnelse är att barnens verkliga 

aktiviteter på Internet och föräldrarnas kunskap om dessa är ointressant för uppsatsens 

frågeställning. Det är vad föräldrarna har för åsikter och uppfattningar om barnens 

användning av Internet som är relevant. 

 

5.3 Analys 

Jag har valt tematisk kvalitativ analys för att bearbeta mitt insamlade material. 

Analysmetoden går ut på att dela in information i olika teman. Teman kan komma av 
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ämnen, idéer, uttalanden, trender, motiv och liknande som är återkommande i 

datamaterialet. Analysmetoden är vanlig i undersökningar som baseras på intervjuer. Ett 

tema är återkommande i olika delar av materialet men uttrycks ofta på olika sätt och med 

olika ord. Forskarens utmaning ligger alltså i att identifiera dessa teman. När ett nytt tema 

identifierats måste det tidigare materialet genomsökas. Forskaren läser noggrant igenom sitt 

insamlade material och noterar information som är relevant för undersökningen. Detta ska 

göras separat för varje intervju, historia eller liknande som ligger till grund för 

forskningsmaterialet. Det är därför viktigt att forskaren har förberett sig väl och skrivit ut 

eventuella intervjuer och gjort sitt datamaterial enkelt att hantera och lättläst. När forskaren 

börjat plocka ut intressanta delar ur materialet kan dessa börja sorteras och det som verkar 

beröra samma ämne läggs tillsammans. När sorteringen är klar kan de olika delarna hanteras 

separat och börja formas in till teman. Temat kan här få ett provisoriskt namn och eventuellt 

även en definition. Efter detta bör forskaren läsa igenom sitt datamaterial ytterliggare för att 

se om något som skulle kunna sorteras in ett tema har förbisetts under tidigare 

genomläsning. Varje intervju måste alltså granskas mot varje tema. Nu kan det vara aktuellt 

att sätta slutgiltiga namn och definitioner på de teman man funnit. Forskaren bör även välja 

ut och presentera observationer eller citat som är relevanta ur varje tema (Hayes, 2000). 

Alan Bryman beskriver i sin bok en vanligt använd strategi för tematisk analys som bygger 

på ett inramningssystem. Denna ansats har utvecklats i England och kännetecknas av sättet 

forskaren strukturerar data. Forskaren använder sig av rader och kolumner och radar upp 

intervjuerna, och underteman. Detta är ett enkelt och användbart sätt att strukturera data och 

göra det överskådligt. Citat kan sedan läggas in under tema och intervju. Ansatsen är gjord 

för att kunna hantera den mängd material som ofta kommer med genomförandet av den 

tematiska analysmetoden (Bryman, 2008). Jag skrev ut de enkätsvar jag mottagit från min e-

post och numrerade dem. Därefter läste jag egen svaret på första frågan i enkät 1, den första 

frågan i enkät 2, osv. Med enkätfrågan som rubrik kunde jag sedan plocka ut citat på ämnen 

som verkade återkommande i den specifika frågan. Citatet fick sedan samma nummer som 

den enkät den var hämtad ifrån vilket gjorde det lätt att återfinna. I ett ytterliggare steg 

jämfördes sedan citaten från de olika frågorna i enkäten för att finna och definiera teman. 

Svarsenkäterna lästes igenom ett antal gånger under processen för att försäkra mig om att 

ingenting hade blivit förbisett. 
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6 Resultat 

Det är svårt att säga om min metod med enkät via e-post gjorde att några föräldrar av olika 

skäl inte svarade. I de enkäter jag fick tillbaka fick jag dock endast positiv respons. Vissa 

föräldrar var mycket ambitiösa både med utförliga svar men också genom att skriva svaren i 

olika färger och på så sätt göra det mer lättläst. Jag var positivt överraskad hur engagerade 

deltagarna var i sina svar. 

 

6.1 Enkätsvaren 

Föräldrarna som svarade på frågeformuläret var jämnt fördelade könsmässigt. Barnens ålder 

sträckte sig mellan 1-18 år. Även om vissa barn var för unga för att använda Internet är 

föräldrarnas svar ändå relevanta för resultaten. Det är, som tidigare nämnt, inte vad barnen 

gör på Internet som är intressant utan föräldrarnas syn och åsikter om detta. De föräldrar 

som hade barn i denna ålder hade även oftast flera barn, då i högre ålder. Medelåldern för 

barnen var mellan 8-11 år.  

