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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka implikationer har ungdomars internetanvändande, 

för ungdomarna själva i relation till föräldrar och skolan? Undersökningens frågeställning är: 

vilka är konsekvenserna av ungdomarnas internetanvändning och vilken är ungdomarnas syn 

på rollen som föräldrar och skolan spelar i deras internetanvändning? 

 

Undersökningen baseras på en kvalitativ studie och genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Urvalet av intervjupersonerna avgränsades till gymnasieelever 

från en gymnasieskola i Västra Götaland. Gymnasieelever är en population som förmodas 

vara storkonsumenter av internet, vilket är centralt för denna undersökning.  

 

Undersökningens huvudsakliga resultat visade på att föräldrar och lärare tagit en passiv roll 

kring ungdomarnas internetanvändning. Ungdomarna har total frihet och makt över sin 

internetanvändning vilket innebär att det är upp till dem själva och utifrån deras eget omdöme 

att avgöra vad de ska göra, ta del av och inte göra. Denna totala frihet beror dels på att 

samhället, föräldrar, lärarna har lite information, kunskap kring attityd och inställning av 

ungdomarnas publiceringsvanor och internetanvändning generellt. 

 

För ungdomarna är publicering och internetanvändningen en självklar del av deras vardag. En 

vardag som innebär att ungdomarna genom internet, genom deras publicering har fått en 

mycket större frihet i samhället. Samtidigt som denna frihet medför nya möjligheter så 

innebär det även nya risker och nytt ansvar för ungdomarna. Det går inte att bortse från 

faktumet att oavsett hur mycket ungdomarna analyserar och utvärderar deras 

internetanvändning på egen hand så är vuxennärvaron en avgörande roll i för att ungdomarna 

ska fullt ut veta vad internetanvändning innebär. Kunskapsklyftan mellan vuxna och 

ungdomarna är påtaglig, något som måste överbyggas. Vuxna måste skydda och vara guider 

för de yngre genom att bidra med goda råd och vägledning i alla möjliga områden i livet så 

även när det kommer till ungdomarnas internetanvändning. Vuxna måste öka kunskapen om 

och respekten för ungdomars internetanvändning för att på så sätt bidra i formande av 

ungdomarnas beteende kring internetanvändning och deras medievanor. 

 

Nyckelord: Ungdomar, digitalisering, internet, internetanvändning.  
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Abstract 
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Purpose: The purpose of this paper was to examine the implications of teenagers attitudes 

towards Internet use. What kind of impact did their use have on themselves in relation to their 

parents and school? More specifically is the purpose to find out what are the consequences of 

teenagers Internet use and what is their view of the role the parents and the school have in 

their Internet use? 

 

Method: This paper includes a qualitative research method in form of semi-structured 

interviews. The selection of people interviewed are	  high	  school	  students	  from	  a	  secondary	  

school	   in	   West	   Sweden.	   Teenagers	   are	   a	   population	   that	   is	   assumed	   to	   be	   frequent	  

Internet	  users,	  which	  is	  central	  to	  this	  study.	  	  

	  

Main results: The main results indicate that parents and teachers have taken a passive role 

around teenagers Internet use. Teenagers have a complete freedom over their Internet use, 

which means that it is up to them and based on their own judgment to decide what to do and 

what not to do. This total freedom is a result due to the lack of knowledge and right attitude 

from the parents and teachers redarding teenagers Internet habits. While that freedom brings 

new opportunities it also results in new risks and new responsibilities for the teenagers. 

Furthermore, it´s hard to ignore the fact that no matter how much teenagers analyze and 

evaluate their use of the Internet on their own. In the end both adults and schools providing 

attendance a crucial role in order for teenagers to fully know what Internet use involves.	  

Adults	  must	  protect	  and	  guides	  teenagers	  by	  providing	  advice	  and	  guidance	  in	  all	  sorts	  of	  

areas	  of	  life	  so	  even	  when	  it	  comes	  to	  teenagers	  Internet	  habits.	  Adults	  need	  to	  increase	  

knowledge	  of	  and	  respect	  for	  teenagers	  Internet	  habits.	  	  

	  

Keywords: Teenagers, digitalization, Internet, internet use.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras ämnet till uppsatsen. Vidare i avsnittet presenteras syfte 

och huvudfrågeställningen samt disposition av uppsatsens olika delar.   

 
1.1 Introduktion 
De är överallt närvarande, i vår privata sfär och på de flesta arbetsplatser. Samhället i stort är 

numera uppbyggt kring dem, det är ingen tvekan om att den moderna informationsteknologin 

är viktiga i det samhälle vi lever i. De är redskap för att representera, lagra och kommunicera 

mänskliga erfarenheter, kunskap och för nätverkande och socialt samspel. För många av oss, 

framförallt i de flesta ungdomars liv ingår moderna informationsteknologin som en naturlig 

del av vardagen. Vi lever med mobiltelefoner, datorer, multimedia och sociala medier.  

	  
Det vi kallar för nya medier som fick sitt genombrott för allmänheten i början på 1990-talet är 

för många idag helt integrerade delar av vardagslivet, precis som digitala tekniker. I synnerhet 

gäller det generationer som har vuxit upp omgivna av den moderna informationsteknologin, 

vilket innebär att de tar internet, mobiler, datorer mer eller mindre för givna. Prensky (2001, s 

1) myntade begreppet ”digital natieves”, som syftar till att hela generationer som vuxit upp 

med ”nya medierna” skiljer sig tydligt från tidigare generationer genom att den nya 

generationen tänker annorlunda, de har utvecklat nya attityder, färdigheter och 

förhållningssätt. Eftersom ungdomarna och vuxna är två olika generationer som förhåller sig 

på olika sätt till internet, väckte detta ett intresse hos mig att skriva om vilka följder har 

ungdomars	  internetanvändande	  i	  relation	  till	  föräldrar	  och	  skolan.	   

  

Statens medieråd (2013, s 5) publicerade nyligen en rapport där det framgår bland annat att 

allt fler ungdomar tillbringar mer tid online. Att vara online håller klart och tydligt på att bli 

ett normaltillstånd idag och brist på mobiltäckning eller wifi är snarast ett irriterande 

undantag. Idag är allt fler uppkopplade mer eller mindre var som helst och när som helst, 

något som kan relateras till den ökade tillgången till smarta mobiler, mobilt internet och olika 

surfplattor (Statens medieråd 2013, s 9).  

 

Vad man brukar använda mobilen, datorn eller annan teknik till varierar beroende på bland 

annat ålder, kön och intresse. En av de saker som står högst upp på användarnas lista är att 

publicera material, skicka sms/mms, ladda upp bilder, filmer och texter på internet. Enbart på 
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Facebook publiceras dagligen över 3,2 miljarder kommentarer och runt 200 miljoner nya 

bilder (Facebookskolan 2012). Att publicera material på internet får konsekvenser. Ett 

exempel på detta är Instagram-härvan som ägde rum i Göteborg (Agö 2013). I detta fall så 

startade några ungdomar ett falskt konto där man hängde ut andra människor med bilder och 

text. Detta blev väldigt omtalat och fick enorma konsekvenser inte bara för de inblandande 

utan samhället i stort.   

	  

Att ha tillgång till smarta mobiler, olika surfplattor och att vara uppkopplad dygnet runt på 

internet medför olika konsekvenser. Konsekvenser som bland annat påverkar ens identitet, 

säkerhet och förändrat gränserna mellan det privata och det offentliga. Att leva med de olika 

konsekvenserna som internetanvändning innebär är enklare sagt än gjort. Är det varje persons 

eget ansvar att hålla reda på var gränserna går för det privata och det offentliga, eller är det 

samhällets ansvar att utbilda oss medborgare? Även om ungdomarnas kunskap om de olika 

möjligheterna och riskerna som den moderna informationsteknologin innefattar är i många 

avseenden mer omfattande än vuxnas, så har samtidigt ungdomarna mer begränsade 

erfarenheter och kunskap om livets kontext. Därmed kan det för ungdomar bli svårt att 

bedöma vad de olika konsekvenserna av internetanvändningen kan få på deras liv även om de 

har ett mer naturligare sätt att förhålla sig till den digitala världen än de flesta vuxna (Carlsson 

2010, s 12). Därför är det viktigt att vuxna och samhället som ska vara guide för ungdomarna 

tar sitt ansvar för att ge kunskap att vägleda ungdomarna även på internet så att de inte blir 

utelämnade. Men är detta möjligt då ungdomar och vuxna är två generationer med olika syn 

och uppfattning kring den moderna informationsteknologin?  

	  
Att publicera material på internet är för många av oss helt naturligt. Det är enkelt och roligt. 

Men vet vi hur många bilder, texter det finns publicerade på oss själva på internet? Kommer 

vi ihåg vad vi har publicerat på internet? Ungdomar är en av de grupper som använder 

internet mest (Findahl 2012, s 11). Men hur ställer sig ungdomarna till den mängd 

information som de själva och personer i deras närhet publicerar på internet? Var går gränser 

för vad som är privat och offentligt? Vilka risker ser ungdomarna med internet? Vilken roll 

har föräldrar, skolan i denna fråga och hur är deras förhållande till detta? Denna uppsats 

ämnar belysa vilka implikationer	  har	  ungdomars	  internetanvändande?	  För	  ungdomarna	  

själva	  i	  relation	  till	  föräldrar	  och	  skolan.	  	  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Samhället, föräldrar och skolan har lite information kring attityder och inställningar av 

ungdomarnas publiceringsvanor och internetanvändning generellt. Syftet med denna uppsats 

är att ta reda på vilka implikationer har ungdomars internetanvändande? För ungdomarna 

själva i relation till föräldrar och skolan. 

 

För att uppfylla mitt syfte har en huvudfrågeställning formulerats samt en mer konkret 

underfråga: 

• Vilka är konsekvenserna av ungdomarnas internetanvändning 

o Vilken är ungdomarnas syn på rollen som föräldrar och skolan spelar i deras 

internetanvändning? 

 

1.3 Disposition 
I det inledande uppsatskapitlet, kapitel 2. Bakgrund, beskrivs ämnesbakgrunden som ger en 

fördjupande bakgrund till ungdomar och internet och de aspekter som anses utgöra den 

vanligaste delen av deras internetvanor. Kapitel 3. Teoretisk del utgår från de valda teoretiska 

delarna. Kapitlet beskriver övergripande de teoretiska ramverken som kommer ligga till grund 

för analysdelen. Dessutom innehåller kapitlet en områdesöversikt över tidigare 

forskningsarbeten som har gjorts. I Kapitel 4. Metod och material ligger fokus på metoden 

och materialet som använts för att sammanställa uppsatsen. Valet av metod samt urvalet i 

undersökningen kommer att motiveras och förklaras. Tillvägagångssättet kommer även det att 

presenteras följt av analysmodellen. I kapitel 5, Resultat, presenteras resultatet för de olika 

frågekategorierna. I kapitel 6. Analys, kopplas resultatet ihop med teoridelen på ett så 

utvecklat sätt som möjligt. I det sista uppsatskapitlet, kapitel 7. Avslutning, återknyts 

uppsatsen till inledningen, sammanfattas och det sker av en diskussion kring material som 

åstadkommits. Avslutningsvis så föreslås förslag till fortsatt forskning inom området.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel följer en mer ingående beskrivning av ämnet och en del av den tidigare 

forskningen som skett inom ämnet. 

 

2.1 Ämnesbakgrund  
Internet är en arena som erbjuder möjlighet för kommunikation, utbyte av information, 

kunskap och underhållning. Enligt Mediebarometer (2012) är internet en arena som används 

av cirka 74 procent av Sveriges befolkning. På så sätt är internet en an vår tids mäktigaste 

samhällskrafter (Carlsson 2010, s 9). Under en tidsperiod av 17 år har tillgången till internet 

för befolkningen ökat för varje år och det är först nu som spridningen börjat plana ut. 

Däremot så ökar fortfarande användningen bland dem som redan har tillgång till internet 

(Findahl 2012, s 8).  De vanligaste internetanvändare är i åldern 12-45, där nästan hela 90 

procent är dagliga användare av internet. I denna åldersgrupp är den vanligaste 

uppkopplingen en bärbar dator följd av en mobil uppkoppling. Detta har lett till att internet 

användningen ökat bland annat utanför hemmet (Findahl 2012, s 8-9). Vilket innebär att idag 

kan vi vara uppkopplade mer eller mindre var som helst och när som helst. Ulla Carlsson 

(2010, s 10) menar att den moderna informationsteknologin suddad ut gränsen mellan vad 

som är privat och offentligt, verkligt och virtuellt. Det handlar inte längre bara om vad 

medierna gör med oss, utan också vad vi gör med medierna.   

