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Sammanfattning 
 
Föräldrarollen är i omvandling och i takt med den ökade IT-användningen i samhället stöter 
föräldrar på nya prövningar. Syftet med denna studie var att undersöka föräldrar till barn i 
åldern 6-12 år och deras attityder och förhållningssätt gällande barnens internet-och 
medieaktiviteter. Hur föräldrarna kontrollerar, styr samt skyddar sina barn har undersökts 
närmare. Metoden i studien var kvalitativ och två stycken fokusgruppsintervjuer användes för 
att inhämta det empiriska materialet. Datan analyserades med hjälp av innehållsanalys. Teorin 
som användes var Baumrinds (1966) teori om föräldraskapsstilar där tre olika föräldraroller är 
i fokus. Resultatet visade att föräldrar saknar en kommunikation gällande barnens internet- 
och medieaktiviteter med personal inom skola- och barnomsorg. Föräldrar såg även 
prövningar i sin föräldraroll på grund av IT-samhällets omfattning och dess följder. 
 
Nyckelord: föräldraroll, internet, barn, risk, kontroll, skydd, styrning 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Internetanvändandet har ökat sedan 1990-talet och vi har idag i större utsträckning möjlighet 
att vara uppkopplade mot nätet dygnet runt. Denna ökning har bidragit till ett nytt och i hög 
grad okontrollerat forum för kontakter mellan vuxna och barn. Anonymiteten som nätet 
erbjuder gällande kommunikation har givit vuxna möjlighet att skapa manipulativa relationer 
med barn i syfte att sedan exploatera och utnyttja dessa barn sexuellt (Shannon, 2008). 
 
Statens medieråd publicerade 2015 för sjätte gången sedan 2005 en rapport om barn och 
ungas internetvanor och användning av digitala medier. Rapporten heter Ungar och medier 
och utgår ifrån en enkätundersökning där 1596 barn mellan 9-18 år deltagit. Från resultatet 
har man kunnat utläsa att de digitala medierna, för majoriteten, är en del av vår vardag. Dessa 
används i syfte att införskaffa information, få underhållning samt för att få socialt umgänge. 
Ett barn eller en ungdom idag behöver inte sitta vid enbart en dator för att vara kontaktbar, 
utan med dagens mobiltelefoner är ungdomarna uppkopplad mot internet dygnet runt. 
Undersökningen visade också en kraftig ökning av internetanvändandet via telefonen. Hela 96 
procent av 16-åringarna kopplade upp sig mot internet via mobiltelefonen. Detta kan jämföras 
med när undersökningen gjordes år 2010 när man tillfrågade hälften så många som inför 2015 
års rapport, då siffran var 7 procent (Statens medieråd, 2015). I en studie som gjorts i 
Singapore tillfrågades 1058 föräldrar till barn i 7-års åldern vilka digitala medier deras barn 
främst använder sig av. Resultaten visade att smarttelefon (695 stycken) följt av surfplatta 
(522 stycken)  och sedan laptop (277 stycken) var det mest förekommande. 25 procent av 
föräldrarna med barn under 5 år uppgav att barnen använde sig av en smarttelefon (Ebbeck, 
Yim, Chan & Goh, 2016). 
 
I och med den anonymitet som nätet erbjuder tillkommer även en risk att barn lämnar ut 
uppgifter om sig själv till obehöriga individer som uppger sig vara någon annan än de i själva 
verket är. En studie av Valcke, De Wever, Van Keer & Schellens (2011) som gjorts i 
Nederländerna på barn mellan 10 - 12 år visar att yngre barn är mer villiga än äldre barn att 
lämna ut sin ålder, sitt namn, sin adress och sitt telefonnummer till folk de pratar med på 
nätet. Av de 1700 tillfrågade barnen uppgav 26 procent att de inte hade någon aning om vem 
de chattade med. 13 procent lämnade ut privata detaljer om sig och 12 procent skickade bilder 
på sig själva (Valcke, De Wever, Van Keer & Schellens, 2011). I rapporten Ungar och medier 
(2015) kan man läsa att 25 procent av de 821 tillfrågade tjejerna uppgav att de hade blivit 
ofrivilligt kontaktade av någon på nätet för att prata om sex. Hälften så många pojkar, 10 
procent av de 775 tillfrågade, uppgav att de hade blivit utsatta för samma sak (Statens 
medieråd, 2015).  
  
Även om datorer och Internet blir allt mer oumbärliga verktyg för dagens barn kan dessa även 
orsaka ångest hos barnen. Internet ökar risken att barnen ska stöta på våld i spel, pornografi 
och andra innehåll som anses kontroversiella samt kan invadera privatlivet. Utan någon slags 
försiktighetsåtgärd får barnen tillgång till detta. Çankaya & Odabaşıs (2009) studie visar att 



	

	 2 

den våldsamma effekten av videospel påverkar aggressiviteten hos barn. På lång sikt kan detta 
medföra att barn som spelar spel med våldsamt innehåll lär sig och tränar fram nya 
aggressionsrelaterade faktorer som barnet kan använda sig av i verkliga livet när konflikter 
uppstår (Çankaya & Odabaşı, 2009). 
 
Mobbning och kränkningar på internet är också något som är vanligt förekommande bland 
barn och ungdomar men få väljer att polisanmäla. Detta problem är något som beskrivs både i 
Friends nätrapport från 2016 och Medierådets rapport Ungar och medier från 2015. I Friends 
nätrapport (2016) får barn och ungdomar göra sin röst hörd gällande mobbning och 
kränkning som sker på nätet. I rapporten som släpptes 2016 har totalt 1015 barn i 
åldersgruppen 10-16 år deltagit i enkätundersökningen. Könsfördelningen på de som deltog 
var 49 procent tjejer och 51 procent killar. Rapporten visar att 37 procent av flickorna och 27 
procent av pojkarna har varit utsatta för mobbning eller kränkning på nätet under det senaste 
året. I rapporten Ungar & medier (Statens medieråd, 2015) uppger en majoritet av de 
tillfrågade 1596 barnen-och ungdomarna att de aldrig anmält till polisen om trakasserier som 
drabbat dem på nätet (Statens medieråd, 2015). 
 
Ebbeck, Yim, Chan & Goh (2016) utförde 1484 intervjuer med föräldrar i Singapore gällande 
vårdnadshavarnas syn på riskerna som barnen kan utsättas för när de använder enheter såsom 
smarttelefon eller surfplatta. 816 föräldrar uppgav att den största risken de kunde identifiera 
var att deras barn skulle påverkas negativt såväl intellektuellt som fysiskt. 55 procent av 
föräldrarna uppgav att de var oroliga för att deras barn skulle utveckla ett beroende av deras 
touch-screen enheter. Statens medieråd (2015) presenterade vårdnadshavarnas tankar kring 
ungdomars användande av media i nätrapporten Föräldrar och medier. Det som oroade 
föräldrarna mest var att barnen skulle komma i kontakt med pornografiskt- och sexuellt 
innehåll samt våld och föräldrarna var överlag mer oroade att deras döttrar skulle råka illa ut 
på nätet än att deras söner skulle göra det. Föräldrarna uppgav att de själva har det yttersta 
ansvaret att skydda sina barn från risker med internet men påtalade även att andra aktörer, 
såsom skolan, har ett stort ansvar (Statens medieråd, 2015).  
 
 
Föräldrarnas engagemang och delaktighet i barnens internetaktiviteter är en viktig del av 
föräldraansvaret och något som både Friends och Statens medieråd lyfter fram. I Friends 
nätrapport (2016) går det att utläsa vikten av föräldrarnas betydelse för de ungas vanor på 
nätet. Rapporten visar på en ökning gällande föräldrarnas engagemang jämfört med förra året. 
I rapporten uppmanar Friends föräldrar att prata med sina barn om såväl positiva som 
negativa saker som sker online och låta detta bli en del av de naturliga och vardagliga 
samtalen (Friends, 2016). 
 
Jonyent (2010) beskriver den naturliga processen i en familj där föräldrarna är ansvariga för 
barnen tills den dagen han eller hon fyller 18 år och kan ta ansvar för sig själv. Traditionellt är 
det så att när barnen växer upp så uppfostrar föräldrarna barnen genom att på daglig basis visa 
vad som är rätt och fel. Detta har förändrats med det nya seklet. Det förekommer idag att barn 
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besitter mer kunskap om dagens internetteknologi än sina föräldrar (Jonyent, 2010). I en 
undersökning som gjordes av Statens medieråd år 2005 visade det sig att barn börjar använda 
internet vid 9-års ålder. 2015 års rapport visar att en förändring skett då debutåldern idag för 
majoriteten av barn och deras internetvanor startar vid 3-års ålder. När det gäller barns 
användande av surfplattor, dataspel och tv-spel så är föräldrarna i större utsträckning 
frånvarande och inte lika delaktiga som vid andra typer av medieaktiviteter (Statens medieråd, 
2015). 
 
Användandet av internet och digitala medier har stadigt ökat sedan 1990-talet, även bland de 
yngre barnen, samtidigt som föräldrarna blir mer frånvarande gällande barnens internet-och 
mobilanvändning. Anonymiteten som Internet erbjuder gör att barn riskerar att utsättas för 
hot, trakasserier eller försök till sexuella övergrepp. Förövare handlar i det dolda, samtidigt 
som barnens sociala kontakter på nätet står utan övervakning från vuxna. Här finns det brister 
i samhället där barnen får ta konsekvenserna. Mot bakgrund av de ovan beskrivna 
utmaningarna som föräldrarna i dagens IT-samhälle ställs inför, saknas en tydlig inblick av de 
konsekvenser detta kan innebära beträffande föräldrarollen. Hur föräldrar tänker och 
resonerar kring uppfostran och ansvar över sina barns internetvanor behöver undersökas 
ytterligare. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att få fördjupade kunskaper om hur föräldrar i dagens IT-
samhälle förhåller sig till sina barns användande av internet och digitala medier. De 
frågeställningar som ska besvara syftet är följande:  
 

• Hur styr och kontrollerar föräldrar sina barns aktiviteter och vanor på internet.  
 