De flesta föräldrar svarar att deras barn använder Internet dagligen eller nästan dagligen. 

Vissa har regler om att Internet inte får användas under helgerna. I enstaka fall fick barnen 

endast använda Internet någon timme i veckan och då under övervakning av föräldrarna. I 

dessa fall var det ofta föräldrar med flera barn och som reglerade tiden beroende på ålder. 

De yngre barnen fick sitta kortare perioder och de äldre barnen fick sitta längre perioder. Att 

de yngre barnen fick sitta en så pass mycket kortare tid kan bero på att föräldrarna var 

tvungna att vara närvarande. 

 

6.2  Det sociala nätet 

På frågan vad barnen gör när de använder sig av Internet dök ett tema upp som jag valt att 

kalla kommunikation. Detta tema går att finna i nästan varje enkät. Det var stor skillnad i 

föräldrarnas vetskap om vad barnen använder Internet till. En sak de allra flesta föräldrar 

uttrycker är att barnen på ett eller annat sätt kommunicerar med andra via Internet. Bloggar, 

forum, chattar, Skype och liknande. Detta tema påverkar även vad föräldrarna ser för 

fördelar och nackdelar med barnens användning. Att lära sig skriva och läsa på engelska är 

en stor fördel, samtidigt uttrycks en oro över att språket på chattar är så pass fördummat och 

innehåller så mycket stavfel att det snarare hämmar barnens utveckling i svenska språket än 

förbättrar. I SAFT-enkäten svarade föräldrarna att den största fördelen med barnens 

Internetanvändning var att de lärde sig att söka information till läxor och skolarbete. 
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Samma svar får även jag i min enkät. I SAFT-enkäten tyckte även föräldrarna att den största 

nackdelen var att barnen skulle komma åt pornografiskt material samt att de skulle bli 

kontaktade av okände människor. I min enkät sju år senare verkar föräldrar ha accepterat att 

barnen kommer att komma i kontakt med okända människor och talar mer om vikten av att 

skydda sin identitet och kontakta en vuxen om det händer något. Man verkar också ha fått 

förlika sig med tanken att barnen kommer råka på saker de egentligen inte ska se. Vilket 

också är en källa till oro hos många föräldrar. Att ungdomarnas interagerande online ledde 

till spridning av felaktig information tas även upp i ett av enkätsvaren jag fick tillbaka: ”De 

läser ju ofta om händelser på Internet inte i papperstidning som jag själv gör. Det finns ju 

också mycket oriktig information som sprids på Internet mellan tonåringar. Det är viktigt att 

förklara för dem att allt inte är sant bara för att det står så.” 

 

6.3 Hindrar kreativitet 

En annan nackdel som föräldrarna tar upp har jag valt att sammanfatta som hämmande av 

barnets egen kreativitet. Barnens lek och fantasi blir lidande samt att barnen spenderar 

mycket tid med vänner via Internet istället för att träffa dem i verkligheten. En förälder 

beskriver hur barnen, sedan de blivit gamla nog att använda Internet, har förlorat intresset 

för många av de aktiviteter de ägnade sig åt innan, och att de lätt ”fastnar” framför datorn. 

Hon menar att det blir allt svårare att få barnen att komma ut ur huset och att hon ibland 

tvingar dem att stänga av datorn för att gå till träningar och liknande. 

 

6.4 Oro och stress 

Flera av föräldrarna har så pass unga barn att de kan kontrollera all deras aktivitet på 

Internet och känner att de hade full koll på vad de gör där. Dessa föräldrar uttrycker dock en 

viss oro för hur det skulle bli när barnen blir äldre. De känner press över att ge barnen mer 

frihet som egen dator eller dator på rummet samtidigt som de fortfarande ville veta vad de 

gör. Framförallt för att skydda dem från de eventuella faror som de anser finns på Internet. 

