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Sammanfattning 

Ungdomar är idag frekventa användare av internet. I och med den höga användningen av 

internet bland ungdomar blir det av intresse för socialt arbete att få en förståelse för föräldrars 

föreställning om ungdomar och internet i relation till risker och riskhantering. Tidigare 

forskning rörande ungdomar, internet och risker visar att föräldrar ser risker så som att deras 

ungdomar möter obehagliga nätkontakter, pornografi samt risker gällande tidslängden 

spenderad online. Tidigare forskning som studerat riskhantering föräldrar använder gällande 

ungdomar och internet visar på att föräldrar använder olika typer av strategier. Dessa är 

exempelvis samtal om användande, att använda tillsammans och vara närvarande under 

användandet, regler i hur mycket tid online ungdomen får spendera, regler i vad ungdomen får 

göra online, övervakat användande via säkerhetsfilter samt kontroll av internetaktivitet efter 

användning. 

De frågeställningar studien ämnar besvara är Vilka risker ser föräldrarna gällande ungdomar 

och internet? samt Hur resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet 

och risker? Detta görs via åtta intervjuer med tio föräldrar till ungdomar mellan tolv och 

sexton år. I intervjuerna tillfrågas föräldrarna vilka risker de ser med ungdomars 

internetanvändning samt hur de säger sig göra gällande hantering av dessa risker. För tolkning 

av föräldrars syn på risker och riskhantering används Becks (2000) riskteori. 

Studiens resultat presenteras i fyra teman: Risker med kommunikation i bild och text, 

Information och säkerhet, Fysisk påverkan och Verklighet i förändring. Här presenteras 

föräldrarnas beskrivning av risker så som obehagliga nätkontakter, delande av bilder online, 

bristande integritet, risker specifikt kopplade till kommunikation så som missförstånd och 

elakheter, spelande online, säkerhetsrisker så som bedrägeri, tid spenderad uppkopplad, fysisk 

påverkan på grund av inaktivitet samt ersättande av fysiskt umgänge. Genom föräldrarnas 

beskrivningar framstod en syn på verkligheten i förändring där upplevelsen av internet som 

ersättare för delar av den fysiska världen problematiserades. Flera föräldrar upplevde denna 

förändring som obehaglig och såg risker med att inte följa med i den tekniska utvecklingen. I 

föräldrarnas beskrivningar av risker framstod skillnader mellan de risker de ser för ungdomar 

generellt och de risker de ser för sina egna ungdomar. Den riskhantering föräldrarna beskrev 

sig använda var dels att samtala om vad ungdomarna möter online för att bygga upp 

ungdomarnas egna riskhantering, samt regler och begränsningar för internetanvändningen. 

Gällande kommunikativa risker och påverkan av information online förespråkade föräldrarna 

samtal medan risker gällande för mycket tid spenderad användandes internet framförallt 

hanterades via begränsningar.  
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1. Inledning 

I denna uppsats inledande del beskrivs bakgrunden i forskningsämnet för att sedan mer 

specifikt leda in på studiens forskningsfråga och motivering till relevans i socialt arbete. Efter 

bakgrunden specificeras syfte och frågeställningar följt av definitioner av begrepp med 

förekomst i uppsatsen. Avslutningsvis för den inledande delen redogörs uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan 90-talet då internet blev allt vanligare på hemmaplan, har användandet av internet ökat 

lavinartat. I dag är runt 90 procent av Sveriges befolkning användare av internet och är på så 

vis ett av de länder i Europa med högst andel användare i befolkningen (Findahl, 2014:9). 

 

Generellt sett är tillgängligheten till internet mycket hög bland svenska ungdomar och 

fortsätter att stiga. 99% av barn och ungdomar mellan 9-18 år har tillgång till internet och 

86% av gruppen 13-16 år har en egen dator eller surfplatta. För ungdomar mellan 13-16 år har 

95% en smartphone, vilket innebär uppkopplingsmöjligheter på mobilen. Dessa siffror visar 

sammantaget på en mycket hög tillgänglighet till internet bland ungdomar idag (Statens 

medieråd 2015b). 

 

Den ökade användningen innebär att de som är ungdomar idag växer upp med internet som en 

naturlig del av tillvaron, på ett sätt som deras föräldrar inte själva gjort under sin uppväxt. 

Dunkels (2012) menar att detta innebär olika sätt att tänka om internet: 

 
Den som är född in i en värld där internet är en viktig del tänker 

annorlunda om nätanvändning än den som kom i kontakt med nätet 

som vuxen (Dunkels, 2012: 23). 

 

Inspirerad av Prensky (2001) talar hon om unga som ”nätets infödda” eftersom de föddes in i 

och har växt upp med internet och de äldre som ”nätets invandrare” då de har varit tvungna att 

lära sig och ta till sig detta i vuxen ålder. Detta menar hon, gör det mer problematiskt att 

kommunicera kring internet då vuxna och ungdomar tolkar fenomenen olika (Dunkels, 2012: 

29). 

 

Då föräldrar i regel är de vuxna som står ungdomarna närmst och finns där för att skydda 

ungdomarna mot vad de upplever kan orsaka skada, blir det intressant att se till hur föräldrar 

tänker gällande ungdomar och internet. Att ungdomars vardagsliv tar plats online innebär 

risker av olika slag, vilket här kan vara svåråtkomligt för föräldrarna. Nätet är ett område där 

vuxna ofta saknar kunskap om ungdomars situation och problem. För ungdomar är nätet en 

stor del av vardagen och det är även en arena för sociala problem. Livingstone och Bober 

(2006) beskriver att föräldrarnas kunskaper om internet ökar, men det gör kunskapen även hos 

ungdomarna som ofta har mer kunskap och är mer självsäkra online än vad deras föräldrar är. 

 

När det handlar om föräldrars riskhantering gällande ungdomars internetanvändning finns 

dilemman så som ungdomars rätt till privatliv samt föräldrars bristande kunskap om internet, 
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där både ungdomar och föräldrar uppger att ungdomarna är de som besitter den största 

kunskapen om internet (Livingstone & Bober, 2006). 

 

Då vi mött ungdomar i åldern 12-16 genom praktik och arbetet, har vi fått en förståelse för att 

aktivitet online är en högst vanlig företeelse som många gånger pågår dygnet runt. I möte med 

dessa ungdomar har vi fått en bild av att mycket sker online som vuxna saknar kunskap om. 

Vi upplever att internet inte har den självklara plats för vardagligt samtal som andra arenor i 

ungdomarnas liv, som exempelvis skola och kompisar offline. Vi har även fått en bild av att 

ungdomarnas syn på risker inte verkar vara den samma som föräldrarnas. Att det förhåller sig 

på detta vis anser vi inte förvånande i och med hur nytt internet är ur ett historiskt perspektiv. 

Då fenomenet internet inte är något som föräldrarna har erfarit själva under sin ungdomstid, 

har de inte möjlighet att relatera till det självupplevda i att vara ung på internet, samtidigt som 

att aktivitet online inte är något konstant, utan i ständig förändring i och med den teknologiska 

utvecklingen. Detta har väckt ett intresse att förstå hur föräldrarna upplever internet i 

ungdomarnas liv, speciellt gällande tankar kring risker och riskhantering från deras synvinkel. 

 

Forskningsfrågans vikt för socialt arbete kan motiveras genom de första raderna i 

Socialtjänstlagen (SFS:2001:45) kapitel 5, 1§ som lyder: 

Barn och unga 

1 § Socialnämnden ska 

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och 

goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 

utveckling hos barn och ungdom Lag (2012:776). 

 

I socialt arbete med barn och ungdomar är ett nära och gott samarbete med föräldrar av stor 

vikt för barnets bästa. För att skapa en god kommunikation och en fungerande relation är det 

viktigt att ha en förståelse för den inverkan Iiternet idag har på familjer. Att i nära samarbete 

med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 

utveckling hos barn och ungdom (ibid.,) kräver kunskaper om hur detta kan ske. För socialt 

arbete med barn och unga är det idag av stor vikt att ha en förståelse för den vardagliga plats 

internet har i ungdomars liv. För att ha det nära samarbetet med hemmen måste det även 

finnas kunskap om föräldrarnas perspektiv på fenomenet. 

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i 

relation till risker och riskhantering 
 

Studiens frågeställningar är följande: 
 

 Vilka risker ser föräldrarna gällande ungdomar och internet? 

 Hur resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet och risker? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

 

Internet: Internet definieras på följande vis enligt Nationalencyklopedin: 

Internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät 

där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen 

inom TCP/IP-familjen (transmission control protocol/Internet protocol) Att vi här väljer att 

definiera internet beror på att den vardagliga teknik vi använder oss av idag inte alltid 

reflekterats över som internet. I denna studie innebär internet all den teknik som är 

uppkopplad till detta världsomspännande nätverk. Detta kan ske via dator, surfplattor och 

mobiltelefoner som exempel. Användningen kan röra kommunikation, spel, film, musik och 

appar. I texten refereras även internet till som “nätet”.   

 

Online: När vi i denna studie använder ordet online syftar vi på allt som sker genom 

uppkoppling på internet. 

 

Offline: Gällande användandet av ordet offline syftas det till aktivitet utanför internet. 

 

Ungdomar: I denna studie används ordet ungdomar för åldersgruppen 12-16 år som är den 

ålder på barnen till föräldrarna som ingår i studien. 

 

Risker: De risker denna studie förhåller sig till är de risker som ungdomar möter genom 

internet. 

 

Riskhantering: Riskhantering används för att beskriva ett mentalt förhållningssätt eller fysisk 

handling som föräldrarna använder sig av för att förhindra eller hantera att en risk uppstår. 

Till exempel att diskutera problem, sätta upp regler eller föra samtal om faror. 

 

Grooming: Vuxna som söker kontakt med barn i sexuellt syfte. Kan förekomma även offline, 

men för denna studie syftas det på denna företeelse på internet. Grooming tar sig ofta uttryck 

genom en vuxen man som söker kontakt med barn. Genom en falsk identitet skapas 

förtroende som groomaren avser utnyttja i sexuellt syfte (Polisen.se). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

I nästkommande avsnitt beskrivs forskningsfältets resultat gällande risker online som unga 

möter, hur föräldrar i tidigare forskning (2.) uppfattar risker samt forskningsresultat angående 

föräldrars riskhantering. Därefter följer studiens teoriavsnitt (3.) där den riskteoretiska 

grunden presenteras samt redogörs för dess funktion i studien. Teoridelen följs av metoddelen 

(4.) som redogör för uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt att samla in det empiriska 

materialet, begränsningar som metodval medfört samt hur den insamlade datan bearbetats i 

analysen. På detta följer avsnittet där studiens resultat (5.)  presenteras utefter fyra teman. 

Därefter följer uppsatsens diskussionsdel (6.) som inleds med resultatet i relation till syfte och 

frågeställningar för att sedan koppla resultatet till tidigare forskning och teori. 

Diskussionskapitlet avslutas med resonemang rörande framtida forskning samt studiens syfte i 

relation till socialt arbete. 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen presenteras nedan i tre avsnitt. Först redogörs för olika aspekter av 

risker för ungdomar online samt vilka risker det kan röra sig om. Sedan studeras hur 

forskningen belyser föräldrars upplevelse av risker som unga möter online, för att sedan följas 

av forskning som rör föräldrars riskhantering gällande ungdomar och internet. 

 

2.1 Kartläggning av risker unga möter online 

Denna del presenterar forskningens framställning av risker online. Här diskuteras de olika 

risker som tas upp i forskning. När det gäller att definiera vilka risker som finns att möta på 

nätet verkar svaren hänga samman med vem som tillfrågas, i vilket sammanhang och 

beroende på hur tekniken ser ut i dagsläget. 

 

Inledningsvis för denna del är det intressant att vända blicken mot en av de svenska forskarna 

inom ämnet ungdomar och internet, Elza Dunkels. När det gäller risker och risktagande 

skriver Dunkels (2012) ”Synen på risker är kulturellt betingad, det finns alltså inget objektivt 

sätt att betrakta risker eller riskbedömning” (Dunkels, 2012:71). Men hon menar även att man 

skulle kunna finna situationer i alla kända kulturer som anses som risker, till exempel sexuella 

övergrepp och fysisk och psykisk misshandel. Fortsatt skriver Dunkels att det även finns 

situationer som uppfattas som risker för vissa men inte för andra som till exempel att dela 

med sig av personliga saker till utomstående. De riskbedömningar vi gör innebär avväganden 

som står i relation till olika faktorer. En sådan faktor som påverkar vår riskbedömning kan 

vara om det handlar om en miljö som är ovan eller bekant för oss. Vi har lättare att se faror i 

en miljö som är ovan för oss och vi har lättare att acceptera farorna som en naturlig del i en 

miljö som vi känner oss bekant med (ibid., s. 72). Dunkels intervjuade 104 barn i 12-årsåldern 

i Sverige med syfte att lära hur barn använder internet, vad de finner negativt med internet 

samt vilka strategier de använder sig för att hantera risker på internet. Intervjuerna skedde i 

stängda chatforum när barnen var i skolan och varje barn intervjuades två gånger. Barnen fick 

själva formulera baksidor med internetanvändandet och följande riskkategorier uppkom 

(vanligast till minst vanlig): Oönskat innehåll, tekniska problem, potentiellt farliga och 

otrevliga personer, inga problem, effekter på användaren, ekonomi, trakasserier, integritet 

(ibid., s. 71). Detta är intressant att ha i åtanke då synen vuxna har på risker unga möter online 

inte behöver ha samma innebörd för de unga. Exempelvis kan delandet av bilder för 

ungdomars del vara riktat mot vänner på sociala forum medan vuxna sätter detta i en global 

kontext där bilden kan föranleda hot från pedofiler beskrivs med stöd i empirin från Dunkels 

presenterade studie (Dunkels, et al., 2011:5). 
 
Hänvisningar till olika syn på risker online beroende på generationstillhörighet finns det 

exempel på inom forskningen. En av de första exemplen är Prensky (2001) som spekulerar 

kring skillnaden mellan ungdomarna som vuxit upp med all teknik runt omkring sig, så 

kallade digital natives, och hur de har ett annat förhållningssätt kring denna teknologi i 

vardagen, jämfört med de äldre medborgarna som har varit tvungna att socialiseras in i denna 

tekniska värld, så kallade digital imigrants. Här menas att dessa generationsskillnader innebär 

olika sätt att tänka och att de “digitala infödingarna” ser annorlunda på tekniken för att 

ungdomarna själva är annorlunda (ibid, 2001). Detta bygger dock inte på något empiriskt 

underlag utan har en spekulativ karaktär om generationsmässiga skillnader. 
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Kritik kring hur risker presenteras i media framförs av forskaren Susan C. Herring som 

studerar kommunikation online. Herring (2008) argumenterar för att det media gör när de 

uppmärksammar ungdomars kommunikation online kan beskrivas som “moralpanik”. Här 

menas det att media använder föräldrars oro angående det nya kommunikationsfenomenet 

internet för att själva dra ekonomisk vinning. Ungdomarna framställs genom media som 

sårbara och utsatta. Annan form av moralpanik som hon talar för att media sprider gäller en 

beskrivning av att ungas språk skulle bli förvrängt och bristfälligt genom den kommunikation 

som sker online. Dessa risker som media sprider beskriver hon vara missvisande på ett sätt 

som spelar på föräldrarnas oro och uppmanar föräldrar att agera mot dessa hot för att trygga 

barnens säkerhet (Herring, 2008:74-75). Detta är dock resonemang som inte är empiriskt 

underbyggda. 

 

Utefter en studie genomförd i Storbritannien listar Livingstone och Bober (2006) en rad risker 

som ungdomar möter online: Att stöta på olagligt innehåll, pedofili (exempelvis grooming), 

utsättas för innehåll med skadligt eller stötande innehåll, innehåll som sexuellt våld, rasistiskt 

eller hatfullt material, reklampåverkan som utnyttjar, manipulerar eller felinformerar, intrång 

på det privata eller ovälkommen kontakt med exempelvis virus eller spam (Livingstone & 

Bober, 2006). Dessa resultat bygger på en studie med syfte att bidra till en snabb och rigorös 

utredning av internetanvändning bland barn och unga. Detta görs via intervjuer med 1511 

unga mellan 9-19 år samt 906 föräldrar till 9-17åringar (Livingstone & Bober, 2004). 
 

