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Sammanfattning 

Internetanvändandet har förändrats och allt yngre personer brukar internet. I dags- och kvällstidningar 

går det att läsa om barn och ungdomar som utsatts för diverse övergrepp som kan kopplas till internet-

kontakter. En stor riskgrupp är flickor i de nedre tonåren delvis på grund av intresset för kommunika-

tion och sociala nätverk, samtidigt som internet är en viktig del i skolarbete och annat kunskapsinhäm-

tande. Ofta vet inte föräldrar vad ungdomar gör på internet och det kan vara svårt att ha kontroll då 

tillgängligheten är stor i och med smarta telefoner och surfplattor. Med utgångspunkt i detta lades 

studiens fokus på föräldrarnas perspektiv på ålder och mognad, känslan av kontroll samt tankar kring 

risk kontra nytta med internetanvändningen. Syftet var att få en inblick i hur föräldrar samtalar kring 

sina tretton- till femtonåriga döttrars internetanvändande med målet att ge en ökad förståelse till hur 

föräldrarna förhåller sig till användandet. Fyra narrativa forskningsintervjuer utfördes och med hjälp 

av de teoretiska perspektiven symbolisk interaktionism samt fält och habitus gjordes sedan en narrativ 

analys. Studiens viktigaste slutsats är att relationen mellan föräldrar och döttrar är viktig för hur föräl-

dern förhåller sig till dotterns internetanvändande.  
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1. INLEDNING 

Detta inledande kapitel ger en bakgrund till varför studien är intressant att genomföra. Vidare 

beskrivs studiens syfte och frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts.  

Detta är en kvalitativ studie om föräldrars tankar kring sina döttrars internetanvändande med 

främsta fokus på ålder och mognad, regler och kontroll samt risk kontra nytta. Studien berör 

även relationens betydelse mellan förälder och dotter, skolans roll i internetanvändandet samt 

internets tillgänglighet. Intresset för det studerade området grundar sig i uppsatsskrivarnas 

förkunskaper. Den ena uppsatsskrivaren har själv tre döttrar, en med ett begynnande intresse 

för sociala medier och en annan redan inne i internetlivet. Många funderingar förekommer i 

den familjen kring hur man bäst handskas med tillhörande dilemman. Den andra uppsatsskri-

varen kom via sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kontakt med ungdomar i de nedre 

tonåren, framförallt genom temadagar på högstadieskolor. Temadagarna handlade om vilka 

konsekvenser de val man gör på internet kan få, och från de diskussioner som uppstod i klas-

serna väcktes intresset för ungdomar och internet. Efter en fördjupning i tidigare forskning 

kring ungas internetanvändande, presenterat i kunskapsöversikten nedan, blev uppsatsskrivar-

na införstådda med att föräldrar sällan vet vad deras barn har för sig på internet. Delvis beror 

det på att de unga inte gärna delar med sig av sådant som kan uppfattas som jobbigt eller 

olämpligt, och delvis på grund av att internet är så tillgängligt idag att det är svårt för föräldrar 

att ha kontroll över användandet. Med utgångspunkt i detta lades studiens fokus på föräldrar-

nas perspektiv på ålder och mognad, känslan av kontroll samt tankar kring risk kontra nytta 

med internetanvändningen.  

I uppsatsskrivandet användes litteratur kring samhällsvetenskaplig metod, och då framförallt 

den rörande kvalitativ forskningsintervju och narrativ metod, samt litteratur kring de valda 

teoretiska perspektiven. Vetenskapliga artiklar och rapporter möjliggjorde kopplingen till ti-

digare relevant forskning, vilken presenteras under nästkommande avsnitt.  

1.1 Kunskapsöversikt 

Internetanvändandet bland barn och unga är ett debatterat ämne idag. I dags- och kvällstid-

ningar går att läsa om barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp, mobbing eller hot av 

olika slag, varav en stor del är grundade på internetkontakter. Internet växer snabbt och an-

vänds till mycket, samtidigt som medelåldern för när man börjar använda internet i Sverige 

blir allt lägre. Enligt en rapport rörande svenska folkets internetvanor använde hälften av alla 

treåringar internet år 2012 (Findahl, 2012). En tredjedel av unga mellan nio och sexton år 

bloggar, chattar och fildelar enligt en europisk undersökning av Livingstone, Haddon, Görzig 

och Ólafsson (2011). Ur ett större perspektiv går det även att se att bland denna åldersgrupp i 

Europa använder 60 procent internet varje dag, 75 procent använder internet till kommunika-

tion så som sociala nätverk, medan alla utnyttjar internet för skolarbete. I den svenska rappor-

ten visade det sig att fram till ungefär tioårsåldern använder både pojkar och flickor internet 

på samma sätt, främst till spel, därefter skiljer sig användandet åt mellan könen. Pojkarna fort-

sätter att spela fram till tjugoårsåldern medan flickorna istället intresserar sig mer för bloggar 

och sociala nätverk (Findahl, 2011). Enligt Medierådet (2010) har 21 procent av unga mellan 

tolv och sexton år någon gång pratat om sex med någon på internet, majoriteten av dessa var 
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flickor. Endast tre procent valde dock att berätta om samtalet för sina föräldrar. Könsskillna-

der finns också mellan de som blivit utsatta för mobbing på internet, tretton procent av flick-

orna och sju procent bland pojkarna (Medierådet, 2010). Kanske går detta att koppla till att 

flickor i större grad befinner sig på sociala medier. Det är dock tydligt att flickor i denna ål-

dersgrupp i större utsträckning än pojkar är en riskgrupp för övergrepp, hot, mobbing och 

andra förekommande problem. 

När det gäller föräldrars inblick i barnens liv på internet fann man i en nordisk studie av Liau, 

Khoo och Ang (2005) en diskrepans mellan hur mycket föräldrar trodde att unga exponerades 

för negativt internetinnehåll och vad de unga själva angav. Föräldrar som trodde att deras barn 

hade besökt pornografiska webbsidor var 20.2  procent, medan andelen unga som angav att de 

faktiskt gjort detta var 53.5 procent. Unga som hade träffat någon de lärt känna via nätet var 

nästan fyra gånger fler än vad föräldrarna trodde. Studien visade dessutom att samtidigt som 

föräldrarna underskattade den mängd olämpliga sidor unga besökte, överskattade de också 

den utsträckning i vilken de övervakade sina barns internetanvändning samt diskuterade inter-

netfaror med dem (Liau, Khoo & Ang, 2008). Dessutom kan det vara svårt att genom över-

vakning ha kontroll över barnens användande då 49 procent av de unga går online i sovrum-

met (Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011) och 85 procent har tillgång till en mo-

biluppkoppling via smart telefon eller surfplatta (Findahl, 2011). 

Föräldrarnas egen kunskap om datorer och internet verkar inte vara av stor betydelse för ung-

domarnas exponering för internetsidor med negativt innehåll, eller för föräldrarnas kontroll 

över detta enligt Cho och Cheon (2005). Viktigare är istället familjens relation och interaktion 

med varandra skriver de, och att upprätthålla ett intimt, emotionellt band föreslås ge en bättre 

förståelse och kontroll över ungdomarnas beteenden. En studie av Sorbring och Lundin 

(2012) undersökte huruvida föräldrar med engagemang istället för kontroll som strategi hade 

större insikt i sin tonårings interneterfarenheter än andra föräldrar. Resultatet visade inte på 

någon signifikant koppling mellan föräldrar som frågade ut tonåringen eller som ansåg att 

tonåringen delade med sig av interneterfarenheter, och att föräldern verkligen hade insikt. 