 

I rapporten som Statens Medieråd publicerade (2013, s 5) framgår det att allt fler ungdomar 

tillbringar mer tid uppkopplade på internet. Hela 95 procent av 18 åringarna och 93 procent av 

19 åringarna använder sig av internet dagligen. Ungdomarna i åldern 18-19 är också en av de 

mest multi-uppkopplade åldersgrupperna av alla. Vanligast är 18-19 åringar uppkopplade via 

en dator, mobil uppkoppling eller via en spelkonsol (Findahl 2012, s 18). Den vanligaste 

aktiviteten för 18-19 åringar som använder sig av Internet dagligen är deltagande på olika 

sociala medier där hela 78 procent är aktiva dagligen. I rapporten framgår det även att hela 37 

procent av 18-19 åringar använder sina mobiler och 49 procent från sina datorer för att 

publicera material på internet (2013, s 15). I den årliga rapporten, Ungdomar och Integritet 

från Datainspektionen uppger hela 83 procent av ungdomarna att de har publicerat bilder på 

sig själva på internet (Skiljerud 2007, s 8). Att publicera material på internet är idag nästan 

lika vanligt som att vara online.  
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Som användare av internet måste man hantera de faror och konsekvenser som användandet 

innefattar. Ulla Carlsson (2010, s 16) påpekar att det är nödvändigt att stärka ungdomars 

kritiska förmåga liksom deras förmåga att uttrycka sig på många olika sätt genom bild, ljud 

och video. För ungdomar som använder sig av internet blir det extra viktigt med att få 

kunskap kring medierna, deras innehåll och funktion. Ökat undervisning i skolan och ökat 

intresse och förståelse från ungdomarnas omgivning föräldrar, vänner och andra vuxna är det 

som ska bidra med en ökad kunskap om mediekulturen.  

 

Oavsett om man är en äldre generation där man har fått anpassa sig och förhålla sig till det 

digitala livet eller om man är en yngre generation där man har ett helt naturligt sätt att förhålla 

sig till den digitala världen, så har informationsteknologi och internet som fenomen påverkat 

dessa två generationerna. Framförallt när det kommer till inställningar och attityder hos de 

båda generationerna. Carlsson (2010, s 12-13) påpekar att de två generationerna har olika 

kunskap och olika begränsningar. Eftersom en stor del av internets innehåll är okänt för 

betydande del av den vuxna befolkningen, så tolkar internet av många vuxna som en fara för 

ungdomar. Trotts denna påtagliga oro för risker som ungdomarna kan utsättas för på internet 

enligt vuxna så finns det skillnader mellan ungdomarna och vuxnas internetvanor. Vuxna är 

den makthavande gruppen i samhället. Enligt Carlsson (2010, s 43) så diskuteras 

ungdomarnas kunskapsnivå ofta med negativa förtecken trots att det inte finns några som 

helst historiska bevis för att utveckling någonsin skulle ha gått negativ riktning.  

 

2.2 Forskningsbakgrund 

Forskningen om ungdomar och medievanor är idag omfattande. Det finns såväl kvantitativa 

som kvalitativa ansatser. Från forskningens sida kommer det ofta medieprognoser om hur 

mycket människor tar del av olika medier, vilka slags medier som används och hur detta har 

förändrats över tid. Vi vet tämligen mycket om hur utbredd internetanvändningen är bland 

ungdomar och hur mycket tid som de ägnar åt internet. Jag har tagit del av en liten del av den 

tidigare forskningen som skett inom området, både på en nationell och en internationell nivå. 

Den forskningen som jag tagit del av visar delvis på den stora volymen som finns inom 

forskningsområdet ungdomar och medievanor. Den tidigare forskningen som jag tagit del av 

är relaterat till forskningsfrågor som beror olika generationernas syn på nya medier, 

ungdomars sociala interaktion genom de digitala medierna, och avslutningsvis ungdomarnas 

internetanvändande i Europa.    
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2.2.1 Nya medier 

Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå universitet är författaren till texten, Mellan 

moralpanik och teknikromantik (2007). I denna text skriver han bland annat om sättet att se på 

de nya medierna. Medier är något som ständigt utvecklas, vi har på de senaste 100 åren gått 

från att den dominerade medium varit radio, tv, fast telefoni, mobiltelefoner till datorer, och 

diverse surfplattor. Lindgren (2007, s 7) menar att olika generationer ser de nya medierna med 

olika ögon. Han gör en jämförelse med medieteoretikern Marshall McLuhans sätt att se på de 

nya medierna. Så här beskriver McLuhan sättet människor ser på nya medier, ”nya medier - 

vilka de än må vara, ständigt betraktas med tveksamhet av de människor som har vant sig vid 

att använda andra, tidigare medier” (Lindgren 2007, s 7). De äldre generationerna som är 

uppvuxna med endast radio kommer inledningsvis att uppvisa en misstänksamhet gentemot 

teven och liknade är det för den som vuxit upp med teven som dominerande medium kommer 

uppvisa en misstänksamhet mot datorer. Att se det nyare mediet som en given ersättare till 

den äldre sker inte omedelbart. De som födds idag kommer att uppfatta mobiltelefonen och 

datorer som en självklar del av livet medan att exempelvis leva utan fax kan vara helt 

acceptabelt. Summan av det hela menar Lindgren (2007, s 11) är att vår förståelse av medier 

utgår ifrån vad vi har vant oss vid. Vidare menar Lindgren att även om vi betraktar nya 

medier med tveksamhet, så är de nya mediernas framfart något som inte går att bromsa eller 

motverka. Istället för att avråda ungdomarna att spela datorspel och surfa på internet så skulle 

man behöva lyfta fram spelets och internetanvändandets mer produktiva och positiva sidor. 

 

2.2.2 Interaktion 

Philip Lalander och Thomas Johansson är två forskare inom bland annat ungdomsforskning 

med inriktning mot medialisering och populärkulturer. I boken Ungdomsgrupper i teori och 

praktik (2007) skriver de om ungdomars sociala interaktion genom de digitala medierna. Den 

tekniska innovationen i form av tv, internet och mobiltelefoni har ändrat möjligheterna för 

identitetsskapande. Internet är en arena som många ungdomar använder för att skapa sig en ny 

identitet. Lalander och Johansson (2007, s 103, 106) menar att det är på internet ungdomarna 

kan vara någon annan än dem själva i verkligheten. Anonymitet ger möjligheten till att vara 

någon annan än sig själv. Genom att använda sig av smeknamn och exempelvis fantasi kan 

ungdomar skapa den personlighet de önskar. Men anonymitet lockar också till att prata mer 

öppet, bekänna saker och skapa beroende. 
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Internet bidrar inte enbart till identitetsexperiment som gäller enskilda individer. Lalander och 

Johansson (2007, s 105), anser att internet är en arena som erbjuder många möjligheter för 

ungdomar att träffa nya vänner med samma intressen eller om de vill utbyta sina erfarenheter 

med andra. Denna typ av kollektiv mobilisering anser de kan bidra till att stärka ungdomarna 

och bilda underlag till exempel för att göra motstånd mot olika former av förtryck.  

 

”Internet som kommunikationsmedel utgör en förutsättning för en mycket avancerad form av 

identitetsarbete med global räckvidd” (Lalander & Johansson 2007, s 105). Det citatet 

beskriver, är att internets globala räckvidd är både positiv och negativ. Internet används av 

olika identiteter sanna och falska där kommunikationen sker på olika sätt och gynnar olika 

identiteter. Internet skapar nya förutsättningar för mänsklig interaktion. På bara några få 

minuter är det möjligt att få ta del av information, nöjen, hitta kontakter dela information med 

mera. Det går att knyta globala kontakter snabbt, effektivt och utan att behöva förflytta sig 

från sitt hem. Den fysiska närvaron har en liten betydelse i den direkta kommunikationen och 

den sociala interaktionen (Lalander & Johansson 2007, s 106, 108).  

 

2.2.3 Internet och unga i Europa 

Sonia Livingstone och Leslie Haddon har skrivit texten Internet och unga i Europa- 

möjligheter och risker (2010). Internet är en arena som används av väldigt många människor, 

uppskattningsvis enbart i Europa så använder tre fjärdedelar av alla barn internet. Ungdomars 

surfande väcker olika känslor hos de vuxna (Livingstone &.Haddon 2010, s 69). Det finns de 

vuxna som uppmuntrar och tycker det är bra att ungdomar lär sig nya saker, medan det finns 

andra som oroar sig för nya risker. Livingstone och Haddon (2010, s 70-71) menar att oavsett 

om man är en flitig användare av medierna i synnerhet internet eller om man använder sig av 

medierna mer sällan så måste man hantera de risker som användandet medför. Att det finns ett 

samband mellan användning och risk är något som framkommit från forskningsprojektet EU 

Kids Online (2008). De vanligaste riskerna som förknippas med unga och internet i Europa 

utgörs av utlämnande av persondata, annan personlig information och möten med människor 

som man lärt känna online. 

 

Ulla Carlsson (2010) anser att det finns ett uppenbart behov av mer kunskap vad gäller 

personlig integritet, skydd av privatliv, datasäkerhet. Det finns för dålig kunskap kring hur 

man som både vuxen och ung ska hantera medierna och framförallt de negativa online-

erfarenheterna. ”Vikten av kunskap om medierna, deras innehåll och funktioner måste 
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betonas med kraft” (Carlsson 2010, s 16). Carlsson (2010, s 16) menar att frågan om media 

literacy d.v.s. mediefärdighet att kunna förstå och använda digitala verktyg är viktigt för att 

främja de olika riskerna som medierna och internet innebär. Det hela handlar om att stärka 

ungdomars olika förmågor. Förmågor att tänka kritiskt, att uttrycka sig på många olika sätt 

genom bild, ljud och ord. Det finns goda skäl att stärka ungas mediefärdighet då en oväsentlig 

del av unga internetanvändare exponeras ofrivilligt för innehåll, möten och risker. Carlsson 

(2010, s 17) menar att frågor som vems villkor ska gälla, vem som ska äga och vems behov 

som ska tillfredsställas kan inte undvikas, för att det handlar om grundläggande 

demokratifrågor. Det handlar om att utveckla ”policies” som balanserar gränsen för vad som 

är möjligt att göra på nätet d.v.s. att maximera möjligheterna och att minimera riskerna. Inom 

EU har frågan om mediekunskap kommit att få allt större uppmärksamhet. Bland annat så 

betonar man att det är viktigt att mediekultur är integrerad i läroplanen och att medieindustrin 

tar sitt ansvar.   

 

2.3 Sammanfattning 

Sammantaget ger den tidigare forskningen jag valt att använda mig av en väldigt enhetlig och 

sammansatt bild av ungdomar och medievanor. Mycket av den tidigare forskningen har varit 

kvantitativt inriktat, där det centrala varit att göra olika statistiska mätningar av ungdomarnas 

mediavanor. I och med det har vi idag väldigt bra överblick över ungdomarnas medievanor. 

Däremot så ger den tidigare forskningen oss väldigt lite fördjupat kunskap om ungdomarnas 

relation till digitala medier och deras medievanor. Vi vet vad ungdomarna gör på internet, 

men vi vet avsevärt mycket mindre om hur de gör det och hur de förhåller sig till det man gör. 

För att få mer fördjupat kunskap om ungdomarnas relation till digitala medier och faktorer 

som inverkar i processen behövs det mer kvalitativt orienterad forskning. När det kommer 

mer specifikt till forskning som riktar sig till vilka implikationer har ungdomarnas 

internetanvändande för ungdomarna själva i relation till föräldrar och skolan så finns det idag 

inte mycket kunskap kring detta. Det råder ingen tvekan om att orsakerna till varför 

ungdomarnas internetvanor ser ut som de gör och hur man förhåller sig till det man gör är 

flera och komplexa. Men inte desto mindre är det en viktig och intressant fråga att få mer 

kunskap kring och kartlägga några av bakomliggande faktorerna. Det är här som denna 

undersökning avser att ta vid.   
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3. Teori  
I följande kapitel behandlas de teorier som fått ligga till grund för analys av uppsatsens 

resultat. De teoretiska utgångspunkterna som används är John Palfrey och Urn Gassers bok, 

Born Digital: understanding the first generation of digital natives (2008), Sonia Livingstones 

bok, Children and the Internet (2009), och Elza Dunkels bok, Vad gör unga på nätet (2012).  

 

3.1 John Palfrey & Urn Gasser 

John Palfrey och Urn Gasser är två professorer vid Harvard universitetet. I boken Born 

Digital: understanding the first generation of digital natives (2008), skriver författarna om två 

olika generationer och deras koppling till informationsteknologi och internet som fenomen. 

Den första generationen, benämnda digital immigrants är människor vilka föddes och växte 

upp i en analog värld, men som har fått anpassa sig och förhålla sig till det digitala livet. 

Deras motsats är digital natives, dess är människor födda efter 1980-talet. Denna generation 

däremot har ett helt naturligt sätt att förhålla sig till den digitala världen, där det egentligen 

inte finns någon skillnad mellan online och offline livet (Palfrey & Gasser 2008, s 3-4).  

 

Palfrey och Gasser (2008, s 6) menar att de digitala teknikerna som utvecklats sens 1970-talet 

har idag resulterat i en generationsklyfta mellan ungdomar som är digital natives och vuxna 

som är digital immigrant. Denna klyfta är inte bara en fråga om på det naturliga sätt på vilka 

ungdomar använder sig av teknologi för kommunikation och i sin livsstil, utan det handlar om 

en förmåga från ungdomarna sida som innebär att lära sig ett nytt mjukvaruprogram eller 

hantera olika medier kommer naturligt för dem. Även om vuxna använder internet och 

modern teknologi i stor utsträckning idag, så är de trotts detta till stor del beroende av 

traditionell interaktion och att lära sig exempelvis ett nytt mjukvaruprogram uppfattas inte 

som en naturlig process utan snarare innebär detta en ny anpassnings process till det digitala 

livet. Enligt Palfrey och Gasser (2008, s 8) så är rädslan det enskilt största hindret för att 

vuxna ska inse möjligheterna med digital teknik och för att förstå sig på det sätt som 

ungdomarna använder den.   