Gällande risk för påverkan unga kan möta online berörs i forskning genom medias påverkan 

på unga tjejer gällande utseende. I en Australiensisk studie deltog 156 flickor som besvarade 

frågor gällande medial påverkan kring viktnedgång, jämförande med andras utseenden, 

internalisering av smalhetsideal samt missnöje med vikt. Huvudsyftet med studien var att 

undersöka sambandet mellan medial exponering och kroppsuppfattning hos tonårsflickor, 

med huvudfokus på internet. Här framstod sociala medier på Internet som en riskfaktor för att 

ta till sig smalhetsideal och känna missnöje med den egna vikten (Tiggerman & Miller, 2010).  
 

Amerikansk forskning från 2008 har genom över 800 intervjuer med ungdomar och över 5000 

timmar observation online ämnat besvara frågorna: Hur ser integreringen av ny media ut i 

ungdomars vardagsliv? samt Hur förändrar denna praktik diskussioner mellan ungdomar och 

vuxna gällande läs- och skrivkunnighet, lärande och auktoritativ kunskap? (Ito., et al., 2008). 

Resultat som presenteras och är relevant för denna studie är att ungdomarna generellt sett 

använder internet till att utöka umgänge och identitetsskapande som annars sker offline, och 

att ungdomarna inte tenderar ha ett mer riskfyllt beteende online än offline då sociala normer 

sätter ramar även på internet. 
 
En mycket omfattande studie kallad EU-kids online gjordes under 2010 där 1000 barn och 

deras föräldrar intervjuades i 25 europeiska länder. Syftet var att öka kunskapen om 

europeiska barns och föräldrars erfarenheter och praxis när det gäller risker och säkerhet i 

användandet av internet och ny online-teknik. De risker som framkom som mest framträdande 

online via barnens och deras föräldrars svar var pornografiskt innehåll, mobbning, sexuellt 

innehåll i mottagna meddelanden, kontakt med tidigare ej kända personer, träffa 

Internetkontakter ansikte mot ansikte, innehåll skapat av användare med eventuellt skadligt 

innehåll och missbruk av personuppgifter (Livingstone, et al., 2011:5). Att definiera de största 

riskerna online innebär inte endast att studera hur vanligt förekommande riskerna är, utan 

måste ses i relation till påverkan på barnet. Här framträder mobbning och pornografi vara de 

risker som barnen upplever som mest skadligt att stöta på online (ibid., 2011:6).  
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Von Felitzen och Stenersen (2014) studerar risk och skada i relation till att vara online och 

offline. Denna forskning bygger på forskningen i EU-kids online projektet. Här visar 

forskningen på att en stor riskfaktor för att barnen ska drabbas av en risk online är att risken 

drabbat dem offline. Exempelvis har den som blivit mobbad offline en betydande förhöjd risk 

att bli utsatt för mobbning online (von Felitzen & Stenersen, 2014:29). Detta ger oss en 

inblick i att skillnaden mellan online och offline inte alltid behöver vara självklar. Vad som är 

risker på grund av Internet och vad som är risker som underlättas via Internet har inte alltid 

tydliga gränser. Johnsson och Svedin (2012) har studerat unga kvinnor som säljer sex. Syftet 

med studien var att undersöka unga som innan 18 års ålder sålt sexuella tjänster online, med 

ett särskilt fokus på internet och mobiltelefoners betydelse. Detta gjordes via intervjuer med 

unga kvinnor som säljer sex. I studien framkommer att Internet har en stor betydelse för 

försäljningen, då kontakten knyts online. Den sexuella tjänsten kan både utföras vid träff 

offline eller via bilder och film online (Johnsson & Svedin, 2012). 

 

Internet ger ett stort utbud av spel och finns på så vis tillgängligt för ungdomar dygnet runt. 

Risker med datorspel online sammanställs av Daria J. Kuss som forskar om spelberoende 

online (2013). Syftet med denna forskningsöversikt är att ge inblick i forskningsläget gällande 

spelberoende online. Översikten presenterar att de största riskerna för datorspelmissbruk finns 

bland de som spelar Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs), som 

exempelvis det kända onlinespelet World of Warcraft. Dessa spel ger spelaren möjlighet att 

utvecklas genom prestation, socialisera med andra spelare och en form av verklighetsflykt, 

vilket gör det särskilt beroendeframkallande. Internet spelar här en central roll för dess 

möjlighet att inneha dessa beroendeframkallande funktioner. Forskningsöversikten 

presenterar resultat för spelberoende online som liknar andra missbruksformer 

beteendemässigt och neurologiskt (Kuss, 2013). Underlaget för denna översikt studerar inte 

specifikt ungdomar, men vi gör kopplingen att påverkan kan sägas vara densamma för 

ungdomar. 

 

2.2 Föräldrar om risker online 

Livingstone och Bober (2006) skriver att föräldrarna ser risker med internet gällande att 

barnet riskerar att bli isolerad, exponeras för bilder med våldsamt eller sexuellt innehåll, stå i 

vägen för aktiviteter som är mer givande samt innebära risk för privatlivet (Livingstone & 

Bober, 2006). 

 

I den svenska delen av tidigare nämnda projektet EU-kids online gjordes år 2010 intervjuer 

med 1000 internetanvändande barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på 

internet. Frågorna som riktades till föräldrarna rörde vad som oroat deras barn och visar på 

att för de lägre åldrarna, 9-12 år, uppger föräldrarna att det främst är skrämmande innehåll, 

porr och obehagliga nätkontakter med jämnåriga som är de tre stora orosmomenten, där även 

en mindre del rör obehagliga nätkontakter med främlingar. För den äldsta gruppen ungdomar, 

13-16 år, uppger föräldrarna obehagliga nätkontakter med jämnåriga som det centrala 

orosmomentet med obehagliga nätkontakter med främlingar hamnar på andra plats för oro. 

Porr och skrämmande innehåll finns ännu med, men som en liten del i jämförelse med oro 

som rör nätkontakter (Findahl, et al., 2013:8,22). 

 

Gällande ungdomars möte med obehag eller risker online visar studier på att föräldrar 

underskattar de risker ungdomar möter. När studier jämför föräldrars uppskattning och 

ungdomars svar angående ungdomars möte med obehag eller risker online, uppger 
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ungdomarna detta förekomma betydligt mer frekvent än föräldrar uppskattar (Livingstone, et 

al., 2011:7, Livingstone & Bober, 2006 samt von Findahl, et al., 2013:24). 

När det gäller svensk forskning på vad föräldrarna saknar kunskap om gällande de risker 

barnen erfarit beskriver von Felitzen med fler (2011) detta  med grund i empirin från EU-kids 

online projektets svenska del. Dessa rör att träffa personer offline som de lärt känna via nätet, 

förekomst av sexuella meddelanden samt att besöka sidor som kan påverka barnet negativt, så 

som sidor som diskuterar drogerfarenheter, hatmeddelanden, att begå självmord samt 

uppmuntrar till självsvält (von Feilitzen, et al., 2011:75). Forskning visar även på att föräldrar 

underskattar den tid deras barn spenderar online (Dunkels, et al., 2011:269). Europeiska 

föräldrar upplever överlag trygghet gällande riskhantering och finner det inte troligt att deras 

ungdomar riskerar att fara illa på nätet (Livingstone, et al., 2011:8). 

 

Resultaten ovan är intressanta att studera i kombination med Ungar & medier 2015 där det på 

frågan om ”Brukar du och dina föräldrar bli osams om...?” framkommer att vad du spelar, gör 

på mobilen eller internet inte förorsakar lika hög osämja som den tid du spenderar görandes 

detta (Statens medieråd 2015b:67). Resultaten kommer från Statistiska centralbyråns årliga 

enkätundersökning som syftar till att kartlägga medievanor hos barn i åldern 0-18 år samt 

attityder till medier bland barn och deras föräldrar. Resultatet presenteras i tre rapporter: 

Småbarn & medier 2015, Ungar & medier 2015 samt Föräldrar och medier 2015. Småbarn 

& medier 2015 tas inte upp i denna studie då de inte tillhör den studerade gruppen på grund 

av ålder. Ungar & medier 2015 sändes till 1 999 barn i åldern 9-12 år med svarsfrekvens på 

40,4% samt 1 999 ungdomar mellan 13-18 år vilka hade en svarsfrekvens på 39,5%. 

Föräldrar och medier 2015 sändes till 3 964 föräldrar till barn mellan 9 och 18 år med en 

svarsfrekvens på 42,4%. I svaren från föräldrarna framträder vissa könsskillnader gällande 

vilka risker föräldrarna svarar på i undersökningen. Föräldrars svar pekar mot en större oro för 

att flickor ska råka illa ut på nätet än pojkar, medan risk för social isolation på grund av tiden 

som ägnas åt spel eller internet graderas som mer oroande för föräldrar till pojkar än föräldrar 

till flickor (Statens medieråd, 2015a:7). 
 

2.3 Föräldrars riskhantering 

Föräldrar önskar både bidra till ungdomars kunskapsutveckling gällande de digitala verktyg 

som finns tillgängliga idag, samtidigt som de ser risker med användandet. För föräldrarnas del 

innebär riskhantering svårigheter då det inte är möjligt att kontrollera ungdomars användande 

idag, genom den tillgänglighet som finns till internetaktivitet (Livingstone & Bober, 2006:1). 

 

Livingstone och Bober (2006) hänvisar till akademisk litteratur som delar in strategier i 

riskhanteringen hos föräldrar som positiva strategier som rör uppmuntran, sätt att underlätta 

och krav på andra aktiviteter samt negativa strategier som handlar om att förbjuda och hindra. 

Dessa sätt att hantera risker i relation till internet och ungdomar används ofta i kombination 

av föräldrar. Föräldrarna kan använda sig av sätt att påverka ungdomarnas syn på vad de 

möter online genom att diskutera och dela skärmtid med ungdomarna (ibid). 

I rapporten Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full 

findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their 

parents in 25 countries presenteras de resultat som framkommer i det tidigare nämnda 

europeiska projektet EU-kids online (Livingstone, et al., 2011). Den mest förekommande 

riskhanteringen föreföll vara en form av dessa negativa strategier som rör restriktion gällande 

att dela personlig information online, där 85 procent av föräldrarna uppger sig använda denna 

form av riskhantering. Vanligt förekommande enligt de svarande föräldrarna var även 
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restriktioner gällande att ladda upp bilder samt nedladdning. De former av positiva strategier 

av riskhantering som uppgavs mest frekvent förekommande var att på olika sätt samtala om 

internetaktivitet, rådgöra med barnen om beteenden online och även regler för tillgång till 

internet. Andra former av riskhantering som uppgavs förekomma var tekniskt, så som att 

blocka vissa sidor via filter samt kontrollera ungdomarnas användande i efterhand (ibid, sid. 

8). 

 

Riskhantering i form av att reglera barn och ungdomars tid på internet sägs vanligt 

förekommande bland närmare hälften av de familjer som tillfrågades i en av de tidigare 

presenterade studierna (Livingstone & Bober, 2006). Däremot visar samma studie att föräldrar 

upplever sig ha regler kring hur aktivitet online får lov att ske, medan deras ungdomar i 

betydligt lägre grad upplever sig ha regler för vad som görs på internet, samt upplever en 

betydligt lägre grad av insyn från föräldrarna gällande internetanvändning än vad föräldrarna 

själva uppger (ibid.). 

 

Forskning som rör risker för ungdomar online ser hur riskhantering i relationen föräldrar-barn 

kan få oönskade konsekvenser. För föräldrar som upplever internetaktivitet hos sina barn som 

obehaglig och riskfylld kan ett sätt att hantera detta vara att förbjuda viss typ av användning. 

Detta riskerar resultera i att de händelser då ungdomen upplever sig ha förlorat kontrollen 

över en situation online kan regler från föräldrarnas sida göra att hen inte berättar om vad som 

försiggår då hjälpsökandet innebär att erkänna att hen brutit mot regler och då riskera 

konsekvenser som begränsad åtkomst till internet (Dunkels, et al., 2011:1 samt Livingstone & 

Bober, 2006). Denna form av begränsning kan med andra ord utnyttjas vid grooming om 

barnen upplever att de bryter mot regler genom att ha kontakt eller skicka bilder online och då 

inte vågar be om hjälp när situationen blir oroväckande. Forskning gällande riskhantering från 

föräldrarnas sida i relation till riskpåverkan hos deras barn gav resultat som problematiserar 

dessa råd. I en studie relaterades svar från 1511 barn i ålder 9-17 år gällande deras risktagande 

online med föräldrars svar gällande olika former av åtgärder för att minska barnens möten 

med risker på internet. Resultatet här pekar mot att restriktioner i interaktion med andra 

internetanvändare ger minskad risk för barnen att möta eventuellt skadliga situationer. Andra 

former av riskhantering så som att prata om internetanvändning, använda internet 

tillsammans, installera program så som filter som tar bort visst innehåll eller annan form av 

kontroll och övervakning framstod inte minska risker för barnen online. Forskarna 

problematiserar över detta fynd då detta sätt att hantera risker å ena sidan ger minskad 

exponering för risker, men å andra sidan innebär begränsning i ungdomars frihet online 

(Livingstone & Helsper, 2008). 
 

Gällande rekommendationer att föräldrar undviker viss typ av restriktioner för ungdomarna i 

användandet av internet tar den tidigare presenterade amerikanska forskningen upp (Ito et al., 

2008). Forskningen fann exempel på föräldrar som hade svårigheter att tillämpa sociala 

normer för kommunikation online. Därav argumenterar forskarna i denna studie för att 

föräldrar undviker att sätta regler i hur ungdomar bör bete sig online (ibid., s.37). 
 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning: 

I den tidigare forskningen framstår det som att risker för ungdomar online innehar olika 

innebörd beroende på vem som tillfrågas (Dunkels, 2012). Media argumenteras här ha en 

påverkan för vilka risker som belyses och på så vis gör föräldrarna medvetna om, vilket 

medierna har en ekonomisk vinning i (Herring, 2008). Ungdomars aktiviteter online kan ses 
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som risker genom föräldrars och forskares ögon, medan ungdomarna själva inte behöver anse 

att deras agerande innebära några risker (Dunkels, et al., 2011). Genom denna information 

uppstår frågor rörande vad som kan anses vara en risk om personen som utsätts för denna inte 

tar skada. Forskning rörande risker som orsakat skada hos ungdomarna visar på att pornografi 

och mobbning online är det som ungdomarna själva upplever som mest obehagligt (von 

Felitzen & Stenersen, 2014). 

 

För föräldrarnas del studerar den tidigare forskningen frågor om vad de anser riskabelt för 

deras egna barn samt vad de upplever att deras egna barn anser obehagligt på nätet. Här 

framträder obehagliga nätkontakter, pornografi och tid spenderad online (Livingstone 

&Bober, 2006, Findahl, et al., 2013, Statens medieråd, 2015a). De risker föräldrarna ser har 

samband med barnens kön (Statens medieråd, 2015a). I studier där både barn och föräldrar 

tillfrågas om risker samt föräldrarnas uppskattning av barnens utsatthet för dessa risker online 

tenderar föräldrarna underskatta barnens utsatthet (Livingstone, et al., 2011; Livingstone & 

Bober, 2006;Findahl, et al., 2013). 

 

I hantering av de risker ungdomar möter online använder sig föräldrarna av olika typer av 

strategier. Dessa är exempelvis övervakat användande via säkerhetsfilter, kontroll av 

internetaktivitet efter användning, regler i hur mycket tid online ungdomen får spendera, 

regler i vad ungdomen får göra online, samtal om användande, att använda tillsammans och 

vara närvarande under användandet (Livingstone, et al., 2011). Dessa strategier används ofta i 

kombination (Livingstone & Bober, 2006). Forskning visar på att det mest effektiva sättet 

föräldrar använder för att minska sannolikheten att ungdomar möter risker på internet är att ha 

begränsningar gällande barnens interagerande med andra internetanvändare (Livingstone & 

Helsper, 2008). Detta problematiseras dock i forskning då regler om vad som får göras på 

internet kan innebära att barnen hemlighåller när risker sker på grund av att de då måste 

erkänna att de brutit mot regler (Dunkels, et al., 2011:1 samt Livingstone & Bober, 2006). 

 

3. Teori 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska grund gällande risker som studien bygger på. I den 

första delen beskrivs valet av riskteorin samt dess relevans i förhållande till studiens syfte. I 

den andra delen beskrivs individers förhållande till risker och även här kopplat till studiens 

syfte men även till studiens frågeställningar. Till sist motiveras de avgränsningar som gjorts 

av den valda teorin.  