Studien visade tvärtom att en högre grad av konversation kunde relateras till en lägre grad av 

insikt. Enligt forskarna kunde det vara så att tonåringarna inte associerade frågorna och kon-

versationerna med engagemang utan istället med kontroll. Studien visade även att föräldrar 

som litade på att tonåringen tog förnuftiga beslut på internet hade mer insikt än andra föräld-

rar. Sorbring och Lundin (2012) tolkade detta som att föräldrarnas förtroende reflekterade en 

relation baserad på ömsesidig respekt och att en nära och respektfull relation skulle kunna 

resultera i att tonåringen använder internet på det sätt man kommit överens om med föräldrar-

na. Förtroendet kan också reflektera att tonåringen förstår att föräldern försöker guida och 

skydda, och litar tonåringen på föräldern är det mer troligt att han eller hon delar med sig 

(Sorbring & Lundin, 2012). 

Det finns svårigheter i att veta hur man som förälder bör förhålla sig till sin tonåring för att ha 

insikt i hans eller hennes interneterfarenheter. Detta visar enligt Sorbring och Lundin (2012) 

på vikten av fortsatta studier av olika föräldrastrategier så som diskussioner, konversationer, 

regler samt restriktioner och på effektiviteten av dessa. Med denna studie önskar uppsatsskri-

varna ge en ökad förståelse till hur föräldrar förhåller sig till döttrarnas internetanvändande, 
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vilket kan vara kunskap av vikt inom socialt arbete. Dator- och internetbruk kan orsaka att en 

elev utsätts för oönskade situationer samtidigt som det kan utgöra ett viktigt redskap i en an-

nan elevs undervisning och inlärning. Skolkuratorer i kontakt med ungdomar i utsatta situa-

tioner skulle kunna dra nytta av kunskap kring vikten av föräldrars delaktighet i tonåringens 

internetliv.  

1.2 Problemformulering 

Den presenterade forskningen visar att föräldrar ofta inte vet vad deras barn är sysselsatta med 

på internet, vad de riskerar att utsättas för eller till och med har utsatts för. Den strategi för-

äldrarna använder för att få insikt i barnets internetliv kan vara av betydelse. Det är även tyd-

ligt att flickor är en stor riskgrupp kanske delvis på grund av intresset för kommunikation och 

sociala nätverk, samtidigt som internet är en viktig del i skolarbete och i annat kunskapsin-

hämtande.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en inblick i hur föräldrar samtalar kring sina tretton- till femton-

åriga döttrars internetanvändande från internets intåg i dotterns liv fram till idag. Målet är att 

ge en ökad förståelse till hur föräldrar förhåller sig till döttrarnas internetanvändande. Ut-

gångspunkter är risk kontra nytta, dotterns ålder och mognad samt förälderns känsla av kon-

troll.  

 Hur förhåller sig föräldrar till sina döttrars internetanvändande? 

 Vilken betydelse tillskriver föräldrar döttrarnas ålder och mognad? 

 Vilka faror kan föräldrar se med sina döttrars internetanvändande? 

 Hur samtalar föräldrar kring kontroll över döttrarnas internetanvändande? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen utgår enbart från föräldrarnas perspektiv varför inga ungdomar kommer att inter-

vjuas. Valet av föräldrar har avgränsats till de med en eller flera döttrar i åldersgruppen tretton 

till femton år. Inga intervjuer med föräldrar till pojkar kommer att göras då tidigare forskning 

tyder på att flickor är en större riskgrupp. Alla intervjuer har valts att förläggas i samma norr-

ländska kommun baserat på en snäv tidsram samt för att minimera kostnader. 

2. METOD 

I studien eftersträvades intervjupersonernas egna resonemang och reflektioner kring det av-

sedda ämnet. En berättelse över tid från var och en av intervjupersonerna och vid separata 

tillfällen eftersträvades, och uppsatsskrivarnas egna värderingar samt tidigare forskning an-

sågs inte få påverka intervjupersonernas berättelser. Med detta som grund användes en kvali-

tativ forskningsmetod med fokus på det narrativa. Föranledde den narrativa metoden gjorde 

frågeställningen hur föräldrar med döttrar i åldersgruppen tretton till femton år samtalade 

kring barnens internetanvändande. Horsdal (1999) beskriver en tydlig skillnad mellan kvalita-

tiv och narrativ forskning genom att den kvalitativa är mer styrd genom strukturerade frågor 

medan den narrativa utgår från att få en fri berättelse kring ett specifikt ämne. Likväl menar 

hon att den narrativa metoden inte bara fokuserar på vad som sägs utan hur det sägs. Larsson, 
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Sjöblom och Lilja (2008) förklarar det narrativa begreppet synonymt med berättelse och me-

nar att det syftar på att händelser och händelsesekvenser binds samman för att skapa en förstå-

else av det som berättats. Vidare menar Larsson, Sjöblom och Lilja att den narrativa metoden 

åsyftar en förståelse utifrån intervjupersonernas synvinkel där deras uppfattningar och erfa-

renheter är det som är sanningen i deras upplevda verklighet. I detta kapitel redogörs den nar-

rativa metod som använts samt olika förfaranden i arbetet med insamlandet av empiriskt ma-

terial.  

2.1 Datainsamling och litteratursökning 

Vid insamlandet av olika data som legat till grund för studiens kunskapsöversikt användes 

bland annat databasen SocINDEX (EBSCO) och Google Scholar. Där söktes vetenskapliga 

artiklar med hjälp av sökorden; Internet, social networks, parents, parental awareness, con-

trol, youth och risk and benefit. Referenslistor i uppsökta artiklar användes sedan för att hitta 

ytterligare relevant material. Vidare söktes litteratur via bibliotekets katalog Axiell med fokus 

på kvalitativ forskning och narrativa metoder samt relaterade teorier. 

2.2 Urval och bortfall 

Den population som avsågs studeras var föräldrar till flickor i åldern tretton till femton år. 

Utifrån den tidsram som fanns till förfogande för studien samt för att minimera kostnader för-

lades hela studien i samma norrländska kommun. Någon urvalsram fanns ej tillgänglig, det 

vill säga tillgång saknades till en förteckning på alla föräldrar inom populationen, varifrån ett 

urval skulle ha kunna gjorts (Bryman, 2011). Där av ansågs ett snöbollsurval vara det mest 

praktiska genomförandet för att komma i kontakt med intervjupersoner, vilket innebar att re-

dan utvalda personer kontaktades som i sin tur var till hjälp för att komma i kontakt med ytter-

ligare intervjupersoner (Bryman, 2011). Det behöver således inte vara problemfritt med ett 

snöbollsurval. Då inte alla individer inom ramen för populationen fick samma möjlighet att 

delta i undersökningen på grund av urvalsmetoden menar Bryman (2011) att resultaten inte 

kan vara representativa för populationen. Om en tillgänglig urvalsram däremot hade funnits, 

hade resultaten enligt honom motiverats som representativt för hela populationen. Genom ett 

sådant urval hade slumpen avgjort vilka intervjupersoner som skulle fått möjlighet att delta i 

studien vilket i sin tur skulle inneburit att alla individer haft samma möjlighet att delta (Bry-

man, 2011). Intentionen var dock att genom denna studie ge en ökad förståelse till hur föräld-

rar förhåller sig till döttrarnas internetanvändande, hellre än att uppnå representativa resultat. 