• Hur beskriver föräldrar sitt och andras vuxnas ansvar för sina barns aktiviteter och 
vanor på internet? 

 
• Hur skyddar föräldrar sina barn under deras aktiviteter på internet?   
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2. Tidigare forskning 
2.1 Litteraturstudien 
I inledningen av arbetet med studien undersöktes vad som tidigare studerats och beskrivits 
gällande föräldrars förhållningssätt till sina barns internet-och medieaktiviteter. Information 
söktes med hjälp av sökmotorerna Umeå universitetsbibliotek, Google Scholar samt Google. 
Sökord som ansågs relevanta för studiens frågeställningar användes. Sökorden var 
följande:  barn*, mediavanor*, internet*, children*, parent* digital*, age*, upbringing*, 
knowledge*, protect*. Artiklarna och rapporterna var både svenska och engelskspråkiga. En 
del av artiklarna har hittats via andra artiklar och böckers källhänvisningar.   
 

2.2 Avsaknad av kunskap begränsar föräldrakontrollen  
Det finns i dagsläget en hel del forskning som visar på att det finns samband mellan föräldrars 
kunskapsnivå och deras kontroll och styrning av barnens internet-och medieaktiviteter. I en 
studie gjord i Los Angeles tillfrågades sju latinamerikanska familjer med 
arbetarklassbakgrund om hur familjerna styr och begränsar barnens internetanvändning 
(Tripp, 2010). Resultatet av studien visade att föräldrarna oroade sig för de risker som internet 
förde med sig samtidigt som de såg internet som en fördel gällande barnens utbildningssyfte. 
Studien visade också att föräldrarnas avsaknad av kunskap om datorer gjorde att föräldrarna 
hade svårt att reglera barnens tillgång till internet. Detta gjorde att det var extra svårt för dem 
att förstå vad deras barn ville göra på nätet, se eventuella riskfaktorer samt övervaka deras 
internetanvändande. Föräldrarna i studien hade hört talas om olika filtreringsprogram och 
liknande strategier för att reglera barnens tillgång till internet men visste inte hur man 
använde dessa. Barnen å sin sida kunde mer om datorer än deras föräldrar vilket gjorde att 
barnen kunde utnyttja detta för att begränsa föräldrakontrollen av internet (Tripp, 2010) 
 
Avsaknad av kunskap hos föräldrarna om internetanvändande och bristande kontroll var något 
som Dinleyici, Carman, Ozturk & Sahin-Duglis (2016) presenterade i sin studie. Författarna 
undersökte 333 föräldrar i åldrarna 27-63 år där syftet var att ta reda på föräldrarnas attityder 
till deras barns medieanvändning. Studien visade att föräldrarna tyckte att Internet var viktigt 
för deras barns fortsatta utbildning och att det var få föräldrar som hade regler för hur, var och 
när barnen fick använda sig av olika medier. Studien visade även att det saknades kunskap 
hos föräldrarna gällande hur man använder olika medier och att det fanns ett behov av 
riktlinjer för föräldrarna i syfte att kunna kontrollera sina barns internetanvändande (Dinleyici 
et al., 2016). 
 
Även Livingstone, Ólafsson, Helsper, Lupiáñez-Villanueva, Veltri & Folkvord (2017) visar 
på vikten av att föräldrarna har kunskap. I deras studie fann man skillnader i föräldrarnas roll 
gällande delaktighet i barnens internetanvändande beroende på vilken utbildningsnivå 
föräldrarna hade. Livingstone et al. (2017) undersökte 6400 föräldrar i 8 europeiska länder 
och resultatet visade att det fanns vissa tecken som tydde på att högutbildade föräldrar var 
mer delaktiga vid barnens internetanvändning än vad lågutbildade föräldrar var. De 
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lågutbildade tenderade att ha inkonsekventa regler gällande internetanvändandet och föredrog 
tekniska hjälpmedel för att reglera sina barns aktiviteter på internet (Livingstone et al., 2017) 
 
2.3 Barnen mer utsatta än vad föräldrarna tror - sammanhållning och 
kommunikation 
Shin (2015) och Cho & Cheon (2005) menar att barn idag utsätts för mer negativa effekter av 
internet än vad deras föräldrar är medvetna om. Shins (2015) studie gjordes i Singapore på 20 
föräldrar till barn i åldrarna 7-12 år och visade att föräldrarna överskattade sin kontroll över 
sina barns internetvanor vilket ledde till att de var mindre engagerade i hur barnen använde 
internet. Det var vanligare att man begränsade när barnen fick vara på internet än vad de 
gjorde när de var på internet. Föräldrarna ansåg att de hade koll på vad deras barn gjorde på 
internet genom att ha datorer som familjen delade på och genom att sitta med när barnen var 
aktiva. Studien visade även att föräldrarna hellre reglerade barnens internetanvändning än 
kommunicerade med barnen om internet. Trots detta ansåg samma tillfrågade föräldrar att 
kommunikationen mellan barn och föräldrar gällande internet var viktigt för att säkra barnens 
internetanvändande samt att de själva behövde internetkunskap i syfte att göra det säkert för 
barnen att vistas ute på nätet. (Shin, 2015). I Cho & Cheons (2005) studie som gjorts på 178 
familjer i USA tillfrågades barn och föräldrar om barnens negativa upplevelser av internet 
gällande våldsamma onlinespel, porr, chattkontakt med okända personer och spelsidor av 
olika slag. Resultatet visade att barn exponerades för innehåll på internet som var negativt för 
dem i större utsträckning än vad deras föräldrar föreställde sig. I studien sågs ett samband 
mellan internetanvändning och familjesammanhållning och kontroll. Man kunde även se att 
föräldrar som hade en upplevelse av att familjen hade en god sammanhållning och de som 
tillbringat tid online med barnen också upplevde att de hade bra kontroll på deras barns 
användande av internet (Cho & Cheon, 2005). 
 
2.4 Att skydda sitt barn 
Föräldrar använder olika strategier för att skydda sina barn på internet. Leung & Lee (2011) 
har i sin studie under ett års tid intervjuat 718 barn och ungdomar i åldern 9-19 år i Hong 
Kong med hjälp av strukturerade enkätintervjuer. Syftet med studien var att ta reda på 
sambandet mellan föräldrars reglering av barnens internetanvändning och risken för att de 
utsätts för olika faror när de är online. Resultatet visade att även om föräldrarna använde olika 
filtreringsprogram och ägnade tid till att övervaka sina barn när de var online fanns risken att 
de utsattes för pornografi och våld fortfarande kvar då barnet hade tillgång till internet hos 
vänner eller på skolan. Samtidigt visade resultatet även på att då föräldrar hade striktare 
regler, visade ett större engagemang och använde sig av medling i sin föräldraroll i samband 
med barnens internetanvändning, minskade risken att barnen utsattes för olika faror på 
internet (Leung and Lee, 2011). Att användandet av diverse regler och begränsningar varierar 
beroende på barnets kön och ålder visade sig vara resultatet av Eastin, Greenberg och 
Hofschire (2006) studie på 520 ensamstående och gifta mödrar i USA med barn i åldrarna 13-
18 år. Resultaten visade att familjens regler gällande internet tillämpades oftare på flickor 
samt yngre barn i familjen. När det gällde tonårspojkar var det vanligare att familjen reglerade 
tiden på internet samt vad pojkarna fick besöka för sidor (Eastin, Greenberg & Hofschire, 
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2006). Att föräldrar behöver skydda sina barn på internet är forskarna överens om och en del 
föräldrar ser svårigheter med detta, något man kan se i Livingstone & Bobers (2006) studie. 
Den utfördes på 1511 barn och 906 föräldrar i Storbritannien och visade att en av tio föräldrar 
uppgav att de inte visste hur de skulle hjälpa deras barn att använda internet säkert. Resultatet 
visade också att föräldrarna såg olika prövningar med att reglera sina barns 
internetanvändning. Exempelvis såg föräldrarna det som en utmaning att både vara de som 
ska se till säkerheten gällande sina barn och internet, samtidigt som de ska hantera och 
respektera barnens rätt till privatliv och integritet (Livingstone & Bober, 2006). 
 
2.5 Tanken om att det bara drabbar andra  
Tredjepersonseffekten innebär att individer uppfattar att en själv påverkas mindre av skadligt 
innehåll än vad andra gör. Nathanson, Eveland, Park & Paul (2002) uppmärksammar i deras 
studie, gjord på föräldrar till barn i åldrarna 8-14 år i USA, att föräldrar visar sig vara mer 
benägna att tro att andras barn påverkas mer av skadligt innehåll på internet än föräldrarnas 
egna barn (Nathanson et al., 2002).  I likhet med tredjepersonseffekten innebär en positiv 
snedvridning att människor överlag tror att andra människor löper en större risk att drabbas av 
sjukdomar och katastrofer än en själv. Weinstein (1989) skriver om människans positiva 
snedvridningar i förhållande till personlig risk. Positiva snedvridningar kan bero på flera olika 
saker, till exempel jämförelse med en norm som inte är realistisk eller tendens att tona ner 
risker. Optimismen är som störst när den personliga erfarenheten av fara är liten, om risken 
för fara är låg eller när man tror att man har kontroll. Det finns flera olika teorier om varför 
människan tenderar att vara optimistiskt i detta sammanhang. En av dessa teorier handlar om 
att människan genom sin optimism försöker skydda sig från fara, en annan att människor 
tävlar om att vara bättre än andra eller att människor är optimistiska på grund av svårigheter 
med att beräkna risker. Det är viktigt att vara medveten om sina positiva snedvridningar 
eftersom det kan bidra till att vi inte åtar åtgärder som skulle sänka riskerna samtidigt som det 
finns fördelar med att ha en optimistisk attityd såsom mindre depression, ökad personlig 
framgång och en bättre hälsa (Weinstein, 1989). 
 