 

Då studien behandlar föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i relation till risker 

och riskhantering blir det intressant att se till riskteori ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Socialkonstruktionismen blir intressant då riskerna kan anses vara konstruerade av 

föräldrarna själva. Genom detta sätt att studera risker är riskerna skapade av människors 

föreställningar. Ulrich Beck (2000) beskriver hur riskerna har bytt skepnad från synliga till 

osynliga risker (Beck, 2000:101). De tidigare mer påtagliga riskerna som svält och direkt 

synliga naturhot har i bekämpandet av dessa risker producerat nya risker som människan 

tvingats förhålla sig till (Beck, 2000:30-31). Likt detta resonemang kan vi i denna studie se 

internet som skapat av människan för att underlätta informationssökning, kontaktskapande 

och underhållning och öppnar upp en värld med stor tillgänglighet för var människa. Som 

bieffekt uppstår risker på grund av denna tillgänglighet. Även om tekniken är en snabbt 

växande del av vårt samhälle och som har varit till stor fördel för oss och underlättar vår 

vardag, så är det nästintill oundvikligt att uppmärksamheten förr eller senare dras till 
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nackdelarna och riskerna med dess innebörd för oss som individer, som är vad denna studie 

syftar att undersöka. 

 

Risker har antagit en spekulativ skepnad där varje människa tar sig an sina egna risker att 

bestrida. Kunskap och varseblivning är det som inom riskteorin möjliggör en förståelse för 

risker. Denna kunskap om risker kan dock ge motsatt effekt ju mer utsatt en person är för 

risker och istället tendera att bagatellisera och bortförklara risken i försvar mot den rädsla 

risken frambringar. (Beck, 2000:102-104) Detta blir av intresse i relation till våra 

forskningsfrågor som rör vilka risker föräldrarna ser, samt hur de resonerar 

kring   riskhantering. Att internet tar allt större plats skulle kunna innebära att riskerna blir 

fler, men att det då enligt Becks resonemang skulle påverka att riskerna bortförklaras då 

utsattheten blir större.   

 

För vår studie blir denna riskteoretiska bakgrund det sätt som syfte och frågeställningar 

kommer behandlas efter. Varje förälder har sina egna kunskaper och spekulationer gällande 

risker och de har även sina egna sätt att handskas med de rädslor dessa risker frambringar. 

Ulrich Beck (2000) skriver att det finns en framtidsfaktor när det gäller risker och att: 

 

...risker har alltså i allra högsta grad med ett föregripande att 

göra, med förstörelse som ännu inte har inträffat men hotar att 

göra det och som i just den här bemärkelsen naturligtvis är verklig 

redan i dag. (Beck, 2000: 47). 

 

Han menar att risken för det ännu inte skedda blir en stimulans till handling, vilket i vårt fall 

berör föräldrarnas föreställningar om risker när det gäller sina ungdomar. Vårt syfte är att 

undersöka föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i relation till risker och 

riskhantering och då blir ovanstående citat intressant då föregripandet kan ses som en form av 

riskhantering. Den eventuella rädslan för risken att något ska inträffa upplevs alltså i nutid 

trots att hotet ligger i framtiden.  

 

Nedan visas ännu ett exempel på Becks teoretiserande när det gäller risker och riskhantering: 

 

Risker är i en central mening både verkliga och overkliga. Å en a 

sidan är många hot och mycket förstörelse redan 

verkligehet”…”Å andra sidan ligger riskargumentets egentliga 

sociala styrka i projicerade framtida hot. I den här bemärkelsen 

handlar det om risker som när de blir verklighet, innebär en så 

omfattande förstörelse att åtgärder i efterhand praktiskt taget är 

omöjliga. Därför har de alltså redan som hypoteser, framtida hot 

och prognoser praktisk relevans för förebyggande åtgärder. Det 

centrala i medvetenheten om riskerna ligger alltså inte i samtiden 

utan i framtiden. (Beck, 2000:47) 

 

Vad föräldrarna ser som en risk, vad som skulle kunna inträffa i framtiden, är alltså av vikt för 

deras föreställningar i nutiden. Och om och i så fall hur de förhåller sig till någon form av 

riskhantering.  Detta är av vikt då studiens första frågeställning som är: Vilka risker ser 

föräldrarna gällande ungdomar och internet? Samt den andra av studiens två frågeställningar 

som lyder: Hur resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet och 

risker?  
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Den teoretiska ram som ovan beskrivs används i studien för att tolka de reflektioner som 

framkommer i den empiriska datan för att få en djupare förståelse för fenomenet risker och 

riskhantering som föräldrarna beskriver gällande ungdomar och internet. 

 

Riskteorin har en bred syn på risker där framförallt miljö, globalisering, vetenskap och politik 

diskuteras. För denna studie avgränsas teorin för att kunna användas på ett givande sätt. De 

delar som är av intresse för studien rör de osynliga risker som teorin berör och hur dessa 

risker varseblivs av människor. De områden studien kommer röra sig inom är de som rör 

individens föreställningar om risker generellt sett i relation till internet som ett problem skapat 

av människor samt specifika risker avseende föräldrars egna barn. Hur dessa individer 

resonerar gällande riskhantering är något som behandlas och tar stöd i teorin.  

 

4. Metod 

I denna del belyses tillvägagångssättet för studiens inhämtande och bearbetning av empirin. 

Resonemang och beskrivning  om den fenomenografiska kvalitativa ansatsen förs, för att 

sedan vidare beskriva hur urval och insamlingen av materialet har skett. Betydelse för 

studiens tillvägagångssätt, tillförlitlighet och resultat är de begränsningar denna studie är 

påverkad av, vilket behandlas i denna metoddel. Resultatets validitet och reliabilitet diskuteras 

samt de etiska överväganden som är aktuella att belysa. Avslutningsvis i denna del redogörs 

för analysen av den insamlade empirin och hur detta skett efter den metodologiska ansatsen. 

 

4.1 Ansats 

Den kvalitativa metoden är framtagen för att bearbeta ett mindre material men mer på djupet, 

jämfört med den kvantitativa ansatsen där forskaren arbetar med ett större material men där 

det är svårare att undersöka informanternas upplevelser.(Larsen, 2009:23 Då  denna studie 

ämnar att undersöka föräldrarnas föreställningar om ungdomar och internet i relation till 

risker och riskhantering, så ansågs den kvalitativa metoden vara bäst lämpad för att 

frambringa den önskade kunskapen i ämnet. 

 

Ordet fenomenografi kommer av en sammansättning av det grekiska ordet phainomenon som 

betyder “det som visar sig” och ordet grafia som betyder “beskrivning i ord eller bild”. 

Fenomenografi betyder alltså att “beskriva det som visar sig” (Starrin, Svensson 1994: 112). 

Med denna typ av forskningsansats beskrivs hur fenomen eller företeelser uppfattas av 

människor som det centrala och inte verkligheten i sig, oberoende av människors 

uppfattningar. Den fenomenografiska metodologin har rötter i inlärningspsykologisk 

forskning och är utvecklad av en grupp forskare under 1970-talet. Själva begreppet 

fenomenografi myntades av Ference Marton 1981. Metodologin används främst inom 

pedagogiska studier (ibid., s. 112-113). Vi har dock valt att använda denna ansats inom det 

sociala arbetet då den fokuserar på människors upplevelser, vilket ger möjlighet att komma 

nära syftet med studien att undersöka föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i 

relation till risker och riskhantering . Med en fenomenografisk ansats avgränsas ett fenomen 

och frågor utformas där fenomenet kan belysas från olika håll (Uljens, 1989:11). Här 

undersöks inte bara efter mönster i likheter utan kan även se till föräldrarnas olika 

uppfattningar (ibid). Detta ger ett rikt omfång av föräldrarnas uppfattning vad gäller risker 
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och riskhantering. För den fenomenografiska ansatsen så är det vanligast att man arbetar 

induktivt med intervjuer som insamlingsmetod av data. När det gäller analys och tolkning 

säger Starrin & Svensson (1994) följande om fenomenografin: "När intervjuerna analyseras 

och tolkas är det främsta intresset att identifiera innebörder och inte att komma fram till 

förutbestämda uppfattningar." (Starrin & Svensson, 2006: 123-124). Studien går alltså ut på 

att ta reda på föräldrarnas föreställningar och inte att de ska bekräfta våra förutfattade 

meningar om ämnet. För oss var även en viktig etisk aspekt i arbetet att analysen av 

intervjuerna inte skulle innebära värdering eller ett kritiskt förhållningssätt till föräldrarnas 

uppfattning om ungdomar i relation till internet och risker. Fenomenografin gav oss möjlighet 

att låta föräldrarnas beskrivningar vara centrala i uppsatsen utan värderande inslag från vår 

sida. För vår del innebar detta en ansträngning i att sätta våra egna förkunskaper och 

förutfattade meningar om fenomenet ungdomar, Internet och risker åt sidan för att låta 

föräldrarnas upplevelser av fenomenet hamna i centrum under arbetet med studien (ibid, sid. 

60). Hur den fenomenografiska analysen skett beskrivs under rubriken 4.3 Analys. 

 

Som metod för insamling av material till studien har den semi-strukturerade intervjun valts, 

därför att vi då kan följa en intervjuguide med bestämda teman men samtidigt ha friheten att 

ställa följdfrågor till föräldrarna för att få ut så mycket information som möjligt ur samtalen. 

Till denna studie  krävdes en mer strukturerad intervju än den helt öppna intervjumodellen för 

att hålla samtalet på rätt tema men samtidigt en intervjumodell som inte var för rigid i sin 

struktur, som den helt strukturerade modellen, då man med denna riskerar att gå miste om 

relevant information. (Aspers, 2011: 143-144) Därför valdes den semi-strukturerade intervjun 

som har en viss struktur men ändå ger frihet att vara flexibel i sitt genomförande. Aspers 

(2011) beskriver i sin bok Etnografiska metoder intervjumetoden som en “samtalsrelation där 

forskaren försöker förstå den eller dem som hon samtalar med” (ibid, sid. 139). Då syftet är 

att undersöka föräldrarnas föreställningar om ungdomar och Internet i relation till risker och 

riskhantering, så finner vi att den semi-strukturerarde intervjun är relevant för 

undersökningen, då det ger möjlighet att förstå föräldrarnas föreställningar. 

 

4.2 Material 

Urvalskriteriet för de tio föräldrar som söktes var att dessa skulle vara förälder till en ungdom 

mellan 12 till 16 år. Att vi finner just åldersgruppen 12-16 år lämplig för studien, grundar sig i 

den statistiska forskningen om när i åldern ungdomars aktivitet på internet stiger samt 

tillgången till egen teknik med uppkopplingsmöjlighet blir mycket vanlig, vilket är just mellan 

dessa åldrar (Statens medieråd 2015b). Då internetaktiviteten över lag ökar samt aktiviteten på 

sociala forum är högst närvarande bland ungdomar i detta åldersspann är frågor om internet 

och dess risker rörande ungdomarna något som blir aktuellt att förhålla sig till för föräldrarna. 

Därav blev gruppen föräldrar till 12-16-åringar den urvalsgrupp av intresse för studien. I 

sökandet efter föräldrar som kunde och ville medverka i studien använde vi oss av 

förfrågningar till föräldrar via en högstadieskola, via delningar på det sociala mediet 

Facebook samt genom vårt kontaktnät. Förfrågningar via högstadieskolan visade sig ge ett 

näst intill obefintligt gensvar från de efterfrågade föräldrarna.. Det som visade sig mest 

effektivt i syfte att finna föräldrar till studien var dock genom våra egna personliga kontakter. 

Att en person som kan medverka i studien känner ännu en person som passar urvalsgruppen 

och så vidare. Den så kallade snöbollsprincipen (Repstad, 2007:61), eller snöbolls-sellektion 

(Aspers, 2011:95). Här hjälpte föräldrarna oss att finna andra föräldrar och på så vis fann vi 

dem vi sökte. Detta innebär dock en begränsning i urvalet då föräldrarna inte är slumpvis 
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utvalda, vilket vi återkommer till att problematisera under rubriken 4.4 Validitet och 

reliabilitet. 

 
I arbetet med intervjuguiden (se bilaga 8.1) formulerades och övervägdes frågorna utefter hur 

väl de stämmer överens med syfte och frågeställningar, vår teoretiska ansats, vilka 

möjligheter de gav att leda in på djupare frågor som ger uttömmande svar samt 

formuleringarnas möjliggörande av att kommunicera frågan till föräldern. På detta vis 

arbetades en intervjuguide fram som stegvis ledde föräldern genom olika teman i intervjun. 

Först en bakgrundsinformation om familjesituation vilket relaterades till familjens 

Internetrelation. Sedan riktades frågorna mer specifikt till att handla om ungdomen i den ålder 

som uppsatsen riktar sig till. Först allmänna frågor om föräldrarnas uppfattning om 

Internetanvändningen hos ungdomen och sedan i relation till risker och riskhantering. 

Intervjuns avslutande tema rörde frågor om hur föräldrarna får information och uppfattar 

allmänna debatten i samhället om ungdomar, internet och risker. 

 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med tio föräldrar. Två  av intervjuerna genomfördes 

med två föräldrar samtidigt. Vi valde att göra på detta sätt dels för att det är mer tidseffektivt 

och bara då med personer som kände varandra. Att utföra intervjuer med två personer på 

samma gång kan förmodligen vara både till fördel och nackdel. Den positiva aspekten kan 

vara att föräldrarna får varandra att tänka på och prata om saker som de inte hade gjort om de 

intervjuats var för sig, eftersom de inspirerar och stimulerar varandras tankar och ord.  

Men det skulle även kunna vara så att de inte vågar säga vad de tycker, känner sig hämmade 

eller blir avbrutna av den andre föräldern. På dessa grunder valde vi att bara utföra par-

intervjuer med personer som redan kände varandra väl sedan innan, för att minska risken för 

den negativa påverkan som skulle kunna uppstå. Intervjuerna genomfördes på olika ställen 

beroende på vad som var mest lämpligt för den aktuella intervjun. I hemmet, på kontoret samt 

i en bokad lokal. föräldrarna informerades om studiens syfte och att de kommer att vara 

anonyma och avidentifieras i materialet. Samtycke inhämtades av varje informant genom en 

samtyckes-blankett (se bilaga 8.2). Intervjuerna tog mellan 30 - 50 minuter. Par-intervjuerna 

tog längst tid att genomföra. Intervjuerna har skett dels genom utförande av oss enskilt på var 

sitt håll samt tillsammans i samma intervju. Intervjuerna spelades in och ljudfilerna raderades 

så snart intervjuerna transkriberats.  

 

4.3 Analys  

I denna analysdel behandlas hur bearbetningen och sammanställningen av den inhämtade 

empirin gått till väga. Den fenomenografiska ansatsen har här en betydande roll för hur detta 

arbete förts. Avsnittet börjar med hur transkribering och kodning gått till, för att sedan 

behandla hur arbetssättet med beskrivningskategorier skett. 

 

De åtta intervjuerna transkriberades kort efter genomförandet. I den fenomenografiska 

ansatsen är forskarens roll att förmedla en bild som visar hur fenomenet uppenbarar sig för 

informanten (Starrin, Svensson, 1994:111). Transkriberingen är med denna ansats ett 

tidskrävande arbete med dess krav på ett precist tillvägagångssätt i kodningen (Uljens, 

1989:11). I det transkriberade materialet hänvisas det till föräldern (intervjupersonen) som IP 

och forskaren som ställer frågorna som F. Detta förtydligas här eftersom vi i det kommande 

resultatavsnittet presenterar ett antal citat från intervjuerna. Ännu ett förtydligande vi vill göra 

är att i två av intervjuerna (nummer 3 och nummer 4) så intervjuas båda föräldrarna samtidigt 

och det finns därför hänvisning till om det är mamman eller pappan som uttalar sig. I de 
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övriga intervjuerna är det endast mammor som uttalar sig. Detta förtydligas här då det kan 

vara av vikt för   

 

Analysen av empirin har skett i fenomenografisk anda genom följande fyra steg: 

1. bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 

2. uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna av 

intervjuerna; 

3. kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, samt; 

4. studera den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel 

& Davidsson, 2011:33) 

 

När materialet var transkriberat lästes detta igenom för att få en god kännedom inför analysen. 