Den första föräldern som kontaktades tillhörde inte populationen men hade själv en son i den 

åldersgrupp som avsågs. Det kan diskuteras huruvida det var rätt eller fel att i första hand 

vända sig till en individ som inte tillhörde den egentliga populationen. Bryman (2011) hävdar 

dock att ett snöbollsurval innebär att forskarna, i det här fallet uppsatsskrivarna, initialt får 

kontakt med individer relevanta för studien för att därigenom komma i kontakt med ytterliga-

re individer.  Den första kontaktade föräldern ansågs vara relevant då det antogs att kännedom 

fanns om föräldrar till döttrar i avsedd åldersgrupp. Förhoppningen fanns att därigenom 

komma i kontakt med dessa föräldrar. Dock kunde inte denna förälder bistå med förslag på 

lämpliga intervjupersoner men erbjöd sig lägga ut en förfrågan på ett socialt nätverk. Efter ett 

visst övervägande beslutades att uppsatsskrivarnas intresse inte låg i att använda sociala nät-

verk för att komma i kontakt med intervjupersoner. Detta skulle ha kunnat innebära en påver-
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kan på studien då denna avsåg att studera ungdomars internetanvändande utifrån ett föräldra-

perspektiv. Skulle dessa individer ha eftersökts på internet hade kanske en föreställning ska-

pats om att studien avgränsats till personer som vi visste använde sig av sociala nätverk och 

därigenom begränsat variationen på avsedd målgrupp. Därefter kontaktades en annan förälder 

vars dotter gick på högstadiet och därmed befann sig inom ramen för populationen.  Denna 

förälder tackade ja till att medverka i en forskningsintervju och kunde även ge förslag på två 

andra tänkbara intervjupersoner. I det läget fanns tre personer tillgängliga för intervju. En 

känsla infann sig dock att detta inte skulle vara en tillräcklig mängd empiriskt material för 

studien vilket resulterade i att ytterligare en förälder uppsöktes, som även den tackade ja. I 

samband med förfrågan överlämnades ett informationsblad (bilaga 2) till intervjupersonerna 

för att ge dem utrymme att fundera över studiens syfte samt förbereda sig för intervjun. Något 

som ansågs viktigt att beakta var att en av uppsatsskrivarna hade någon form av kännedom 

om samtliga intervjupersoner. Detta togs hänsyn till genom hela processen. I de fall det be-

dömdes att kännedomen var av mer betydande karaktär bestämdes att den andre uppsatsskri-

varen fick inleda samtalen. Detta för att situationen skulle upplevas mer naturlig samt för att 

minimera eventuell påverkan på grund av relationen. Likväl fick denne transkribera dessa 

intervjuer för att minimera misstolkningar. 

2.3 Narrativ forskningsintervju 

Genom tidigare forskning men även genom egna erfarenheter fanns en förförståelse som det 

ansågs att intervjupersonerna inte borde riskera att påverkas av. Möjligheten att berätta och 

reflektera kring ämnet utan styrda och strukturerade frågor önskades finnas, likväl skulle 

känslan av att det fanns ett rätt eller fel undvikas hos intervjupersonerna. Utgångspunkten i 

den narrativa metoden är enligt Larsson, Sjöblom och Lilja (2008) "att skapa förutsättningar 

för att lyssna och få tillgång till både uttalade och mer outtalade berättelser" (s. 35). Det 

skulle kunna förklaras genom att den sociala verkligheten allt mer skildras av språket eller att 

den är diskursivt konstruerad. Det vill säga att språket inte avbildar en redan existerande verk-

lighet, språket skapar denna sociala verklighet. Johansson (2005) uttrycker det på följande vis; 

"Det är genom berättelser, beskrivningar och förklaringar - genom språket som en social 

aktivitet - som vi skapar våra identiteter och relationer, värderings- och normsystem och även 

våra organisationer" (s. 18). 

Det finns enligt Johansson (2005) två olika sätt vilka samhällsvetare har studerat berättelser 

på varav det ena är ur ett metodologiskt perspektiv och innebär att berättelser är en av många 

utgångspunkter till att få kunskap om den sociala verkligheten. Det andra är genom ett ontolo-

giskt förhållningssätt, och att studera berättelser ur ett detta perspektiv skulle innebära ett an-

tagande om att berättelsen formas av den sociala verkligheten (Johansson, 2005). Ontologi 

svarar enligt henne på frågan "Hur är verkligheten beskaffad?" vilket i sin tur skulle innebära 

att den sociala verkligheten till sin natur är narrativ. Då avsikten med denna studie var att få 

en inblick i hur föräldrarna samtalade, samt ge en ökad förståelse för hur de förhöll sig till 

döttrarnas internetbruk användes ett ontologiskt förhållningssätt. Ett sådant synsätt var ytterst 

väsentligt för att förstå identiteter som psykologiska och sociala fenomen (Johansson, 2005). 

Johannson (2005) menar att den narrativa forskningsintervjun används för att samla in skrift-

liga eller muntliga berättelser som sedan analyseras, och detta kan göras på olika vis. Det för-
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farande som denna studie baserades på, och vilket används inom sociologi och psykologi, var 

att ett specifikt ämne valdes ut att studera som sedan en eller flera individer berättade fritt 

utifrån. I denna studie innebar detta att intervjupersonerna började med att berätta fritt utifrån 

studiens syfte, för att ge en berättelse över tid samt för att de ej skulle påverkas av vad som 

nämndes tidigare, rätt eller fel, tidigare forskning eller uppsatsskrivarnas egen inställning. Där 

det ansågs nödvändigt kompletterades det med frågor för att fylla ut berättelsen och fånga upp 

tillräckligt med material för att besvara studiens syfte. 

2.4 Narrativ analys 

Det narrativa begreppet kan sägas stå för berättelse, vilket inte alltid gör det helt enkelt att 

tyda när man ska räkna en analys som narrativ eller inte då alla har en historia att berätta 

(Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Där av anser Riessman och Quinney (2005) att det är vik-

tigt att ha en kritisk hållning till detta. Vidare förklarar de den narrativa analysen som en möj-

lighet till en mängd olika stadier där den å ena sidan refererar till berättelsen i sin helhet och 

där till exempel intervjuers och observationers utsago skapar en röd tråd. Å andra sidan kan 

den narrativa analysen enligt dem även vara mer restriktiv och referera till väl avgränsade 

enheter som i sin tur ger svar på en specifik fråga. Meningen med en narrativ analys är enligt 

Atkinson (1998) en process där forskaren skall förstå en berättelse, för att sedan kunna känna 

igen mönster och teman. Till grund för valet av analysmetod låg det faktum att allt empiriskt 

material bestod av berättelser. I narrativa analyser ingår alltid berättelser i någon form (Hydén 

& Hydén, 1997). Likväl var syftet inte att eftersöka någon sanning utan låta varje berättelse 

stå öppen för olika tolkningar vilket Johansson (2005) menar är kärnan i narrativ analys. 

Beroende på den litteratur du läser beskrivs den narrativa analysen på en mängd olika sätt. 

Gemensamt beskrivs den dock som en process där forskaren systematiskt undersöker sitt da-

tamaterial och identifierar betydelsefulla mönster för att sedan komma fram till ett resultat. I 

denna studie användes en tematisk form, vilket Fejes och Thornberg (red. 2009) förklarar med 

att fokus ligger på berättelsernas innehåll, det vill säga att gemensamma drag eftersöktes i de 

olika berättelserna för att sedan sammanställas under olika teman (kap. 5). Granskär och Hög-

lund (2008) använder sig av begreppet emplotment som används för att beskriva hur händel-

ser, erfarenheter, företeelser, fakta och önskningar sammanlänkas till något som har betydelse 

och mening. Detta kan enligt dem beskrivas som att saker relateras till varandra, det ena är på 

grund av det andra, och på så vis kan olika intriger och förhållanden förstås och analyseras. 