 

Internet har både positiva och negativa påverkan på ungdomar och vuxna. När det kommer till 

risker med internet så anser Palfrey och Glasser (2008, s 8) att både föräldrar, lärare och 

samhället generellt har legitima skäl att oroa sig för konsekvenserna som den digitala miljön 

som ungdomarna spenderar så mycket av sin vakna tid i kan ha på dem. Därmed ställs både 
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vuxna och samhället inför nya utmaning när det kommer till att skydda ungdomar. Men vilka 

är de mest effektiva tillvägagångsätten att skydda ungdomar från risker som finns på internet? 

Även om internet och det digitala livet mer allmänt är något främmande för många vuxna så 

menar Palfrey och Glasser (2008, s 8) att lösningen på de problem som uppstår med internet 

inte behöver vara nya och avancerade. Det handlar snarare om att lösningen på problem är det 

samma som det alltid varit. Nämligen engagerade vuxna, bra utbildning och sunt förnuft.  

 

3.2 Sonia Livingstone  
Sonia Livingstone är verksam vid Institutionen för media och kommunikation vid London 

School of Economics och Political Science. I boken Children and the Internet (2009), 

beskriver hon om ett komplicerad och sammansatt förhållande mellan ungdomar och internet. 

Boken tolkar ungdomar och deras dagliga användning av internet i förhållande till de 

historiska och kulturella förändringar som sker. Några av frågorna som Livingstone ger svar 

på i boken är bland annat; är internet en arena som formar ungdomars liv, får den så kallade 

”digitala generationen” nytta av nya och spännande möjligheter och är ungdomarna oroade 

inför de nya riskerna som internetanvändningen innebär? ”Every dimension of social, 

political, economic and cultural life is, to a greater or lesser extent, mediated by the internet” 

(Livingstone 2009). Oavsett i vilken utsträckning unga som vuxna personer använder sig av 

internet, så är det en arena som i olika utsträckning påverkar oss dagligen. Internet är en arena 

som påverkar och formar samhällets alla dimensioner. 

 

Media Literacy, d.v.s. förmågan att förstå hur massmedierna fungerar, hur de skapar mening 

samt hur man ska använda dem, är viktigt i dagens samhälle. Livingstone menar att det är 

speciellt viktigt för ungdomar att förstå hur massmedierna fungerar, då unga är en grupp som 

ofta utsätts för olika risker. Att använda internet uppfattas av många personer som något 

enkelt då det inte behövs särskilt mycket kunskap kring hur man exempelvis ska söka 

information på Google. Detta är även något som kan ses som en av anledningarna till varför 

ungdomar utgör en stor grupp av internetanvändare. Livingstone (2009, s 186) menar att även 

om ungdomar vet hur de ska söka information på exempelvis Google eller att skicka mail så 

är det väldigt få som egentligen vet hur man ska använda internet. Att använda internet 

handlar om att veta och vara medveten om bland annat konsekvenserna så som mobbning, 

utanförskap som ens användning innebär både för sig själv och sin omgivning. 
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Även om många ungdomar inte vet hur de ska använda medier och internet på ”rätt sätt”, så är 

det svårt att bortse från de faktumen vad internet har bidragit med till samhället. En av dessa 

saker enligt Livingstone (2009, s 121) är ett större engagemang bland ungdomar. Ett 

engagemang som avspeglar sig på många olika vis, exempelvis genom olika nätverk på 

internet där det diskuteras och organiseras. Aldrig tidigare har vi sett så många ungdomar vara 

aktiva och ge synpunkter på samhället som nu. Självklart gäller detta inte alla ungdomar, utan 

internet fungerar enbart som en effektiv mobiliserings arena för de redan intresserade 

ungdomarna (Livingstone 2009, s 129). Livet på internet varierar för ungdomar, det är en 

komplex värld som är full av olika möjligheter och risker.  

 

3.2 Elza Dunkels  
Elza Dunkels, lektor i pedagogik, verksam vid Institutionen för interaktiva medier och lärande 

vid Umeå universitet är författare till boken Vad gör unga på nätet (2012). Boken handlar om 

ungdomars internetanvändande. I boken beskriver hon bland annat ungdomars inställning till 

internet. Men även betydelsen av hur viktigt det är speciellt för vuxna och skolan och för den 

delen hela samhället att lyssna på vad ungdomar har att säga om deras internetanvändande. 

”Vill vi förstå oss på vad ungdomar gör på nätet, räcker det enbart inte att bara iaktta på 

avstånd utan det viktiga är att lyssna på ungdomarna, vad de har att säga om deras 

internetanvändande och att detta sätt i ett sammanhang” (Dunkels 2012).  

 

Enligt Dunkels (2012, s 30) är internet både lockande och skrämmande. Internet har gett oss 

en stor frihet, en frihet som gör att vi kan uttrycka tankar, kommunicera oavsett vart vi 

befinner oss, byta information med mera. Men även denna stora frihet att få uttrycka sig är 

skrämmande, då det är många som far illa av att information om dem sprids till en stor publik. 

Vidare använder Dunkels (2012, s 32-34) sig av John Sulers (2005) teori, The Online 

Dishibition Effect för att förklara de viktigaste orsakerna till att människor blir mindre osäkra 

på internet, bland annat nämner hon anonymitet, faktumet att vi slipper realtid och att jaget 

förändras. 

 

Vad ungdomar gör på internet varierar förstås, att spela spel, chatta, surfa runt på olika 

webbplatser, publicera foton utgör några av de vanligare sysslorna. Dunkels (2012, s 48) 

menar att internet gjort det lättare för unga att sprida material, på gott och ont. Lika lätt som 

det är att publicera något på internet, precis lika lätt är det för någon annan att ta del av det 

publicerade materialet genom att spara materialet på sin dator för att sedan använda detta i ett 
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annat syfte. Dessutom finns det webbsidor som sparar information om deras användare på 

sina servrar, där kan information om användarna ligga kvar i flera år eller för alltid. Allt detta 

visar att man har en väldigt liten kontroll om ens någon över materialet, informationen man 

väljer att publicera på internet. Det intressanta är varför ungdomar tycker att det är så 

lockande att publicera material om sig själva på internet? Dunkels (2012, s 51) menar att detta 

är något som kan förklaras med den identitetsutveckling som ungdomar går igenom under de 

åldrar som publicering verkar vara som mest intressant.  

 

Genomgående beskriver Dunkels (2012, s 102) det hon ser som en kunskapsklyfta mellan 

unga och vuxna. Klyftorna finns på olika nivåer, i hemmet, i skolan och i samhället. En sådan 

klyfta är synen på risker med internet. Hon skriver följande, ”det finns en tradition att 

begränsa barns och ungas frihet, som väldigt sällan problematiseras. Denna 

frihetsbegränsning görs med vällovligt syfte, nämligen att skydda unga, mindre kompetenta 

medborgare, men jag tror att det är av största vikt att vi aktivt arbetar för att förskjuta 

perspektivet och funderar över om vi kan tänka annorlunda” (Dunkels 2012, s 102). Det hon 

menar är bland annat att vuxna måste ändra sin syn när det kommer till att ge lösningar på 

problem som presenteras fokuserar på offret och att potentiella offer ska ändra sitt beteende. 

Istället borde man fokusera på dem som har makten. Ungdomar och vuxna har olika typer av 

kunskap. Vuxna har mer kunskap och erfarenhet om livet, medan ungdomarna har mer 

kunskap om den digitala världen. Därmed behöver de båda grupperna ta del av varandras 

kunskaper för att bidra till en mer positiv utveckling kring den digitala världen som gynnar 

både parterna.  
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4. Metod och material  
I detta kapitel presenteras val av metod för datainsamling, vilka grunder urvalet gjordes samt 

hur undersökningen har genomförts. Till en början redovisas forskningsmetod och urval med 

rekrytering. Därefter kommer intervjuguiden och dess material. Genomförande, metodkritik, 

forskningsetiska överväganden och analysmodell avslutar kapitlet.  

 

4.1 Forskningsmetod   
För att besvara uppsatsens frågeställning användes kvalitativa samtalsintervjuer. Enligt Holme 

och Solvang (1997, s 79) så har den kvalitativa metoden sin styrka i att visa en ”helhetsbild” 

som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Valet av 

samtalsintervjun föreföll sig naturligt då man genom en informantundersökning får en 

”helhetsbild” av intervjupersonens levda vardagsvärld, därmed en förstahands beskrivning av 

hur verkligheten ser ut (Kvale 2009, s 44). Samtalsintervjun har olika användningsområden 

varav ett av dessa områden är när man vill veta mer om hur människor själva uppfattar sin 

omvärld. Därmed är metod särskilt tacksam när undersökningens syfte är att ta reda på hur 

intervjudeltagarna själv upplever sin omvärld och tanken med denna uppsats är just att ta reda 

på vilka implikationer har ungdomars internetanvändande för dem själva i relation till 

föräldrar och skolan (Esaiasson 2012, s 252-253). Att använda sig av samtalsintervjun har 

försett mig med hjälpmedel att analysera det sätt på vilket de tillfrågade uppfattar händelser 

och relationer samt de skäl som de anger för sina uppfattningar. Det insamlade materialet är 

grund för analysen som tillsammans med lämpliga metoder primärt kommer att användas för 

att besvara uppsatsens syfte. 

 

4.2 Urval av intervjupersoner och rekrytering 
Urvalet av undersökningspersoner är enligt May (2001, s 121) en avgörande del av 

undersökningen. Valet av undersökningspersonerna har skett genom strategiskt urval vilket 

innebär att man väljer ut dem som ska ingå i undersökningen utifrån en rad kända egenskaper. 

Huvud kriterierna var att personerna i fråga var ungdomar som använder sig av internet och är 

myndiga. Kriteriet myndig var avgörande för att denna aspekt underlättade undersökningens 

praktiska genomförande, då ungdomarna själva kunde tacka ja till deltagande utan att behöva 

fråga tillåtelse av föräldrar. Samtliga intervjudeltagare var från en enda gymnasieskola i 

Västra Götaland, även detta för att underlättade undersökningens praktiska genomförande. 
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Det har funnits en hel del svårighet kring rekrytering av intervjudeltagare, framförallt för att 

ungdomarna inte fått bli intervjuade under schemalagt tid, mer om detta i kapitel 4.5 

metodkritik. Rekryteringen av intervjudeltagarna skedde bland vänners och bekantas syskons 

och syskonens vänner. Personerna fick känna varandra sedan tidigare. Intervjudeltagarna 

valdes ut efter faktorer som ålder, kön och att de använde internet. Kontakt togs med 6 

personer, hälften tjejer och hälften pojkar som var i åldrarna 18-19 år. 

 

Rekrytering i tre fall skedde genom telefonsamtal. Under samtalet skedde både en 

presentation av forskaren, undersökningen och om personen i fråga tackat ja till 

intervjudeltagande bestämdes det också tid och plats för intervjun under samtalet. 

Rekryteringen i de tre andra fallen skedde genom fråga några av vännerna till de tre första 

intervjupersonerna efter de inledande intervjuerna. Även i detta fall skedde både en 

presentation av forskaren, undersökningen och om personen i fråga tackat ja till 

intervjudeltagande bestämdes det även tid och plats för intervjun under samtalet. Om 

personerna svarade ja, lämnades ytterligare information via mail till samtliga 

intervjupersonerna som innehöll en presentation av forskaren, undersökningen, detta gjordes 

dels för att vara extra tydlig men också för att förbereda personerna i fråga inför deras 

intervju.  

   

4.3 Intervjuguide och material 
Intervjuerna har haft en semistrukturerad form för att den till skillnad från andra 

intervjuformer ger intervjuaren större frihet att fördjupa svaren (May, 2001 s 150). Detta 

genom att personen som intervjuas styrs så lite som möjligt av forskarens syfte, vilket ger den 

tillfrågade möjligheten att besvara frågorna i egna termer. Vid samtalsintervjuerna användes 

en semistrukturerad intervjuguide. Enligt May (2001 s 151) syftar guiden till att möjliggöra en 

diskussion i önskad riktning, för att generera resultat som vid vidare bearbetning och 

applicering av teorier kan besvara forskarfrågan. Vidare menar May (2001) att ställa rätta 

frågor är nyckel till att uppfylla det som är ens syfte med uppsatsen. Det är viktigt att undvika 

standardiserade frågeformulär för att styrningen från forskaren sida ska vara så liten som 

möjlig.  

 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna är uppdelad i tre frågekategorier, 

uppvärmningsfrågor, tematiska frågor och uppföljningsfrågor (se bilaga 1). För kategorierna 

uppvärmningsfrågor och tematiska frågor finns det specificerade frågor. Avsikten har varit att 
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formulera frågor som är enkla att förstå, korta och att frågorna ska vara något övergripande. 

Anledningen till varför frågorna ska vara utformade något mer övergripande är för att 

deltagarna ska få större utrymme och frihet till att förklara sig så att han/hon inte ska behöva 

känna sig styrd av forskarens frågor. Men även för att det blir enklare för forskaren att ställa 

följdfrågor under intervjuns gång vilket ger ytterligare data. Frågorna anpassades till 

målgruppen på så sätt att det användes ett språk som ligger på de utvaldas nivå, befriade från 

akademisk jargong, korta och lätta att förstå. Intervjudeltagarna fick alla samma frågor, den 

enda skillnaden var i antalet följdfrågor och typen av följdfrågor. Variationen i följdfrågorna 

är dock minimal.  