Detta föranledde hur den första sorteringen skulle se ut genom en förståelse för föräldrarnas 

uppfattning om fenomenen risker och riskhantering samt i relation till syfte, frågeställningar 

och teoretisk grund (Starrin & Svensson 1994). Den empiriska datan skrevs ut för att för hand 

bearbetas med hjälp av färgkodning. Genom vår kännedom om materialet samt i relation till 

syfte och frågeställningar såg vi tre fenomen som på så vis utgjorde en första sortering som 

materialet arrangerades efter. Dessa fenomen var följande: 

 

 Risker 

 Riskhantering 

 Generation och förändring 

 

Dessa fenomen behandlades var och en för sig. För de olika fenomenen studerades vilka olika 

kategorier föräldrarna beskrev fenomenen i. Det resulterade i följande tabell: 

 
  
Fenomen: Kategorier: 

Risker Att synas online  
Att kommunicera online  
Att knyta kontakter online  
Information online  
Teknik, säkerhet och information  
Kroppsliga problem  
Beroende och verklighetsfrånvändning  
  

Riskhantering Teknisk riskhantering  
Samtal  
Kunskap hos ungdomar  
Kunskap hos föräldrar  
Kontroll  
Regler och begränsningar  
  

Generation och förändring Nya referensramar för unga  
Förändrad syn hos föräldrar  
Den ökade användningen  
Att inte förstå det nya  
Internet som ersätter den kända världen  
  

  

I den fenomenografiska andan hittades här skillnader i föräldrarnas berättelser och utgjorde på 

så vis olika utfall av beskrivningar för fenomenen. Här stötte vi på problem med hur vi skulle 
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gå till väga för att presentera materialet i resultatet. Vi övervägde att presentera 

beskrivningskategorier för varje fenomen där de olika utfallsrummen presenterades genom 

citat. Detta skulle ha inneburit en oöverskådlig presentation där en tolkning av materialet inte 

skulle ges utrymme och den teoretiska delen skulle gått förlorad. För att finna ett lämpligt sätt 

att beskriva föräldrarnas uppfattningar återgick vi till det empiriska materialet för att få en 

känsla för vad det är dom beskriver. Då framträdde de kategorier risker som beskrivs under 

fenomenet risker ovan samt generation och förändring som framträdande utgångspunkter för 

föräldrarnas uppfattningar och fick på så vis utgöra beskrivningskategorier. Riskhanteringen 

framstod inte på samma sätt som beskrivningskategorier, utan snarare något som fenomenet 

risker relaterades till. Detta resulterade i åtta kategorier som sorterades in i fyra teman vilket 

gav följande: 

     

 Risker med kommunikation i bild och text 

 Risker med information och säkerhet 

 Risker av fysisk påverkan  

 Verklighet i förändring 

 

Dessa presenteras i resultatdelen där föräldrarnas uppfattningar och beskrivningar tolkas och 

presenteras i relation till den riskteoretiska grunden. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet rör frågan om studien mäter det som är tilltänkt att mäta, vilket för denna typ av 

studie förutsätter att vi ställt de rätta frågorna  (Larsen, 2009:41). Här återknyter vi till 

studiens syfte som är att undersöka föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i 

relation till risker och riskhantering samt frågeställningarna som är som följer:  

 

·       Vilka risker ser föräldrarna gällande ungdomar och internet? 

·       Hur resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet och risker?                 

 

När vi studerar utformningen av intervjuguiden finner vi att de frågor vi har ringar in syfte 

och frågeställningar samt ger möjlighet att gå djupare in i dessa frågeställningar via 

följdfrågor. Nästa fråga för studiens validitet blir att granska intervjuernas fokus. Då det i 

intervjuerna är lätt att fokus flyttas från det forskarna önskar besvara för att röra andra 

intressen, kvävs att forskarna är observanta på detta och åter kan leda tillbaka fokus till 

tilltänkta forskningsfrågor. Likaså krävs att vid analysen ha forskningsfrågorna i åtanke och 

inte tillåta sig att i analysen glider in på sidospår. Under transkriptionen gäller det även att 

vara så noggrann som möjligt för att undvika att skapa syftningsfel i texten vilket kan påverka 

resultatet när materialet sedan ska tolkas (Kvale & Brinkemann, 2014: 226). I denna studie 

har det insamlade materialet varit av relevans och fokus under intervju och analys har varit att 

besvara studiens frågeställningar och på så vis ringa in syftet, varav validiteten anses god. 

 

Reliabiliteten rör studiens tillförlitlighet.. Här är även studiens urval av betydelse, då urvalet 

ska utesluta att undersökningen ger ett slumpmässigt resultat. För hög reliabilitet ska samma 

undersökning kunna göras med samma metod och ge samma resultat (Thurén, 2007:26). För 

det urval som gjordes med hjälp  av snöbollsprincipen finns risk att studien fått ett homogent 

utfall på föräldrarnas upplevelser (Repstad, 2007:61). De föräldrar som ingår i denna studie 

har inte valts på ett sådant sätt att det eliminerar slumpen och resultatet är på så vis beroende 

av föräldrarna. 



19 
 

 

Genom att studien utförs med kvalitativ ansats och använder sig av intervjuer utgör forskarnas 

roll en betydelse för reliabiliteten. Vårt sätt att ställa frågor på och tolka empirin beror på oss 

som individer och en annan forskare skulle kunna få ett annat resultat genom sitt sätt att gå till 

väga i intervju och tolkning (Kvale & Brinkemann, 2014:225). Ytterligare påverkan för 

resultatet kan utgöras av att vi inte varit konsekventa i vem som utfört intervjuerna. Genom 

den faktor att inte samma person utfört intervjun blir intervjuernas utformning olika i och med 

person. Därav kan studien inte sägas ha ett tillförlitligt resultat. 

 

4.5 Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) kan man läsa om fyra huvudkrav  för forskning som har till syfte att “ge 

normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att 

vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet.“ 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa kommer att presenteras nedan med tillhörande förklaring till 

hur vi förhållit oss till dessa: 

 

1. Informationskravet 

Går ut på att forskaren måste förklara för deltagarna vad studiens syfte är, att det är 

frivilligt att delta och att de får avbryta när de vill. Detta säkerställdes i studien genom 

att vi berättade om studiens syfte samt informerade om frivilligheten och rätten att 

avbryta, innan intervjun inleddes.  

 

            2. Samtyckeskravet 

Innebär att deltagaren i forskningsstudien själv har rätt att bestämma över sin    

medverkan. Detta säkerställdes av oss genom att deltagarna fick underteckna en  

samtyckesblankett. (Se bilaga 8.2) 

 

           3. Konfidentialitetskravet 
Rör att alla som på något sätt är en del i undersökningen ska ges största möjliga  

konfidentialitet samt att deras personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan  

komma åt dem. Detta säkerställdes genom att inte skriva ut några personuppgifter  

varken på ungdom eller förälder, när intervjuerna transkriberades samt att de inspelade 

ljudfilerna raderades så fort transkriptionen var klar.  

 

4. Nyttjandekravet 

Det fjärde och sista kravet gäller att de uppgifter som samlats in under studien endast 

får användas i forskningssyfte. Man får till exempel inte sälja uppgifterna för 

kommersiellt bruk. Detta är ett krav vi har följt och kommer att följa.     

           

Då denna uppsats ämnar ge en bild av föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i 

relation till risker och riskhantering finns en risk att föräldrarna upplever våra frågor som 

ifrågasättande och värderande gällande deras sätt att förhålla sig till detta i föräldrarollen. 

Aspers (2011) skriver om att ideala samtal sker utan någon maktutövning, vilket blir omöjligt 

i rollerna forskare och informant (Aspers, 2011:141). När vi i denna studie frågar om deras 

förhållningssätt gentemot ungdomarnas Internetanvändning är det dom som lämnar ut 

information om sitt sätt att vara förälder. Detta kan skapa osäkerhet hos föräldrarna vilket kan 

påverka deras svar i form av att svara det de tror att föräldrar förväntas göra gällande 
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ungdomar, Internet och risker. För att motverka denna tolkning hos föräldrarna klargör vi 

detta när vi inhämtar samtycke för att understryka att vår intention är att förstå hur föräldrar 

tänker och resonerar i dessa frågor, inte döma föräldrarnas strategier. 

 

5. Resultat 

Genom föräldrarnas berättelser framträder internet som ett vardagligt fenomen med mycket 

oklara gränser. Likt Becks (2000) resonemang där människor ständigt tvingas förhålla sig till 

nya risker som uppstår som en konsekvens av riskhantering, blir det tydligt genom 

föräldrarnas berättelser att internet tidigare uppfattats som något nytt och till viss del 

skrämmande, men att gränsen mellan vad som är och inte är internet har suddats ut till att vara 

en ofta oreflekterad del av vardagslivet. 

 

I denna del presenteras resultatet av analysen från de tio föräldrarnas berättelser. Innan detta 

görs upprepas syfte och frågeställningar för att skapa en tydligare förståelse av resultatets 

uppdelning. Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars föreställningar om ungdomar 

och internet i relation till risker och riskhantering. De frågeställningar denna studie ämnar 

besvara är:  

 

       Vilka risker ser föräldrarna gällande ungdomar och internet? 

       Hur resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet och 

   risker?              

 

Uppdelning av resultat 
Resultatdelen presenteras i åtta kategorier som är uppdelade i fyra teman. Tema nummer ett 

består av tre kategorier som innefattar risker som kommer sig av kommunikation i bild och 

text. I den första kategorin tas risken med att synas online upp som främst har att göra med 

bilder och bildhantering. Följande sker en övergång till att visa exempel på föräldrarnas 

inställning till risker när det gäller att kommunicera online. Den tredje kategorin innefattar 

riskfyllda kontakter. Tema nummer två innefattar två kategorier som tar upp risker som rör 

information och säkerhet. Hit hör kategorin information online samt kategorin som handlar 

om risker i samband med teknik, kunskap och säkerhet. Det tredje temat tar upp två kategorier 

som rör risker i samband med fysisk påverkan som de kroppsliga problem som föräldrarna ser 

med sina ungdomars internetanvändning för att sedan leda in på kategorin som rör beroende 

och verklighetsfrånvändning. Avslutningsvis presenteras tema nummer fyra med föräldrarnas 

beskrivningar av en verklighet i förändring där risker tar nya skepnader. Kategorierna har 

många gemensamma beröringspunkter och har alla inslag av varandra. Den avgränsning som 

gjorts är baserad på det sammanhang riskerna tar sig uttryck i berättelserna från föräldrarna. 

Varje kategori illustreras med exempel på risk och riskhantering genom citat samt anknytning 

till den riskteori som studien grundar sig i. Efter varje tema följer en kort sammanfattning av 

presenterat resultat.  

 

5.1 Risker med kommunikation i bild och text 

I detta första tema finns tre kategorier samlade. Först presenteras risker som har med bilder 

och bildhantering att göra. Efter det kommer kategorin som handlar om kommunikation 

online. Missuppfattningar, kränkningar och mobbing är några fenomen som behandlas i denna 

kategori. I den tredje kategorin har vi samlat de risker som föräldrarna  tagit upp som rör de 
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risker som kan uppstå i samband med vilka kontakter som ungdomarna knyter online. 

Exempelvis gällande handel av alkohol eller droger.  

 

Att synas online 

Genom föräldrarnas berättelser framträder risker rörande att ungdomars privatliv tar plats på 

nätet och på så vis når en offentlig publik. När föräldrarna beskriver den oro som detta kan 

gälla, handlar det i hög grad om bilder. Bland föräldrarna relaterades det i princip uteslutande 

till tjejer som lägger ut bilder. Ungdomar generellt samt killar kunde nämnas i periferin, men 

det föräldrarna fokuserade och problematiserade rörde risker i att tjejer exponerar sig via 

bilder online. De bilder som här refererades till rörde sällan föräldrarnas egna barn, utan 

beskrev jämnåriga tjejer som la ut bilder med putande munnar, användandes mycket smink, 

iförda urringade kläder samt bikinibilder. Föräldrar till tjejer tog upp denna risk och sa sig då 

ofta ha någon form av regel eller uttalad överenskommelse om att deras ungdom inte skulle 

lägga ut denna typ av bilder. Så här säger en av föräldrarna om att lägga ut lättklädda bilder på 

nätet: 

 

Intervju 2: (mamma) Och så tar kort så att brösten ska synas och 

såhär urringat... och dom är ju faktiskt bara tretton fjorton år... så 

det är lite såhär... läskigt. För det har vi pratat om fel person... 

Hon får inte lov att göra det, men kompisar gör ju det. Och om fel 

person får se det. Alla kan ju se det här. Så det tycker jag är 

läskigt. Så om pedofiler och sådant... 

 

I citatet berättar föräldern om att denna typ av bilder väcker rädslor i och med  att ungdomar 

ska råka illa ut genom att publicera denna typ av bilder. Det är alltså inte bilderna i sig som 

väcker rädsla utan rädslan rör spekulationer om vilka tankar detta kan väcka hos mottagare 

samt en rädsla att ungdomarna kan bli utsatta på grund av dessa bilder. Risken är då inte 

bilderna i sig, utan risken består i andra internetanvändares responsiva agerande på dessa 

bilder. Detta resonemang om risken i att fel person ser bilden kopplas till den riskteoretiska 

grunden. Genom att tolka detta via teorin framträder risken röra spekulationer om vad 

bilddelning online kan medföra. Genom dessa spekulationer framträder risker gällande 

agerande från pedofiler. Genom förälderns upplevelse av detta spekulativa hot är risken högst 

verklig och på så vis orsak till föregripande (Beck, 2000:47). Föregripandet i detta fall 

beskrivs vara att dottern inte tillåts lägga upp denna typ av bilder. Den oro föräldrarna känner 

för risker de ser med utelämnande bilder relaterar de till erfarenheter av att deras döttrar eller 

vänner till döttrarna fått kontaktförfrågningar från män på ett vis som skapat oro och obehag. 

Risker hade på så vis förankrats i deras närhet och antagit en verklig form i vardagslivet. 

Genom denna föreställning om risken som sannolik har risken antagit ett större format och 

riskhanteringen har enligt föräldrarna varit en begränsning av ungdomarnas frihet på nätet. 

Detta tolkas som att de obehagliga kontaktförfrågningarna på så vis förminskat det utrymme 

tjejer ges virtuellt. Detta exemplifieras genom ett citat från en annan förälder: 

 

Intervju 5: (mamma) Det man kan göra är ju att man kan ju låsa 

så att bara dom som man är vänner med kan se. En del har ju 

öppet för alla. Oavsett vad du skriver eller vad du lägger ut för 

bilder. Men även på dom här Instagram och på dom här chattarna 

dom har så kan man ha så att bara dina vänner ser vad du skriver 
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och vad du lägger ut, så så har hon låst så ingen annan, alla kan 

inte se utan det är bara hennes närmaste vänner som kan se om 

hon lägger ut några kul bilder eller vad hon nu gör. Så så har hon 

sållat. Även på Facebook har hon låst. Man kan se hennes namn 

om man söker men inget mer. 

 

Rädslan för de obehagliga kontakterna tycks många unga tjejer erfarit, vilket skapar strategier 

för att undvika den obehagliga responsen på bilder genom föräldrars regler och ungdomars 

egna begränsningar i sitt uttryck online. Exempel på sådana strategier ges av föräldern i 

ovanstående citat, där hon beskriver hur man kan undvika kontakt med oönskade personer på 

nätet.  

 

Att synas online genom bilder innebär inte endast risker att bli kontaktad på ett oroväckande 

vis. Föräldrarna säger sig även se risker i hur tjejer använder bilder online genom att det 

skapar ett tryck på hur tjejer förväntas se ut och rör det ideal detta skapar. Samma förälder 

som tidigare, svarar på frågan om ungdomen kan vara orolig för aktivitet online på följande 

vis: 

 

Intervju 2: (mamma) Det är väl mest det här med 

utseendefixeringen som hon kan tycka är jobbig och pratar mycket 

om det. Hur man egentligen ska se ut och... för dom gör ju om när 

dom lägger ut bilder på Facebook och sådant till exempel. Dom 

gör ju om bilderna. Skär till och... 