Bland enkätsvaren finns många fall där barnens Internetaktivitet gör föräldrarna stressade 

och att de känner sig maktlösa. Då de anser sig ha bra koll på barnen i verkliga livet genom 

kontakt med skola och föräldrarna till barnens vänner och liknande ligger Internet utanför 

deras kontroll. Flera föräldrar har skapat konto på Facebook och Myspace endast för att 

kunna besöka sina barns sidor. En förälder beskrev specifikt sin oro över dottern: ”Särskilt 

för flickor brukar det förekomma en hel del tjafs och konflikter som blir värre när de sker 

över Internet än om det skedde öga mot öga. Det kan vara stressande att alltid kunna vara 
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uppkopplad och känna att man måste kolla av hela tiden så att inget nytt hänt”. Att saker 

förstoras och konflikter blir värre på Internet är det många av föräldrarna som upplever. En 

annan förälder skriver: ”De förstår inte alla gånger konsekvenser av att skriva, det skrivna 

ordet är så mycket hårdare och kan enklare misstolkas än vid vanligt samtal”. Det finns 

även en ängslan över farliga situationer som kan uppstå t.ex. att barnen blir kontaktade av 

pedofiler, förföljda eller liknande. Flera föräldrar uttalar en viss oro men tycker samtidigt att 

hotbilden förstoras upp av framförallt media och är överdriven. 

 

6.5 Uppfostran 

En annan iakttagelse är att flera av familjerna använder Internet som plattform för lärande 

om saker i verkliga livet. I min enkät ingår frågan: Brukar ni någonsin prata med 

barnet/barnen om saker de sett eller upplevt på Internet? (Både positiva och negativa 

händelser). Den följs upp med: Om ja, kan du berätta om en sådan händelse. Frågorna ska 

alltså belysa om de pratar om barnens upplevelser på Internet och vad dessa kan handla om. 

Det visar sig att nästan alla föräldrar ofta eller ibland pratar med barnen om deras 

Internetaktiviteter. Det är också fler positiva händelser som beskrivs än negativa. I vissa av 

fallen står datorn i ett allrum vilket gör att föräldrarna kan se och kommentera en händelse, 

eller att barnen själva vill visa någonting. För många familjer är detta en del av den 

vardagliga kommunikationen. Flera av föräldrarna med yngre barn tar detta tillfälle till att 

informera om Internet och vad det kan användas till. Det intressanta är att föräldrarna 

använder barnens upplevelser på Internet och kopplar dessa till frågor i verkliga livet. Hur 

man beter sig, hur man behandlar andra och så vidare. Detta gäller även som motsats. En 

förälder skriver: ”Det har också hänt att barn i barnens bekantskapskrets har blivit 

polisanmälda för hot mot andra. Då har vi pratat om att det faktiskt är olagligt att hota 

andra även på nätet.” Samma förälder skriver senare att barnen fått lära sig att vara försiktig 

med att lägga ut foton och att man måste fråga andra om lov innan man lägger ut bilder där 

andra personer finns med. 

 

6.6 Kontroll 

Det visar sig att nästan alla föräldrar har gjort upp regler med sina barn för användandet av 

Internet. I vissa av de fallen man inte gjort detta är det pga. att barnen ännu är för små. 

Regleringen handlar främst om tidsanvändning och vad barnen får lägga ut och ”avslöja” 

om sig själva. Detta gäller främst de barn som har konton på sidor som facebook och 

liknande men även för de som deltar i forum eller skriver bloggar. Att inte lämna ut för 



 19 

mycket information om sig själva hänger ihop med föräldrarnas oro över förföljelser och 

liknande. En förälder berättar: ”Hon (dottern) ville starta en blogg för ungefär ett år sedan, 

men det avstyrde jag. Vi tittade tillsammans på en av hennes kompisars blogg och jag 

pekade på problemen med den tjejens blogg (oerhört utlämnande och dessutom skulle man 

kunna räkna ut vem hon var och vilken skola hon gick i)”. De flesta föräldrarna tror dock att 

deras barn lärt sig skydda sin identitet på Internet. Ungefär hälften av föräldrarna i 

undersökningen har någon kollat webbläsarens bokmärken eller historik för att se vilka sidor 

barnet/barnen har besökt. Cirka en tredjedel uppger att de gör detta regelbundet. Svaren på 

enkätfrågan om de tagit del av någon information gällande barns användning av Internet 

skiljer sig mycket. Några föräldrar svarar att de aktivt söker information om saker de undrar 

över medan andra läser eller ser det som råkar komma i deras väg.  