 

4.4 Genomförande  
Samtliga intervjuer genomfördes efter den schemalagda lektionstiden för de tillfrågade. 

Intervjuerna ägde rum i två olika grupprum på gymnasieskolan där intervjupersonerna 

studerar. Längden på intervjuerna varierade mellan 20-30 minuter per person. Alla fick tid 

och möjlighet att svara på frågorna, utan att känna sig pressade att få fram några svar. Under 

intervjuerna gjordes det ljudupptagning för transkription och inga anteckningar gjordes under 

intervjun. Som ovan nämnt informerades deltagarna innan intervjun med övergripande 

information om undersökningens syfte, deltagarna påmindes även om att endast kön, ålder 

kommer nämnas i uppsatsen och deltagarnas svar kommer att sammanställas och enstaka 

anonyma citat redovisas. Deltagarna gav även tillåtelse till att ljudupptagning görs och de blev 

även informerade att de är fira att avbryta intervjun närhelst de känner för det.  Samtliga 

intervjuer genomfördes sedan efter intervjuguiden, där uppvärmningsfrågorna ställdes först 

följt av tematiska frågor och uppföljningsfrågor. Efter de genomförda intervjuerna 

transkriberades intervjuerna för de svar som var relevanta för denna uppsats.  

 

4.5 Metodkritik  
Den kvalitativa metoden har både fördelar och nackdelar. Som redan nämnts i kapitel 4.1 

forskningsmetod, så är metoden tacksam då forskaren genom samtal direkt får informantens 

personliga upplevelse och dessutom finns det den direkta möjligheten till att ställa följdfrågor. 

Metoden ger därmed en förstahansdbeskrivning av hur verkligheten ser ut. För att resultatet 

av forskningen ska kunna vara representativ krävs det att det insamlade materialet är stort.  

 

Antalet intervjudeltagare i denna undersökning är av minsta laget, något som resulterat i att 
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det insamlade materialet är för svagt för att man ska kunna göra generaliseringar. Det har 

funnits en del svårighet kring rekryteringen av intervjudeltagare. Främsta orsaken till detta är 

dels avsaknad av samarbetsvilja från skolorna som blivit tillfrågade. Det har tagits kontakt 

med gymnasieskolor och elevråd i Uppsala angående intervjuer. Det har besökts flera skolor 

och i några fall blev jag nekad intervju med motiveringen att intervjuerna inte fick ta 

elevernas schemalagda lektionstid, något jag har förståelse för. I andra fall bad skolorna om 

att jag skulle kontakta dem via mail och att de skulle återkomma med ett svar något som inte 

gjordes i några fall. Eftersom eleverna inte kunde bli intervjuade under den schemalagda 

lektionstiden, så bestämde att kontakta elevråden på två av gymnasieskolorna, dock utan 

resultat. Med anledning av svårigheterna att hitta intervjudeltagare blev jag tvungen att 

intervjua personer som sedan innan är bekanta. Detta har påverkat utgången av resultatet, men 

deltagare har behandlats precis likadant som deltagarna som inte kändes sedan innan.   

 

Intervjudeltagarna är en enhetlig grupp, där köns, åldersspridningen är homogen och 

deltagarna kommer från en enda gymnasieskola. Allt detta skulle kunna vara ett problem med 

att generalisera resultaten av denna undersökning till andra grupper av ungdomar. Det kan till 

exempel tänkas att ungdomar i olika åldrar och med olika bakgrund värderar olika deras 

internetanvändning och därmed har olika beteende kring deras användning. Utifrån 

uppsatsens syfte är skillnaderna inte relevanta, utan fungerar för att uppfylla syftet med denna 

uppsats. Resultatet i denna uppsats har inte som ambition att användas som representativa, här 

är det de 6 intervjudeltagarnas uppfattningar och tankar som är centralt.   

 

En annan central dimension i det fältarbete som utgörs av samtalsintervjuer är den sociala. 

Som tidigare nämnts så samlar forskaren in material genom samtal med informanten. Därmed 

är det viktigt att det finns ett bra samspel mellan forskaren och informanten för de roller som 

antas i intervjusituationen kan påverka resultatet.  

 

En annan brist i denna undersökning som kan ha påverkat resultatet är avsaknad av en 

förstudie. Innan undersökningen genomfördes skedde inte någon förstudie för att se om några 

av de frågor som var tilltänka för intervjuerna borde omformulerats eller tas bort helt eller om 

det fanns några andra oklarheter som kunde förbättrats inför intervjuerna. En förstudie hade 

kunnat på så sätt bidra till en ännu bättre undersökning, då eventuella brister i 

intervjufrågorna hade upptäckts och kunnat ändras.  
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4.6 Forskningsetik  
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är enligt  

Vetenskapsrådet (2013) fyra allmänna huvudkrav på forskning som forskare ska ta hänsyn 

till. Informationskravet innebär bland annat att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. De som deltagit del i denna undersökning 

har fått både muntlig och skriftlig information om vad undersökningen kommer beröra och att 

syftet varit att erhålla kunskap utifrån informanternas egna berättelser.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke. Deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma om de vill vara med i undersökningen eller inte. 

Deltagarna i denna undersökning har gjort det på frivillig basis, ingen har blivit tvingad att 

delta och de själva har fått bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. Jag har 

alltså fått allas samtycke att delta i denna undersökning.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga anonymitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Jag har varit tydlig med att alla svar, skolan och 

personerna i fråga kommer vara anonyma och att uppgifterna kommer bara förvaras av mig.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Jag själv är medveten och det har även förklarats för informanterna att 

uppgifterna som jag tagit del av endast kommer att användas i forskningssyfte och inte 

kommer utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.   

 
4.6.1 Validitet  
Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie där det intervjuats 6 gymnasieelever. Det som 

kan sänka undersökningens validitet är framförallt att det har varit för få intervjudeltagare 

men även att deltagarna har varit en enhetlig grupp, från en enda skola. Men inom ramen för 

denna uppsats syfte så kan detta anses vara tillräckligt. Eftersom tiden är begränsad för att 

skriva uppsats valdes därmed intervjudeltagare från en enda skola. Allt detta leder till det 

därmed är svårt att dra några generaliseringar. Det krävs en mycket större studie för att kunna 

börja dra generaliseringar för att skapa en uppfattning som stämmer in på ungdomar mer 

generellt.  
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4.6.2 Reliabilitet  
Reliabilitet enligt Esaiasson (2012, s 57) innebär att undersökningen ska vara utformad så att 

vem som helst skulle kunna genomföra samma studie och få samma resultat. Detta har säkrats 

dels genom att det används en intervjuguide och att det ställts samma frågor till samtliga 

intervjudeltagare. Samtliga intervjuer bandades för att säkerställa att inget skulle förbises av 

det som sägs och en annan fördel är att man kan återkomma flera gånger till det som sades 

under intervjun. Efter de genomförda intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer för de 

svar som var relevanta för denna uppsats. Orsaken till att intervjuerna inte transkriberades i 

sin helhet är för att det mest intresserad är svaret på frågorna och inte i vilket sammanhang 

och hur intervjupersonen kommer fram till sina svar. 

 

4.7 Analysmodell  
Undersökningens intervjuer har handlat om tre olika teman. Det första temat är Publicering. 

Temat ger en övergripande inblick i intervjupersonernas allmänna uppfattning om bland annat 

internet och synen på att publicera material. Följande frågor anknyter till temat; vad tycker du 

om internet, varför publicerar du material på internet, ska man tänka på vad man publicerar på 

internet?  

 

Tema två är Föräldrar, Skolan, och alla andra. Kapitlet ger en närmare inblick i hur bland 

annat intervjupersonerna tolkar rollen som deras sociala omgivning påverkar i deras 

internetanvändande. Följande frågor anknyter till temat; Vems ansvar är det att 

uppmärksamma ungdomar kring publicering av material och internetanvändning generellt, har 

föräldrar/skolan eller någon annan uppmärksammat dig om konsekvenserna av att publicera 

material på internet, hur är föräldrarnas syn och åsikt om det du publicerar på internet?  

 

Tredje temat är Internet. Temat ger framförallt en närmare inblick i hur ungdomarna tänker 

dels kring hur internet kommit att forma deras liv och vilka eventuella risker de ser med att 

publicera material på internet. De övergripande frågor som ligger till grund för temat är, på 

vilket sätt skulle du säga att internet format ditt liv, ser du dig själv som en person som kan 

internet och vad associerar du risker på internet med? 
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5. Resultat 

I detta kapitel redogörs för intervjuerna och resultatet av undersökningen. Fokusen ligger på 

tre huvudteman; 1-Publicering, 2-Föräldrar, Skolan, och alla andra, 3-Internet. I varje tema 

redovisas både pojkarnas och tjejernas resultat. Det ska tillägas att det inte sker någon 

uppdelning mellan könen i vilken ordning som resultatet presenteras. Resultatet presenteras 

genomgående i löpande text. Citattecken har använts när intervjudeltagarna själva 

kommenterat något i sina svar. Samtliga intervjudeltagarna presenteras med en bokstav, A, B, 

C och Å, Ä, Ö  

 

5.1 Publicering 
5.1.1 Vad tycker du om internet? 
Samtliga deltagare svarade att internet för dem är något positivt. Positiv inte bara i ett enda 

avseende utan i flera olika. Det som lyfts fram som det mest positiva med internet är 

möjligheten till olika former av kommunikation, utbytte av information. Intervjupersonen (A) 

uttrycker det på följande sätt, ”allting blir så mycket enklare och lättillgängligare med 

internet”. Det som deltagaren (A) syftar på är bland annat det som intervjupersonen (Ö) 

uttrycker, ”genom att surfa runt på internet kan jag få reda på information om olika saker, jag 

kan kommunicera med vänner, köpa kläder, musik och andra saker. Internet erbjuder allt”. 

Även om ungdomarna är överens om att internet är något positivt och ser dess fördelar i 

princip på samma sätt, så är de alla även väldigt lika i sin syn på de olika nackdelarna som 

internet användande innebär. Den vanligaste nackdelen som ungdomarna ser med internet har 

göra med förtroende frågan. Utmärkande för samtliga i gruppen är att de menar att de inte kan 

lita på allt material som finns tillgängligt på internet och att de även känner viss oro för att 

materialet som de publicerar kommer att hamna i fel händer. Intervjudeltagaren (Ö) uttrycker 

det på följande sätt, ”man kan bli lurad, man kan inte lita på allt som skrivs och ibland även 

på vissa människor, allting kan på ett eller annat sätt komma fram”. Intervjudeltagaren (C), 

(Ä) och (Å) upplever även internets större nackdelar som är kopplade till anonymitet, 

spioneri, frågan om offentlighet och privathet samt mobbning. Intervjudeltagaren (Å) 

uttrycker följande, ”mobbning över nätet är en annan typ av mobbning, det kan ske både 

hemma och i skolan”. Genomgående mönstret bland deltagarna är att ungdomarna ser och 

förstår både de positiva och negativa sidorna med internet.   
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5.1.2 Varför publicerar du material på internet?  
När frågan ställdes under intervjuerna, så var intervjudeltagarnas första reaktion likartade.  

Utmärkande reaktionen för samtliga deltagare var, “oj det har jag inte tänkt på”. Detta är 

något som inte är helt förvånande, då de flesta ungdomar publicerar dagligen material på 

internet och ser detta således som en självklarhet. Därmed är det inget märkvärdigt att de inte 

funderar över varför de publicerar, utan man bara gör det. Majoriteten av intervjudeltagarna är 

överens om att de inte riktigt visste varför de publicerade material på internet. 

Intervjudeltagare (C) uttrycker det på följande sätt, ”egentligen så vet jag inte varför, det finns 

nog ingen direkt anledning ska jag vara helt ärlig så gör jag nog det för att andra i mitt 

umgänge gör det”. En intressant iakttagelse från citatet är att personen i fråga publicerar 

material för att andra i dennes umgänge gör det. Detta är intervjudeltagare (C) inte ensam om. 

Intervjudeltagare (Å) beskriver det följande, ” jag gör det för att alla andra gör det, det skulle 

både kännas konstigt och nästan bli jobbigt att inte vara en del av det liksom”.  

 

Efter vidare samtal om varför man publicerar material på internet, svarade fem av de sex 

intervjudeltagare att publicering ger dem en form av frihet. Att kunna publicera material, är 

ett sätt att kunna uttrycka sig. Intervjudeltagare (B) uttrycker det följande, ”det är kul att få 

göra min röst hörd”. Att komma till uttryck och få göra sin åsikt hörd är centralt och viktigt 

för ungdomar. Intervjupersonen (Å) uttrycker det på följande vis, ”ett slags uttryck, antingen 

ett uttryck för det jag känner eller ett inlägg i debatten, mer personligt i för sig men endå en 

röst som kommer ut”. Att kunna dela med sig av sitt material och att få kommentaren är en 

annan aspekt kring varför man väljer att publicera material på internet. Intervjudeltagare (C) 

uttrycker sig följande, ”när det är något man skapar exempelvis via PhotoShop så är det kul 

att dela med sig av detta till sina vänner och på så sätt få kommentaren från vännerna”. Även 

deltagarna (A) och (Ö) svarade ungefär på samma sätt. Därmed råder ingen tvekan om att 

ungdomarna inte i någon större utsträckning resonerar kring varför man publicerar material på 

internet. När man sedermera gör det så är det genomgående mönstret att man dels gör det för 

att publicering innebär en form av frihet. En frihet för att kunna uttrycka sig och göra sin röst 

hörd men även för att bland annat dela med sig av det man skapar så som foton, texter.    