 

Dels beskriver detta citat hur ungdomen själv pratar om att hon upplever detta jobbigt med att 

det finns en utseendefixering som tar sig uttryck via bilder på nätet. Här beskriver föräldern 

ett sätt att hantera denna risk genom att prata om det med ungdomen. Hon berättar att 

ungdomen på eget initiativ tar upp detta ämne till diskussion med föräldern, vilket kan tänkas 

vara en förutsättning för att vuxna ska få kännedom om hur utseendefixeringen online 

förhåller sig. Denna utseendefixering går genom tekniken att ytterligare tas ett steg längre 

genom att redigera bilder innan dessa publiceras, vilket skapar ett ouppnåeligt ideal. Genom 

tekniken ges även direkta möjligheter till bedömning av bilder som internet har blivit en arena 

för idag. Internet tillhandahåller en massiv mängd av olika sociala medier med funktioner att 

bilddela till en världsomspännande publik. För den ungdom som har ett bekräftelsebehov 

gällande utseendet finns oändliga möjligheter att exponera sig via bilder online i syfte att få 

respons på sitt yttre. En förälder beskriver det på följande vis: 

 

Intervju 3 (pappan): Den hela tiden omedelbara bekräftelsen som 

krävs där man kan titta på hur grupper... Det kan bli ett sådant 

otroligt socialt exkluderande via de sociala näten idag, och det 

tror jag kan vara fullständigt förödande i det här fallet. Därför 

man kan sitta på kammaren och lägga ut bilder och... det 

eskalerar i sättet i att få bekräftelse hos ett antal av barn och 

ungdomar idag. Det fanns säkert tidigare på skolgården och i 

populära gäng men nu är det så omedelbar och den finns hela 

tiden alltså. När det visar sig hur många likes man får oavsett 

vilket forum det än är på. Och det tror jag kan driva en del till att 

göra andra saker för att få känna ”är jag betydelsefull”... Det är 

nog den största risken. Och det tror jag gäller att hitta någon sorts 

hantering för att man inte ska behöva känna dom känslorna. 
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Föräldern berättar här om hur han ser en risk i hur utvecklingen från popularitetsbedömningen 

skett i skolor har flyttats till sociala forum via bilddelning. Själva risken han pratar om rör 

försämrad självkänsla och känsla av att inte vara betydelsefull. En oroande faktor rör 

möjligheten att statistiskt mäta den enes respons på bilder med den andres när helst ungdomar 

önskar. Dessa funktioner i de sociala forumen kan skapa svårhanterliga känslor för ungdomen 

där ungdomen tvivlar på sitt eget värde. Här uttrycker föräldern en önskan utan svar om 

hantering för risken att ungdomarna känner tvivel på sitt värde. 

 

Att kommunicera online 

Den andra kategorin handlar om hur föräldrarna pratar om risker knutna till hur ungdomarna 

kommunicerar online samt vilken typ av riskhantering som knyts till detta. Det kan vara 

mobbning och kränkningar över nätet, att det är lättare att kränka någon då man kan vara 

anonym, risken för missförstånd när man kommunicerar i text,  att ungdomarna umgås mindre 

i den fysiska verkligheten då de hellre chattar eller sms:ar med varandra än att träffas på 

riktigt, samt risken för att utomstående kan komma över information som inte var ämnad för 

dem. När det gäller mobbning, kränkningar och anonymitet säger en av föräldrarna följande: 

 

Intervju 2:(mamma) Bara skriva något elakt istället för att sitta 

såhär...Då skulle man inte våga men då du sitter bakom en 

dataskärm är du skyddad och du kan vara anonym. Dom behöver 

inte ens veta att det är jag som skrivit det. Och just det här med 

mobbning och att folk kanske blir ännu mer självmordsbenägna. 

Dom som redan har tankar på att ta livet av sig kanske gör det på 

grund av att dom kanske blir ännu mer mobbade där. 

 

Ämnet mobbning uttrycktes återkommande i föräldrarnas beskrivningar av risker med 

internet. Föräldern i citatet ovan problematiserar anonymiteten som kommunikationen på 

internet kan medföra genom resonemang om att denna möjlighet till anonymisering online 

kan innebära kränkande kommentarer som inte skulle vågat uttryckas ansikte mot ansikte till 

mottagaren. Kommunikation online problematiserades i föräldrarnas beskrivningar även i 

andra aspekter. Så här säger en förälder  angående risker i samband med nätkommunikation: 

 

Intervju 7:(mamma) Och sedan är det ju det här med 

talspråket...det blir ju så lätt missuppfattningar när man skriver så 

jag tycker inte ens man behöver ta dom diskussionerna på internet, 

då är det bättre att ringa. 

 

Här kan vi se exempel på förälderns syn på kommunikation på internet som risk för 

missuppfattningar. Här tolkas det som att föräldern anser att vissa diskussioner inte lämpar sig 

på internet och att kommunikation via telefonsamtal är att föredra i situationer där 

missförstånd vill undvikas.  

 

Ännu en risk som framträder i intervjuerna vad gäller kommunikation är risken att det du 

skriver kommer att ses av personer som inte var de tilltänkta mottagarna. Till exempel 

arbetsgivare eller andra utomstående. Föräldrarna tar här upp sin egen roll vad gäller 

riskprevention genom att de önskar vara de som informerar sina barn om dessa risker och på 
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så sätt förhindra eller minska risken för att de råkar illa ut. Så här säger en förälder om hur 

man kan göra för att ens barn inte ska råka illa ut:  

 

Intervju 5: (mamma) Att diskutera och se vad dom är på för sidor. 

Och prata om sådant här som att man lägger inte ut vad som helst 

om sig själv. 

 

Här beskriver föräldern en form av riskhantering för att undvika att hennes ungdom ska råka 

illa ut på nätet. Föräldrarna uppmärksammar att ungdomarna inte ser kommunikationen som 

en risk då de saknar kunskap och förståelse när det gäller konsekvenser av att kommunicera 

online. Risken blir då att ungdomarna skriver saker som de själva inte uppfattar som en risk 

men som tar sig formen av en risk för föräldrarna. Genom att knyta an till Becks (2000) 

resonemang vad gäller kunskap och varseblivning kan vi se att riskerna är verkliga för 

föräldrarna då de har kännedom om dessa, medan riskerna inte är verklighet för ungdomarna 

genom avsaknad av kännedom om det riskfyllda. 

 

Frågan om integritet kommer upp i samband med hur ungdomarna kommunicerar över 

internet. De talar om en förändrad syn på integritet och att vad man kommunicerar om sig 

själv och andra har förändrats. Gränsen har förskjutits när det gäller vad som är okej att dela 

med sig om sig själv. I en av intervjuerna talades det om risken med att vara för snabb med att 

ha en åsikt om ett ämne, att “lajka” eller dela något utan att ha läst vad det egentligen handlar 

om och på så sätt ser det ut som att man står för en åsikt som man kanske egentligen inte alls 

står för, bara för att man var för snabb att tycka till. Det föräldrarna tar upp både när det gäller 

att lägga ut bilder och att kommunicera med varandra i text, är risken med att det alltid finns 

kvar. Så här uttrycker sig en av föräldrarna: 

 

Intervju 8: (mamma) Men när det står pucko eller vad det nu står, 

då är ju det så statiskt, då står det ju där hela tiden, det försvinner 

inte. 

 

Här ser vi ett exempel på hur föräldern ser risken för att en kränkning ska finnas kvar även 

efter att den blivit uttalad i och med att det skedde på internet och inte offline. I samma 

intervju tar hon upp att de har pratat med dottern om att inte skriva eller göra vad som helst på 

nätet men att de inte haft något samtal med sonen om detta. Dessa könsmässiga skillnader fick 

form i intervjuerna vilket tolkas som att ungdomarnas könstillhörighet kan ha samband med 

de risker föräldrarna letar efter i ungdomarnas internetaktivitet. 
 

Denna nya form av kommunikation är något som är skapat av oss människor. Vi har 

uppfunnit tekniken som gjort detta möjligt. Detta med att snabbt kunna förmedla sig och 

kommunicera med andra i textform är någonting relativt nytt för vår samtid och som sagt, ett 

av människans egna påfund. Detta samstämmer med vad Beck säger gällande att tidigare kom 

hoten utifrån, från naturen. Numera uppstår riskerna i det vi själva skapat (Beck, 2000). 

 

Att knyta kontakter online 

Denna kategori av risker rör de möjligheter internet erbjuder gällande att knyta kontakter med 

personer den virtuella vägen. Detta innebär en befrielse från fysiska ansträngningar till att ta 

kontakt med personer och innebär en tillgänglighet dygnet runt och saknar offlinevärldens 
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betydelse av tid och rum. Ett återkommande tema i intervjuerna rör tillgängligheten till droger 

via nätet. Gällande frågor om föräldrarnas föreställningar om vad media förmedlar gällande 

ungdomar, internet och risker berättas följande av en av föräldrarna: 

 

Intervju 3 (mamman): Även droghantering i och med att det 

förenklas där. Det är också en sådan risk eller annat sätt att 

tillförskansa sig. Skicka till brevlådan. Till skillnad från när vi var 

små och var tvungen att känna någon som kunde köpa ut alkohol 

främst då så att vara ung på den tiden. Då gällde det att ha en 

fysisk kontaktyta till det och då kanske det var lättare som 

förälder... Det gick inte ens att ringa för det var ju bara 

hemnummer. Fanns inte mobiler heller så då ringde dom hem till 

mamma liksom. Nej, men så det är stor skillnad så hur det har 

utvecklats. 

 

Här beskriver föräldern kunskap som media förmedlar gällande att langning har tagit plats på 

nätet, där ungdomar exempelvis kan beställa droger via nätet och få det hemskickat med post. 

Föräldern gör här en referens till hur utvecklingen skett tekniskt och jämför de olika former av 

möjligheter och ansträngningar langning innebar när de själva var unga med idag. Hon 

nämner att den fysiska kontakten som krävdes förr kunde innebära att det var lättare att 

hantera för föräldrarna. Dagens tekniska möjligheter innebär en anonymisering av de 

kontakter som sker gällande exempelvis droger. Samma förälder har genom sitt arbete som 

rör ungdomar deltagit i utbildningar som givit henne kunskap i ämnet: 

 

Intervju 3 (mamman): ...samma det här med droger från nätet och 

vilka sidor det kan vara och vad det kan röra sig om för koder så 

man kan förstå vad det är dom egentligen pratar om. En spik 

liksom då är det egentligen Spice som du egentligen hade tagit 

som en cigarett... 

 

Föräldern pratar här om utbildningar i arbetet där hon fått information om hur handel med 

droger sker på nätet. Informationen består av kunskap om sidor där droger finns tillgängliga 

samt hur ungdomar kommunicerar om droger. Koderna hon talar om blir för föräldern en 

medvetenhet om hur droger får form i språket. Genom denna kunskap tar risken droger form i 

det vardagliga språket som en verklig företeelse. Riskhanteringen kan på detta vis bli möjlig 

genom den information som utgör kunskapen om risken, då kunskapen kan innebära en 

förståelse för när droger förekommer och på så vis ha möjlighet att agera. Denna information 

som ges via arbetet blir då både varseblivning av risker och därmed en subjektiv verklig risk, 

samtidigt som det ger en möjlighet att föra en kamp mot risken (Beck, 2000). 

 

Gällande kontakter online diskuterar föräldrarna risker gällande den möjlighet till anonymitet 

och osanning om identitet som kontaktskapande på internet utgör. Föräldrarna pratar i 

intervjuerna om den oro de kan känna över godtrogenhet hos ungdomarna och därmed risk att 

luras in i situationer de inte själva kunde förutse eller önska. Få föräldrar uttrycker precist vad 

de syftar på med denna form av kontakt, utan många gånger hänvisas till en generell oro över 

att olämpliga kontakter kan uppstå med okända personer. En förälder beskriver sin oro inför 

att knyta kontakter online på följande vis: 

 

Intervju 8: (mamma) Det blir mer så att man säger att det med 

Instagram till exempel att han inte får ha vem som helst som följer 
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honom där och han har ju det där Kik nåt chattprogram och där 

har vi som regel att jag...för där måste man vara sjutton tror jag 

för att ha Kik och då har vi som regel att han får bara ha sina 

kompisar där och att jag och hans pappa har rätt att kolla när som 

helst liksom så han kan inte ha liksom…för där kan det ju också 

komma kreti och pleti som Facebook liksom kanske lite mer som 

Instagram att man bara kan börja följa nån liksom. 

 

Här beskriver föräldern riskhantering genom en stor insyn i de sociala medier ungdomen 

använder, samt möjlighet att påverka vilka kontakter ungdomen får ha. Hon specificerar inte 

vad hon ser som den egentliga risken med okända spontanföljare på sociala medier är, utan i 

citatet framstår det som att riskhanteringen består i att hålla bort kontakter som skulle kunna 

innebära en risk av något slag. Denna ospecificerade oro över kontakter återfinns hos fler 

föräldrar, medan andra föräldrar uttrycker en mer specifik oro över formen på kontakten där 

sammanhangen uttrycks på ett sådant vis att vi får en förståelse över att det röra sig om 

grooming, vilket är när vuxna söker kontakt med barn i sexuellt syfte. När detta kommer på 

tal i intervjuerna blir det tydligt att det är kontakten med vuxna män som innebär en oro för 

den okända kontaktens intentioner. Detta kopplas ofta samman med att ungdomar delar bilder 

på sig själva eller ger ut information om sig själva samt, som tidigare skrevs, att det finns 

kännedom om att ungdomar i förälderns närhet blivit utsatta för denna typ av obehagliga 

kontakter. En förälder beskriver sin bild av hur denna risk tar sig form: 

 

Intervju 2: (mamma) Jag tror det finns sådana personer som sitter 

och söker. Namn och hur dom ser ut. Sedan om dom tycker att dom 

fastnar för den bilden så... Och man vet inte om det är en äldre 

man för det kan det ju vara en äldre man som har gjort en sida till 

sig själv. Om att hon är fjorton år, en tjej. Fast det sitter en 

gammal gubbe bakom den. Så är det ju ofta och det tycker jag är 

skitläskigt. 

 

Föräldern beskriver här en medvetenhet kring hur lätt det är att fara med osanningar rörande 

sin identitet i syfte att utnyttja den kontakt som skapas med ungdomar. På detta sätt skapas 

tillit mellan ungdomen och den vuxne med falsk identitet i syfte att utnyttja sexuellt. Samma 

förälder beskriver fortsättningsvis i intervjun: 

 

Intervju 2: (mamma) Så det ser jag som en jättestor risk just med 

kanske våldtäkter. Om dom bestämmer träffar med dem och så är 

det kanske helt fel person. Att det inte är samma människa ens. Om 

man tänker på pedofiler och sådant... Så det har vi pratat mycket 

om. 

 

Här berättar hon att risken i sig är våldtäkt, vilket kan ske genom att en ungdom delar bilder 

och information som gör att en vuxen person med ett bakomliggande sexuellt syfte kontaktar 

ungdomen genom att använda falsk identitet. Den falska identiteten möjliggör att ungdomen 

för en konversation utan att ana oråd, vilket i sin tur leder till att tillit skapas och ungdomen 

stämmer träff med den vuxne med det sexuella syftet och att denne vuxne våldtar ungdomen. 

Föräldern och dennes egna ungdom har diskuterat detta för att uppmärksamma ungdomen till 

att själv se denna risk som möjlig och på så vis kunna undvika att bli utsatt för denna risk. 