Föräldrarna är överens om att de är de själva tillsammans med andra föräldrar som bär 

ansvaret för vad barnen gör på Internet. Alla olagliga aktiviteter bör dock naturligtvis 

behandlas av polisen. Eftersom det idag inte finns en myndighet som styr över 

Internetövervakningen och många Internetplatser frånsäger sig ansvar läggs detta ansvar 

istället helt på föräldrarna. En förälder skriver: ”Jag tror att många föräldrar inte engagerar 

sig och förklarar för sina barn så att de förstår. Vi själva förhandlar oss fram till vad till 

vad som är OK. Missbruk beivras! Framför allt måste man som förälder få sitt barn att 

förstå riskerna och farorna om det missbrukas, typ överfall eller förföljelser.” 
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7 Diskussion med förslag till fortsatt forskning 

Min avsikt med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar ser på sina barns Internetvanor. 

Jag har i mitt resultat funnit många likheter med den enkätundersökning som genomfördes 

år 2003 men även skillnader. Det jag främst känner att jag inte kunde undersöka var 

attitydskillnader föräldrarna emellan samt hur svaren skiljde sig åt beroende på om barnet 

var en pojke eller flicka. Jag har inte funnit någon tidigare forskning på dessa ämnen och 

tror att detta skulle kunna generera många intressanta frågeställningar. Med specifik 

information om pojkar och flickor, mammor och pappor, ensamstående föräldrar skulle man 

bättre kunna anpassa material och resurser som är ägnade för just den målgruppen. I övrigt 

var jag nöjd med min enkät och glad över deltagarnas engagemang och intresse. Att en 

förälder i min enkätundersökning skrev som egen kommentar att han inte visste hur han 

skulle kunna låsa upp e-postmeddelandet för att kunna skriva svaren och var tvungen att 

fråga sin son tycker jag dock var intressant med tanke på uppsatsens ämne. 

 

Mycket är alltså sig likt jämfört med för 7 år sedan. Det är nya Internetsidor och ny 

sysselsättning på Internet men föräldrarna tycks ha samma åsikter nu som då även om gamla 

problem och orosmoment byts ut mot nya. Föräldrarna verkar ha accepterat att barnen 

kommer att komma i kontakt med saker de inte borde. De bästa de kan göra är att försöka 

prata om allt positivt och negativt. Därmed inte sagt att föräldrarna inte oroade sig. Som 

visades i resultatdelen la vissa föräldrar ner mycket tid på att försöka få insikt i sina barns 

aktiviteter online. Jag fick en indikation på att mycket av oron ligger i att släppa ut sitt barn 

på en plats utan gränser.  Internet tar upp stor del av vår tid, inte minst barns och ungdomars. 

Jag tror att barn kan känna att de inte behöver sina föräldrar när det kommer till Internet. I 

verkliga livet är det tvärtom. Internet är dock en värld där de själva kan minst lika mycket, 

ibland mer. I SAFT-enkäten från 2003 svarade 81 % av föräldrarna att deras barn använde 

Internet. Jag har avsiktligt tagit bort den frågan från min enkätundersökning eftersom 

föräldrarna själva tar initiativet att svara på enkäten. Vilket man nog inte gör om ens barn 

inte använder Internet.  

 

I SAFT-enkäten var det även 80 % av föräldrarna som svarade nej på frågan om barnen 

någonsin pratar om saker som gör dem illa till mods. Jag valde, i min enkät, att både 

efterfråga positiva och negativa händelser vilket kan förklara att det var så stor andel av 

föräldrarna som svarade ja i min enkät. Detta stärks ytterliggare av att de händelser som 
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vidare beskrivs var flertalet positiva. Alternativt att föräldern specifikt uttryckte att inget 

negativt hade hänt. I det senare fallet var barnen ofta väldigt unga. Attitydskillnader hos 

föräldrar kopplat till barns ålder kan vara intressant att forska vidare kring i framtiden. 