 

5.1.3 Ska man tänka på vad man publicerar på internet? 
Samtliga intervjudeltagare är eniga om att de är viktigt att tänka på vad man väljer att 

publicera på internet. Däremot så råder de skillnader i vad det är man ska tänka på. 

Intervjudeltagarna (C) och (Ä) betonar att det är viktigt att man ska stå för det man väljer att 
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publicera. Deltagaren (C) uttrycker sig på följande sätt, ”man bör tänka som så att det man 

publicerar måste man kunna stå för. Fast jag tror att det är många som inte tänker så, man kan 

ju enkelt komma undan det man skriver”. Det intressanta är det personer antyder, nämligen att 

det finns en utväg för människor som inte vill stå för det som publiceras. En utväg som dels 

grundar sig i att internet är en stor arena, vilket gör det möjligt för personer att komma undan 

ansvar som publicering av material innebär. Majoriteten av intervjudeltagarna är medvetna 

om att det man väljer att publicera blir tillgänglig för en större publik. En publik som de kan i 

en väldigt liten uträckning påverka. Intervjudeltagare (C) uttrycker sig på följande sätt, ”så 

fort man laddar upp någonting på nätet, måste man vara medveten om att materialet, bilden, 

texten kan vara i händer på andra människor”. Intervjudeltagare (Ö) menar att även om det är 

viktigt och tänka sig för vad som publicerar så är detta något som med tiden kommer lägga 

mindre vikt vid, ” jag tror att många tycker att man bör tänka på vad man publicerar, men att 

efter ett tag så kan man glömma konsekvenserna av det man väljer att publicera”. Resultatet 

visar en tydlig medvetenhet att det dels är viktigt att tänka på vad man väljer att publicera på 

internet, och att det publicerade materialet kan komma på något vis påverka personerna 

bakom publiceringen.  

 

Intervjudeltagare (Ä) tycker att det är viktigt att tänka på att det finns en gräns mellan det som 

är privat och offentligt. Det intressanta är att personen uttrycker en form av osäkerhet, ”jag 

tycker att man bör tänka på att det finns en gräns mellan sådant som man inte vill att andra 

ska ta del av och sådant som man inte har något emot att andra får ta del av. Men det kan vara 

svårt att veta vart gränsen går för det som är privat och offentligt ”. Det citatet beskriver, är 

högst intressant och viktig fråga. Var gränser går för det som är privat respektive offentligt på 

internet är i väldigt många situationer svårt att avgöra då i många fall gränser förflyttats och 

kan vara svåra att förtydliga. Samtidigt så bevisar citatet att det finns en medvetenhet från 

ungdomarna, att frågan om vad som är privat och offentligt påverkar tankegången kring vad 

det är man ska tänka på när man publicerar material på internet.  

 

5.2 Föräldrar, skolan och alla andra 
5.2.1 Vems ansvar är det att uppmärksamma ungdomar?  
Utmärkande för merparten av intervjudeltagare är att de tycker det främsta ansvaret för vem 

som ska uppmärksamma dem om vad man ska tänka på när man surfar och publicerar materia 

på internet ligger hos föräldrar och skolan. Däremot det som skiljer dessa åt är på vilket sätt 

som föräldrarna respektive skolan ska gå tillväga. Intervjudeltagare (A) uttrycker sig på 
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följande sätt, ”det är i skolan som jag ska lära mig nya saker, sen tycker jag att föräldrarna har 

ett visst ansvar för att visa sitt intresse för det jag håller på med. Även om de inte kan datorer 

så måste de visa ett intresse”. Att visa ett intresse och att kunna uppmärksamma ungdomar på 

eventuella risker med internet är förvisso två olika saker. Det som uttrycks i citatet, nämligen 

att föräldrarna måste visa sitt intresse för internet är ett viktigt element för att så småningom 

kunna uppmärksamma ungdomarna om vad de ska tänka på vid när man surfar och publicerar 

material på internet. Även intervjudeltagare (Å) är inne på samma spår, ”dels är det 

föräldrarnas ansvar men samtidigt kan det vara svårt för föräldrar att veta hur de ska gå 

tillväga, då det inte är säkert att de själva kan allt. Därför tycker jag att det kan vara bra att 

ungdomarna redan i tidig ålder i skolan får lära sig mer om internet”. Även om majoriteten av 

intervjudeltagarna tycker att ansvaret för att uppmärksamma ungdomarna om internet ligger 

hos skolan så förutsätter det att skolan och lärarna vet hur och vad de ska uppmärksamma. 

Men detta är något som nödvändigtvis inte behöver vara så särskilt komplicerat. 

Intervjudeltagare (C) uttrycker sig följande, ”exempelvis så tycker jag att lärarna kan visa vart 

de har hämtat sina bilder när de redovisar något. De kan förklara vad man ska tänka på när 

man hämtar bilder från nätet, helt enkelt visar vägen för oss vad som är det viktigaste att tänka 

på”.  

 

Intervjudeltagare (Å) tycker att även om föräldrarna och skolan skulle uppmärksamma 

ungdomar om vad de ska tänka på när man surfar och publicerar material på internet så skulle 

detta nödvändigtvis inte hjälpa, utan det snarare handlar om att ansvaret ligger hon varje 

enskilt person. Intervjudeltagare (Å) uttrycker sig på följande, ” de flesta idag delar med sig 

av allting på internet, jag tror att det inte skulle spelar någon större roll för vad föräldrarna 

eller skolan säger. Jag tycker att det är ens eget ansvar att ta reda på vad som kan bli 

konsekvenserna av det man gör på internet”. Deltagarens svar är intressanta utifrån flera olika 

aspekter. Dels antyds att föräldrarna och skolan inte nödvändigtvis behöver ansvara för att 

uppmärksamma ungdomarna om internet. Det handlar mer om eget ansvar då föräldrarna och 

skolan inte publicerar material åt ungdomarna eller surfar runt på internet, utan ungdomarna 

gör det själva och därför blir det ens eget ansvar att ta reda på vad som kan bli 

konsekvenserna. Även om ungdomarna surfar runt och publicerar material på de olika sociala 

medierna, så menar intervjudeltagare (C) att det enbart inte är ungdomarnas eget ansvar att ta 

reda på vad som kan bli konsekvenserna av att surfa på internet. Utan sociala medierna bär 

även ett visst ansvar, då det där som det oftast publiceras något, ”man kan ju också tycka att 

Facebook ska ta ett ansvar. Istället för att de bara skriver massa saker i olika dokument som 
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man aldrig läser så skulle de kunna uppmärksamma sina användare på ett mer effektivt sätt”. I 

slutändan så är det mest utmärkande för gruppen att ungdomarna tycker att hela ens 

omgivning inklusive dem själva, på ett eller annat sätt bär ansvaret för att uppmärksamma 

dem om vad man ska tänka på vid när man surfar och publicerar materia på Internet.  

 

5.2.2 Har föräldrar, skolan eller någon annan uppmärksammat dig om 
konsekvenserna av att publicera material på internet? 

Samtliga intervjudeltagare svarade att både föräldrarna, skolan, kompisar uppmärksammat 

dem kring internet och konsekvenserna av att bland annat publicera material. Dock är detta 

något som sker i olika utsträckning, genomgående uppfattar intervjudeltagarna att detta sker i 

en liten omfattning. Majoriteten av intervjudeltagarna svarar att det är dels genom att prata 

med kompisar eller genom deras egen internetanvändning som de kommit att bli medvetna av 

konsekvenserna av internetanvändning. Intervjupersonen (C) uttrycker sig på följande sätt, 

”nästan ingenting har föräldrar eller skolan uppmärksammat mig om verken 

internetanvändning och konsekvenserna av det. Det är mer bland kompisar som vi pratar om 

vad man får göra och inte får göra. Man har hört historier om hur det gått för andra, och då 

försöker man tänka på att undvika det andra gjort som inte har varit så bra”. Anledningen till 

varför det kommit att bli så som citatet beskriver beror på flera olika bakomliggande faktorer. 

Att ungdomarna diskuterar internetanvändning mellan varandra är självklart något väldigt 

positivt. Men avsaknaden av vuxennärvaro är både oroande och märklig med tanke på att 

internet är en arena utan någon större reglering.  

 

Intervjudeltagare (Å) uttrycker sig på följande sätt, ”föräldrarna är flera generationer äldre, 

visst de kan surfa runt på internet men det kan inget mer”. Även intervjupersonen (Ä) är inne 

på samma spår, ”mina föräldrar bryr sig inte något om internet, det kan surfa men inte mer än 

det. Jag har förståelse för det, de är äldre och använder internet sällan så därför är det inte 

särskilt förvånande att det inte vet mycket om internet”. Faktorer som ålder, avsaknad av 

kunskap och intresse från föräldrarna utgör tre av grunderna enligt ungdomarna till varför 

föräldrarna inte uppmärksammar ungdomarna om internetanvändning. Intervjudeltagare (A) 

däremot har blivit uppmärksammad flera gånger av sina föräldrar om internetanvändning. 

Personen är väl medveten om att det man gör på nätet kan få negativa konsekvenser, 

”föräldrarna har flera gånger påpekat att det är viktigt att jag ska tänka på att jag är noga med 

att lämna ut mina personuppgifter och att jag tänker på vilka bilder jag laddar upp och vad jag 

skriver.” 
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Uppmärksamheten kring internetanvändning från skolan är enligt intervjudeltagarna 

genomgående liten. Intervjudeltagare (C) uttrycker sig på följande sätt, ”vi hade lite 

genomgång i datakunskap under första året, där gick läraren genom att man inte kan ladda ner 

bilder hur som helst och ändvända dessa hur som helst”. När man sedan frågar 

intervjudeltagarna vad de tycker att lärarna ska gå genom, uttrycker intervjudeltagare (C) 

följande, ”det är väldigt lite information om exempelvis hur de olika sociala medierna 

fungerar och vad man ska tänka på både när man laddar upp material och tar del av 

information”. Det framgår tydligt att även om skolan uppmärksammar en del av 

internetanvändningen så är detta bara en liten del av det hela. Att uppmärksamma allt är 

självklart en omöjlighet, men det viktiga blir att uppmärksamma så mycket som möjligt. 

 

5.2.3 Hur är föräldrarnas syn på det du publicerar? 

Föräldrarnas roll i ungdomarnas Internetanvändande är enligt intervjupersonerna minimal. På 

frågan om ifall deras föräldrar vet vad de gör på Internet svarade merparten av 

intervjudeltagarna att deras föräldrar inte har någon större koll. Intervjupersonen (J) uttrycker 

sig på följande sätt, ”jag är nästan säker på att mina föräldrar inte har någon som helst koll på 

vad jag gör på Internet. Jag tror att de inte har tid eller lust att bry sig om vad jag gör”.  Det 

intressanta i citatet är att intervjudeltagare tolkar som avsaknaden av föräldrarnas närvaro 

bero dels på för att de inte har tid och saknar intresse. Något som är både oroande och 

märkligt. Varför så är fallet med föräldrarna är svårt att säga och kan därför enbart spekuleras 

runt. En anledning till detta skulle kunna vara avsaknad av kunskap. Intervjupersonen (Ö) 

uttrycker sig på följande sätt, ”föräldrarna säger inte så mycket om vad jag gör eller vad jag 

inte får göra. Men exempelvis så har min mamma ett Instagram-konto, bara för att följa mig 

och min bror, men hon har inga åsikter om det jag väljer att publicera och så.” Även i detta 

fall så har föräldern inga synpunkter runt barnets internetanvändning. I det här fallet så kan 

detta bero på för att förälderns inte har några synpunkter då de är tillfreds med barnets 

internetanvändning, för att de själva är en del av det. Därför är det rimligt att tolka som att 

enbart föräldrarnas närvaro på exempelvis samma sociala medier kan ses som avgörande för 

att påverka ungdomarnas internetanvändande. intervjudeltagare (A) uttrycker sig på följande 

sätt, ”båda mina föräldrar är aktiva på internet och sociala medier. Men det är inte så att de 

påpekar något om det jag publicerar, mer än att de kan gilla vissa bilder på Facebook. Sen vet 

jag att framförallt min mamma följer min Blogg också, vilket jag tycker är bara roligt”. I detta 

fall så vet vi sens tidigare (se kapitel 5.2.2) att intervjudeltagare (A) har blivit 
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uppmärksammad av sina föräldrar om internetanvändning. Trotts detta så är det intressanta att 

föräldrarna inte har några ytterligare synpunkter när det kommer till publicering, mer än att 

uppmärksamma barnet om att vara försiktiga med att lämna ut personuppgifter. Intrycket är 

att föräldrarna nästan känner sig tillfreds med att enbart uppmärksamma ungdomarna om 

risker och att den övriga internetanvändningen inte angår dem på samma sätt. Genomgående 

mönstret är att det finns en kunskapsklyfta mellan unga och vuxna. En klyfta som innebär att 

vuxna och unga har olika typer av kunskap om internet, något som bland annat innebär olika 

syn på internetanvändning generellt. 