Vidare bör beaktas att människan ständigt skapar nya emplotments varpå en tolkning inte kan 

ses som den enda sanna, det hör till narrativitetens natur att erbjuda flera tolkningar (Granskär 

& Höglund, 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Analysen i sig tog sin form redan under intervjusituationerna genom de reflektioner som upp-

stod kring samtalen. Därefter grovtranskriberades det inspelade materialet, det vill säga att de 

muntliga berättelserna omvandlades till skrift. För att öka läsbarheten av berättelserna om-

vandlades talspråk till skrivspråk och pauser, överlappningar och ljudhärmande ord exklude-

rades. Vad som dock bör beaktas i detta skede vad gäller att "omvandla talspråk till skriv-

språk" är enligt Hydén och Hydén (1997) att detta i sig inte är en överföring från det ena till 

det andra, utan det blir en nyskapad produktion. Det transkriberade materialet kan ses som en 



 

7 
 

åtskiljande presentation av talet, och därmed inte som en spegelbild av intervjusituationerna 

(Linell, 1994). 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Det finns olika sätt att bedöma kvaliteten på en undersökning, och två av dessa begrepp är 

reliabilitet och validitet vilka står för trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten är indelad i fyra 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). Lars-

son, Sjöblom och Lilja (2008) skriver att intensiva diskussioner pågår i litteratur om narrativ 

forskning huruvida man prövar trovärdigheten i narrativa analyser. Ett sätt de beskriver att 

skapa en god tillförlitlighet på är att redovisa täta beskrivningar av de berättelser som skildrats 

vilket återfinns i kapitel fyra. För att kunna genomföra detta krävs det att som forskare beakta 

aktörens position samt dennes begrepp och subjektiva upplevelser (Larsson, Sjöblom & Lilja, 

2008). Bryman (2011) menar att respondentvalidering, det vill säga en återkoppling till inter-

vjupersonerna, också är avgörande för att få en bekräftelse på att analys och resultat fram-

ställts korrekt och därigenom öka tillförlitligheten. Dock fanns inte möjligheten att göra det 

sistnämnda på grund av tidsbrist. Teorier och tidigare forskning styrkte däremot studiens re-

sultat. Den narrativa forskningen fokuserar mycket på berättelsen och att lyssna in denna, vil-

ket naturligtvis är viktigt, men det är också viktigt att som forskare problematisera dessa be-

rättelser och ställa kritiska frågor, söka efter motsägelser samt söka efter det som inte sägs. 

Något som också är viktigt är att se bortom intervjupersonens perspektiv och tolka dennes 

berättelser utifrån olika teorier (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). 

Ett av de andra delkriterier Bryman (2011) belyser är överförbarhet. I denna studie låg inte 

intresset i att generalisera resultat utan att ge en ökad förståelse för hur föräldrar förhåller sig 

till ungdomars internetanvändande. Täta och fylliga beskrivningar utfördes vilket, enligt 

Bryman, gör att andra personer kan avgöra hur pass överförbara dessa är till andra miljöer. 

Det tredje delkriteriet han förklarar, pålitlighet, styrktes genom fullständiga redogörelser av 

alla faser i processen, men också genom en bedömning om i vilken utsträckning teorierna var 

berättigade. Det sista delkriteriet innebär att utförandet och slutsatserna från studien inte får 

påverkas av forskarnas personliga värderingar eller teoretiska inriktningar. Detta är vad som 

benämns konfirmering och bedöms utifrån vilken grad resultaten går att styrka (Bryman, 

2011). 

Validitet kan delas in i två olika begrepp vilka Bryman (2011) benämner; intern validitet och 

extern validitet. Den interna validiteten skulle enligt honom kunna innebära en styrka i kvali-

tativ forskning då denna avser att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som forskaren utvecklat. Detta anser Bryman dock vara 

möjligt genom långvarig närvaro och delaktighet i en social grupp. Vidare menar han att den 

externa validiteten åsyftar i vilken utsträckning resultaten går att generalisera. 

2.6 Etiska aspekter 

I de etiska reflektionerna inför arbetet med uppsatsen beaktades de forskningsetiska princi-

perna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Varje forskare måste enligt Veten-

skapsrådet (2002) inför en undersökning väga värdet och nyttan med det förväntade resultatet 

mot eventuella negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare. Individskyddskra-
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vet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet följdes genom att intervjupersonerna vid den första kontakten skriftligen 

informerades om undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt och att deltagaren när 

som helst kunde välja att inte svara på frågor eller att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrå-

det, 2002). De informerades även om att de insamlade uppgifterna inte skulle komma att an-

vändas i något annat syfte än för denna uppsats, och vid intervjutillfället upprepades informa-

tionen. I och med detta följdes även samtyckeskravet vilket innebar att deltagaren själv fick 

bestämma över sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I de fall då deltaga-

ren är minderårig bör samtycke inhämtas även från föräldrar, vilket emellertid inte var aktuellt 

i denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Det kan dock, enligt Dench, Iphofen och 

Huws (2004), vara svårt för deltagaren att inse vad samtycket egentligen innebär innan inter-

vjun är avslutad varför det är viktigt att möjligheten att ge sitt medgivande eller att ta det till-

baka återigen presenteras. Detta förtydligades för varje deltagare efter att intervjun avslutats. 

Ytterligare en aspekt att beakta under själva intervjusituationen är att inte försöka övertala 

deltagaren att svara på frågor, varken direkt eller indirekt (Dench, Iphofen & Huws, 2004). 

Uppsatsskrivarna bör istället vara lyhörda för reaktioner som tyder på eventuellt motstånd, 

skriver författarna. Detta fanns med uppsatsskrivarna under alla intervjuer vilket ytterligare 

styrkte samtyckeskravet samt minskade risken för felaktiga svar (Dench, Iphofen & Huws, 

2004). I och med att det ovan beskrivna tillämpades följdes även 16-17 § i lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor, vilket kortfattat innebar att intervjupersoner-

na delgavs nödvändig information samt fick möjligheten att lämna samtycke. 

Alla deltagares identifierbara uppgifter lagrades på sådant sätt att utomstående inte kunnat ta 

del av dem. Under transkriberingen fingerades alla namn, och de data som eventuellt skulle 

kunna möjligöra för utomstående att identifiera en individ avidentifierades. Genom detta sä-

kerställdes konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Slutligen följdes även nyttjande-

kravet genom att insamlade uppgifter endast användes till uppsatsskrivandet (Vetenskapsrå-

det, 2002). Genom beslutet att inga ytterligare kontakter skulle komma att tas respekterades 

även deltagarnas rätt till sitt privatliv (Dench, Iphofen & Huws, 2004), vilket i sin tur styrkte 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

2.7 Metodologiska reflektioner 

Intentionen med denna studie var att ge en ökad förståelse till hur föräldrar förhåller sig till 

döttrarnas internetanvändande, snarare än att uppnå representativa resultat. Av denna anled-

ning ansåg uppsatsskrivarna att urvalsprocessen i sig inte hade inverkan på resultaten. Vad 

som däremot eventuellt påverkade resultaten var att den ena uppsatsskrivaren hade någon 

form av kännedom om samtliga intervjupersoner. Detta kanske påverkade vad som valdes att 

berättas och inte berättas. I de fall det ansågs nödvändigt kompletterades intervjuerna med 

frågor för att fylla ut berättelsen och på så vis fånga upp tillräckligt med material för att kunna 

besvara studiens syfte.  