Barnen i dagens IT-samhälle är mer utsatta för internets risker än vad deras föräldrar är 
medvetna om och det är vanligt att föräldrar tror att deras egna barn inte drabbas av dessa 
risker i samma utsträckning som andras. Föräldrarna ställs ständigt inför den svåra 
utmaningen att skydda sina barn och samtidigt visa hänsyn till barnets personliga integritet. 
Hur mycket kunskap föräldrar besitter gällande barnens aktivitet på internet och media har 
visat sig påverka vilka risker man som förälder ser och vilka skyddsåtgärder man vidtar.  
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3. Teori 
3.1 Föräldraskapsstil 
Enligt Darling och Steinberg (1993) kan en föräldraskapsstil definieras som en kombination 
av attityder från föräldern gentemot barnet. I förälderns uttryck emot barnet skapas ett 
känslomässigt klimat som varierar beroende på föräldrarnas beteende och föräldrarnas 
uttrycksätt kan delas in i medvetna och omedvetna föräldrabeteenden. De medvetna 
beteendena är då föräldrar utför sina föräldrauppgifter medvetet och har uppfostran i åtanke, 
medan det omedvetna föräldrabeteende sker utan medvetenhet av föräldrarna och tar sig 
uttryck i gester, förändringar i röstläge eller spontana uttryck av känslor. Vidare skriver 
Darling & Steinberg (1993) att definitionen av föräldraskapsstilar överensstämmer med 
forskning gällande socialisation från tidigt 1900-tal. Intresset av hur en förälders beteende 
påverkar barnets utveckling var något som växte fram inom behaviorismen och den 
Freudianska teorin. Behavioristerna var av den åsikten att det var förstärkta mönster i barnens 
närmiljö som påverkade deras utveckling. De Freudianska teoretikerna hävdade å andra sidan 
att faktorerna för barnens utveckling hade en biologisk grund och därför oundvikligen befann 
sig i ständig konflikt med föräldrarnas önskningar och samhällets krav (Darling & Steinberg, 
1993).  
 

3.2 Olika föräldraskapsstilar 
Baumrind (1966) beskriver tre olika framträdande stilar bland föräldrar. Den tillåtande, den 
auktoritära och den auktoritativa (Baumrind, 1966).  
 
3.2.1 Den tillåtande föräldrastilen 
Utmärkande drag för den tillåtande föräldrastilen är enligt Baumrind (1966) acceptans och 
icke-bestraffning. Vidare förhåller sig föräldern till barnets impulser, handlingar och 
önskningar på ett bekräftande sätt. Föräldern förhandlar med barnet om beslut, förklarar för 
barnet vilka regler som gäller i familjen samt ställer få krav på hur barnet ska bete sig eller 
vara behjälplig vid hushållsarbete. Enligt Baumrind (1966) framställer den tillåtande föräldern 
sig själv för barnet som en tillgång att använda så som barnet vill, men skildrar inte sig själv 
som en förebild för barnet att efterlikna och inte heller som den som har ansvaret för barnets 
uppfostran gällande dennes beteende. Genom att föräldern undviker att utöva kontroll och inte 
vägleder barnet gällande de normer och värderingar som råder i samhället, överlämnas 
ansvaret till barnet. Föräldern använder sig av manipulativa strategier och inte öppen makt för 
att få sitt beslut igenom (Baumrind, 1966). 

3.2.2 Den auktoritära föräldrastilen 
De drag som utmärker en auktoritär föräldrastil enligt Baumrind (1966) är att föräldern 
försöker styra, forma och utvärdera sitt barns beteende. Denna reglering av barnets 
uppförande bottnar ofta i en standard med religiös bakgrund och uttrycks från början av en 
högre myndighet. Föräldern vill att barnet ska lyda och drar sig inte för att straffa barnet vid 
olydnad. Föräldern uppmuntrar inte att barnet har en egen vilja i de fall där barnets vilja inte 
överensstämmer med förälderns. Den auktoritära föräldrastilen begränsar barnets 
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självständighet, barnet ska veta vem som bestämmer samt låter barnet ta del av ansvar i 
hushållsarbetet för att barnet ska ges arbetsmoral. Enligt Baumrind (1966) värderas ordning 
och traditionell struktur i familjen högt för den auktoritära föräldrastilen. Utmärkande för den 
auktoritära föräldrarollen är även att regler och liknande inte kommuniceras tillsammans med 
barnet (Baumrind, 1966). 

3.2.3 Den auktoritativa föräldrastilen 
Utmärkande drag för den auktoritativa föräldrastilen enligt Baumrind (1966) är att föräldern 
på ett målinriktat och ändamålsenligt sätt styr barnet. Föräldern uppmuntrar till meningsutbyte 
med sitt barn och förklarar bakgrunden till de regler som används inom familjen. När barnet 
har invändningar mot gällande regler eller vägrar att anpassa sig försöker föräldern få barnet 
att ändra uppfattning genom att diskutera tillsammans med barnet. Självständighet hos barnet, 
att barnet ska uttrycka sig fritt samt att barnet och föräldern försöker uppnå en 
överenskommelse vid meningsskiljaktighet är något som eftersträvas. Vidare skriver 
Baumrind (1966) att där förälder och barn inte är överens tar föräldern ansvar över kontrollen 
samtidigt som man försöker undvika att hämma barnet genom att begränsa det. Man vill 
bevara sitt eget synsätt som förälder samtidigt som man accepterar barnets. Föräldern är 
delaktig i barnets uppfostran genom att presentera normer och värderingar samtidigt som 
föräldern lyfter fram och bejakar barnets egna kvaliteter. Uppfostran sker genom att föräldern 
använder sig av förklaringar, makt och förstärkande av barnets positiva egenskaper och 
beteende. Den auktoritativa föräldrastilen utmärker sig också genom att föräldern är ödmjuk 
och har insikten om att alla kan göra fel (Baumrind, 1966).  
 
Kritik har däremot riktats mot Baumrinds (1966) olika föräldrastilar. Smetana (1994) anser 
Baumrinds teori vara för allmän och ser problem med att relatera dessa till ett socialt 
sammanhang. Teorin anses vara för statisk och Smetana (1994) menar att Baumrind (1966) 
utesluter faktorer som påverkar föräldrarollen över tid. Smetana (1994) håller dock med 
Baumrind (1966) om att olika föräldraroller existerar i föräldrarnas fostran kring deras barn, 
men påpekar att de är för komplexa för att delas in i renodlade stilar.  
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4. Metod 
4.1 Forskningsmetod 
Studiens forskningsmetod är av kvalitativ ansats. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att syftet 
med den kvalitativa forskningsmetoden är att ta fram skiftningar i intervjupersonernas 
livsberättelser och livsvärld genom individernas ord. Detta bidrar till en ingång i världen som 
personerna lever i och man strävar efter att få fördomsfria tolkningar som återanpassas och 
leder till en omskolning av den värld individen lever i (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Intervjupersonen inspireras till att skildra det han eller hon känner och upplever så noggrant 
som möjligt. En kvalitativ studie är öppen för tolkning och förståelse där man genom 
intervjupersonernas ögon beskriver ett fenomen (Bryman, 2014). Genom att tolka och försöka 
förstå föräldrarna och deras upplevelse av barnens internet- och medieaktiviteter ska det 
fenomen som ämnas att undersökas även försöka beskrivas. 
 
 
4.2 Datainsamlingsmetod 
Undersökningsmetoden i denna studie utgår ifrån fokusgruppsintervjuer. Syftet med intervjun 
i fokusgruppen är inte att deltagarna ska finna direkta lösningar på ett problem utan att föra 
fram åsikter i frågorna som diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2014). Fokusgruppsintervjuer 
tenderar att plocka fram många olika åsikter om ett ämne tack vare att intervjupersonerna får 
höra vad andra tänker och tycker och har möjlighet att genom detta utveckla sitt eget tänkande 
i ämnet (Bryman, 2014). Fokusgruppsintervjun leds av en moderator som har i uppgift att 
styra diskussionen på ett mer avhållsamt sätt samt se till att intervjupersonerna håller sig till 
det aktuella temat. En annan uppgift moderatorn har är att hjälpa till att skapa ett klimat där 
deltagarna känner sig trygga att uttrycka sina personliga åsikter om det givna 
ämnet.  Fokusgruppsintervjuer används ofta i studier där forskarna är intresserade av hur 
samspelet mellan olika individer i gruppen samtalar om och tolkar frågeställningarna som 
forskarna ämnar att undersöka (Bryman,2014). Då individen tvingas till att analysera sina 
egna åsikter, kan fokusgruppsintervjun bidra till mer trovärdiga beskrivningar om vad 
individerna egentligen tycker och tänker och genom att individen får höra de andras åsikter 
kan ens egen åsikt och tankesätt utvecklas (Bryman, 2014). Vid intervjutillfällena har 
deltagarna fått olika teman presenterade för sig. Studiens olika teman var skydd, ansvar, 
kontroll och styrning (se bilaga 1).  
 