 
5.3 Internet 
5.3.1 På vilket sätt skulle du säga att internet format ditt liv? 
Genomgående mönstret under intervjuer har varit att intervjudeltagarnas liv på olika vis blivit 

formade av internet. Under intervjuernas gång så har samtliga intervjudeltagare berört olika 

saker vilka jag uppfattat som betydelsefulla element för att forma deras liv. Några av de mer 

utmärkande sakerna som internet bidragit med är bland annat, mer kommunikation, läsning 

och information. Samtliga intervjudeltagare framhåller att internet är en arena som de 

använder sig av dagligen och således är det troligt att internet format deras liv på ganska så 

många sätt. Intervjudeltagare (C) uttrycker sig på följande sätt, ”eftersom internet är något jag 

använder mig av dagligen, så har det nog påverkat mig ganska så mycket. Jag tror man skulle 

behöva uppleva hur det var att leva utan internet för att på riktigt veta om hur mycket som 

internet påverkat en själv”. Det intressanta i citatet är att det är svårt att avgöra på vilket sätt 

internet kommit att forma ens liv, då det internet bidragit med ses som självklara element i 

ens vardag. Därför skulle man behöva uppleva hur det var att leva utan internet för att 

tydliggöra de olika delarna i ungdomarnas vardag som internet bidragit med i deras liv. 

 

En annan utmärkande sida av på vilket sätt internet kommit att forma ungdomars liv, är 

faktumet att de kommit bli mer aktiva i samhället. Att komma till uttryck och få sina åsikter 

hörda är något ungdomarna idag gör betydligt mer än någonsin tidigare. Detta är något som 

bidragit till att ungdomarna i en större utsträckning kommit att blir mer aktiva i resten av 

samhället. Även om ungdomarna inte intresserar sig i de olika politiska partierna idag i lika 

stor utsträckning som tidigare så är det genomgående mönstret att ungdomarna är mycket mer 

aktiva att diskutera de olika samhällsfrågorna på internet idag än tidigare. Utmärkande för 



	   31	  

intervjudeltagarna är att internet är en arena som bidragit med att öka ungdomarnas 

medvetenheter om dem själva och om den värld de lever i.     

 
5.3.2 Ser du dig själv som en person som kan internet? 
Merparten av intervjudeltagare tycker att internet är en arena som de kan bra. Vad som 

kännetecknar en person som kan internet bra är självklart en tolkningsfråga. Intervjudeltagare 

(A) uttrycker sig på följande sätt, ”svårt att säga, men jag skulle inte nödvändigtvis säga att 

jag kan allt”. Precis som intervjudeltagare (A) är inne på så är det svårt att säga om man är en 

person som kan internet. Varje person använder internet på olika sätt och i olika utsträckning. 

Därför är det troligt att det man uppfattar som tillräckligt (d.v.s. om man ser sig själv som en 

person som kan internet) varierar beroende på i vilket utsträckning man använder internet. 

Faktumet att ungdomarna är medvetna över att de inte kan allt visar båda en mognad och 

påtaglig kännedom om internet. Merparten av intervjudeltagarna berör olika frågor kring 

deras internetanvändning. Några av dess saker uppfattar jag som betydelsefulla element för att 

se sig själv som en person som kan internet bra. 

 

Intervjudeltagare (C) uttrycker sig på följande sätt, ”jag tycker att kan en hel del, jag vet en 

del om bland annat de större sociala medierna, jag har koll på de olika massmedierna och jag 

kan mer än mina föräldrar”. Det som sägs i citatet är intressant dels för att det visar 

intervjudeltagarna ser sig själva som personer som kan internet men bara den delen som de 

använder för det egna bruket. Att ha koll, veta hur man ska agera och hur man ska tänka kring 

frågor som källkritik på internet, som berör de delarna som man dagligen använder sig av är 

självklart ett steg som måste tas för att man ska kunna se sig själv som en person som kan 

internet. Att kunna en hel del om de olika sidorna som man besöker på internet räcker lång 

och är ett steg på väg mot att kunna mer. I slutändan så handlar det om att ungdomar är väll 

medvetna om var deras gräns går för det de kan om internet och det som de inte kan.  

 
5.3.3 Vad associerar du risker på internet med? 
Samtliga intervjudeltagare är väll medvetna om att internetanvändning kan innebära vissa 

risker. Naturligtvis finns det inte en enda form av risk, utan snarare finns det flera olika slag 

risker som kan drabba unga som gamla, män som kvinnor, något som samtliga 

intervjudeltagare är väl införstådda med. Vad associeras med risker är något som oftast 

varierar från person till person. I detta fall så utmärker framförallt två risker. Intervjudeltagare 

(C) uttrycker sig på följande sätt, ” att någon skulle förfalska mina personuppgifter är nog en 
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av de värsta sakerna som skulle kunna hända”. Att få sina personuppgifter förfalskade, så att 

någon annan skulle utge sig för att vara den riktiga personen är den vanligaste risken som 

ungdomarna associerar med internet. Varför ungdomarna bedömer detta som en stor risk är 

del för att de inte skulle vilja upptäcka att de exempelvis skrivit massa otrevliga, ondskefulla 

saker om andra människor, även om de inte gjort det. Sedan tidigare så vet vi bland annat att 

intervjudeltagare (B) har blivit uppmärksammad av sina föräldrar kring samma fråga. Därför 

är det tänkbart att detta dels beror på att föräldrar har lyft denna fråga och därmed har 

ungdomarna kommit att associera risker på internet med det.  

 

Den andra risken som intervjudeltagarna associerar med internet är när ens privata tillbehör 

som fotografier skulle bli tillgängliga för allmänheten. Intervjupersonen (Å) uttrycker sig på 

följande sätt, ”det värsta som skulle hända är att man en dag hittar nakenbilder på Facebook, 

eller för den delen någon annan hemsida. Att veta att man inte är ensam om att äga bilder 

skulle göra att man inte har någon kontroll över situationen, något som skulle vara väldigt 

jobbigt”. Att garantera en säkerhet för ens privata tillbehör är i många fall idag svårt. Detta 

dels för att det idag är väldigt lätt att komma åt datorers innehåll, vissa sociala medier sparar 

och även säljer vidare bilder som deras användare publicerar. Hur ungdomarna handskas med 

och skyddar sig mot de olika riskerna varierar förstås. Att vara noga med vad man väljer att 

publicera, vilka man tar kontakt med och hur man surfar runt är bara några exempel på vad 

man ska tänka för att minimera riskerna när man använder sig av internet.   
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras och tolkas resultatet som framkom genom intervjuerna i relation till 

de tidigare presenterade teorierna. Analysen syftar till att med hjälp av det teoretiska 

ramverket, förstå mönster och värderingar i undersökningen och genom dessa besvara 

frågeställningen. Analysen är uppdelad utefter de tre undersökningsteman, Publicering, 

Föräldrar skolan och alla andra och Internet.  

 

6.1 Publicering 
För generationen digital natives utgör informationsteknologi och internet som fenomen i 

mångt och mycket grunden i vardagen. En vardag som tillskillnad från vuxna skiljer sig 

mycket åt då ungdomar har ett helt naturligt förhållningssätt till den digitala världen. Ett 

förhållningssätt som innebär att skillnaderna mellan gränserna för det riktiga livet och livet på 

internet är minimala. I och med det formar ungdomarna genom publicering och upplevelser 

på internet sina identiteter, värderingar precis i lika stor utsträckning som utanför 

internetanvändningen (Palfrey & Gasser 2008, s 3).  

 

Statistiken som redogörs årligen över ungdomarnas medievanor visar att ungdomar är 

konstant uppkopplade på internet genom sina datorer, mobiler eller andra surfplattor (Findahl 

2012). Denna konstanta uppkoppling menar Palfrey och Gasser (2008, s 5) har resulterat i att 

ungdomarna inte bara upplever exempelvis vänskap annorlunda än vuxna, de också förhåller 

sig till information på olika sätt. Att ungdomarnas allmänna uppfattning kring internet är 

något positivt, är inget konstigt med tanke på att de har ett naturligt förhållningssätt till den 

digitala världen. Ungdomarnas allmänna uppfattningar om de positiva och negativa sidorna 

med internet ser påfallande likartade ut. Det som ungdomarna lyfter fram som det mest 

positiva med internet är möjligheter till olika former av kommunikation, utbytte av 

information, underhållning. När det kommer till internets olika nackdelar så framhåller 

ungdomarna framförallt förtroende frågan, anonymitet och mobbning som de mest negativa.  

 

På frågan om varför ungdomarna publicerar material på internet, svarade majoriteten av 

ungdomarna till en början att de inte riktigt visste varför. Palfrey och Gasser (2008, s 4) 

menar att eftersom bruket av internet utgör en integrerad del av vardagslivets strukturer och 

rutiner för ungdomarna. Så har detta resulterat i att ungdomarna inte ser några större 

skillnader mellan det verkliga livet och livet på internet. Därmed reflekterar de inte över 
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varför de publicerar material på internet, utan snarare så ser de publicering som en självklar 

del av deras vardag och deras internetanvändning. Värt att notera att efter vidare dialog 

svarade ungdomarna att publicering ger dem en form av frihet. En frihet för att kunna uttrycka 

sig och göra sin röst hörd men även för att bland annat dela med sig av det man skapat, foton, 

texter med mera. Enligt Dunkels (2012, s 30) är denna frihet lockande dels för att 

ungdomarna blir sina egna ”chefer”, där de kan bestämma i större utsträckning över sin 

tillvaro. Men friheten är även skrämmande då det är många som far illa av massmedierna och 

av att information om dem sprids till en stor publik. Senaste åren har vi sett ett flertal olika 

fall där ungdomar blivit offer för den stora frihet som internetanvändning innebär. Att 

nätmobbning och hat är ett stort problem i dagens samhälle är ingen nyhet utan snarare ett 

konstaterande. 

 

Samtliga intervjudeltagarna är eniga om att det är viktigt att tänka på vad man väljer att 

publicera på internet då materialet och informationen blir tillgänglig för en stor publik. Den 

främsta oron som ungdomarna ser med detta är avsaknad av kontroll över situationen. Allt 

som publiceras på internet blir tillgänglig för alla andra internetanvändare. Därmed kan inte 

personen bakom publiceringen fullt ut veta konsekvenserna och påverka utgången av på vilket 

sätt som det publicerade materialet och informationen kan komma att påverka ens liv. 

Ungdomar använder internet idag för att dela mer personlig information om sig själva än 

någonsin tidigare. Därmed blir det viktigt att bedöma var gränserna mellan det privata och 

offentliga går. Enligt Palfrey och Gasser (2008, s 53-54) är det ytterst få ungdomar som 

bedömer konsekvenserna av de uppgifter som de lämnar efter sig på internet. Något som 

resulterar i att många ungdomar får betala ett högt pris för konsekvenserna av deras 

internetanvändning. Frågan om var gränsen går för det som är offentligt och privat på internet 

kan i flera avseenden vara svårt att avgöra för den enskilda individen. Palfrey och Gasser 

(2008, s 69-70) anser att det krävs medverkan av flera aktörer, föräldrar, skolan, ungdomarna 

själva, samhället generellt för att det ska blir en klarhet i var gränserna går för det som är 

offentligt och privat på internet. Alla i ett samhälle har en roll i att lösa dessa problem som 

internetanvändningen innebär. 

 
6.2 Föräldrar, skolan och alla andra 
Som redan nämnts så har internetanvändning gjort det lättare, på gott och ont, att sprida 

information. Enligt Dunkels (2012, s 48-49) så har denna lätthet lett till bland annat att det 
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idag blivit allt svårare att avgöra skillnaden mellan ”professionellt” innehåll på internet och 

annat innehåll som i visa fall enbart används i ondskefulla syften. På frågan om vems ansvar 

ungdomarna tycker att det är att uppmärksamma dem om internet och internetanvändning, 

svarade majoriteten av ungdomarna att det främsta ansvaret bör ligga hos föräldrarna och 

skolan. Palfrey och Gasser (2008, s 100) menar att ungdomarna behöver medhjälpare för att 

hjälpa dem att förstå det nya sociala sammanhanget och för att motverka dem från skadligt 

innehåll och risker som internetanvändningen kan innebära. Medhjälpare ska i första hand 

vara föräldrarna och lärarna som genom sin närvaro på internet eller genom att prata om 

internetanvändning kan fungera som ett stöd för ungdomar.  

 

Enligt Livingstone (2009, s 49-53) är ungdomarnas kunskap om vilka möjligheter och risker 

finns med internet för den delen hela den moderna informationsteknologin betydligt mer 

omfattande i många olika avseenden än föräldrarnas och andra vuxnas kunskap. Detta är 

något som samtliga intervjudeltagare delar. Däremot så har föräldrar och andra vuxna 

betydligt mer erfarenhet och kunskap om livet. Ungdomarna är relativt okunniga om nätets 

möjligheter, exempelvis sökmöjligheter vid kunskapsinhämtande och att estimera eventuella 

risker som internetanvändning kan innebära. Palfrey och Gasser (2008, s 100) menar att även 

om föräldrarna och lärarna alltid ska vara i frontlinjen för att lära ungdomarna nya ting, 

förhindra risker i alla sammanhang oavsett tidsperiod så är detta något som inte sker idag. 