Meningen med att använda en narrativ metod var att hålla berättandet fritt utifrån studiens 

syfte och intervjupersonerna fick själva reflektera över vad de ansåg vara viktigt att berätta, 
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att samtala om, vilket avgjorde den form samtalen kom att ta. Då en narrativ forskningsinter-

vju syftar till att få en berättelse och att intervjun därmed inte är styrd och strukturerad som 

andra kvalitativa metoder, kunde denna vid första anblicken ha upplevts till viss del skräm-

mande för intervjupersonerna. Där av delades informationsbladet (bilaga 2) ut till intervjuper-

sonerna i god tid innan intervjun. Detta ansågs av uppsatsskrivarna vara av stor betydelse då 

var och en därmed fick möjlighet att förbereda sig på intervjun och dess utformning. Ut-

gångspunkten var att skapa förutsättningar för att lyssna och få tillgång till både uttalade och 

mer outtalade berättelser.  

Som tidigare nämnts finns anledning att vara kritisk mot narrativa forskningsintervjuer.  

Bland annat förklarar Bryman (2011) detta med att kvalitativ forskning är allt för subjektiv. 

Då kontakt etableras mellan uppsatsskrivarna och intervjupersonerna menar han att det finns 

en risk att resultaten påverkas av uppsatsskrivarnas osystematiska uppfattningar om vad som 

är viktigt och betydelsefullt. Likväl menar han att denna typ av undersökningsmetod oftast 

börjar väldigt öppet men sedan avslutas med specifika teman. Varför forskaren väljer ett spe-

cifikt tema istället för ett annat påstår han sällan framgår i studien. Vad uppsatsskrivarna dock 

ansåg var relativt tydligt och genomgående i alla samtal var innehållet i berättelserna. Utan 

påverkan på intervjupersonerna fastställdes det tidigt att alla diskuterade mer eller mindre 

kring samma ämnen. Detta i sin tur gjorde det inte allt för komplicerat att skapa olika teman, 

vilka beskrivs ingående i kapitel fyra. 

Vidare kan man även ställa sig frågan hur resultaten påverkades av den förkunskap och de 

egna erfarenheter som ligger till grund för studien. Trots allt är det just detta som skapade 

intresset till att få kunskap om barn och ungas internetanvändande utifrån föräldrars perspek-

tiv. Genom att inga egna värderingar lades in under intervjusituationerna minimerades risken 

att föräldrarnas berättelser påverkades av detta. Varje berättelse sågs som unik, men samtidigt 

också som en samproduktion mellan intervjupersonerna och uppsatsskrivarna.  

2.8 Ansvarsfördelning 

Att genomföra, fördela och skriva en kandidatuppsats på två personer var inte alltid enkelt. 

För att på ett så precist sätt som möjligt urskilja vem som gjorde vad i framställandet av studi-

en följer en presentation över fördelningen av arbetet. 

Tidigt gjordes en ansvarsfördelning för att underlätta samarbetet och genomförandet av studi-

en. Detta resulterade bland annat i att Therese ansvarade för kontakten med handledaren samt 

eftersökte teorier som blev relevanta för studien. Ramona ansvarade för uppsökandet av inter-

vjupersoner samt för kontakten med dessa. Intervjuerna genomfördes sedan tillsammans med 

jämnfördelat ansvar. De frågor intervjuerna kompletterades med (bilaga 1) utformades till-

sammans, dock korrigerades formuleringar av Therese likväl som hon författade det informa-

tionsbrev (bilaga 2) Ramona delade ut till intervjupersonerna. Efter genomförda intervjuer 

transkriberades två var av dessa. Texterna lästes därefter igenom enskilt för att söka efter ge-

mensamma drag samt lyfta fram förslag på teman. De teman som sedan blev aktuella för stu-

dien utsågs gemensamt varefter uppsatsskrivarna ansvarade för att analysera tre var av dessa.  

Vidare författades och sammanställdes de olika kapitlen enligt följande; hela kapitel 1, 2.6, 

hela kapitel 3, 4.1–4.3, 4.7 samt inledande text till kapitel 4 av Therese. Kapitel 2.2–2.5, 2.7–



 

10 
 

2.8 samt 4.4–4.6 framställdes av Ramona. Gemensamt sammanställdes frågeställningar, kapi-

tel 2.1, 5.2 samt referenslistan. Diskussionen kring studien sammanställdes likväl den av båda 

uppsatsskrivarna, dock utformades den större delen av kapitlet av Therese. Arbetsfördelning-

en innebar att författad text jämfördelades. Under bearbetningen granskades texterna kontinu-

erligt av båda uppsatsskrivana, och utförande och innehåll kommenterades för att sedan 

gemensamt enas om det slutliga resultatet.  

Utöver detta sattes de olika utförda delarna samman av Therese som även klistrade in korri-

geringar gjorda av båda uppsatsskrivarna under arbetets gång. Uppsatsens struktur var en 

gemensam produktion, medan layouten framställdes av Therese. Arbetsprocessen i sig anses 

ha fungerat mycket bra. Med hjälp av utsatta tidsramar samt den handledning som mottagits 

flöt arbetet på bra under hela processen. Genom en ständig, ömsesidig feedback kan arbetet 

totalt, trots uppdelat ansvar, avläsas som en produktion av båda uppsatsskrivarna.  

3. TEORETISKA PERSPEKTIV  

I detta kapitel beskrivs symbolisk interaktionism samt fält och habitus, vilka användes som 

verktyg i analysen av det insamlade intervjumaterialet. Efter kommande presentation av de 

teoretiska perspektiven följer reflektioner kring användandet av dessa.  

3.1 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv för att analysera den sociala verkligheten 

(Trost & Levin, 2010). Perspektivet innehåller många delar varför några utvalda delar, rele-

vanta för studien presenteras under kommande två rubriker.  

3.1.1 Fem hörnstenar 

Det viktigaste inom symbolisk interaktionism enligt Trost och Levin (2010) är definitionen av 

situationen, social interaktion, symboler, människan är inte utan människan gör samt nuet. 

Detta har författarna valt att lyfta fram som fem hörnstenar, och om den första delen - defini-

tionen av situationen - skriver de att ”Om människorna definierar eller varseblir situationen 

som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser.” (s. 14). Det man uppfattar är inte 

bara verkligt, utan det styr även vårt beteende, det vill säga företeelsens betydelse för oss be-

ror på det synsätt vi har, och Trost och Levin förklarar detta genom exemplet med glaset som 

antingen är halvtomt eller halvfullt. Bägge synsätten anser de är uttryck för samma fysiska 

verklighet, men omdefinitionen från ”halvtomt” till ”halvfullt” visar att den sociala verklighe-

ten är subjektiv. Samtidigt skriver de att alla kan vara överens om vissa delar av vår situation 

vilket ger en slags objektivitet och exempelvis kan de flesta nog vara överens om att det man 

använder för att ringa upp andra människor är en telefon. ”All vår sociala och fysiska verklig-

het är subjektiv och den upplevs som objektiv genom att vi som sociala varelser har lärt oss 

gemensamma namn på företeelser och är (förhållandevis) överens om deras vikt och betydel-

se.” (Trost & Levin, 2010, s. 17). 

Att interagera är enligt Trost och Levin (2010) att samtala genom språket, kroppens rörelser 

och minspel, men även att tänka, eller att inte agera när vi förväntas göra det är att interagera. 

Allt detta hör enligt dem till hörnstenen social interaktion. Vi ägnar oss praktiskt taget alltid 

åt social interaktion, och när vi gör detta använder vi oss ofta av symboler, den tredje hörnste-
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nen enligt Trost och Levin. De vanligaste symbolerna vi använder oss av är våra ord vilka vi 

lär oss under hela vår uppväxt, och orden går från att vara enbart ljud till att bli ljud med me-

ning (Trost & Levin, 2010). Men för att de ska bli symboler för något skriver Trost och Levin 

att orden behöver ha samma mening för människorna i vår närmsta omgivning, och påpekar 

vidare att detsamma gäller minspel.  