4.3 Urval 
Urvalet som användes var ett icke-sannolikhetsurval. Detta är enligt Bryman (2014) en typ av 
urval då man inte använder sig av en slumpmässig urvalsteknik utan man tar fram urvalet på 
andra sätt. Urvalsmetoderna som användes var bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 
Bekvämlighetsurvalet består av individer som tillfrågas att delta i undersökningen eftersom de 
för tillfället finns nära till hands för forskaren (Bryman, 2014). Eftersom det var för få 
respondenter som valde att anmäla intresse för en fokusgruppsintervju så användes vid ett 
tillfälle också ett snöbollsurval. Utifrån de individer som visat intresse för att delta togs 
ytterligare kontakt med föräldrar utifrån de angivna urvalskriterierna (Bryman, 2014). Denna 
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kontakt togs genom de redan aktuella intervjupersonerna. Intervjupersonerna kontaktade 
därefter bekanta som föll inom ramen för urvalet. En effekt av detta blev att 
intervjupersonerna i de olika grupperna, på ett eller annat sätt, hade en koppling till varandra 
sedan tidigare och således även en viss kännedom om varandra. Studien bygger på två 
fokusgruppsintervjuer med tre föräldrar i vardera grupp. Intervjuerna gjordes med föräldrar 
till barn mellan 6-12 år i Norrbotten. Den åldersmässiga avgränsningen var styrd av barnens 
mognad. Den undre avgränsningen gällande barnens ålder bottnade i ett resonemang av att 
användandet av internet blir mer frekvent ju äldre barnen blir. Den övre avgränsningen 
gällande åldern gjordes eftersom barn i övre tonåren tenderar att vara mer självständiga och 
därmed inte heller var en lika aktuell målgrupp för studiens syfte. Variationen i urvalet ser ut 
enligt nedanstående urvalstabell.  
 
 

Person Kön Utbildning Äldre/yngre än 40 
år 

Civilstatus Kön på 
barnen/barnet 

Tekniska hjälpmedel i 
hemmet  

1 Kvinna Universitet Yngre Gift Flickor Mobiltelefon, surfplatta, 
tv-spelskonsoll 

2 Kvinna Gymnasie Yngre Sambo Pojkar Mobiltelefon, surfplatta, 
dator, 

tv-spelskonsoll 

3 Kvinna Universitet Yngre Gift Pojkar Mobiltelefon, surfplatta, 
dator,  

tv-spelskonsoll 

4 Kvinna Universitet Yngre Gift Pojkar Mobiltelefon, surfplatta, 
dator,  

tv-spelskonsoll 

5 Kvinna Universitet Äldre Gift Pojkar Mobiltelefon, surfplatta, 
dator,  

tv-spelskonsoll 

6 Kvinna Gymnasie Äldre Gift Blandat Mobiltelefon, surfplatta, 
dator,  

tv-spelskonsoll 

 
4.4 Tillvägagångssätt 
Det sätt som användes för att bjuda in föräldrarna till intervjuerna var varierat. Båda 
grupperna fick svara på en kortare intresseanmälan via ett inlägg i sociala medier. Vid visat 
intresse av att deltaga fick de därefter via e-post ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2) 
som innehöll mer detaljerad information om hur undersökningen var tänkt att gå tillväga samt 
hur och var man anmälde sitt slutgiltiga intresse för att delta. Då antalet svarande på 
intresseanmälan via sociala medier inte var tillräckligt för att genomföra två 
fokusgruppsintervjuer tillfrågades en av de som anmält sitt intresse att bjuda in bekanta att 
delta. När det var dags att genomföra intervjuerna kontaktades fokusgruppsdeltagare via 



	

	 12 

telefon. Därefter valdes en passande dag, tid och plats. Intervjuerna ägde rum i 
moderatorernas bostäder och endast fokusgruppsdeltagarna samt moderatorerna närvarade. 
Fokusgruppsdeltagarna delgavs information om studiens syfte och mål, varför intervjun 
spelades in, hur länge intervjun beräknades att ta samt vilka regler som gällde. Reglerna som 
diskuterades var att intervjupersonerna inte skulle prata i mun på varandra eftersom detta 
skulle bidra till en svårhanterlig transkribering. Först fick deltagarna fylla i en 
samtyckesblankett (se bilaga 3) och därefter fylla i en blankett med bakgrundsinformation (se 
bilaga 4 ). Därefter fick deltagarna ett tema presenterat framför sig skriftligt på bordet med en 
tillhörande fråga. Moderatorns roll var att se till att deltagarna höll sig till det aktuella temat 
samt att en levande diskussion deltagarna emellan fortlöpte. När intervjutiden var slut 
tackades fokusgruppsdeltagarna för deras medverkan och delgavs även information om hur 
den data som framkommit kommer att användas (Bryman, 2014).   
 
Intervjuerna spelades in via två mobiltelefoner för att säkerställa att informationen som 
delgavs under intervjutillfällena sparades på ett korrekt sätt med hög kvalitet och att ingen 
information uteblev. Fokus i kvalitativ forskning handlar inte bara om vad som sägs utan även 
hur det sägs och är något som kan vara lätt att gå miste om då intervjuaren ska föra 
anteckningar för hand eftersom detta kan bli ett distraktionsmoment (Bryman, 2014). 
Överföringen från talspråk till skriftspråk, den så kallade transkriberingen, startade direkt 
efter att varje enskild  fokusgruppsintervju avslutats och utfördes av moderatorerna. I syfte att 
minska fel som kan uppstå genom mänskliga faktorer, såsom slarvfel på grund av trötthet 
(Bryman, 2014), delades därför inspelningarna upp mellan moderatorerna. Transkriberingarna 
gjordes ordagrant och vid de tillfällen intervjupersonen behövde fundera en stund innan svaret 
gavs, eller om individen tvekade, så togs utfyllnadsord såsom “eeh” och “mm” med i 
transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjupersonerna tilldelades varsin kod i syfte 
att hålla reda på vem som sagt vad.    
 
4.5 Analysmetod 
Analysmetoden som användes i denna studie var kvalitativ konventionell innehållsanalys. I 
den konventionella innehållsanalysen är tolkning av textens innehåll det centrala och man 
tolkar det empiriska materialet på ett objektivt sätt utan förutbestämda kategorier eller teman 
(Hsieh & Shannon, 2005). Graneheim & Lundman (2004) redogör för kodningsprocessen 
som är ett viktigt steg vid kvalitativ innehållsanalys. Processen för denna studie inleddes med 
att läsa igenom de transkriberade intervjuerna vid flera tillfällen i syfte att få en 
sammanhängande bild av det insamlade materialet. Citat som överensstämde med 
frågeställningarnas syfte färgkodades och blev de meningsbärande enheterna. Nästa steg blev 
att sammanställa de meningsbärande enheterna i ett dokument. För att klargöra vilka delar 
som skulle kodas förkortades de meningsbärande enheterna utan att förlora sin kärna, så 
kallad kondensering (Graneheim & Lundman, 2004). Efter det blev nästa steg att ge de 
meningsbärande enheterna etiketter, även så kallade koder. Koder kan ses som ett slags 
hjälpmedel för att analysera datan på ett nytt och annorlunda sätt. Koder tilldelades till 
specifika händelser och fenomen som upptäcktes i datamaterialet och texten analyserades i 
relation till sammanhanget. De koder som hade likheter med varandra och hade en gemensam 
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nämnare bildade en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Den röda tråden mellan 
kategorierna bidrog till att ett tema kunde fastställas och lokaliseras (se bilaga 5). Utifrån 
temat gjordes en sammanställning som analyserades och gav det slutgiltiga resultatet. 
 
4.6 Etiska reflektioner 
Under hela studiens forskningsprocess har ett etiskt förhållningssätt gentemot deltagarna i 
studien tillämpats. En återkommande reflektion kring hur studien kan påverka individerna har 
varit av stor vikt (Kalman & Lövgren, 2012). En etisk reflektion som gjordes var att 
deltagarna i studien endast bestod av den ena föräldern och diskussionerna i 
fokusgruppsintervjuerna berörde familjen i sin helhet. Detta innebar att studien involverade 
fler föräldrar än endast de som deltog i intervjuerna, vilket i sin tur riskerade leda till att de 
föräldrar som inte deltog i studien kände sig exkluderade. Målgruppen för studien var vuxna 
individer och då ämnet som undersöktes inte ansågs vara av känslig karaktär betraktades 
studiens nytta överväga den eventuella risken. Moderatorerna gick in i 
fokusgruppsintervjuerna med en medvetenhet om att konflikter föräldrarna emellan kunde 
uppstå men kände sig trygga med att hantera en sådan eventuell situation. Denna medvetenhet 
bidrog till att risken för att individerna skulle ta skada reducerades.  
 
Vid all insamling och bearbetning av data har hänsyn till de grundläggande etiska principerna 
inom forskning tagits. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet är etiska principer som ska beaktas vid forskning (Bryman, 2014).  
 
Informationskravet har uppfyllts genom att respondenterna i samband med att de kontaktats 
delgetts information om frivillighet, konfidentialitet samt integritet (Bryman, 2014). I 
informationsbrevet har även de olika stegen i undersökningen redovisats (Bryman, 2014). 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagandet sker på frivillig basis (Bryman, 2014). I 
informationsbrevet gällande studien har intervjupersonerna fått information om 
undersökningens syfte, om samtyckeskravet och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 
och om de vill. Intervjupersonerna har fått skriva under en samtyckesblankett i samband med 
intervjun.  
 
I syfte att skydda privat information om deltagarna har avidentifiering skett. 
Intervjupersonernas födelseår, arbetsplats, utbildning, kön, bostadsort och namn på barnen har 
inte lämnats ut i resultatet. Vid de tillfällen citat har använts har namn och platser fingerats i 
syfte att uppnå konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann, 2014). Citat har använts med stor 
försiktighet och valts ut med omsorg för att undgå att känslig information röjs.  
Konfidentialitetskravet innebär att all data rörande personuppgifter som samlats in om de 
deltagare som ingår i studien ska handskas med så stor konfidentialitet som möjligt (Bryman, 
2014). I studien har alla personuppgifter handskats med stor försiktighet och skyddats från 
åtkomst av obehöriga (Bryman, 2014) genom att materialet har förvarats på låsta datorer som 
endast behöriga haft åtkomst till.  
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Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i studien (Bryman, 
2014). Deltagarna har vid intervjutillfället, både skriftligt och muntligt fått information om att 
alla de uppgifter de lämnar till studien kommer att spelas in och sedan vid studiens avslut 
kommer de inspelade intervjuerna att raderas. Deltagarna har även fått information om att 
studiens resultat kommer att publiceras och vara tillgängligt för allmänheten på Umeå 
universitets elektroniska databas Diva.  
 