Skillnaden idag är att föräldrar och lärare oftast inte är i en stark position för att bidra med 

kunskap kring den moderna informationsteknologin. Detta eftersom de inte är lika engagerade 

eller har samma typ av kunskap som ungdomarna när det kommer till internetanvändning och 

hantera de olika mjukvaruprogrammen. Allt detta har resulterat i att det finns en 

generationsklyfta mellan ungdomar och vuxna, där de två grupperna har olika kunskap som 

ovan nämnt.   

 

Resultatet visar att ungdomarna vill att föräldrar och vuxna ska visa ett större intresse för det 

de gör på internet. Men eftersom det finns en kunskapsklyfta mellan generationerna har detta 

lett till att de har olika koppling till informationsteknologi och internet som fenomen. Enligt 

Dunkels (2012, s 64-65) måste kunskapsklyfta mellan ungdomarna och vuxna överbyggas. 

Ömsesidigt engagemang från både ungdomarna och vuxna är viktigt för att överbygga 

avståndet mellan vad de olika grupperna kan om internet och vad de vet om betydelsen av 

internetanvändningen.  
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Samtliga intervjudeltagare är överens om att både föräldrarna och skolan har i en liten 

omfattning uppmärksammat dem kring konsekvenserna av att publicera material på internet 

och om internetanvändningen. Som tidigare nämnts så är det föräldrarna och lärarna som ska i 

första hand vara ungdomarnas medhjälpare. Ungdomarna menar att det är framförallt faktorer 

som ålder, avsaknad av kunskap och intresse som ligger i grund till varför det finns 

kunskapsklyfta mellan dem och vuxna. Enligt Palfrey och Gasser (2008, s 8) så är rädslan det 

enskilt största hindret för att vuxna ska inse möjligheterna med digital teknik och för att förstå 

sig på det sätt som ungdomarna använder den.  

 

Samtidigt visar resultatet även att ungdomarna tycker att det även till vis del handlar om varje 

persons eget ansvar. De tycker att ansvaret för vem som ska uppmärksamma dem om vad man 

ska tänka på vid när man surfar och publicerar material på internet inte nödvändigtvis behöver 

enbart vara hos föräldrarna och skolan. Enligt Livingstone (2009, s 186) tolkar ungdomarna 

rollen som deras sociala omgivning påverkar i deras internetanvändande på olika sätt och 

därför i slutändan är det ungdomarnas hela omgivnings inklusive dem själva som på ett eller 

annat sätt bär ansvaret för att uppmärksamma dem om internet och internetanvändning.  

 

Dunkels (2012, s 102) anser för att vuxna ska i en större utsträckning visa mer närvaro på 

internet och kring ungdomarnas internetanvändning krävs det ett större engagemang från 

föräldrarnas. Men det är precis lika viktigt att ungdomarna är öppna och villiga att hjälpa 

föräldrarna och andra vuxna med kunskap om de olika delar som de kan om digitala 

teknikerna, internet och internetanvändning. Enligt Dunkels (2012, s 103) måste skolan vara 

den perfekta aktören om samhället menar allvar med att öka kunskapen om och respekten för 

ungas internetanvändning. 

 

När det kommer till hur föräldrar ser på det ungdomarna publicerar, är samtliga ungdomarna 

överens om att föräldrarna inte har någon större koll på dels materialet som publiceras eller 

för den delen hur deras internetanvändande ser ut. Enligt Dunkels (2012, s 110) är detta något 

som kan förklaras med att internet som medium är mycket mer privatare än exempelvis tv:n. 

Därför är det många vuxna som känner sig osäkra och maktlösa när de funderar på ungdomar 

och internet. Vidare menar Dunkels (2012) att för de vuxna kan det kännas som om 

ungdomarna befinner sig i en helt annan värld än de vuxna och därmed har de vuxna svårt att 

hitta in till samtal, både med ungdomarna och även med varandra. Resultatet visade även att 

några ungdomar har föräldrar som själva är aktiva på samma mötesplatser Instagram, 
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Facebook som deras barn. Som jag redan tidigare varit inne på i kapitel 5.2.3 så är det 

tänkbart att tro att föräldrar som är aktiva på samma mötesplatser som deras barn inte har 

några synpunkter då de är tillfreds med barnens internetanvändning eftersom de själva är en 

del av det.  

 

Genomgående är det intressanta att föräldrarna inte har några särskilda synpunkter när det 

kommer till publicering, mer än att uppmärksamma barnet om att vara försiktiga med att 

lämna ut personuppgifter med mera. Intrycket är att föräldrarna känner sig tillfreds med att 

enbart uppmärksamma ungdomarna om risker och att den övriga internetanvändningen inte 

angår dem på samma sätt. Dunkels (2012, s 110) anser att föräldrarna verkar tro att det som 

verkar vara lösningen på problem med ungdomars internetanvändning handlar mer om att 

hitta en väg att slippa prata om problemet snarare än att hitta en lösning. Samtidigt visade sig 

att ungdomar oftast genom deras kompisar blir uppmärksammade om konsekvenserna av 

internetanvändningen. Enligt Livingstone (2009, s 51-52) beror detta delvis på för att 

ungdomarna använder sig av samma sociala medier och har gemensamma intressen och 

därför diskuterar de med varandra i en större utsträckning om deras gemensamma 

internetanvändning, än de gör med sina föräldrar eller andra vuxna. 

 

6.3 Internet 
Dagens informationsteknologi och internet som fenomen har på olika sätt format människor 

liv. För de vuxna har ändringen inneburit en livsstil där de blivit tvungna att anpassa sig till 

internet och det digitala livet, medan för ungdomarna utgör tillvaron av det motsatta.  

Samtliga intervjudeltagare är överens om att internet och internetanvändningen format deras 

liv på ganska så många olika sätt. Ungdomarna menar att internetanvändningen formar varje 

människa olika, då varje individ uppfattar olika betydelsefulla element som format deras liv. 

Ungdomarna anser framförallt att internetanvändningen bidragit med en ökad 

kommunikation, läsning, information och en arena där de kan komma till uttryck och få sina 

åsikter hörda.  

 

Palfrey och Gasser (2008, s 19) anser att ungdomarna genom deras internetanvändning 

orsakat en stor förändring framförallt på vilket sätt det innebär att bygga och förvalta ens 

identitet. Livingstone (2009, s 107-108,117) menar vidare att ungdomarna genom deras 

internetanvändning har utvecklat två identiteter, ett ”vanligt” och ett andra så kallad online 
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identitet. Det som menas är helt enkelt att ungdomarna oftast regerar olika på internet och i 

det riktiga livet.  

 

Dunkels (2012, s 32-34) anser att detta är något som beror dels på anonymitet, frånvaron av 

realtid, förändringen av jaget, bortkopplad fantasi d.v.s. att man ser det som händer på nätet 

som en parallell verklighet samt förminskad status och auktoritet d.v.s. på internet uteblir 

exempelvis kroppsspråket med mera. Enligt Dunkels (2012, s 36-37) så är exempelvis många 

unga flickor mer utåtriktade, utagerande och uppvisar mer självförtroende på internet än i 

riktiga livet. På internet kan ungdomarna testa olika roller och uttryck utan att omedelbart få 

negativ respons som i verkligheten. Internet erbjuder så många olika tjänster att vi kan tala om 

en räcka olika internet-kulturer. Alla dessa kulturer är betydelsefulla element för hur 

ungdomarna formar deras liv. Dunkels (2012, s 39) anser att webbplatser kan ses som arenor 

för att lära oss mer människor och mänskliga beteenden. Genom de olika webbplatserna får vi 

tillgång till unik information om människor, deras värderingar, beteenden med mera. Allt 

detta är information som vi alla behöver, framförallt ungdomar för att hantera livets olika 

sidor, inte bara på internet utan även i det ”riktiga” livet.   

 

Vad kännetecknar en person som kan internet bra är självklart en tolkningsfråga. På frågan 

om ungdomarna ser sig själva som personer som kan internet, svarade medparten av 

ungdomarna att detta är något som varierar från person till person. Det man uppfattar som 

tillräckligt är enligt ungdomarna något som man själv får bedöma utifrån i vilken utsträckning 

man använder internet. Faktumet att ungdomarna är medvetna över att de inte kan allt visar 

båda en mognad och påtaglig kännedom om internet. Vidare berör ungdomarna olika frågor 

så som källkritik, sociala medier kopplade till deras internetanvändning. Dessa frågor kan ses 

som betydelsefulla element för att man ska uppfattas som en person som kan internet bra. 

Livingstone (2009, ss 182,186) anser att förmågan att förstå hur massmedierna fungerar 

(media literacy), hur de skapar mening samt hur man ska använda dem, är viktigt i dagens 

samhälle. Det är speciellt viktigt för ungdomar att förstå hur massmedierna fungerar, då 

ungdomar är en grupp som ofta utsätts för olika risker. Livingstone (2009) anser vidare att 

även om ungdomarna vet hur de ska söka information på exempelvis Google eller att skicka 

mail så är det väldigt få som egentligen vet hur man ska använda internet. Användningen är 

beroende av förmågan till tillgång, analys, utvärdering och skapande. Alla dessa element är 

vidare en del av en dynamisk och ömsesidigt stödjande process av engagemang och lärande.  
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Internet är en arena som möjliggjort att idag kan alla grupper i samhälle uttrycka sig. Något 

som inneburit att både positiva och negativa påverkan på ungdomar. Ungdomar är medvetna 

om att internetanvändningen kan innebära olika former av risker så som mobbning, fusk och 

pornografi som kan alla drabba unga som gamla, män som kvinnor. Enligt Dunkels (2012, s 

115) är farorna som ungdomarna utsätts för genom att de använder internet inte bara 

framträdande i vardagen för de flesta ungdomar men de är potentiellt mycket allvarliga. Dock 

är dessa nackdelar något vi får acceptera eftersom fördelarna med internet är mycket större. 

Palfrey och Glasser (2008, s 8) anser att både föräldrar, lärare och samhället generellt har 

legitima skäl att oroa sig för konsekvenserna som den digitala miljön som ungdomarna 

spenderar så mycket av sin vakna tid i kan ha på dem. Därmed ställs både vuxna och 

samhället inför nya utmaning när det kommer till att skydda ungdomar. 

 

På frågan om vad ungdomar associerar med risker på internet med, upplevde ungdomarna 

framförallt två former av risker. Att få sina personuppgifter förfalskade och att ens privata 

tillhör skulle bli tillgängliga för allmänheten. Varför ungdomarna associerar just dessa två 

former av risker som de mer vanligare är något som speglas av ungdomarnas vanligaste 

internet vanor. Dunkels (2012, s 116) menar att det mesta på internet är gamla företeelser i 

nya kläder. Allt som vi hittar och upplever så som kärlek och vänskap likväl som mobbning 

och lögner i det verkliga livet hittar vi även på internet. Skillnaden är att detta förekommer på 

ett annat sätt, och riskerna för att bli utsätt för något sådan associerar ungdomarna framförallt 

genom att om deras personuppgifter skulle bli förfalskade eller att ens privata tillhör skulle bli 

tillgängliga för allmänheten.  

 

Dunkels (2012, s 102) menar att alla risker och konsekvenser måste bemötas som mänskliga 

fenomen och inte tekniska. Vuxna är experter på mänskliga problem, och därför är vuxna 

utmärkta personer att hjälpa ungdomarna med olika problem. Vuxna behöver hitta ett sätt att 

finnas där för ungdomarna på internet, där de skulle kunna bidra med goda råd om 

konfliktlösning, kärlek, hat, vänskap med mera. För att vara en sådan vuxen behövs det ingen 

teknisk kompetens. Och skulle någon teknisk kunskap krävas, finns ju alla unga 

internetanvändare att fråga. Palfrey och Glasser (2008, s 8) menar att lösningen på de problem 

som uppstår med internet och internetanvändningen inte behöver vara nya och avancerade. 

Det handlar snarare om att lösningen på problem är det samma som det alltid varit. Nämligen 

engagerade vuxna, bra utbildning och sunt förnuft.  
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7. Avslutning 
I detta avslutande kapitel sammanfattas uppsatsens syfte, frågeställning, samt huvudresultaten 

av undersökningen. Vidare förs en diskussion kring undersökningen resultat och slutsatser i 

relation till tidigare forskning som följs av förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

7.1 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka implikationer har gymnasieelevers 

internetanvändande? För ungdomarna själva i relation till föräldrar och skolan. För att 

uppfylla syftet med uppsatsen har en huvudfrågeställning formulerats samt en mer konkret 

underfråga: vilka är konsekvenserna av ungdomarnas internetanvändning och vilken är 

ungdomarnas syn på rollen som föräldrar och skolan spelar i deras internetanvändning? För 

att svara på dessa frågor användes en kvalitativ forskningsmetod i form av samtalsintervjuer 

där gymnasieelever intervjuades.  

 

Undersökningens huvudsakliga resultat visade på att föräldrar och lärare tagit en passiv roll 

kring ungdomarnas internetanvändning. Det framkom dels att vuxna har i en liten omfattning 

uppmärksammat ungdomarna kring internetanvändningen och konsekvenserna av den, men 

även att vuxna inte har någon vidare koll på hur ungdomarnas internetanvändning ser ut eller 

att de för den delen har några särskilda synpunkter kring ungdomarnas internetanvändning.  