Gemensamt för alla föräldrar som deltog i min enkätundersökning var att de verkade 

engagerade i sina barn, och detta gäller nog inte bara fallet med Internet. Jag tror att överlag 

att de föräldrar som engagerar sig i sina barns liv också har en större benägenhet att svara på 

en enkät gällande deras barn. Att flera föräldrar hade datorn i ett allrum borde innebära att 

de lättare kunde iaktta vad barnen gjorde när de var uppkopplade. Detta behöver dock inte 

betyda att föräldrarna var rädda för att lämna barnen obevakade med datorn utan snarare att 

behovet inte fanns då barnen var unga och deras användning var mycket begränsad.  

 

Som jag föreställde mig så var det ungefär hälften av föräldrarna som genom Internets 

historik hade undersökt vilka sidor barnen besökte. Detta stämmer överens med resultaten 

från SAFT-enkäten. En intressant kommentar i min enkät var från en förälder med två barn i 

yngre tonåren. Hon förklarade att hon tidigare hade gått in på Internethistoriken och tittat på 

vilka sidor barnen besökt. Dock hade barnen nu lärt sig att denna funktion fanns och kunde 

nu ta bort det inte ville att föräldrarna skulle se.  

 

De flesta föräldrar som deltog i undersökningen är överens om att det är dem själva och 

andra föräldrarna som bör ansvara för hur barnen använder Internet och beter sig där. Något 

som visades tydligt även i SAFT-enkäten. Här uppstår dock problemet att barnen i många 

fall kan mer än sina föräldrar vad gäller både Internet och datorer. En förälder tänker att de 

vuxna eventuellt skulle kunna få utbildning i ämnet då barnen alltid ligger steget före. Detta 

får mig att fundera kring det tanken att barn idag är digitalt infödda medan vuxna är digitalt 

invandrade. Eftersom barn idag växer upp med Internet blir de ”bättre” användare än vuxna. 

Betyder detta att dessa barn när de växer upp kommer att ligga efter sina egna barn vad 

gäller kunskap om t.ex. Internet? Annars är det en naturlig process att föräldrar och äldre 

överför kunskap till barnen. Detta är inte fallet med Internet. Frågan är då om Internet som 

fenomen är en engångshändelse, och när de digitalt infödda växer upp återtar de rollen som 

kunskapsförmedlare till deras barn. Eller kommer äldre generationer bli omkörda av den nya 

p.g.a. den hastighet modern teknik byts ut? Internet är bra exempel, men även 

folkskolereformen kan i viss mån klassas som liknande företeelse. Kommer detta scenario 

bli vanligare i framtiden?  Förmodligen inte då precis som Elza Dunkels beskriver med sin 

teori om teknikens tre stadier sker tillvänjningen och anpassningen under lång tid innan man 



 22 

kan klassa tekniken som ett vardagsfenomen då vem som helst kan använda och diskutera 

den (Dunkels, 2009). Frågan är dock intressant och skulle kunna tilldelas mer 

uppmärksamhet i framtida forskning.  

I och med att jag skriver denna uppsats har Medierådet i dagarna (22 Mars, 2010) publicerat 

en rapport som fått mycket uppmärksamhet. Medierådet har genomfört en granskning av 

sociala nätverkssajter som främst har barn och ungdomar som användare. Sidorna bedömdes 

efter tillgänglig information, hur de hanterade personuppgifter, medlemsvillkor, funktioner 

gällande säkerhet och anmälningar etc. Totalt var det 17 sidor som granskades, av dessa blev 

5 ej godkända och 7 var tveksamma. Endast 5 blev alltså godkända. Flera av de sidor som 

inte blev godkända eller bedömdes tveksamma har förekommit i min undersökning och 

besöks av barnen dagligen. För de allra yngsta barnen var dock de godkända sidorna vanligt 

förekommande. Detta kan vara en indikation på att föräldrar har bra koll på vilka sidor som 

är lämpliga, men ju äldre barnen blir desto självständiga blir de. Föräldrarna får svårare att 

kontrollera vad barnen gör och var de är. 

I skrivande stund pågår också debatten kring händelserna i Bjästa då en ung pojke våren 

2009 våldtog en jämnårig flicka i den lokala skolan. Pojken dömdes för brottet och en 

ytterligare våldtäkt som genomfördes innan han börjat avtjäna sitt straff. Samtidigt pågick 

en stödkampanj på Internet i förmån för den dömde pojken och smutskastning av flickorna.  