4.7 Ansvarsfördelning 
Alla moment under uppsatsskrivandet har skett under ett aktivt samarbete. Det som delats upp 
mellan skribenterna är transkriberingarna av intervjuerna i syfte att effektivisera. 
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5. Resultatpresentation 
5.1 Föräldrarollen 3.0 
Resultatet av denna studie kunde delas upp i sex olika kategorier utifrån föräldrarnas 
förhållningssätt gällande barnens internet-och medieaktiviteter. Tillsammans bildade dessa 
kategorier temat “Föräldrarollen 3.0”.	
 
5.2 Styrning och kontroll av barnen 
Kännetecknande under denna kategori var att man på olika sätt kunde se att barnens internet-
och medieaktiviteter reglerades genom en mängd olika strategier. Föräldrarna reglerade tiden 
barnen fick vara på internet, de var aktiva i att styra vad det var för något barnen fick spela 
samt införde koder och barnspärrar i syfte att kontrollera nedladdning av spel och 
applikationer med olämpligt innehåll.  
 

“ … Ändå är det ju vi någonstans, min man och jag, som dikterar villkoren och sätter dom här 
gränserna och skapar dom här lösenorden att dom inte kommer åt internet när inte vi är hemma. 

…  Det är ju en kontroll, och det är ju ett skydd och det är en ja.. det hör ihop … “ 
 

Föräldrarna hade även en aktiv kommunikation med barnet gällande de normer, regler och 
uppförande som gäller när man vistas ute på internet. De ansåg även att det var viktigt att 
förklara för barnen, både innebörd och anledning, till varför man valt att använda en viss 
reglering. Man var inte rädd för att begränsa barnets användning av internet-och media om 
barnet inte följde de regler som var satta.  
 

“ … Det är jätteviktigt att man pratar, alltså med barnen, när de får såna här saker, ja vad det nu är 
för olika appar och allt sånt där. Att man pratar med dom; vad använder man dom till och vad lägger 
du ut? Vad får du lägga ut? Man lägger aldrig ut bilder på andra om dom inte vill det, fråga alltid.” 

 

Föräldrarna ansåg också att det var viktigt att kontinuerligt ge barnen information om de 
möjligheter som finns med internet samtidigt som man la stor vikt vid att informera om att 
internet även innebär risker och faror.  
 

“ … Det gäller ju inte att prata med dem en gång utan man måste som med jämna mellanrum ta upp 
det och prata om hur man använder internet och så där. Alltså, vi brukar bara komma så här vid 
matbordet, när vi sitter och käkar och sådär prata om det. Man behöver ju inte sitta som vid ett 
formellt möte utan bara så här lite ja men att, hur det ser ut och vad man lägger upp och så … ”  

 

Att närvara var ett sätt för dessa föräldrar att skydda men också ett sätt att kontrollera sina 
barn. Genom att lyssna, fråga och vara uppmärksam på den aktivitet som barnet sysselsatte 
sig med skaffade man sig information som gav kontroll genom närvaro.  
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“Vi kollar då igenom. Det är ju bara X som har en telefon idag men vi kollar igenom hens telefon. 
Meddelanden, vilka sidor hen är inne på, vilka hen är vän med och vad dom skriver. För jag tycker att 

det är min skyldighet som förälder att ha den kontrollen. Och funkar det inte men då, ja då tar man 
bort det.” 

 

Vid vissa tillfällen så valde föräldrarna även att förbjuda barnets aktiviteter i spel eller 
applikationer om man ansåg det vara en risk eller fara för barnet. Många föräldrar förbjöd 
barnet att skapa ett konto på sociala medier, såsom Facebook och Instagram, då barnet inte 
uppfyllde åldergränsen och förbjöd även barnet att ha egen mobiltelefon. 
 

“ … De här små de vet inte vad de gör, alltså det finns ju en orsak till att det finns en åldersgräns för 
det. Du kan inte ta ansvar när du är tio-elva år över vad du lägger ut på internet och man kan inte 

lägga det ansvaret på barnen. … “ 
 
Sammanfattningsvis reglerade föräldrarna på olika sätt sitt barns internet-och medieaktiviteter 
för att kontrollera och skydda sitt barn mot de risker man ansåg internet medförde. Man såg 
sig själv som den med ansvar att skydda barnet genom att förbjuda och begränsa barnets 
internetanvändningen och medieaktiviteter. Föräldrarna ansåg att man behövde föra en 
återkommande kommunikation med sitt barn om fenomenet och på olika sätt vara närvarande 
när barnet använde internet och media.  
 
5.3 Styrning och kontroll tillsammans med barnen  
Under denna kategori kunde man se att föräldrar i samråd med sitt barn satte upp regler och 
begränsningar. Föräldrarna ansåg att det var av största vikt att barnet skulle få vara med att 
bestämma samtidigt som de såg sig själv som den som hade det största ansvaret.   
 

“ ... Är det verkligen så att alla har det men då måste ju du också ha det, om du VILL ha det. Där är 
jag också väldigt noga med att barnen måste få välja själv.”  

 

Föräldrarna kompromissade om vilka beslut som skulle gälla vid barnets internetanvändning 
och drog sig inte för att ändra eller ta tillbaka regler. Att anpassa sig efter andra vuxnas beslut 
och andra familjers regler var något man inte såg som en omöjlighet. Samtidigt som man gav 
efter för barnets önskemål behöll man sin kontroll över barnen genom att anpassa sina 
strategier.  
 

“ … Ja men om det då är så viktigt att ha Instagram för att alla andra har det och man har utrett att 
ALLA verkligen har det, då kanske man kan skapa ett gemensamt konto som man har tillgång till och 

som båda kan se.” 



	

	 17 

 
“ … Men det man också kan göra är ju som att, men nu är klockan tio över sju. Vad tycker du är 

lämpligt, hur länge du ska spela? Då kanske du har tänkt att, ja men, halv nio blir bra sen stänger vi 
av. Då kanske hen säger åtta. Ja men bra, åtta blir bra. Alltså då har ju hen tagit beslutet att välja den 

tiden medans jag hade ju tänkt till halv nio. Men sen säger hen nio, då får man ju kompromissa men 
till halv nio. … ”  

 

Resultatet visade att föräldrarna på olika sätt förhandlade med sitt barn om hur internetvanor, 
användning och reglering skulle se ut samt att man som förälder hade en förmåga att anpassa 
sig. Man såg sig själv som den med det yttersta ansvaret men tillät barnet att vara delaktigt. 
 
5.4 Prövningar i föräldrarollen 
Under denna kategori kunde man se att  en av de största utmaningar föräldrarna beskrev var 
att man som förälder och partner kunde ha olika åsikter gällande barnets internet-och 
medieaktiviteter. Föräldrarna ansåg att det var svårt att komma överens om vilka 
begränsningar och regler som familjen skulle använda sig av då det ibland förekom olika 
synsätt mellan parterna. Föräldrarna beskrev även upplevda svårigheter med att upprätthålla 
reglerna i den egna familjen då andra familjer hade regler som inte överensstämde med den 
egna familjens. I och med detta kände föräldrarna ett grupptryck gällande vad som var tillåtet 
för barnet och inte.  
.  

“Vi tycker helt olika. Jag är mycket mer mesigare. X är stenhård när det gäller det där, asså när det 
gäller allt. Alltså typ så här ladda hem appar eller vad man får vara inne på eller hur mycket man får 

spela. Hen är mycket, mycket mer hårdare än vad jag är.” 
 
Föräldrarna ansåg internet vara så omfattande att detta bidrog till en känsla av omöjlighet att 
lyckas kontrollera och skydda sitt barn från alla de risker och faror som tillkommer med 
barnets internet-och medieaktiviteter.  
 

“ … Det är ju inte som när dom är hemma och man aktar dom för hörn .. förstår ni? Alltså det fysiska, 
det här är ju mkt större … ”  

 
 

En annan prövning som föräldrarna samtalade om var att hitta en balansgång mellan att 
skydda och samtidigt undgå att hämma sina barn. Något som föräldrarna diskuterade flitigt 
var barnets risk för utanförskap till följd av begränsade IT-kunskaper. De ansåg att det var 
viktigt att låta barnen hänga med i den tekniska utvecklingen samtidigt som de var medvetna 
om riskerna som tekniken för med sig.   
 

“Det är i alla fall något vi pratar om jag och min man, att man vill ju HELLER inte att barnen ska 
hamna på efterkälken, att de inte ska lära sig, vara med i den tekniska utvecklingen och att de ska 
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hamna utanför för att de, inte är de enda som inte har det och det. Det kan liksom skapa jättemycket 
jätte sociala problem i verkligheten också. Ja, man kan ju hamna utanför … “ 

 

Ytterligare en prövning föräldrarna beskrev var att de inte ser sig själva som bättre än barnen 
när det handlade om internetkonsumtion och kunde komma på sig själva med att sitta med 
mobiltelefonerna medan barnen pockade på deras uppmärksamhet. Många ansåg att de vuxna 
i familjen var flitigare användare av internet och media än vad barnen var och ansåg därför 
det vara svårare att reglera barnens internet-och medieanvändande.  
 

“Det är ju för att man själv också är, man är hela tiden där och kollar, det blippar ju och plingar. -
Mamma ska vi gå? Jo vänta jag ska bara kolla, jag måste svara på det här. … Så man är ju där själv 
hela tiden och hur ska jag då kunna säga att du får inte spela och du får inte vara, för jag är ju själv 

lika mycket. Så att det är ju därför det blir svårt. … “ 
 
Resultatet av analysen visade att föräldrarna såg prövningar med att skydda sina barn mot de 
risker och faror som internet för med sig. Föräldrarnas egen konsumtion av internet och media 
gjorde att det egna samvetet försvårade regleringen av barnens internetanvändande-och 
medieaktiviteter samtidigt som det fanns en vilja att vara en bra förebild.  
 