 

Ungdomarna är en grupp som sällan har makt över sin tillvaro men när det kommer till 

internetanvändningen så är denna frihet total. Den passiva rollen som de vuxna tagit är både 

oroande och märkligt. För ungdomarna är skillnaderna mellan gränserna för det ”riktiga” livet 

och livet på internet minimala. Genom publicering och upplevelser på internet får 

ungdomarna tillgång till information om människor, åsikter, uppfattningar med mera. Allt 

detta bidrar till att forma ungdomarnas identiteter, värderingar, beteenden precis i lika stor 

utsträckning som upplevelser utanför internetanvändningen. Skillnaderna är att i det 

”verkliga” livet finns det en starkare vuxen närvaro, på internet lever ungdomarna sina liv i en 

ensamhet. En ensamhet där det är helt upp till ungdomarnas eget omdöme utan någon 

vägledning från de vuxna att avgöra vad de ska göra, ta del av och inte göra.  

 

Men varför får ungdomar verka helt upp till eget omdöme på internet? Enligt Palfrey och 

Gasser (2008) är detta något som beror på att ungdomar och vuxna är två olika generationer 
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som har olika koppling till informationsteknologi och internet som fenomen. De vuxna har 

fått anpassa sig till internet, medan internet för ungdomarna alltid utgjort en integrerad del av 

vardagslivets strukturer och rutiner från första början. Därmed är vuxna inte i lika stark 

position för att bidra med kunskap kring den moderna informationsteknologin. Detta eftersom 

de inte är lika engagerade eller har samma typ av kunskap som ungdomarna när det kommer 

till internetanvändning och hantera de olika mjukvaruprogrammen. Allt detta har resulterat i 

att det finns en kunskapsklyfta mellan ungdomar och vuxna.  

 

Även om ungdomarna vet hur de exempelvis ska söka information eller använda sociala 

medier så är detta något som nödvändigtvis inte ska ses som att de vet vad internetanvändning 

innebär fullt ut. Men vilken kunskap är det som gör så att ungdomar vet vad 

internetanvändning innebär fullt ut? Självklart är detta en tolkningsfråga, där det är upp till 

varje enskilt person att bedöma utifrån deras eget användande vad de tycker och uppfattar 

som tillräckligt. Något som förutsätter att ungdomarna analyserar och utvärderar i större 

utsträckning deras internetanvändning.  

 

Samtidigt så går det inte bortse från faktumet att oavsett hur mycket ungdomarna analyserar 

och utvärderar internetanvändning på egen hand så spelar vuxna en avgörande roll i för att 

ungdomarna ska veta fullt ut vad internetanvändning innebär. Anledningen till detta är helt 

enkelt för att vuxna har mer erfarenhet om livet i allmänt. Precis som resultatet visade så 

tycker ungdomarna att de kan digitala tekniker och internet bättre än många vuxna i deras 

närhet. Trotts detta så går det inte bortse från faktumet att vuxna måste ses som experter på 

bland annat mänskliga problem. Internet och internetanvändning är i mångt och mycket som 

den ”vanliga” vardagen där det finns konflikter, kärlek med mera. Men på internet sker och 

uttrycks allt detta på ett annat sätt. Ungdomar behöver medhjälpare i form av föräldrar och 

lärare som ska hjälpa dem att förstå det nya sociala sammanhanget och för att motverka dem 

från skadligt innehåll och risker som internetanvändningen kan innebära.    

 

Föräldrar, lärare behöver hitta ett sätt att finnas där för ungdomarna på internet. Där skulle de 

kunna bidra med goda råd och vägledning i alla möjliga områden i livet, något som dock inte 

sker idag. För att vara en sådan vuxen behövs det ingen teknisk kompetens. Och skulle någon 

teknisk kunskap krävas, finns ju alla unga internetanvändare att fråga. Snarare handlar det om 

att kunskapsklyfta mellan ungdomarna och vuxna måste överbyggas. Ömsesidigt engagemang 

från både ungdomarna och vuxna är viktigt för att överbygga avståndet mellan dels vad de 



	   42	  

olika grupperna kan om internet och vad de vet om betydelsen av internetanvändningen. Men 

även skolan måste hitta ett sätt att finnas där för ungdomar om samhället menar allvar med att 

öka kunskapen om och respekten för ungas internetanvändning.  

 

Vuxnas passiva roll och internet har gett ungdomarna en ny form av frihet. En frihet där 

ungdomarna genom deras internetanvändning kan uttrycka sig och göra sina röster hörda som 

aldrig förr. Denna frihet har gjort att ungdomarnas makt i samhället ökat. Men friheten är 

även skrämmande då det är många som far illa av massmedierna och av att information om 

dem sprids till en stor publik. Friheten ställer nya krav på ungdomarna, krav som innebär att 

ungdomarna måste kunna avgöra var gränserna går för det som är offentligt och privat 

information. Det framkom i undersökningen att ungdomarna visar en medvetenhet mot att 

beroende vilket information man väljer att publicera eller ta del av blir konsekvenserna olika 

för sändaren och mottagaren. Förädlarnas och lärarnas frånvaro, oförmåga och brist på 

kunskap att vägleda ungdomar på internet bidrar till en ökad utsatthet för ungdomarna. När 

ungdomarna gjort något på internet så är det lätthänt att de inte ser konsekvenserna av deras 

agerande något som kan leda till nät mobbning med mera. I vissa fall har denna utsatthet lett 

till det mest fruktansvärda tragedier som kan tänkas för både föräldrar och samhället då 

ungdomar begått självmord. Ett exempel på detta är tonårstjejen som begick självmord i 

Kumla efter att blivit trakasserad över internet (Sundkvist & Frenker 2013).  

 

Slutligen har föräldrar, lärarna och samhället generellt legitima skäl att oroa sig för 

konsekvenserna som den digitala miljön som ungdomarna spenderar så mycket av sin vakna 

tid i kan ha på dem. Men hur ska vuxna och unga mötas och hur sa de vuxna kunna vara 

medhjälpare för ungdomar även på internet? Som ovan nämnts så har de vuxna i detta område 

varken verktygen eller förståelsen för detta digitala landskap på samma sätt som ungdomarna 

har och därmed kan de vuxna inte vägleda ungdomarna i deras internetanvändande. 

Kunskapsklyftan måste överbyggas genom ömsesidigt engagemang från både vuxna och 

ungdomarna. Vuxna måste vara mer öppna och vissa ett större intresse och engagemang, 

utbilda sig och använda sunt förnuft för att kunna bli ungdomarnas medhjälpare även på 

internet och kring ungdomarnas internetanvändning. 
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7.2 Slutsatser  
Avslutningsvis kan man konstanterna att undersökningens huvudsakliga resultat visar att 

ungdomarna har total frihet och makt över sin internetanvändning. Ungdomarna är sina egna 

”chefer” över internetanvändningen, det är upp till dem själva och utifrån deras eget omdöme 

att avgöra vad de ska göra, ta del av och inte göra. Anledningen till denna totala frihet beror 

dels på att samhället, föräldrar, lärarna har för lite information, kunskap kring attityd och 

inställning av ungdomarnas publiceringsvanor och internetanvändning generellt.  

 

Ungdomarna ser publicering och internetanvändningen som en självklar del av deras vardag. 

En vardag som idag innebär att många ungdomar genom deras internetanvändning fått en 

mycket större frihet i samhället. Aldrig någonsin tidigare har ungdomar haft så stor frihet och 

makt över sin tillvaro som idag. Samtidigt som denna frihet medför nya möjligheter så 

innebär det även nya risker och nytt ansvar.  

 

Frågan om var gränsen går för det som är offentligt och privat är något som blivit alltmer 

betydelsefullt för ungdomarna att förstå för att de ska veta hur det ska bete sig ute på internet. 

Därmed har även betydelsen och vikten av vuxennärvaron ökat. Även om ungdomarna 

bedömer sig själva som personen som kan tillräckligt om internet, d.v.s. de vet vad deras 

användning innebär och medför så har de genomgående alltför lite erfarenhet om livet. Det 

går inte att bortse från faktumet att oavsett hur mycket ungdomarna analyserar och utvärderar 

sin internetanvändning på egen hand, spelar vuxennärvaron i slutändan en avgörande roll i för 

att ungdomarna ska veta fullt ut vad internetanvändning innebär.  

 

Kunskapsklyftan mellan vuxna och ungdomarna är påtaglig. Detta är en klyfta som måste 

överbyggas för att i sin tur avståndet mellan vad de olika grupperna kan om internet och deras 

inflytande på den minimeras. Det är viktigt att föräldrar för den delen hela samhället tar 

ansvaret för sina medborgare. Det är de vuxna som ska skydda och vara guider för de yngre 

genom att bidra med goda råd och vägledning i alla möjliga områden i livet så även när det 

kommer till ungdomarnas internetanvändning. Vuxna måste öka kunskapen om och respekten 

för ungdomars internetanvändning för att på så sätt bidra i formande av ungdomarnas 

beteende kring internetanvändning och deras medievanor.  

 

Avslutningsvis så har den tidigare forskningen gett väldigt lite fördjupat kunskap om 

ungdomarnas relation till digitala medier och deras medievanor. Det råder ingen tvekan om att 
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orsakerna till varför ungdomarnas internetvanor ser ut som de gör och hur man förhåller sig 

till det man gör är flera och komplexa. Men inte desto mindre är det en viktig och intressant 

fråga att få mer kunskap kring och kartlägga några av bakomliggande faktorerna. Istället för 

att avråda ungdomarna att spela datorspel och surfa på internet så skulle man behöva lyfta 

fram spelets och internetanvändandets mer produktiva och positiva sidor. Denna uppsats har 

ökat kunskapen om ungas attityder kring publicering och internetanvändningen och bristen i 

vägledningen från de vuxna.  

 
7.3 Förslag till vidare forskning  
Som redan tidigare varit inne på så är forskningen om unga och medievanor idag omfattande. 

Idag vet vi tämligen mycket om hur utbredd internetanvändningen är bland unga och hur 

mycket tid som unga ägnar åt interne. Däremot vet vi mindre om ungdomarnas relation till 

digitala medier och deras medievanor. Vi vet även avsevärt mycket mindre om betydelsen 

som klassbakgrunden har i sammanhanget. Därmed tycker jag att det skulle vara intressant att 

undersöka mer specifikt vilken betydelse klassbakgrunden har i frågan om ungdomarnas 

relation till internet och internetanvändning. Det är genom att studera klassbakgrunden som vi 

skulle bättre kunna förstå hur exempelvis spelande av ett och samma datorspel kan se olika ut 

och tillskrivas vitt skilda betydelser beroende på spelarens socialt strukturerade vardagsliv.  

 

Avslutningsvis bör det även ytterligare utforskas kring det som denna undersökning tar vid. 

Att göra om ungefär samma underökning men med ett större urval av personer eller med en 

annan målgrupp som urval skulle vara intressant för att se på vilket sätt detta skulle påverka 

resultatet. Att göra en undersökning där en större svensk kontext står i centrum är intressant 

dels eftersom att detta är något som aldrig tidigare har gjort och ett sådant resultat skulle 

hjälpa till att kartlägga ungdomarnas beteende från ett större och från ett annat perspektiv. Det 

skulle vidare kunna vara intressant att undersöka flera länder och jämföra resultaten med 

varandra. 
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8.3 Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor  
 
Dessa något mer övergripande frågor har utgjort ramen för mina intervjufrågor. Tematiska 
frågorna har följt upp av olika uppföljningsfrågor.  
 
Uppvärmningsfrågor 

• Hur gammal är du? 
• Äger du en mobil, dator? 
• Använder du Internet? 
• I genomsnitt hur mycket tid lägger du ner på Internet dagligen? 
• Publicerar du material på Internet  
• Hur skulle du beskriva din Internetanvändning? 

 
Tematiska frågor 

• Vad tycker du om Internet? (Vad	  är	  det	  mest	  positiva	  och	  mest	  negativa) 
• Varför publicerar du material över Internet?	  
• Vad för typ av material (text, bilder) publicerar du vanligast på Internet? (under 

skoltid och efter)	  
• Vilka arenor (vilka sociala medier?)	  
• Bör man tänka på vad man publicerar på Internet (bilder/texter)? Isåfall vad och 

varför?	  
• Hur har du lärt dig använda Internet	  
• Hur ställer du dig till den informationen som personer i din närhet publicerar på 

Internet? (även om dig)	  
• När det kommer till frågan källkritik hur går dina tankar kring det	  
• Att publicera material på nätet vad ger det dig? (nya erfarenheter, kunskap mm)	  
• Har föräldrar/skolan eller någon annan uppmärksammat dig om konsekvenserna av att 

publicera material på Internet 	  
• Vems ansvar tycket du att det är att uppmärksamma ungdomar (om vad man ska tänka 

på vid när man surfar och publicerar materia på Internet)	  
• Hur är föräldrarnas relation (syn och åsikt) kring det du publicerar på nätet	  
• Ser du några risker med Internet (publicering)	  
• Vad skulle eventuella risker kunna innebära för dig	  
• Vad innebär säker Internetanvändning för dig	  
• Tycker du att du kan Internet bra	  

 
Uppföljningsfrågor 
 

 

 
 
 
 
	  
 