På nätet förekom trakasserier, kränkningar och hot mot flickorna både av ungdomar men 

även av vuxna (Den andra våldtäkten, svt.se). Dessa händelser har bl.a. lett till diskussioner 

gällande nätmobbning och trakasserier på Internet. I resultaten från min enkätundersökning 

fann jag många exempel på hur medvetna föräldrarna var kring detta. Risker med 

ryktesspridning online och vikten av att behandla människor på samma sätt i verkligheten 

som på Internet. De vuxnas ansvar lyfts fram som viktigast både i SAFT-enkäten och i min 

enkät. Men vilket hopp finns för ungdomarna när även de vuxna bidrar till trakasserier och 

smutskastning som fallet var i Bjästa. Ryktesspridning har alltid förekommit men blir mer 

effektiv med hjälp av Internet. Elza Dunkels menar att: ”Tänker vi att det är säkert Internets 

fel, då slipper vi rannsaka oss själva och vår barnuppfostran”. Istället bör man se till 

möjligheterna: ”Om en elev kommer med utskrifter och visar exakt vad som sägs är det 

svårare att blunda för det och påstå att den mobbade överdriver” (Vuxna blinda för 

nätmobbning, SvD.se).  
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9 Enkäten 

Kära förälder, 

Jag heter Max Lundin och läser sociologi på Stockholms universitet. Jag skriver nu på min 

C-uppsats som handlar om hur föräldrar ser på sina barns internetvanor. Uppsatsen är delvis 

en uppföljning på en enkätundersökning gjord 2003 för säkrare användning av Internet 

bland barn och unga.  

Jag hoppas att Du vill delta i denna undersökning, då Dina åsikter är mycket viktiga. Du 

kommer att vara helt anonym, inga namn kommer skrivas och inget av det du svarar 

kommer att kunna kopplas till dig i uppsatsen. Om det är någon fråga, som du av olika 

anledningar inte vill svara på, så låt inte detta hindra dig från att svara på övriga frågor. I 

slutet finns också en chans att skriva en egen kommentar. Skicka gärna svaren så snart som 

möjligt, dock senast onsdag 3/12. 

Fyll i svaren nedan och skicka till: max_lundin@hotmail.com (Notera understreck efter 

max) För att kunna skriva svaren under frågorna i mailet måste du först trycka svara eller 

vidarebefordra, ändra då mottagaren till min e-mailadress. 

 

Tack för Din tid och värdefulla medverkan. 

  

Med vänliga hälsningar 

Max 

 
 Skriv först hur många barn du har, kön ålder och om du är barnets/barnens mamma eller 

pappa: 

 

 Hur ofta använder barnet/barnen Internet?  

 Vad gör barnet/barnen när de är uppkopplade på Internet? 

 Vad är fördelarna med att barnet/barnen använder Internet? 

 Vad är nackdelarna? 

 Är det någonting du är orolig för ska hända i och med att barnet/barnen använder 

Internet, och i så fall vad? 

 Brukar ni någonsin prata med barnet/barnen saker de sett eller upplevt på Internet, det 

kan vara både positiva eller negativa saker? 

 Om ja, kan du berätta om en sådan händelse? 

 Vet du om ditt barn har ett konto på Myspace, Facebook, Lunarstorm eller liknande? 

 Om ja, har du besökt eller varit med och tittat på deras sida? 

 Är barnet/barnen själv när han/hon använder Internet? 

 Vad har ni satt upp för regler vad gäller Internetanvändningen? 

 Har du någon gång kollat webbläsarens bokmärken eller historik för att se vilka sidor 

barnet/barnen har besökt? 

 Tror du ditt barn lärt sig att skydda sin identitet på Internet?  

 Tycker du att någon ska ansvara för övervakning och hantering av Internet, och i så fall 

vem? 

 Har du någon gång tagit del av information gällande barns användning av Internet? (ex. 

råd till föräldrar, artiklar om barns Internetanvändning etc.) 

 Om ja, var fann du denna information och vad handlade den om? 

 

Egen Kommentar 

mailto:max_lundin@hotmail.com