5.5 Andra aktörers ansvar 
Under denna kategori beskrev föräldrarna att de ansåg det viktigt att upprätthålla en god 
kommunikation med andra föräldrar, personal inom barnomsorg och personal inom skola som 
ansvarar för barnen kring just barnens internetanvändning-och medieaktivitet. Samtidigt 
uppgav ingen av föräldrarna att de tagit upp innehållet i spel eller spelutövandet i samråd med 
fritids eller skola.  
 

“... Nu senast på appen på skolan så kommer det ju, vi har äntligen fått igång vårat Wii-spel. Det var 
ju senast nu på fritids och då bara, va nä men alltså, de behöver ju inte hålla på med det på skolan. 

Sen vet jag ju inte håller de på med bowling och tennis och sånt, nä men jag tror inte de har 
krigarspel direkt. Men jag vet inte vad de har för spel, så att jag reagerar på det när det blir prat om 

det. För jag tycker de har det nog ändå… “ 
 

Föräldrarna tycktes ha en gemensam åsikt om att brukandet av internet och spel inte var en 
nödvändighet på fritids och skola. De uppgav att de varken hade kontroll eller information 
vad för spel barnen spelade och i vilken utsträckning spelandet skedde.  
 

“Och sen hur mycket de, alltså, hur mycket de får spela. För jag har ingen aning om hur mycket de får 
spela på. För de flesta barn har ju nåt typ av spel hemma och spelar hemma också så att, när man är 

på fritids kanske man inte behöver det.” 
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Föräldrarna tycktes ha en gemensam inställning till att det är varje vuxens ansvar att 
uppmärksamma orättvisor eller kränkningar som sker barn emellan i olika online forum. De 
ansåg att det vuxna ansvaret ska gälla på internet likaväl som det ska gälla någon annanstans. 
Om en händelse drabbar barnet ska en tydlig dialog med andra vuxna äga rum samt att det är 
viktigt att man som förälder delges och delger andra om man har sett eller hört att ett barn 
farit illa.  
 

“ … Men det är ju som vuxenansvaret som precis som när man är på skolgården. Alltså ser man att X 
gör någonting då är det ju klart man säger: X vad gör du!?, det förväntar jag ju mig att ni gör 

detsamma mot Y och det är ju samma sak här. Så där ser man ju ingen skillnad så. … “ 
 

Sammanfattningsvis tycktes föräldrarna sakna en dialog kring barnens internetanvändning 
med personal inom barnomsorg och skola, gällande policyn om internetanvändningen inom 
den offentliga barn-och skolverksamheten, samtidigt som de hade ett passivt förhållningssätt 
till dessa aktörer. De ansåg att om de delgavs mer information från barnomsorg-och fritids 
skulle detta innebära att de får en bättre kunskap gällande deras barns internet-och 
medieaktiviteter på skoltid och på så sätt kan skydda sina barn på ett mer effektivt sätt. Vid en 
av fokusgruppsintervjuerna, under temat ansvar, föddes en idé bland föräldrarna om att lyfta 
ämnet med inblandade aktörer. Föräldrarna påtalade även vikten av att man som förälder har 
en kommunikation med andra föräldrar och att inget barns utsatthet ska riskera att förbises. 
Kommunikation föräldrar emellan är något de i dagsläget anser fungerar väl.  
 
5.6 Risktänk i förhållande till barnets kön  
Under kategorin “risktänk i förhållande till barnens kön” kunde man urskilja att föräldrarna 
såg olika faror och risker med internet beroende på vilket kön barnet hade. Föräldrarna med 
pojkar ansåg att deras barn på grund av kön var mer skyddade mot innehållet i videobloggar 
och kroppsfixering till skillnad mot flickornas föräldrar som tycktes se anledningar till att 
skydda sina döttrar mot denna typ av media.  
 

“… Ja det är ju egentligen det här med våld, alltså, bara det jag tänker på. Men hade jag haft en 
flicka, då är jag nog lite .. hur man klär sig och man behöver inte ha kort-kort … Alla de här jävla 

videobloggarna, alltså man blir ju, vad är det för fel på dem? Barn sitter och tittar på det där och inte 
konstigt att världen ser ut som den gör. På det sättet är det väl skönt att man har pojkar, ja men det är 

faktiskt. … “ 
 

Föräldrar med flickor pratade inget om tiden deras barn spenderade framför datorn eller 
mobiltelefonen utan pratade överhängande om risker som grooming och utseendefixering.  
 

“ Man ser inte farorna, och jag har ju pratat med min X  väldigt mycket om att Lisa 12 år kan vara 
Lars 32 … “ 
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Föräldrarna med flickor uppmanade barnen att inte publicera bilder på sig själva, värna om 
sin identitet och integritet samt att i så lång utsträckning som möjligt vara anonyma på nätet.  
 

“ … Därför är jag väldigt noga med att den du ser, ser du och då kan du vara säker på att han eller 
hon är den de är, men de du inte ser, du vet inte. Så avslöja inte för mycket, namn och så. Framförallt 

inte vem du är eller vad du tycker och tänker. “ 
 

Sammanfattningsvis skiljde det sig åt gällande hur föräldrarna pratade om barnens internet-
och medieaktiviteter beroende på om man hade pojkar eller flickor. Föräldrarna med pojkar 
beskrev riskerna såsom våld i olika spel, pornografiskt innehåll på internet, spelmissbruk samt 
hälsorisker till följd av minskad fysisk aktivitet. Föräldrar med flickor beskrev en rädsla för 
att barnen ska bli utnyttjade och uppgav att de ansåg vikten av att kommunicera om dessa 
risker med barnen.  
 
5.7 Risktänk i förhållande till sitt eget barn och andras 
Analysen visade att alla föräldrar såg risker med barnens internetanvändning samtidigt som de 
förekom att föräldrarna pratade om att just deras barn tycktes löpa mindre risk att drabbas av 
de faror och risker som följer med internet och media än andra barn.  
 

“ … Men nu har ju jag tack och lov ett barn  som är väldigt klok och väldigt, vad ska jag säga, nä men 
förståndig och klok och skulle liksom se det där om någon ballar ur … “ 

 

“ … Ja men börjar man prata om, vad har du för färg på underkläderna, alltså då, ja barnet skulle ju 
liksom reagera på det tycker jag väldigt snabbt … ” 

 

Att föräldrarna hade en benägenhet att leva i en förvissning om att deras egna barn av olika 
anledningar var förskonade från de risker som internet-och medieaktiviteter för med sig, 
bidrog dock inte till ett minskat aktivt resonemang kring reglering, skydd och risktänk.  
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion utifrån teori och tidigare forskning 
Syftet med studien var delvis att undersöka hur föräldrarna styr och kontrollerar sina barns 
internet - och medieaktiviteter. I resultatet gick det att skönja två olika förhållningssätt bland 
föräldrarna i förhållande till deras strategier och synpunkter när det handlar om att styra och 
kontrollera barnen när de är online. Hur föräldrarna hanterar sin föräldraroll och tar sitt 
föräldraansvar varierade och kunde delas in i två olika kategorier. Dessa två kategorier 
benämndes som: ”Styrning och kontroll av barnet” och ”Styrning och kontroll tillsammans 
med barnet”. En stor del av föräldrarna bidrog med strategier tillhörande båda kategorierna 
men majoriteten av föräldrarna tillhörde kategorin ”Styrning och kontroll av barnet”. 
 
Baumrinds (1966) teori om föräldraskapsstilar fokuserar på styrning och kontroll och var 
därför tänkt att användas för att jämföra de olika kategorierna som framkom gällande detta. 
Gällande studiens övriga frågeställningar, kring ansvar och skydd, har tidigare forskning och 
annan teori använts eftersom Baumrinds (1966) teori inte ansågs vara lika tillämpbar.  
Baumrinds (1966) tillåtande- och auktoritativa föräldrastil går att jämföra med våra 
föräldragrupper. Den största likheten vi finner, är att både i Baumrinds (1966) tillåtande 
föräldrastil och vår grupp “ styrning och kontroll tillsammans med barnet”, förhandlar 
föräldern sina beslut tillsammans med barnet och låter barnet vara med att ta ansvar. Medan 
likheten mellan föräldrar i vårt tema “styrning och kontroll av barnet” och Baumrinds (1966) 
auktoritativa föräldrastil sätter regler för barnet som inte är förhandlingsbara och istället styr 
och leder barnet genom att vara den som tar ansvar och sätter regler. Samtidigt låter föräldern 
barnet vara delaktigt genom att hela tiden ha en öppen diskussion med barnet om anledningen 
till varför man har de regler man har. Resultatet visade däremot inte på några likheter mellan 
Baumrinds (1966) auktoritära föräldrastil och våra föräldragrupper vilket kan bero på att 
synen på barnuppfostran förändrats sedan Baumrind (1966) utvecklade sin teori om 
föräldrastilar. Vi påpekar inte att föräldrar med auktoritär föräldrastil inte förekommer, men 
detta är inte något vi har kunnat utläsa i vårt resultat. I takt med att samhället förändras och 
synen på barns rättigheter ökar så tror vi att den auktoritära föräldraskapsstilen minskar. Att 
det förekommer en del kritik mot Baumrinds (1966)  teori är inte något vi anser påverkar 
studien utan snarare tvärtom. Att en stor grupp av föräldrarna kunde placeras in i både 
kategorin “Styrning och kontroll med barnet” och även i kategorin “Styrning och kontroll 
tillsammans med barnet”, eftersom de bidrog till strategier som tillhörde båda grupperna, kan 
förklaras med Smetanas (1994) kritik mot Baumrinds (1966) teori. Vi anser att kritiken som 
Smetana (1994) riktat mot Baumrinds (1966) teori stärker studiens resultat eftersom vårt 
resultat, liksom Smetanas kritik, tar fram det komplexa i att dela in föräldrar i specifika fack. 
Vi anser precis som Smetana (1994) att Baumrinds (1966) föräldrastilar går att urskilja bland 
föräldrar men att det inte är så statiskt som Baumrind (1966) menar.   
 