Denna förälder uttrycker tydligt sina tankar om hur denna risk kan se ut. Andra föräldrar har 

rört vid ämnet och påtalat denna risk i viss grad. Den form av riskhantering som främst har 
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kommit på tal gällande grooming har rört att det första steget för att detta ska kunna ske, 

vilket är att ungdomen har information tillgänglig online som utgör något form av intresse för 

en vuxen med sexuellt syfte. Som tidigare nämnt har riskhanteringen rört någon form av 

begränsning gällande ungdomarnas utrymme på nätet, men att samtala med ungdomarna om 

företeelsen grooming har inte dykt upp i någon annan intervju på detta uttalade vis. Det 

innebär dock inte att de intervjuade föräldrarna inte samtalat med sina ungdomar om ämnet 

grooming, utan kan röra utformningen av intervjuguiden och att den inte gett föräldrarna 

möjlighet att uttrycka sina tankar specifikt om detta 

 

Sammanfattning av temat risker med kommunikation i bild och text 

Det första temat innefattar tre kategorier som behandlar risker angående kommunikation i bild 

och text. Den första kategorin, att synas online, beskriver föräldrarnas föreställningar om 

risker som rör bilder och bildhantering på internet. Det är då inte själva bilderna som anses 

vara den egentliga risken, utan vem som är mottagaren av bilderna och vad som kan göras 

med dessa bilder som är det egentligt riskfyllda i situationen. Att bilderna ska komma att 

användas i skadande syfte mot tjejerna själva, att de ska bli kontaktade av män med 

tvivelaktiga motiv och att tjejernas skapande av ohälsosamma ideal bland varandra, är några 

av de risker som tas upp i samband med att synas online. Föräldrarna talade om tjejer och inte 

om killar när det kom till att problematisera kring bilder på internet, vilket väcker frågor om 

föräldrars föreställning om risker i relation till ungdomarnas könstillhörighet. Den 

nästkommande kategorin behandlar risker som rör att kommunicera online. Här berörs 

föräldrarnas föreställningar att det kan uppstå missförstånd och onödiga konflikter på grund 

av att ungdomarna kommunicerar i text i stället för verbalt, var en risk som många föräldrar 

talade om. Även mobbning och andra former av kränkningar över nätet samt det faktum att 

dessa kränkningar får ett evigt liv genom lagringsmöjligheterna på internet var något 

återkommande i samtalen. Risken för att det ungdomen kommunicerat på ett, vad de tror, 

privat plan kom på tal då föräldrarna kunde se en risk för att framtida arbetsgivare skulle se 

detta och då ligga ungdomarna till last för möjlighet till framtida anställning om texten 

innehållit något stötande. Frågan om integritet kom upp och resoneras kring att det kan finnas 

en skillnad i hur vuxna och ungdomar ser på integritet, att ungdomarna som vuxit upp med 

internet har en mindre rigid och strikt syn på vad integritetsgränsen går än vad deras föräldrar 

har. Den tredje kategorin tar upp risker som har att göra med att knyta kontakter online. Som 

exempel på dessa kontakter berättar föräldrarna om rädslan för att ungdomarna ska beställa 

droger eller alkohol över nätet, att deras ungdomar ska blir lurade av någon som använder sig 

av falsk identitet och att oron här även ligger i att ungdomarna skulle vara för godtrogna. 

Genom att betrakta riskerna i detta tema sammanfattningsvis samt med riskteori framstår de 

risker föräldrarna beskriver som framtida hot mot deras ungdomar som riskerar oåterkalleliga 

konsekvenser. Genom föräldrarnas upplevelse av dess hot blir de verkliga redan idag och 

också stimuli för handling att förhindra dessa risker att ske (Beck, 2000:47). När det gäller de 

risker som behandlas i detta tema så är den riskhantering och riskprevention som tagits upp av 

föräldrarna, främst varit i form av att man ska prata med sina ungdomar och få dem att förstå 

varför de inte ska lägga upp vissa typer av bilder eller kommunicera på ett visst sätt eller 

lämna ut information om sig själv hur som helst. Samtalet har varit i fokus.  
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5.2 Information och säkerhet 

I detta andra tema presenteras två kategorier. Först behandlas riskfylld information online som 

berör exempelvis hemsidor och bloggar med destruktiva budskap. I den andra kategorin 

beskrivs föräldrarnas föreställning om risker rörande teknik, kunskap och säkerhet, 

exempelvis id-kapning och virus.  

 

Information online 

Denna kategori växer fram genom föräldrarnas hänvisningar till det stora flöde av information 

som internet ger åtkomst till. Många föräldrar har lyft tillgången på information som något 

mycket givande för att i nästa stund reflektera över baksidor som den stora 

informationsåtkomsten medför. Här rör de risker föräldrarna påtalar en snedvriden bild av 

verkligheten, osanna fakta, samt sidor som förespråkar ett destruktivt agerande. Gällande det 

destruktiva agerande som föräldrarna säger sig se som riskfylld information tas bland annat 

pro-anabloggar upp. Detta är en form av bloggar som förespråkar anorexi och stödjer den som 

svälter sig i sin beslutsamhet samt delar tips om hur viktnedgång kan påskyndas. Så här säger 

en förälder om destruktiva bloggar: 

 

Intervju 6: (mamma) …hon hade en kompis som hade en form av 

ätproblematik och då sa hon att det fanns nån sida med en tjej som 

var anorektiker och jag frågade men följer du den bloggen? Då 

pratade vi mycket om det för man har ju hört att det kanske inte är 

jätte sunt alla gånger. Ja den biten blir man ju lite orolig för som 

tonårsförälder till en dotter…så då pratade vi mycket om det, att 

det inte är så sunt. Och sen vissa typer av bloggar tycker jag väl är 

lite ja…fel…så där. Alltså jag har ju inte full koll på henne. Jag 

försöker väl ha en öppen dialog så att jag ska veta vad hon håller 

på med men det är inte alltid så lätt. 

 

Föräldern beskriver här sin oro över risken att bloggar kan påverka ungdomens mående 

genom att förespråka självsvält. Hon reflekterar över hur riskhantering kan ske gällande denna 

typ av risk, och ser sina möjligheter begränsade i att kontrollera och väljer istället att förhålla 

sig öppen för dialog och att samtalet om problematiken blir ett sätt att hantera risken. Här 

markerar även föräldern just ungdomens kön som relevant för den oro hon upplever och 

tolkas som bedömning gällande hennes uppfattning om hur trolig risken är för just den egna 

ungdomen. I detta citat är det bloggar med ett förespråkande förhållningssätt till anorexi som 

problematiseras. Andra exempel på sidor som föräldrarna säger sig se som risk genom att 

förespråka ett destruktivt agerade är sidor som gäller självmordssekter och sidor som 

innehåller bilder på självskador. När föräldrarna beskriver hur risken med dessa sidor ses rör 

sig sammanhanget främst om när ungdomarna själva aktivt söker denna typ av destruktiv 

information. En annan form av information som föräldrarna problematiserar är det stora flödet 

av reklam. Denna typ av påverkan söks inte själv, utan rör information som ständigt söker 

påverka dig att agera för någon annans ekonomiska vinning genom att påtala ett behov du 

kanske inte såg dig ha. En informant uttalar sig som följer angående media och reklam: 

 

Intervju 3 (pappan): Och sedan kan vi alltid reflektera över hur 

fruktansvärt lurade vi alla är som är inne i det här till.. och tror 
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att vi inte påverkas av reklam eller... och hur det produktplaceras i 

alla dom här medierna det finns idag. Så det är väl några som 

försöker ekonomiskt räkna ut vinsterna av det här. 

 

Förälderns reflektion rör en generell uppfattning att människor inte ser sig som påverkbara för 

reklam, men med en kunskap om att så kanske inte är fallet. Både reklam och 

produktplacering existerar genom dess möjlighet att påverka människor i att exempelvis 

handla den vara företaget säljer och att detta ska öka vinsten för företaget. Hans reflektion 

visar på en förståelse för att reklam och produktplacering kostar pengar och att reklam och 

produktplaceringens existens bekräftar den påverkan den har på människors köpkraft då hela 

dess syfte rör ekonomisk vinning i och med ökad försäljning. Skulle människan vara 

opåverkad av reklam och produktplacering skulle reklam och produktplacering inte existera. 

Denna risk blir verklig genom förståelsen för dess effekt. Reklam problematiseras även som 

påverkan på hur ungdomar ser på utseendeideal. Föräldrarna hänvisar till risken att ungdomar 

ser reklamen som idealbilder för hur de ska eftersträva att se ut. 

 

En annan form av påverkan den stora mängden information har på ungdomar tas upp av en 

förälder med yrke som rör ungdomar. Följande är svar på en fråga om vilken form av 

information arbetet har gällande ungdomar, internet och risker: 

 

Intervju 3 (mamman): [...] porrsidor som fanns idag och vad dom 

ser där. Hur dom ser ut sådana sidor och vad dom kan ge för bild 

av sex och samlevnad hos ungdomarna. 

 

Denna förälder har genom arbetet fått kunskap om hur sidor med pornografiskt innehåll kan 

påverka de ungdomar som kommer i kontakt med sidorna. Här ligger risken i den påverkan 

dessa sidor har på föreställningar för ungdomar gällande sex och samlevnad. För ungdomar 

som börjar fundera på frågor rörande detta ämne kan internet innebära ett outtömligt förråd av 

information, bilder och videor rörande sex. Det föräldern syftar på är porrindustrin som 

bygger på ekonomisk vinning i att exploatera sex, där den ekonomiska faktorn är den som 

styr. Här görs tolkningen att ungdomar med frågor gällande sex och samlevnad riskerar få en 

snedvriden verklighet på grund av den stora tillgång som finns av pornografi online. Genom 

det vinstdrivande syftet som driver pornografin exploateras människor på ett vis som kan ge 

ungdomar en riskfylld attityd till sex om pornografin upplevs som realistisk information om 

sex och samlevnad. 

 

Många föräldrar uttrycker en kunskap om att internet innebär ett stort informationsflöde där 

graden av sanning i informationen är värd att ifrågasätta. Källgranskning reflekteras till som 

viktigt i det samhälle vi idag lever i med den stora tillgången på information som finns. Flera 

av de intervjuade föräldrarna sa sig föra dialog gällande att ifrågasätta det som gavs ut som 

fakta på nätet samt hur internet medvetet kan användas för att sprida osanningar. 

 

Teknik, kunskap och säkerhet 

Till denna kategori samlar vi de reflektioner föräldrarna gett uttryck för om den tekniska 

världens bristande säkerhet. Dessa risker rör köp online, id-kapning, virus, bristande förståelse 

för avtal och övervakning. Föräldrarnas berättelser och har en mer generell karaktär av risk 

online som inte är så starkt kopplade till ungdomar som de övriga kategorierna. Föräldrarnas 

kunskap om dessa risker relateras främst till medias belysning av risker online. Föräldrarna 

beskriver vissa av riskerna som ämnade att skapa rubriker och uttrycker inte oro att riskerna 
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ska drabba deras ungdomar. Köp online som visar sig vara bedrägeri har flertalet föräldrar 

uppmärksammat medialt. Likaså nuddades det vid att övervakning har rapporterats om i 

media, precis som konto- och id-kapning. Ingen av dessa risker upplevdes som sannolika att 

drabba föräldrarnas  ungdomar eller andra i dess närhet. En risk som däremot hade erfarits var 

virus på dator som beskrivs så här: 

 

Intervju 8:(mamma) ...att vi har haft problem med våran 

internetuppkoppling och det har varit virus och så och det har sett 

ut som att han har varit ute på sexsajter och så och då var det ju 

mycket att vi pratade om vad man får och inte får göra och så och 

sen visade det sig att det var det här viruset och det var inte han 

som hade varit ute utan det var popuper som han råkat klicka på… 

 

Föräldern ifråga beskriver hur virus på dator hade skapat en oro och samtal om hur internet 

får användas då viruset hade orsakat att det såg ut som att hennes son hade besökt sidor som 

hon inte varit inne på. Viruset hade gjort förändringar på datorn som skapat oro för föräldern 

och vidare i intervjun beskriver hon en oro över spelsajter då hon ser dessa som riskfyllda för 

att bli angripen av virus. Viruset hade av misstag aktiverats på datorn och dess verkan gav 

föräldern en annan tro gällande dess huvudsakliga orsak. Denna risk upplevs som verklig och 

närvarande då hon själv erfarit den. 

 

En annan förälder beskriver hur arbetet med IT-frågor innebär en stor förkunskap om risker 

relaterade till säkerhet online. Denna förälder har på detta vis ett brett risktänk vad gäller 

säkerhetsfrågor så som gällande teknik, där ett sätt att hantera risker var att välja märke på 

tekniken med uppkoppling som endast hade appar som företaget godkänt. Föräldern berättade 

om hur han, likt teorin (Beck, 2000), såg hur risker kunde vara dolda för andra människor 

genom dess okunskap om teknik. Så här säger en av föräldrarna om detta fenomen: 

 

Intervju 4 (pappan): Det finns ju sådana saker till exempel i 

Facebooks licensregler där det faktiskt står att Facebook har rätt 

att äga bilderna. Det är kanske inte alla som känner till men om 

man funderar vad det betyder så kan ju det betyda nåt otroligt 

annat än man trodde när man laddade upp sin bild. Att när man 

stänger kontot så är faktiskt inte bilden borta. Nånstans är det ju 

en teknikfråga som man måste förstå för att kunna förstå hotet 

eller vad man nu ska kalla det. 

 

Detta citat problematiserar bristen på kunskap då kunskap är en förutsättning för att kunna se 

risker som verkliga. Genom okunskap om innebörden av att Facebook äger rätten till de bilder 

ungdomarna publicerar online uteblir risktänket om vad innebörden i det är. Även de 

lagringsmöjligheter som internet möjliggör lyfts via detta citat. Om ett foto laddas upp via 

Facebook äger Facebook denna bild även när användandet av kontot raderats, vilket 

ungdomar ifrågasätts känna till. 
 
 

Sammanfattning av temat information och säkerhet 

Detta tema behandlar risker kopplade till information och säkerhet online. Till detta tema hör 

två underkategorier. När det gäller information online så säger sig föräldrarna vara både 
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negativt och positivt inställda. De ser både vilka fördelar det medför att ha en snabb och stor 

tillgång till information, samtidigt som de beskriver en oro i med detta stora 

informationsflöde. Risker med felaktig information som sprids samt bloggar och hemsidor 

med tvivelaktiga budskap, exempelvis forum där anorexia uppmuntras, sidor med information 

om självmordssekter, samt sidor som innehåller information om självskadebeteenden. När det 

gäller riskfylld information online så förespråkar föräldrarna att man ska prata med sina 

ungdomar om detta, då ett förbud inte skulle vara så effektivt eftersom man som förälder inte 

kan reglera ungdomarnas tillgång till denna typ av information. Deras beskrivningar tolkas 

som att de menar att genom att prata om informationen ger en bättre riskprevention än regler 

och förbud. Vidare tas risker med reklam som information och att ungdomar använder 

pornografi som information när det gäller sex och samlevnad upp. Många av föräldrarna 

påtalade vikten av att lära sina ungdomar att vara källkritiska till information som sprids på 

nätet som en form av riskhantering. Den andra kategorin i detta tema behandlar teknik, 

kunskap och säkerhet. Här presenteras köp online, id-kapning, virus, bristande förståelse för 

avtal och övervakning som risker som föräldrarna tagit upp. Bristen på kunskap när det gäller 

teknikfrågor kan ses som en anledning till att en risk uppstår, eftersom det kan hända att man 

fattar sämre beslut om man inte har den rätta kunskapen vilket leder till att man fattar mer 

riskfyllda beslut på grund av sin okunskap. För detta framstår kunskap som centralt i 

riskuppfattningen då den beskrivs tillåta föräldrarna att se riskerna och därav göra riskerna 

verkliga (Beck, 2000:39).  

5.3 Fysisk påverkan 

I detta tredje tema presenteras två kategorier. I det första behandlas de kroppsliga problem 

som föräldrarna tar upp angående internetanvändning. Exempelvis att ungdomarna får ont i 

kroppen och att de rör på sig för lite. Den andra kategorin rör risken att bli beroende samt den 

risk som föräldrarna ser med att ungdomarna riskerar att bli verklighetsfrånvända på grund av 

sitt internetanvändande.  

 

Kroppsliga problem 

I denna kategori diskuteras de risker som föräldrarna säger sig se som påverkar eller skulle 

kunna påverka ungdomarna fysiskt. Dels pekar de på att ungdomarna blir inaktiva och lata 

genom att de sitter för mycket framför datorn och inte rör på sig tillräckligt mycket. Detta 

menar föräldrarna kan i sin tur leda till bland annat problem med nacke och handleder. Dels 

att de sitter uppe för länge på natten med datorer, läsplattor och telefoner vilket för att de får 

för lite sömn och därmed blir trötta och okoncentrerade i skolan. En annan fysisk risk som tas 

upp är den ökade risken för stressymptom då ungdomarna använder flera medier samtidigt. Så 

här uttrycker sig en av informanterna:  

 

Intervju 6: (mamma) Jag tycker att användandet av telefoner är 

generellt lite för mycket. Jag är ju lite allergisk mot sånt så jag 

brukar säga; nu tittar du på tv eller håller på med telefonen, välj! 

Det blir för mycket på en gång, det blir sån stress. Så där brukar 

jag väl säga att man kan ha regler att man lägger bort den eller 

stänger av den. Ibland är man inte alltid nåbar. 

 

Här ser vi dels hur föräldern beskriver att hon ser en risk i att dottern ska bli stressad av att 

vara tillgänglig och av att ha en delad uppmärksamhet på flera saker samtidigt. Hon tar även 

upp riskhanteringen av problemet genom att säga åt ungdomen att välja vad hon ska rikta sin 
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uppmärksamhet mot samt att man kan ha regler för när och hur mycket telefonen får vara 

med. Oron för strålning och överaktivitet av hjärnan tar sig även uttryck så här: 

 

Intervju 5:(mamma) Riskerna är ju mera att de använder det för 

mycket. Därför har vi regler just för att dom säger att hjärnan ska 

vila innan man sover. För det är en liten risk för det är inte bra att 

hjärnan går på högvarv. Det är nästan det jag ser som största 

risken. Jag är inte orolig för att hon söker på fel saker eller lägger 

ut konstiga bilder. Det är ju det dom kan göra i den här åldern. 