Vidare beskriver Trost och Levin (2010) den fjärde hörnstenen - människan är inte, männi-

skan gör - som att fokus ligger på människans beteenden som sociala varelser, ingenting ses 

som statiskt utan vi är alla föränderliga. De påstår att man med detta perspektiv som grund 

skulle man kunna säga att Anna beter sig försynt och Adam beter sig utåtagerande, istället för 

att de är detta. Författarna skriver att en konsekvens av att vi är föränderliga och att vi kan 

definiera situationer på skilda sätt är att vi människor är svåra att predicera, så för att förstå 

varför Adam handlar som han gör måste vi förstå hur han definierar situationen och hur han 

uppfattar symbolerna, vilket inte är så lätt. Trost och Levin understryker vikten av att se till 

människors aktiviteter, vad de gör och säger, eller vad de inte gör och säger. Om vi vill ta reda 

på åsikter eller känslor hos en annan människa skriver de att vi bör studera beteendet. Det 

gäller framför allt sociala aktiviteter som är riktade till eller mot andra människor, direkt såväl 

som indirekt (Trost & Levin, 2010).  

Den femte och sista hörnstenen som Trost och Levin (2010) lyfter fram är nuet. De förklarar 

det som att vi finns i nuet, definierar situationen i nuet och interagerar med våra symboler i 

nuet, och det faktum att vi är aktiva gör det uppenbart att vi befinner oss i en ständig process 

och ständigt förändras. Författarna skriver att ingenting kan vara givet annat än för stunden 

och det blir svårt att se på mänskliga egenskaper som oföränderliga. När det gäller minnet 

anser man inom detta perspektiv att även det glömda finns interagerat i de nyare meningarna 

eller värderingarna (Trost & Levin, 2010). Människans beteende är enligt dem därmed en 

produkt av hela hennes historia och allt hon erfarit kommer att fortsätta inverka på hennes 

beteende, även då det handlar om meningen hos eller betydelsen av andra företeelser eller 

objekt. Denna fokusering på nuet innebär att vår uppfostran och våra erfarenheter som barn 

inte är orsaken till varför vi handlar som vi gör, däremot använder vi oss av det vi har varit 

med om som barn och använder oss av det i nuet på ett nytt sätt (Trost & Levin, 2010).  

3.1.2 Signifikanta andra, generaliserande andra och jaget 

Människans beteende innebär inte att vi svarar direkt på andras handlande, Trost och Levin 

(2010) skriver att det snarare kopplas till hur vi tolkar den andres intentioner, och att detta 

betyder att människan är inriktad mot framtiden och mot vad andra kommer att göra enligt vår 

tolkning. Vårt eget beteende styrs enligt författarna utifrån detta tillsammans med vår defini-

tion av situationen, vilken vidare styr vår tolkning av intentionerna. Vidare skriver de att detta 

kan ses som att människan styrs till människa av det omgivande samhället vilket innebär att 

samhället kommer före den enskilda människan. Man kan därmed säga att samhället och dess 

mindre grupper inte fungerar utan social ordning, det vill säga att alla medlemmar har liknan-

de föreställningar om exempelvis hur man ska bete sig eller hur man ska tycka (Trost & Le-

vin, 2010). Vidare skriver de att vi inte har identiska föreställningsvärldar, men på viktiga 

punkter är de desamma som exempelvis att vi inte ska döda varandra hur som helst, eller att 

man bör arbeta. 
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Människan är inte social från födseln utan blir enligt Trost och Levin (2010) successivt allt-

mer social allteftersom hon växer upp och socialiseras in i samhället, lär sig normer och för-

väntningar. Enligt dem finns under inlärningsperioden ett antal personer i omgivningen som 

är extra viktiga och som man lyssnar till, de kallas signifikanta andra. Dessa personer är ofta 

föräldrar, kompisar eller lärare och enligt Trost och Levin får de inte sällan en stor betydelse 

för uppbyggnaden av vårt jag och av vår föreställningsvärld. Genom livet varierar våra signi-

fikanta andra, och att dessa personer för individen är positiva i den givna situationen behöver 

inte innebära att de står i överensstämmelse med varandra, utan de signifikanta andra kan ha 

motsägande åsikter om vad som är rätt och fel (Trost & Levin, 2010). 

Den generaliserande andra är enligt Mead (1976) det organiserade samhället eller den sociala 

grupp som ger individen ett eget jag. Han skriver vidare att den generaliserande andras attityd 

är hela samhällets attityd. ”I abstrakt tänkande intar individen den generaliserade andres 

attityd gentemot honom själv, utan anknytning till dess uttryck hos några bestämda andra 

individer; och i konkret tänkande intar han den attityden såtillvida som den kommer till ut-

tryck i attityderna gentemot hans beteende hos de andra individer med vilka han är involve-

rad i den givna sociala situationen eller handlingen.” (s. 121) Gruppens normer, åsikter och 

förväntningar uppfattas av individen som en enhet och hon ser sig själv utifrån detta, skriver 

Trost och Levin (2010). Vidare skriver de att gruppens perspektiv på hur man ska känna och 

bete sig styr individen. För att människan ska få ett helt jag måste hon tolka andra människors 

känslor och tänkande, hon måste se hur andra ser på henne själv och hon måste se hur männi-

skorna ser på varandra i den sociala situationen som hela tiden är i förändring (Trost & Levin, 

2010). Genom att den generaliserade andra finns och påverkar de sociala processerna påstår 

författarna att människans beteende och åsikter också styrs, och de förklarar vidare att det i 

samhället finns många undergrupper varför vi använder oss av flera olika generaliserande 

andra alltefter hur vi definierar situationen. Den generaliserande andra är enligt Trost och Le-

vin inte detsamma som konkreta människor i vår omgivning, utan det handlar om internalise-

rade normer, det som finns i ryggmärgen. Bryter vi mot dessa normer får vi lätt dåligt samvete 

även om ingen upptäcker det (Trost & Levin, 2010).  

Vidare skriver Trost och Levin (2010) att man i en given situationen kan se på jaget som sta-

tiskt, men jaget är egentligen en process. Det finns inte där när man föds, skriver Mead 

(1976), utan uppstår i den sociala erfarenhetsprocessen och i aktivitetsprocessen. Det innebär 

alltså att jaget utvecklas utifrån individens relationer till processen i helhet och till andra indi-

vider inom samma process (Mead, 1976). Människan har lika många jag som det finns grup-

per av vilka den enskilde på ett eller annat sätt ser sig som medlem, påstår Trost och Levin. 

Människan kan enligt dem delta i grupper av skilda slag, och vår varseblivning av gruppens 

förväntningar på vad jag ska eller bör göra i min position styr mitt jag. Vi styrs av vad vi, 

medvetet eller omedvetet, tror att de andra skulle tycka om vi gjorde på det ena eller andra 

sättet och styrningen ligger enligt författarna därmed i framtiden. En del grupper vill vi vara 

medlem i och andra inte, och de grupper som vi faktiskt vill vara en del av är de som skapar 

och upprätthåller vårt jag (Trost & Levin, 2010). Dessa kan alltså variera med situationen 

skriver författarna; på arbetsplatsen kanske vårt jag i förhållande till familjen ligger latent och 

vice versa. 
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3.2 Fält och habitus 

Begreppen fält och habitus handlar om grupper eller fält, och om strukturen i relationerna 

mellan de olika fälten (Bourdieu, 1999). Det moderna samhället består enligt Moe (1995) av 

dessa fält som alla har egna koder i form av spelregler och värderingar. Varje fält (exempelvis 

skola, idrott eller sociala medier) utgör enligt honom ett socialt rum där det handlar om domi-

nans och påverkan, reproduktion av etablerade former samt produktion av nya former. Olika 

krafter verkar enligt Moe mot varandra när det gäller att bestämma hur spelet ska gå till, och 

detta är laddat med konflikter, spänningar och konkurrens. De olika fälten i samhället är inte 

statiska utan i denna kamp om bestämmanderätt kommer fälten att förändras, förklarar Moe 

och skriver vidare att när alla aktörer i fältet plötsligt bär samma typ av kläder händer det nå-

got, men hur kan vi veta att något händer? Han skriver att svaret kan ligga i aktörernas tän-

kande och inriktning, vilket för oss till nästa begrepp. 