En annan frågeställning som skulle besvaras var hur föräldrarna skyddade sina barn i 
förhållande till vilka risker de såg med barnens internet- och medieanvändning. Resultatet i 
studien visar att samtliga föräldrar tycks anse att internet och media för med sig risker och 
faror som deras barn behöver skyddas från. Riskerna föräldrarna påtalar är främst att barnen 



	

	 22 

ska exponeras för våld eller drabbas av ohälsa till följd av ökat stillasittande. När man frågar 
barnen själva uppger en stor andel av både unga tjejer och killar att det blivit ofrivilligt 
kontaktade, kränkta eller mobbade på internet (Ungar och medier 2015 & Friends nätrapport, 
2016). Det som barnen uppger att de utsätts för online överensstämmer till viss del gällande 
föräldrars oro kring riskerna med barnens internet-och medieaktiviteter (Statens medieråd, 
2015). Ämnen som grooming och pornografiskt innehåll diskuterades även bland föräldrarna i 
vår studie men inte i lika stor utsträckning som våld och fysisk hälsa. Detta kan förstås genom 
att våld och fysisk hälsa har varit mer omtalat under åren och kräver inte enbart tillgång till 
internet för att riskera att exponeras för. Barn har varit utsatta för våldsamt innehåll i såväl 
tidningar som nyhetsprogram innan internet gjorde sitt intåg och detsamma gäller olika 
fysiska hälsorisker till följd av minskad rörelse och fysisk aktivitet. Forskning liknande 
Çankaya & Odabaşı (2009) gällande våldets påverkan på barn förekommer frekvent och är ett 
diskuterat ämne genom åren vilket vi tror bidrar till att det blir lättare för föräldrarna att 
uppmärksamma och ta till sig. Slutsatsen vi kan dra av detta är att grooming är ett ämne som 
behöver uppmärksammas ytterligare i syfte att hjälpa föräldrarna att förstå dess risker och i 
och med detta skydda sina barn. 
 
I studien kunde man även urskilja att föräldrar pratade om olika slags risker, såsom våld och 
grooming, beroende på barnets kön. Att kön och ålder har betydelse för vad man pratar om för 
risker med sina barn gällande barnens internet-och medieaktiviteter är något som även Statens 
medieråd (2015) och Eastin, Greenberg och Hofschire (2006) redogör för. Deras resultat 
visade att föräldrar var mer oroade över sina döttrar än vad de var över sina söner samt att det 
även var vanligare att föräldrar reglerar flickor samt yngre barns internetanvändande.  
 
Resultatet visade att diskussionen gällande risk föräldrar emellan överlag inte var lika 
omfattande som kontroll och styrning. Känslan av att föräldrarna kontrollerade och styrde 
sina barn i syfte att skydda dom framkom, men vad man skyddar barnen från diskuterades inte 
lika ingående. Majoriteten av föräldrarna såg risker med barnens internet-och medieaktiviteter 
men föreföll leva i förvissning om att deras barn inte riskerade att drabbas. Man använde sig 
av olika argument och stärkte sin egen tro om att ens barn var säkrade när de vistades på 
internet. Att föräldrarna omedvetet utvecklar strategier för att skydda sig själva och sina barn 
kan förklaras med att föräldrarna beskriver internet som omfattande och svårhanterligt och 
kan jämföras med Weinsteins (1989) teori om positiva snedvridningar.  
Vårt resultat kan även jämföras med Nathansons et al. (2002) resonemang om 
tredjepersonseffekten som påverkar föräldrar till att tro att deras egna barn inte påverkas av 
skadligt innehåll på internet i samma utsträckning som andras barn.  
 
Gällande studiens fråga rörande ansvar visade vårt resultat att föräldrarna tycker att det är de 
själva som i första hand bär ansvaret över sina barns internet- och medieaktiviteter. De ansåg 
samtidigt att vuxna och andra aktörer, såsom skola och barnomsorg också är ansvariga över 
barns internet-och medieaktiviteter. Detta är ett resultat som överensstämmer med 
nätrapporten Föräldrar och medier där föräldrarna delade samma åsikt gällande sitt eget och 
andra aktörers ansvar (Statens medieråd, 2015). Av detta resultat kan vi dra slutsatsen att 
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föräldrar börjar uppmärksamma barnens internet -och medieaktiviteter som en del av 
uppfostran och som vardagligen kräver skydd, kontroll och ansvarstagande av föräldrar och 
andra vuxna i barnens närhet. Att föräldrarna talar om vikten av sitt eget och andras ansvar 
anser vi vara positivt och ger en förhoppning om en ökad dialog mellan föräldrar och andra 
aktörer angående ämnet.  
 
Att föräldrarna i vårt resultat såg prövningar i sin föräldraroll när det gäller att skydda sitt 
barn på internet var något som överensstämmer med resultatet som framkommit i tidigare 
forskning av Livingstone & Bober (2006). Däremot så visade vår analys på andra slags 
prövningar. Föräldrarna i vår studie såg utmaningar såsom meningsskiljaktigheter föräldrarna 
emellan, det egna samvetet, internets omfattning, påtryckningar från andra föräldrar samt den 
fina linjen mellan att hämma och skydda sitt barn. Livingstone och Bobers (2006) såg 
däremot i sin forskning att barnens rätt till integritet och privatliv samt att barnen hade mer 
kunskap än föräldrarna om internet som de största svårigheterna. Detta skulle kunna förstås 
genom att föräldrarna i vår studie hade barn i en sådan ålder där integritetsfrågor ännu inte 
börjat bli aktuella jämfört med Livingstone & Bobers studie (2006) som innefattade äldre 
barn. Det kan även förklaras med att Livingstone & Bobers (2006) studie är 11 år gammal och 
att det har hänt mycket inom utvecklingen sedan dess. Internet- och medieanvändningen ökar 
enligt Statens medieråd (2015) från år till år och detta kan även tänkas bidra till att kunskapen 
om internet ökar. Att föräldrarna i vår studie hade mer kunskap än vad tidigare forskning om 
föräldrar visat är således inte någon tillfällighet. 
 

6.2 Metoddiskussion 
Att använda fokusgruppsintervjuer har varit lärorikt och även gett oss insikten om att 
intervjuer med respondenter i grupp ger ett nyanserat och innehållsrikt material. De båda 
fokusgrupperna som gjordes bestod av individer som kände varandra sedan tidigare och en 
del umgicks mer flitigt med varandra än andra. Att använda sig av grupper med individer som 
känner varandra sedan tidigare är något som kan diskuteras. Att intervjupersonerna känner 
varandra kan påverka vad man väljer att säga/inte säga och hur man väljer att diskutera ämnet 
(Bryman, 2014). Risken finns att en individ inte vågar stå för sin åsikt om den avviker från de 
övriga gruppmedlemmarnas åsikter, eller att det finns en stark individ inom gruppen som styr 
samtalet i en viss riktning. Andra forskare lyfter fram detta som något positivt och menar att i 
de grupper där gruppmedlemmarna känner varandra blir diskussionerna mer naturliga 
(Bryman, 2014). Här kan man sedermera dra nytta av att individerna är mer avslappnade och 
vågar uttrycka sig på ett öppet sätt när de grupperas ihop med individer som de känner sig 
trygga tillsammans med, vilket också påverkar resultatets kvalitet. Vi uppfattade att 
diskussionerna som fördes i de båda grupperna var av ett naturligt slag, där föräldrarna 
vågade uttrycka sina åsikter även om de inte föll i linje med de övriga deltagarnas åsikter. 
Detta bidrog till intressanta diskussioner där vi kunde se att deltagarna öppnade upp nya 
synsätt om ämnet hos varandra. Vid flera tillfällen uttryckte deltagarna att de uppskattade att 
höra om andras åsikter och att det fick dem att reflektera över saker som var helt nytt för dem. 
Barnens spelaktiviteter under skoltid var inte något som föräldrarna tidigare hade diskuterat 
och intervjun skapade ett tillfälle till detta. Där kom föräldrarna gemensamt fram till 
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lösningen att ta upp frågan i skolrådet och deras gemensamma åsikt stärkte deras 
självförtroende att lyfta frågan. Av diskussionen kunde man urskilja att kommunikationen 
mellan föräldrar och skola är betydelsefull för föräldrarna men bristfällig och man kan således 
ställa sig frågan vad detta beror på. En ytterligare aspekt av fokusgruppsintervjuer är att 
intervjuareffekten blir nästintill obefintlig då moderatorerna i en fokusgruppsintervju håller 
sig i bakgrunden och därmed inte heller har möjlighet att styra samtalet i någon riktning. 
Intervjupersonerna får därmed fritt spelrum att diskutera det givna ämnet vilket leder till att 
nya upptäckter av fenomenet synliggörs.  
 
Vi har gjort allt för att uppfylla de etiska principer som vetenskaplig forskning kräver samt 
arbetat med individerna och datamaterialet med ett etiskt förhållningssätt. Tillvägagångssättet 
har beskrivits i metodkapitlet exakt så som det gått tillväga och vi har även valt att uppvisa 
empiriskt material i form av bilagor. Intervjuerna valdes att spelas in i syfte att 
transkriberingarna skulle bli så sanningsenliga som möjligt. Vi valde även att göra 
transkriberingarna var för sig och sedan gå igenom datamaterialet tillsammans för att utesluta 
feltolkningar i så stor utsträckning som möjligt. Hela analysprocessen har gjorts tillsammans i 
syfte att det slutgiltiga resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt.  
 