Utan det är mer det att hon ska vila från datorn och mobilen. Det 

är mera det jag ser som en risk i sådana fall. 

 

Detta citat exemplifierar hur föräldern mer oroar sig för de fysiska problem som skulle kunna 

uppstå gentemot de mer osynliga hoten med att till exempel lägga ut bilder på sig själv. 

Strålning och överaktivitet i hjärnan är risker som är omöjliga för ögat att se och denna typ av 

risk kan beskrivas teoretiskt genom dess osynliga karaktär och de oåterkalleliga skador risken 

kan medföra. Centralt för att risken ska bli verklig är kunskap om dess existens, där kunskap 

kan innebära både vetenskaplig eller ovetenskaplig grund (Beck, 2000:33). Den situation som 

gör risken närvarande är informantens observation av sin ungdoms kontakt med dator och 

mobil. 

 

När det gäller riskhantering vid fysiska åkommor så tar föräldrarna till stor del upp 

begränsningar och regler till exempel hur länge ungdomarna får sitta vid datorn eller när de 

får använda sin telefon, som det rådande sätt att hantera det på. Jämfört med de “osynliga 

risker” som mer handlar om de psykiska riskerna där riskhanteringen mer går ut på att prata 

och diskutera om hur riskerna ser ut och vad konsekvenserna kan bli. Vissa informanter tar 

upp att de samtalar med ungdomarna om de risker som det medför att “sitta för mycket”, men 

uttrycker att ungdomarna själva har svårt att avbryta uppkoppling utan hjälp, vilket gör att 

föräldrarna begränsar deras åtkomst till internetuppkoppling. Detta för oss vidare på nästa 

kategori som diskuterar just beroende och verklighetsfrånvändning som ofta kom upp i 

samband med kategorin fysiska problem. 
 
 

Beroende och verklighetsfrånvändning 

I denna kategori tar vi upp riskerna med beroenden kopplade till internet samt risken för att 

ungdomarna ska bli verklighetsfrånvända på grund av sin stora internetanvändning. När det 

gäller beroenden så tar föräldrarna upp dels den tidsmässiga aspekten att sitta för länge vid 

datorn samt att bli beroende av spel på nätet. Här tar de upp att det är förälderns roll att 

tidsbegränsa eller säga till när ungdomen anses ha suttit för länge vid datorn. Detta blir då en 

form av riskprevention. Exempel på oro gällande förlorad verklighetsuppfattning ser vi bland 

annat här: 

 

Intervju 5:(mamma) Det är ju stor risk... hur ska jag säga... att 

dom blir... insnöade. Att dom blir bara på nätet. Att dom bara 

sitter med datorn och sin mobil. Det kan ju också vara en risk med 

att man tappar verklighetsuppfattningen lite. 
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Hon uttrycker här en föreställning om att det finns en risk att ungdomarna skulle tappa 

verklighetsuppfattningen då de spenderar för mycket tid på nätet. En annan förälder uttrycker 

sig så här om oron för att ungdomarna kan tappa verklighetsuppfattningen:  

 

Intervju 8: (mamma) Dom sitter för mycket vid datorn och går inte 

ut och det blir väldigt enahanda att leva sitt liv genom en dator. 

Det är ju så artificiellt att interagera med andra människor genom 

datorn. Det är ju inte samma sak som att sitta och prata med 

varandra. 

 

Här ger föräldern uttryck för skillnaderna mellan att kommunicera online och offline och 

menar att kommunikationen som sker via datorn är mer artificiell än den som inte sker via en 

dator. Ännu en risk som togs upp var att ungdomarna inte bara satt för länge vid datorn eller 

riskerade att bli beroende av spel, utan även ett beroende av sina telefoner kunde skönjas i 

intervjuerna. Föräldrarna hade uppmärksammat att vissa ungdomar “levde genom sina 

telefoner” och att de var tvungna att säga åt dem att lägga bort telefonen för att delta i den 

“verkliga verkligheten”. En form av telefonberoende hade alltså uppmärksammats. Som en 

form av riskprevention tog en av föräldrarna upp att man som vuxen själv måste tänka på hur 

mycket man sitter med sin egen telefon och lever genom den, då det finns en risk att detta 

beteende kopieras av barnen.  

 

Att föräldrarna gör en distinktion mellan verkligheten offline och den som utspelar sig online 

framträder i intervjuerna. Kommunikation över nätet beskrivs inte vara lika pålitlig eller 

värdefull som den som sker i fysisk form. En önskan om att ungdomarna ska träffas mer och 

prata mindre online är genomgående i materialet. Även här kan vi dra paralleller till riskteorin 

angående att man måste varsebli en risk för att den ska vara verklig (Beck, 2000). Föräldrarna 

varseblir risken att förlora verklighetsuppfattningen men det betyder inte att ungdomarna är 

av samma åsikt, då de spekulerats ha växt upp med en annan referensram kring vad som är 

verkligt och inte.  

 

Sammanfattning av temat fysisk påverkan 

Detta tema berörde risker som kan ge en fysisk påverkan och föräldrarna berättade om sin oro 

kring att ungdomarna sitter för mycket framför datorn vilket kan leda till inaktivitet och 

kroppslig smärta. Även risken för att bli okoncentrerad i skolan för att ungdomarna sitter uppe 

för länge med sin dator eller läsplatta på natten samt stress-relaterade problem på grund av de 

använder sig av för många tekniska prylar samtidigt är en oro som många av föräldrarna 

beskriver. Denna fysiska påverkan är något som är möjligt att se med blotta ögat, vilket ger 

informanten kunskap om riskens existens, vilket är centralt i Becks (2000) riskteori. Att de 

fysiska riskerna är mer påtagliga och lättare att förstå sig på gör även att riskhanteringen 

verkar se annorlunda ut. Till skillnad från de mindre påtagliga och osynliga riskerna som 

hanteras genom att prata och diskutera, verkar föräldrarnas riskprevention gällande fysiska 

risker snarare tendera till att röra regler och att skapa begränsningar. Vidare beskrivs riskerna 

med att bli beroende av spel och risken med att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig på 

både mobil och dator. Detta sägs oro föräldrarna att det kan leda till att ungdomarna blir 

verklighetsfrånvända då de lever sitt liv genom internet och går miste om att umgås och leva 

offline. Här drar föräldrarna en tydlig gräns mellan de olika verkligheterna där de verkar 

föredra att ungdomarna befinner sig i och kommunicerar i offlineverkligheten. Det kan 

spekuleras rörande om ungdomarna själva gör en lika tydlig distinktion mellan dessa 

verkligheter eller om den ena skulle vara att föredra framför den andra.  
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5.4 Verklighet i förändring 

Detta tema rör reflektioner som varit närvarande i större delen av intervjuerna och handlar om 

en upplevelse av att verkligheten förändras till ett nytt sätt att förhålla sig, där internet utgör 

ett centrum denna förändring förflyttar verkligheten till. Här uppkommer beskrivningar av 

känslor av att vara gammalmodig, att inte hänga med, att prioritera offlineverkligheten högre 

än vad dagens ungdom gör. Denna kategori rör även en upplevelse av hur internet ersätter den 

fysiska värld som sedan innan är självklar och bekant. Detta nya påverkar föräldrarnas 

trygghet och förståelse för världen. Detta innebär även ett nytt sätt att se på och förhålla sig 

till risker. En förälder beskriver rädslor för den snabba utvecklingen på följande vis: 

 

Intervju 6: (mamma) Och då kände jag att en av riskerna är att jag 

inte hänger med i utvecklingen för jag kan inte vara med och 

stoppa och se och jag har inte vett att förstå vad som är farligt 

kanske. Så det gäller ju att man är med själv som förälder. 

 

Föräldern beskriver en oro över att inte förstå riskerna som ungdomen skulle kunna bli utsatt 

för och därigenom inte kunna bidra med den rätta riskhanteringen. Hon följer upp detta med 

att påpeka vikten av att som förälder hänga med i utvecklingen för att på så sätt kunna bistå 

med den kunskap som behövs. Att som förälder sakna kunskap om den utveckling som sker 

ges i citatet innebörden att inte kunna hjälpa sin ungdom i de situationer som innebär fara. 

Genom att hålla sig uppdaterad ökar förståelsen för de risker utvecklingen medför och ger 

även möjlighet att hantera riskerna. Många föräldrar berättar att det är deras egna ungdomar 

som lär dem om internet. Ungdomarna besitter nu själva en större kunskap än sina föräldrar, 

om ett ämne som präglar en stor del av deras liv. Eftersom den nya tekniken inte existerade på 

samma sätt när föräldrarna själva var unga så är detta ett helt nytt fenomen för dem att 

förhålla sig till.  

 

Den snabba utvecklingen som skett digitalt innebär att internet är ständigt närvarande genom 

den teknik som fyller vår vardag. Den massivt ökade användningen har tagit fysisk form för 

större delen av de informanter vi mött genom våra intervjuer. Bland annat genom 

observationer av hur små barn även är aktiva användare av uppkopplad teknik. Denna 

förändring refereras bland vissa informanter till ekonomiska faktorer. Att ungdomar i skolan 

använder läsplatta i undervisningen diskuteras som en vinning för skolorna då böcker är 

kostsamma.  

 

Intervjuade föräldrar talar om att den fysiska världen görs avkall på för att förflyttas till 

digitala rum. Detta rör exempelvis sociala situationer som vi tidigare diskuterat där 

föräldrarna ser att ungdomarna umgås via nätet istället för att ses fysiskt närvarande. Andra 

områden som förflyttats till digitala rum gäller skola där flera av de intervjuade föräldrarna 

tagit upp hur exempelvis informationssökning och skrivande helt förflyttats till att ske via 

datorn. Många föräldrar ger uttryck för att det som sker via dator inte är verkligt på samma 

vis. Detta kan vi se genom att studera följande citat: 

 

Intervju 5:(mamma)...ja det är mycket information och det söker 

man ju på nätet det förstår jag. Det låter som att man är en 

gammal stofil, men det är jättebra att man kan söka men man kan 

även söka på andra sätt än bara på nätet. Men det är ju så, du 
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behöver ju inte ens gå och låna en bok idag det kan du låna på 

nätet och ta ner. Jag tycker liksom att man... ja läsa en bok då 

läser man boken. 

F – Du menar som en riktig fysisk? 

IP – Ja men lite så, men det är inte riktigt så nu. Nu går allt ut på 

att man ska vara ute på nätet. Eller datorn, att man ska använda... 

Det är ju jättebra att man använder och det är så det ser ut nu, 

men det blir mer och mer. 

 

Här beskriver föräldern dels en förståelse för värdet av internet och datorn som ett verktyg, 

men upplever en överanvändning på bekostnad av den fysiska verkligheten. I citatet uttrycks 

det att läsa digitala böcker skulle vara annorlunda än att läsa en fysisk bok. Detta uttrycks på 

ett sådant sätt att det framgår att det är upplevelsen av en fortlöpande förändring och att detta 

oroa henne. Att föräldern hänvisar till att hon låter som en “gammal stofil” visar på 

upplevelsen av en generationsskillnad där ungdomar använder internet på ett sätt som ersätter 

tidigare vägar där en förlust av vad föräldern upplever som det riktiga sättet blir resultatet. 

Detta kan knytas till den riskteoretiska grunden genom att digitaliseringen inte har inneburit 

förstörelse av den fysiska verkligheten, men genom ett upplevt hot om att detta kan ske i 

framtiden är det en verklighet för människan redan idag (Beck, 2000:47). 

 

I kontrast till citatet ovan beskriver andra föräldrar hur internet upplevdes som skrämmande 

när det var nytt och att den ökade användningen inneburit en normalisering av användandet. I 

och med normaliseringen av användandet upplevs riskerna inte längre som risker i och med 

att aktiviteter online tagit en vardaglig form. Denna förändring beskrivs av en förälder så här:  

 

Intervju 3 (mamman): Och ser vi hur vi använder internet själva... 

och återigen skulle jag säga att det var fem år sedan, eller kanske 

ännu tidigare. Då skulle vi aldrig ens våga betala något via 

internet. Nej, aldrig någonsin för nej, nej, nej, då är det rökt 

liksom, vårt konto. Idag handlar vi över internet och man köper 

och hanterar det på ett helt annat sätt. Det är kommunikation... så 

det är klart både synsättet och... Man skulle inte ha bild på 

Facebook, det skulle inte finnas bild med mitt namn på i början. 

Det var hemskt [skratt]... Så det är klart, det förändras. Det 

förändras hos en själv i sättet att hantera internet… 

 

Föräldern beskriver här upplevelsen av risker som starka förut och att detta innebar ett 

avståndstagande till att använda internet i vissa aktiviteter gällande risker som rörde integritet 

och stöld. När citatet studeras tillsammans med teorin kan tolkningen göras att i och med de 

nuvarande aktiviteterna som hon utför på nätet löper hon större risk att utsättas för de risker 

som tidigare föranledde ett aktivt avståndstagande. I och med att risken nu har större chans att 

inträffa blir bagatellisering av risken ett försvar mot rädslan att bli utsatt (Beck, 2000:47). 

 

Att det som tidigare upplevdes som för riskfyllt numera är vardagsaktivitet online 

framkommer i flera intervjuer. Detta innebär inte att föräldrarna upplever att riskerna inte 

finns där. Vissa föräldrar beskriver hur de tidigare varit bestämda på att viss aktivitet online 

inte får förekomma, men den ökade användningen har inneburit svårigheter att hålla fast vid 

regler kring nätanvändning, vilket exemplifieras med följande citat: 
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Intervju 2: (mamma) Och jag var jättemycket emot sådana här 

krigsspel och zombispel förut, och det är jag fortfarand. Men jag 

var verkligen stenhård på att han inte fick spela det. Men alla hans 

kompisar gör det och så vill man inte att han ska bli utanför så då 

får han också göra det. 

F: Så det blir normaliserat? 

IP: Jo. Det är alldeles för normalt, man accepterar det för mycket 

idag. För när dom var små då nej... Skulle inte vara något sådant. 

Så det har ändrat sig. Att jag har godkänt det liksom som jag inte 

skulle ha gjort när dom var små. För att det har blivit så vanlig. 

 

Här beskriver föräldern hur hon fortfarande anser risken föreligga och en önskan att kunna 

reglera ungdomens val av spel. Föräldern hänvisar här till omgivningens förhållningssätt till 

risken och att denna är problematisk då acceptansen för risken anses vara för hög. Det som 

hindrar att reglera ungdomens val av spel är rädslan att utsätta ungdomen för en annan risk på 

grund av omgivningens förhållningssätt, vilket är rädslan för utanförskap som här prioriteras 

högre. 

 

Alla föräldrar berörde på något vis en förändrad inställning till risker över tid. Detta har ett 

nära samband till den stora förändring som skett gällande internet över de senaste tjugo åren. 

Detta rör dels att riskerna förändrats i och med att internetaktivitet förändrats, men även 

gränserna generellt för samhällets syn på hur riskfylld aktivitet online förhåller sig. En 

förälder problematiserade det på följande vis: 

 

Intervju 4 (pappan): … nu tycker jag nog att det finns en 

normalisering bland tonåringar som skiljer sig ifrån min bild, men 

den är så pass stor och då tror jag att man delvis är på väg in i nåt 

slags paradigmskifte hur man kommer att se på den här 

informationen som finns på nätet om tio år och det kommer att 

vara annorlunda än hur jag ser på den och då kommer det ju inte 

att vara en risk. Och jag tror inte att dom kommer att tycka att 

dom är lika utlämnade som vi tycker att dom är och då är det ju 

inte en risk. För då är frågan vad är normen? Det är ju egentligen 

det som kommer att vara styrande. Och jag tror att vi har fått en 

förändring där… 

 

Citatet hänvisar här till att risken konstrueras i mottagarens ögon utefter dennes 

referensramar. Mottagarens syn på hur normen för beteenden online ser ut är då en avgörande 

faktor för definitionen av aktivitet som risk eller ej. Föräldern adresserar sig själv som 

tillhörande en generation som inte är de som sätter normer för hur aktiviteten online förhåller 

sig och där ungdomarnas inträde i vuxenlivet kommer innebära ett skifte i hur synen på 

riskfyllt beteende online förhåller sig. 
 