Habitus är det sätt vi vid varje tidpunkt bemöter världen på, vilket beror på det sociala arv vi 

bär med oss i våra uppfattningar och vårt sätt att vara (Moe, 1995). Författaren skriver att det 

också är det vi faller tillbaka på när världen känns obegriplig för oss, och därmed fungerar det 

”… som ett slags skydd och som ett ankarfäste vi aldrig riktigt kan frigöra oss från.”(s.169). 

Moe skriver att vårt habitus sitter djupt rotat inom oss, men är ändå flexibelt nog för att vi ska 

finna oss i nya situationer. Bourdieu (1999) anser att begreppet även kan förklara enhetlighe-

ten i ett fält, d.v.s. de inneboende och relationella egenskaperna som blir till en enhetlig upp-

sättning av personer, tillgångar och praktiker. Habitus utgör enligt Bourdieu då generativa 

principer både för exempelvis vad en person äter och hur han äter, eller vilken idrott personen 

utövar och hur han gör det. Dessutom bestämmer habitus även skillnaden mellan bra och då-

ligt eller gott och ont, skriver han. Dessa skillnader mellan praktiker, tillgångar och åsikter 

omvandlas till sist till symboler och därmed också ett eget språk för fälten (Bourdieu, 1999).  

Vidare måste vi enligt Moe (1995) känna till aktörernas habitus för att fullt ut förstå deras 

praktiska förnuft, ett begrepp som handlar om hur vi ser på saker och hur vi agerar. Det prak-

tiska förnuftet har en social och kulturell karaktär där mål och mening finns invävda i hand-

lingens sammanhang (Moe, 1995). Det praktiska förnuftet ger oss enligt Moe självförståelse 

och handlingskraft, samtidigt som budskapet ” det är så det ska vara” alltid finns där. Detta 

förnuft innefattar både förändring och statik, och Moe tar arbetarklassen som exempel. Vanor 

och handlingsmönster kan enligt honom förändras men handlingarna har ändå en tydlig klass-

prägel. Arbetarklassen bidrar själv till sin egen underkastelse genom normalisering av uttryck 

för ojämlikhet i uppfattningen av sig själv och ”de andra”, skriver författaren. Men arbetar-

klassen tränger sig också in och sätter sin prägel på olika fält, så som skola eller idrott (Moe, 

1995). 

Fält och habitus får alltså sin innebörd från varandra (Moe, 1995). Sociala fält kan inte finnas 

utan människorna i dem, och tvärtom finns inga aktörer utan ett handlingssammanhang eller 

fält, påstår Moe. Människorna måste enligt honom acceptera de spelregler som finns inom 

fälten, samtidigt som man föds in i spelet, i de sociala strukturerna, och därmed också sätter 

sin prägel på detta genom sin spelstil. 
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3.3 Teoretiska reflektioner 

Symbolisk interaktionism innefattar ett flertal inriktningar varav vissa som kan uppfattas som 

grundläggande inte togs med i denna studie då de inte ansågs vara relevanta för uppsatsområ-

det. Symbolisk interaktionism används för att analysera den sociala verkligheten och de valda 

inriktningarna ansågs av uppsatsskrivarna ge en förståelse till varför människan ser på sig 

själv, på andra och på verkligheten på ett visst sätt, samt varför man interagerar med varandra 

på de sätt man gör.  

Fält och habitus handlar om olika delar i varje människas liv, och om varför individen handlar 

som den gör i givna situationer baserat på individens habitus och på de fält han eller hon till-

hör. De begrepp och inriktningar som valdes till studien var därmed de som ansågs användba-

ra i analysen av intervjuerna. 

Vid en första anblick kan de olika perspektiven verka desamma, men så är det enligt uppsats-

skrivarnas tolkning följaktligen inte. Det första perspektivet utgår från individen och hur han 

eller hon fungerar i förhållande till andra. Det handlar om hur han eller hon personligen på-

verkas av omgivningen och de grupper som han eller hon tillhör, eller vill tillhöra. Exempel 

på grupper kan vara ”föräldrarna” eller något mer abstrakt som ”de populära” . Det andra per-

spektivets fält berör istället individerna som grupp, och kan här vara ”skolan” eller ”internet”, 

dessa grupper kommer därmed närmare fysiska platser. Detta perspektiv behandlar dessutom 

den omgivning och sociala verklighet individen vuxit upp och in i, och som påverkar dennes 

sätt att vara. Individens habitus kan därmed handla om exempelvis klass och kultur.  

Studiens syfte var att få en inblick i hur föräldrar samtalar kring sina döttrars internetanvän-

dande, med målet ge en ökad förståelse till hur föräldrarna förhåller sig till döttrarnas använ-

dande. Utgångspunkter har varit risk kontra nytta, dotterns ålder och mognad samt förälderns 

känsla av kontroll. De valda teoretiska perspektiven ansågs ge en god förståelse för männi-

skans tankar och handlingar varför de även ansågs passande som analysverktyg.  De teoretis-

ka perspektiven ansågs dock även vara allmängiltiga varför de inte på något vis använts till att 

förklara beteenden, handlingar eller tankar hos de individer som förekommer i studien. 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras teman med sammanfattad text från intervjumaterialet tillsammans 

med utvalda citat. Avslutningsvis återknyts studiens slutsatser med problemformulering, syfte 

och frågeställningar. 

Då uppsatsskrivarna ansåg att intervjupersonernas berättelser tydligt berörde samma områden 

var det relativt enkelt att skapa teman kopplade till studiens frågeställningar. Temana är: Da-

gens telefoner – ständigt uppkopplad, Internet som kommunikation, Internet i skolan och som 

informationskälla, Ålder och mognad, Föräldrarnas reflektioner kring risker och faror och 

Regler, kontroll och relationens betydelse. Under varje tema presenteras även citat från inter-

vjupersonerna, dessa har kursiverats. Enkla citattecken inom citaten visar när intervjuperso-

nen citerar någon annan medan punkter utläses som en paus i berättandet. Punkter inramade 
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av snedstreck innebär att delar av texten har utelämnats. Under varje enskilt tema analyseras 

därefter materialet med koppling till kunskapsöversikt och teorier.  

De fyra intervjupersonerna bor vid intervjutillfället i samma norrländska kommun tillsam-

mans med partner och barn. Anna har dottern Sofia och Monica har dottern Lina, båda fjorton 

år. Marika har dottern Emma och Marlene har dottern Melinda som båda är femton år. Alla 

namn är fingerade. 

4.1 Dagens telefoner – ständigt uppkopplad 

Enligt en rapport kring svenska folkets internetvanor har 85 procent av ungdomarna tillgång 

till en mobiluppkoppling via smart telefon eller surfplatta (Findahl, 2011). Detta bekräftas 

under intervjuerna när alla intervjupersoner berättar att dottern använder mobilen för att hålla 

sig uppkopplad, oftast är telefonen dessutom den främsta källan till internet. Marika förklarar 

att hennes dotter har ett eget mobilabonnemang som tillåter henne att vara uppkopplad hela 

tiden, samtidigt som hon kan välja att koppla upp sig på det trådlösa nätverket de har hemma i 

huset. Anna berättar att hennes dotters internetanvändande förändrades när hon skaffade sig 

en touchtelefon, numera har hon alltid tillgång till och är ständigt närvarande på de sociala 

nätverken. Utom möjligtvis då de reser till fjällen. 