Eftersom det var svårt att få deltagare till fokusgrupperna och tiden var knapp blev inte 
urvalet så varierat som vi hade önskat. Vi hade som avsikt att få så stor variation på urvalet 
som möjligt och yrke, civilstatus, utbildning, ålder, antal barn samt ålder och kön på barnen 
var varierat men föräldrarna bestod enbart av mödrar. Syftet med studien var att undersöka 
föräldrar men resultatet kan inte på något sätt kopplas till föräldrar av båda könen då 
deltagarna i studien enbart bestod av mödrar och begreppet föräldrar innebär en variation av 
mödrar och fäder. Detta innebär att vårt resultat är överförbart på gruppen mödrar. Vår 
variation av bakgrundsvariabler är något som gynnar vår studie. Variationen möjliggjorde ett 
bredare datamaterial att arbeta utifrån och bidrog även till ett intressantare och sedermera 
överförbart resultat. Bland annat varierade barnens kön och bidrog till ett bredare resultat än 
vad vi hade väntat oss. Denna variation gav oss möjligheten att analysera materialet ur fler 
aspekter vilket inte varit möjligt om vi enbart undersökt föräldrar med barn av ett kön. 
Gällande framtida forskning inom ämnet hade det varit intressant att undersöka föräldrar av 
båda könen för att se om andra föräldraroller och åsikter tagit sig uttryck. Urvalet som 
användes till studien var bekvämlighetsurval eftersom målet inte var att ta fram representativ 
fakta utan endast några få personer skulle undersökas. Patel & Davidson (2003) menar att den 
kunskap som tas fram vid explorativa undersökningar ofta bidrar till vidare studier inom 
området och det är enligt Bryman (2014) vid dessa tillfällen acceptabelt att använda sig av ett 
bekvämlighetsurval. 
 

6.3 Slutsats 
När man jämför vår studie med tidigare forskning tyder det på att föräldraskapet är i ständig 
förändring. Studien visar att föräldrarollen påverkas av det samtida samhället och studien kan 
ses som ett exempel på hur föräldrarollen anpassas i förhållande till ny teknik. Studiens syfte 
var att undersöka föräldrarollen i förhållande till barnens internetanvändning och hur man 
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som förälder hanterar detta relativt nya fenomen. Resultatet av studien kan vara ett led i att 
frågan lyfts i skolan, föräldraföreningar, och samhället i stort. Detta kan leda till att föräldrar 
börjar prata mer om ämnet med såväl andra föräldrar som med sina barn. En ökad 
kommunikation om ämnet och dess för-och nackdelar ger mer kunskap och en ökad kontroll 
för föräldrar. Detta kan senare resultera i att färre barn far illa när de vistas online och social 
problematik såsom utanförskap och mobbning kan förebyggas. Vi tror att det kan behövas 
mer forskning i ämnet och att detta kan leda till att föräldrar ser reglering och styrning av 
barnets internet-och medieaktiviteter som en naturlig del av uppfostran. Den sociala samvaron 
ökar i hög grad ute på sociala online forum och i applikationer i mobiltelefoner och det är av 
vikt att vi lär våra barn hur man beter sig ute i en virtuell miljö med andra människor liksom i 
en naturlig. 
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Bilaga 1 
 
Fokusgruppsintervju 
 
Presentation av alla deltagare samt information om studien och hur intervjun ska gå till, samt 
vilka regler som råder under samtalet och vilken utrustning som kommer att användas. 
 
Slå igång inspelningen 
 
Några inledande frågor: 
 

• Har Ni varit i fokusgrupp tidigare? 
 

• Har Ni pratat om detta tidigare med någon annan? Familjemedlemmar, skolpersonal, 
andra föräldrar? 

 
Sedan presenteras de olika teman för intervjupersonerna i tur och ordning. Varje tema och 
tillhörande frågeställning placeras på en lapp framför deltagarna. Intervjupersonerna får utgå 
ifrån frågan: Vad tänker Ni på när ni ser detta tema? 
 
Teman: 
 
Styrning  

• Hur styr ni Era barns aktiviteter och vanor på internet?  
 
Kontroll  

• Hur kontrollerar ni Era barns aktiviteter och vanor på internet? 
 
Skydd 

• Hur skyddar ni Era barn under deras aktiviteter på internet?   
 
Ansvar  

• Vad tänker ni angående Ert och andras vuxnas ansvar för barnens aktiviteter och vanor 
på internet? 

 

Avslutar med frågor som ska släppa in intervjupersonerna egna frågor 
 

• Har Ni några frågor angående det som har diskuterats?   
 

• Är det någon som har kommit att tänka på något speciellt?  



	

	

Bilaga 2 
 

En studie om föräldrars upplevelser av barns Internetanvändande byggd på 
fokusgruppsintervjuer.  

 
Vi är två studenter som studerar termin 6 på socionomprogrammet vid Umeå universitet. 
Det  är nu dags för oss att skriva vår C-uppsats och vi ämnar att undersöka hur det är att vara 
förälder i det nya IT-samhället, och hur man förhåller sig till barnens användande av internet 
via teknikprodukter såsom till exempel datorer och mobiltelefoner.  
 
Vi behöver hjälp av dig som har barn mellan åldrarna 6-12 år i vår undersökning och vore 
tacksamma om du hade en stund över för att delta i vår studie. Du som väljer att delta 
kommer tillsammans med oss att få bestämma en tid och plats som passar dig bra. Genom att 
diskutera det givna ämnet tillsammans med andra så hoppas vi på att få svar på våra frågor.  
Deltagandet i forskningen är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. 
Intervjuerna kommer att spelas in men kommer att efter avslutad uppsats att raderas. Endast 
vi studenter kommer att ha tillgång till dina svar. Vid det publicerade resultatet kommer ingen 
enskild individ att kunna identifieras.  
 
Vill du delta i vår studie ber vi dig att maila dina kontaktuppgifter till xxxxxx@hotmail.com 
senast 26 Februari. 
 
Din medverkan är oerhört värdefull för vår vår studie.  
Tack på förhand, hälsningar Evelina och Karoline. 
 
 

Vid frågor eller för att senare få ta del av resultatet av studien, kontakta gärna oss: 
Karoline Bergdahl, 076-XXX XXXX, xxxxxxxxx@live.se 
Evelina Tornéus, 076-XXX XXXX, xxxxxxxx@hotmail.com  
Luleå 2017-02-20 
 
Karoline Bergdahl                                    Evelina Tornéus  
Socionomstudent                                      Socionomstudent 
 

  



	

	

Bilaga 3  
 
Skriftligt samtycke 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur det är att vara förälder i det nya IT-samhället, 
och hur man förhåller sig till barnens användande av internet via teknikprodukter såsom till 
exempel datorer och mobiltelefoner.  
 
För att besvara vårt syfte kommer vi, Evelina Tornéus och Karoline Bergdahl, att genomföra 
två stycken fokusgruppsintervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 6-12 år. Intervjuerna tar ca 
1-1½ timme. Deltagandet i forskningen är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta 
ditt deltagande. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, tolkas och 
analyseras. Det insamlade materialet kommer endast hanteras av oss studenter och behandlas 
på ett sånt sätt så att ingen obehörig kan ta del av det. Uppgifterna kommer att avidentifieras 
vilket innebär att du som uppgiftslämnare inte kommer gå att spåra. Resultatet, vår uppsats, 
kommer att publiceras i Umeå universitets elektroniska databas Diva som är tillgänglig för 
allmänheten.  
 
    
 
 
 

Jag ________________________                                           har tagit del av ovanstående 
information och ger härmed mitt samtycke till att delta i undersökningen.  
  



	

	

Bilaga 4 

Bakgrundsinformation 
 

Kön 
• Kvinna 
• Man 

 
Ålder ___________ 
 
Civilstånd 

• Ensamstående 
• Sammanboende 
• Särbo 
• Gift 

 
Sysselsättning _____________________________________ 
 

 
 
Utbildning  

• Grundskola 
• Gymnasial utbildning 
• Högskola/universitet 

 
Antal barn  __________________________ 
 
 
 
Ålder på barnet/barnen ________________________ 
      
    
Vilka tekniska enheter finns i hemmet som Era barn använder? Fler än ett svar är möjligt.  
 

• Mobiltelefon  
• Surfplatta 
• Dator 
• TV-spelskonsoll (Xbox, Playstation etc.)  

Annat: _______________________________  

  



	

	

Bilaga 5 
 
Kodningsschema 
(Exempel på tema, kategori, kod och meningsbärande enhet) 
 
Tema: Föräldrarollen 3.0 
 
Kategori: Styrning och kontroll av barnen   
Kod: Styr speltid och spel  
Meningsbärande enhet: “-Vi har i alla fall styrt när de får spela och inte och lite vad för spel.”  
 
Kategori: Styrning och kontroll tillsammans med barnen 
Kod: Kompromiss 
Meningsbärande enhet: “-Man kan fråga barnet, vad tycker du är lämpligt (...) Då har man 
som kompromissat (...) Då har man kommit överens.” 
 
Kategori: Prövningar i föräldrarollen 
Kod: Inte bättre själv  
Meningsbärande enhet: “-Så man är ju där själv hela tiden och hur ska jag då kunna säga att 
du får inte spela och du får inte vara, för jag är ju själv lika mycket. Svårt.”  
 
Kategori: Andra aktörers ansvar 
Kod: Kontrollbrist skola/barnomsorg 
Meningsbärande enhet:”-För jag har ingen aning om hur mycket de får spela  på fritids.”  
 

Kategori: Risktänk i förhållande till barnets kön 
Kod: Risk för våld 
Meningsbärande enhet: “-Våld, alltså, bara det jag tänker på. Men hade jag haft en flicka, då 
är jag nog lite .. hur man klär sig och man behöver inte ha kort-kort.” 
 
Kategori: Risktänk i förhållande till sitt eget barn och andras 
Kod: Ogrundad trygghet gällande risk 
Meningsbärande enhet: “- Men det är tur brukar jag säga, att barnet är så klok och förståndig 
för mitt barn är ju det (...)” 
 
 
 