Sammanfattning av temat verklighet i förändring 

Här presenterades de uppfattningar som föräldrarna delat med sig om som beskrivs som en 

verklighet i förändring. Några pratade om att de inte känner att de riktigt hänger med i den 

snabba utvecklingen vilket i sig kan bli en risk, då man som förälder saknar kunskap för att 

kunna förhindra att vissa saker drabbar ens barn. Detta kan studeras genom det riskteoretiska 

perspektivet som att kunskapen om att sakna kunskap innebär spekulativa risker där 
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avsaknaden av kunskap framstår som hotet om katastrof som ännu inte inträffat, men upplevs 

verkligt (Beck, 2000:47). Många av föräldrarna beskrev att det är deras ungdomar som lär 

dem mycket om internet. Ungdomarna beskrivs besitta en större kunskap om internet än deras 

föräldrar gör, utifrån föräldrarnas egna perspektiv. Kunskapsbalansen har delvis blivit 

förskjuten på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Ännu ett fenomen som 

uppmärksammats i och med den allt större utbredningen av teknikanvändande är att barn 

längre ner i åldrarna har börjat använda sig av tekniska prylar. Till exempel att små barn sitter 

med läsplattor vilket vissa informanter kunde se som något oroväckande. Även i detta tema 

tas det faktum upp att många informanter pratar om offlineverkligheten som något att föredra, 

framför att kommunicera över nätet. Detta påtalar vi är en generationsskillnad mellan 

ungdomar och vuxna, eftersom då det enligt föräldrarna inte verkar finnas samma oro och 

problematisering kring detta bland ungdomarna. Vidare förs ett resonemang kring hur 

informanterna upplever en form av normalisering när det gäller aktiviteter på internet. Ju 

vanligare det blir desto mer normalt anses det vara. Något som förut kunde verka främmande 

och skrämmande har nu blivit till en del av vardagen och därmed normaliserats. Riskteorin 

diskuterar hur människan antar olika förhållningssätt till risker, och att när människa är utsatt 

för risken kan rädslan göra att risken bagatelliseras (Beck 2000:102-104), vilket skulle kunna 

sägas ske hos vissa föräldrar. Detta fenomen problematiseras genom att föräldrarna i vissa 

frågor håller kvar vid en uppfattning om vad som de anser vara en risk och därmed vill ha 

vissa regler och förmaningar kring detta. Föräldrarna upplever att det blir svårt att förverkliga 

den egna önskan om riskhantering eftersom spridningen och utvecklingen gör att acceptansen 

för det oönskade ökar runt omkring, vilket skulle kunna leda till ett utanförskap om man själv 

inte omvärderar risken.  

6. Diskussion 

Denna del börjar med en summering av resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. 

Därefter förs en diskussion om resultatet kopplat till den tidigare forskningen i ämnet som 

uppsatsen behandlar. Den tredje diskussionen förs angående teorins relation till resultatet och 

avslutningsvis förs en diskussion gällande uppsatsens relation till socialt arbete i teori och 

praktik. 

 

6.1 Resultatets koppling till syfte och frågeställningar 

Studiens kategorier och teman arbetades fram med syftet och frågeställningarna som 

grund.Dessa var följande: 

 

Studiens syfte är att undersöka föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i relation 

till risker och riskhantering. 
 
Frågeställningarna för studien är: 

 Vilka risker ser föräldrarna gällande ungdomar och internet? 

 Hur resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet och risker? 

 

Hela resultatavsnittet har utformats utifrån vilka risker som föräldrarna ser med ungdomarnas 

internetanvändning samt om och i så fall vilka typer av riskhantering som föräldrarna säger 

sig använda sig av för att handskas med den aktuella risken. Kopplingen mellan resultatet och 

studiens första frågeställning vilka risker ser föräldrarna gällande ungdomar och internet? är 

tydlig då kategorierna som resultatet är uppbyggt av har arbetats fram genom att systematiskt 
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leta efter vilka risker som föräldrarna påtalar i intervjuerna. Här framstod de centrala riskerna 

röra bilder online och vem som såg dessa bilder, missförstånd och kränkningar i 

kommunikation, fysisk påverkan av tid spenderad framför skärm samt beroende och säkerhet. 

Föräldrarna såg färre risker och vad de uppgav som mindre allvarliga risker med sina egna 

ungdomar jämfört med andra ungdomar. Kopplingen till studiens andra frågeställningen hur 

resonerar föräldrarna om riskhantering gällande ungdomar, internet och risker? besvaras 

genom att föräldrarnas resonemang kring sätt att avhjälpa de risker som diskuteras i 

resultatdelens teman relateras till fortlöpande i dessa teman. När det gällde de mer osynliga 

farorna som tar sig uttryck på ett psykiskt plan, rörde sig strategierna oftast om att diskutera 

och förklara och på så vis få ungdomarna att förstå varför de ska agera på ett visst sätt för att 

inte råka illa ut. När det gällde de mer synliga, fysiska riskerna kunde man se en större 

tendens till regler och begränsningar och mindre diskussioner för att få ungdomarna att förstå 

varför föräldrarna ville få ungdomarna att agera på ett önskvärt sätt. Frågan om riskhantering 

är något som är genomgående aktuellt i alla teman som presenteras i resultatavsnittet. 

Föräldrarna har diskuterat verkligheten i förändring både i relation till risker och riskhantering 

då förändringen påverkar vad som är risker och hur dessa hanteras. Då studiens 

frågeställningar har varit stommen i utformningen av resultatet har det fallit sig naturligt att 

studiens syfte att  undersöka föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i relation till 

risker och riskhantering, även det varit genomgående aktuellt, eftersom frågeställningarna 

utformats för att tillgodose syftet. 

 

 

6.2 Resultat och tidigare forskning 

När studiens resultat ställs i relation till tidigare forskning framstår de risker som tidigare 

forskning berört vara närvarande hos de föräldrar som denna studie möter. Föräldrarna i 

denna studie uppfattas som att de har en föreställning om de risker som den tidigare 

forskningen presenterar, men att föräldrarna själva väljer sina strider i riskhantering. Föräldrar 

i denna studie lyfter stora risker som generellt oroar dem gällande ungdomar och internet, 

men ser inte dessa risker som orosmoment hos de egna barnen. Här beskriver föräldrarna hur 

de ser andra ungdomar som exponerar sig via bilder, skriver uppseendeväckande 

kommentarer, bestämmer fysiska träffar med nätkontakter, trakasserar och kränker online. 

Dock beskriver inte föräldrarna i denna studie oro för att de egna ungdomarna skulle agera på 

detta sätt som de beskriver som riskfyllt. Frågande funderar föräldrarna över hur dessa 

ungdomars föräldrar tänker gällande ämnet och vilken kunskap de besitter om vad som sker. 

Dessa resultat från denna studie finner vi vara lik resultat i den tidigare forskningens studier 

gällande att föräldrar generellt inte upplever oro för de egna ungdomarna gällande risker 

online. Utefter denna studies insamlade empiri kan vi inte dra några slutsatser kring risker 

online för föräldrarnas ungdomar, men vi ställer oss frågan  om det kan vara så att föräldrarna 

i denna studie likt föräldrarna i den tidigare forskningen underskattar ungdomarnas möten 

med risker online (e.g. Livingstone, et al., 2011:7, Livingstone & Bober, 2006 samt von 

Findahl, et al., 2013:24). 
 
Som beskrivet i resultatdelen var tiden som ungdomarna spenderade på internet ett 

orosmoment för föräldrarna i denna studie, och speciellt gällande pojkar och spel. För 

föräldrar med flickor tenderade denna studies föräldrar ha andra risker i åtanke, så som att 

dela bilder på internet eller oroande nätkontakter. Här finner vi likheter med de resultat som 

presenteras i enkätundersökningen Föräldrar & Medier 2015 gällande att föräldrar till flickor 
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svarar på högre oro för att flickor ska fara illa på internet samt högre oro för isolation på 

grund av för mycket tid på internet eller spelandes för pojkar (Statens medieråd, 2015a:7).  
 

Tidigare forskning baserad på intervjuer med föräldrar och barn visar på att pornografi och 

mobbning är de risker som upplevs som mest skadligt av barnen att möta på internet 

(Livingstone, et al., 2011:5). Denna studies resultat beskriver föräldrarnas föreställning om att 

bli utsatt för påhopp på internet kan innebära stor skada för ungdomarna. Pornografi beskrivs 

även i denna studie kunna innebära risk för ungdomarna, vilket här presenteras som risken att 

få en snedvriden information om sex- och samlevnadsfrågor. Mobbning framstår genom 

föräldrarnas beskrivningar vara något de ser kunna orsaka stor skada, likt vad forskningen 

visar. Pornografi lyfts i denna studie, men ges inte samma tyngd som potentiell skada som 

denna risk ges i forskningen. 
 

När föräldrarna i denna studie diskuterade riskhantering gavs bilden av att fokus låg på samtal 

om internetanvändning, och föräldrarna lyfte även upp vikten av att ungdomarna ska kunna 

berätta om något sker och att de inte ska känna rädsla att berätta. Föräldrarnas sätt att prata 

om vikten av att ungdomarna ska kunna berätta om något oroande skett liknar det resonemang 

som förs i den tidigare forskningen om att regler kan skapa hinder för ungdomar att våga 

berätta om det som oroar dem online då det krävs erkännande att de brutit mot regler (e.g. 

Dunkels, et al., 2011:1 samt Livingstone & Bober, 2006). Dock uppgav föräldrarna sig ha 

någon form av uttalad restriktion gällande den risk de själva kände störst oro för. Detta väcker 

frågan hos oss om det kan finnas samband mellan att när risker skapar obehag hos föräldrarna 

får känslorna ett utrymme där restriktiva regler blir aktuella i riskhanteringen trots att 

föräldrarna tänker sig att förbud kan ge en motsatt effekt. 
 

6.3 Diskussion om teori och resultat 

Då teorin rör samhällsutvecklingen och de risker som denna medför är det en tillämpbar teori 

att studera risker i relation till internet med. Teorins resonemang om kunskap som centralt för 

att verkliggöra riskerna för individen ger en förståelse för föräldrarnas relation till risker, då 

alla föräldrars kunskap skiljer sig åt. De risker som är närvarande för den ena föräldern kan 

vid kännedom inta samma närvarande karaktär för den andre, men genom okunskap om dess 

existens förblir risken dold för den andre och endast verklig för den ena. Denna teori har på så 

vis givit en förståelse för föräldrars föreställningar om ungdomar och internet i relation till 

risker och riskhantering 
 
Resonemangen kring risker som rör kommunikation online knyter an till Becks (2000) 

resonemang om att hoten numera ofta är sprungna ur sådant som människan själv har skapat, i 

detta fall den möjlighet vi skapat att kommunicera med varandra genom tekniken, då detta 

inte är det “naturliga” sättet att kommunicera, utan ett medium skapat av människan. 
Då Beck (ibid.) tog fram sin teori om Risksamhället under 80-talet finns vissa begränsningar 

vad gäller teman att förhålla sig till. I sin bok berör han hoten och riskerna som ansågs vara 

störst på den tiden. Eftersom tekniken utvecklats väldigt mycket under de senaste 30 åren och 

blivit till en stor del av det vardagliga livet för de allra flesta i vårt land, så finns det inte 

mycket skrivet om just de tekniska hoten i Becks teori. Internet i sig är något som kan vara 

svårt att applicera det riskteoretiska synsättet på i och med dess ständiga förändring samt att 

riskerna i sig ofta rör en social kontext som är beroende av de rådande normerna. När 

normerna förändras gällande aktivitet online förändras även riskerna. Detta kan ses som en 
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begränsning med valet av teori. Den forskning som studien berör kan dock användas 

kompletterande till teorins brister. 
 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Syfte och frågeställningar har en bred karaktär för denna studie och ger ett stort utrymme för 

föräldrarnas egna beskrivningar och föreställningar. I resultatet framträder föräldrarnas 

föreställningar om ungdomar och internet i relation till risker och riskhantering. Detta ger en 

inblick i hur föräldrarna ser på de risker ungdomarna möter gällande internet och hur de 

resonerar kring riskhantering. För socialt arbete som praktik kan resultatet ge en inblick i hur 

resonemangen förs hos de vuxna som står ungdomarna närmst, nämligen föräldrarna. Detta 

kan ge en förståelse för hur en risk upplevs av föräldern i praktiken och vad som väcker 

föräldrars oro. Denna förståelse kan vara användbar på ett praktiskt och yrkesmässigt plan i 

socialt arbete eftersom man där skulle kunna stöta på familjer, ungdomar eller föräldrar med 

problem kopplade till detta ämne. Ju mer förförståelse man har för ett ämne desto lättare blir 

det att sätta in den rätta hjälpen. Något som vore intressant att undersöka kvalitativt är 

jämförelsen mellan föräldern och barnets syn på risker. Om de värderar samma situation 

likvärdigt riskabla eller om de har olika syn på risker och hur de bör hanteras.  
 

Genus var något som återkommande framstod som centralt för föräldrarnas föreställningar om 

risker. Tydliga samband mellan vilket kön barnet har och vilka risker föräldrarna dels oroade 

sig för samt letade efter återkom i en betydande del av empirin. Föräldrarna uttalade i 

varierande grad hur de såg på könsskillnader i riskfrågan, men fenomenet risker stod i varje 

intervju i nära anknytning till stereotypa bilder. Genom valet av forskningsfråga avgränsades 

dock vår analys till att innehålla endast en liten del av det material vi hade angående genus 

och risker. För kommande studier skulle en genusteori om föräldrars föreställningar om 

ungdomar och internet i relation till risker och riskhantering kunna tillföra nya aspekter i 

ämnet. 
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8. Bilagor 
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8.1 Intervjuguide föräldrar 

Information gällande syfte, tid, inspelning, anonymitet samt möjlighet att avbryta. 
 

Hur många barn har du? 
Hur gamla är dina barn? 
Hur ser internetanvändningen ut i er familj? 
 

Hur gammalt var ditt barn när hen började använda nätet? 
Vad använder ditt barn internet till? 
Pratar ni om internetanvändningen hemma? 

        -Hur? 
På vems initiativ? 
 

Vilka tror du är de största riskerna med ungas internetanvändning? 
        (-Upplever du att din föreställning om risker online samstämmer med din ungdoms?) 

Är du någonsin orolig för vad ditt barn på grund av hens nätanvändande? 

Är ditt barn någon gång orolig över aktivitet på internet? 

Vad kan man göra som förälder för att ens barn inte ska råka illa ut på nätet? 

        -Hur gör du? 
Pratar du med dina barn om hur de beter sig eller vad de gör på nätet? 
-I så fall, hur pratar du med dem om det? 
-Har ni någonsin sökt hjälp angående internetanvändning? 
 

Pratar ditt barn om hur hen hanterar risker online? 
        (-Tilltro till barnets egen riskhantering?) 

Hur vill du att hen hanterar risker online? 
    -Hur förmedlar du detta till ditt barn? 
 

Om du skulle se tillbaka på hur du tidigare tänkt angående ungdomar, internet och risker, har 

dina tankar om detta förändrats över tid? 
Varifrån får/hämtar du information om internet och unga? 
Hur pratar vuxna och andra föräldrar i din närhet om internet i relation till risker? 

Vad får du för bild via media gällande risker på nätet? 
 

Övriga tankar och reflektioner: 
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8.2 Informerat samtycke 

 
 
 
 
 

Informerat samtycke 
Studiens syfte är att ge en bild av föräldrars upplevelse av risker och riskhantering rörande ungdomars 

relation till internet. Studiens syfte är att belysa föräldrarnas tankar och erfarenheter och ämnar inte 

värdera föräldrarnas sätt att förhålla sig till nämnda ämne. 
Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och spelas in för att transkriberas och sedan raderas. Endast 

studiens författare Annika Engman och Frida Langland samt handledare Magdalena Kania Lundholm 

har tillgång till det inspelade materialet. I transkriberingen avidentifieras intervjun och i den färdiga 

uppsatsen är informanterna anonyma.  
Deltagandet är frivilligt och medverkande har rätt att avbryta deltagandet utan att uppge orsak. 
 
Jag samtycker till deltagande: 
___________________________ 
Namnförtydligan: 
___________________________ 
Ort och datum: 
___________________________ 
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8.3 Deklarering 
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