Anna: 

”Så då åker vi ju då till fjälls ibland och då har hon ju ingen uppkoppling och då är ju livet 

ganska skit (skrattar). `Det går ju inte ens skicka ett mail, jag vet ju ingenting!´(skrattar).” 

Monica förklarar att för hennes dotter Lina samt Linas vänner är internetvärlden en stor del av 

livet, och att bara någon timmes frånvaro från den världen kan stressa upp dem då de verkar 

vara oroliga för att de har missat något viktigt.  

Monica: 

”Jag menar om man hämtar på en träning, då sitter de och håller på med den här Facebo-

ok:en i bilen, de pratar inte med varandra, utan de sitter med sina telefoner och är uppkopp-

lade. Alltså då är ju det livsviktigt. I går kväll hämtade jag dem på en innebandy, eller en trä-

ning, och så sen så frågar jag `Har ni glömt någonting nu då?´. `Nä, jag har mobilen med 

mig.´, säger en av tjejerna (skratt). Jamen det är liksom så, jamen då har man allt, bara den 

är med då är allt med, jaa, så är det. Lite skrämmande tycker jag, att man försöker prata med 

dem, men de sitter med sina mobiltelefoner och är ute och kollar om de har missat någonting, 

eller om det är någon som har skrivit någonting, eller missat något på Facebook. Alltså, det 

är ju det de är ute på hela tiden, eller Twitter som du säger eller, jaa... en ny värld.”   

Enligt definitionen av situationen från symbolisk interaktionism blir en situation verklig om 

människor definierar eller uppfattar den som verklig, skriver Trost och Levin (2010). Vidare 

påstår de att vi som sociala varelser har lärt oss gemensamma namn på företeelser och är rela-

tivt överens om vilken betydelse dessa har. Den betydelse företeelsen har för oss styr därmed 

även vårt beteende (Trost & Levin, 2010). Att vara ständigt uppkopplad, uppdaterad och nå-

bar verkar vara en företeelse av stor betydelse för alla döttrar i denna studie. De har vuxit upp 

i ett samhälle där mycket sker på internet och sociala medier, och det sker fort, och vill de ha 

information eller kontakt med andra är det där de uppdaterar sig. Sannolikt är detta en defini-
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tion eller betydelse döttrarna delar med både en generaliserande andra och några signifikanta 

andra. Det skulle kunna se ut så att de grupper döttrarna är eller vill vara en del av befinner 

sig på internet och att det då blir viktigt att närvara och hålla sig ajour för att få chansen att 

vara en del av dessa grupper. Kanske är det naturligt att någon timmes frånvaro på grund av 

till exempel en innebandyträning skapar nära nog panik eftersom de kan ha missat mängder 

av förhållandevis viktig information. Hos intervjupersonernas generaliserande andra kanske 

en närhet till sociala medier inte ses som viktig. Bland intervjupersonernas signifikanta andra 

kanske det endast är dottern som finner uppkopplingen viktig. Och kanske är det så att dot-

terns roll som en signifikant andra i förälderns liv börjat påverka synen på detta. 

Vidare består samhället av olika fält och i det moderna samhället har sociala medier blivit ett 

av dem, ett fält med egna spelregler och värderingar. När dessa spelregler bestäms sker kon-

flikter, spänningar och konkurrens (Trost & Levin, 2010). I kunskapsöversikten går att läsa att 

en tredjedel av ungdomarna chattar och bloggar (Livingstone, Haddon, Görzig & Ólafsson, 

2011), tjugoen procent har pratat med någon på internet om sex och tretton procent av flick-

orna har blivit mobbade (Medierådet, 2010). Monica verkar lugn över Linas egna internetan-

vändande men uttrycker ändå en viss oro över att behovet att vara uppkopplad verkar öka hos 

ungdomar, hon använder ord som ”livsviktigt” och ”skrämmande”. Det går att utläsa från 

Monicas samtal kring detta att hon ser en fara i att internetvärlden fått en allt för stor och vik-

tig del i ungdomarnas liv. Kanske är det faktiskt så att fältet sociala medier blivit det största 

och viktigaste fältet för en del unga, och är så fallet går det att förstå varför det kan kännas 

jobbigt att inte kunna nå detta. Intervjupersonerna befinner sig sällan i detta fält varför det 

heller inte blivit en viktig del i deras liv. Att fältet sociala medier är förhållandevis nytt för 

den generation intervjupersonerna tillhör skulle kunna förklara svårigheter att förstå den bety-

delse fältet kan ha i ungdomarnas liv. Det ses därför heller inte som underligt om det är så att 

Monica känner en oro över användandet.   

4.2 Internet som kommunikation 

I Sverige använder både pojkar och flickor internet främst till spel fram till ungefär tioårsål-

dern, därefter skiljer sig användandet åt och flickorna börjar istället intressera sig för bloggar 

och sociala nätverk (Findahl, 2011). I intervjuerna nämns Facebook, Twitter och Instagram 

som de största kommunikationssidorna, men även att blogga eller följa andras bloggar är po-

pulärt bland döttrarna. Marlene tror att bloggarna oftast fungerar som dagböcker för de som 

skriver dem, men en del skriver även noveller som publiceras på de sidorna. Marlenes dotter 

tycker om att läsa både dagboksvarianten och novellerna och följer ett par sidor regelbundet, 

dock har hon ingen egen blogg.  

När det gäller sociala nätverk kan ungdomarna skapa möjligheter till nya vänner enligt Mari-

ka. Dottern Emma kom i kontakt med en flicka från en annan del av Sverige via en chatt, de 

drogs till varandra på grund av sina liknande problem och trivdes med varandra så bra att de 

träffats i verkligheten flera gånger. Även Monica anser att sociala nätverk kan vara positiva. 

På Facebook ges till exempel möjligheten att hålla kontakten med avlägsna vänner eller släk-

tingar, men det kan även fungera som ett sätt att kontakta en hel grupp samtidigt, som exem-

pelvis dotterns samåkningsgrupp. I den gruppen kan alla skriva, läsa och dessutom se vem 

som hade läst vad, vilket underlättar kommunikationen. Däremot är Monica något emot idén 
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att skriva statusuppdateringar och lägga upp bilder på vad man har ätit till lunch eller vad man 

har tränat den dagen, det blir som en offentlig dagbok. Hon berättar också att dessa sätt att 

kommunicera på, även med sina nära vänner, kan skapa konflikter.  

Monica: 

”Jag menar, idag så knappt ringer de till varandra eller, utan det är ju via, kommunikation 

jamen via Facebook eller sms eller Instagram eller, det är ju så de kommunicerar idag. Och 

då kan det bli så otroligt fel. Bara det där att vi säger att några tjejer lägger ut en bild, att 

`Åh, vi hade så roligt i lördags.´, och så kanske någon ser det och tänker, `Varför fick inte jag 

vara med?´. Jag menar, så förekom det ju inte för en annan, det man inte visste, det visste 

man ju inte.” 

Enligt Anna är internet ett viktigt nöje för dottern Sofia i och med att hon kan hålla kontakten 

med alla sina vänner och kan hålla sig uppdaterad på vad som händer. Eftersom Sofia sportar 

mycket har hon sällan tid att umgås med andra på sin fritid, det sker oftast bara om hon är 

ledig från en match eller om det är lov. Med internets hjälp kan hon dock ”hänga med i 

snacket”, kommentera på kompisarnas uppdateringar och ändå vara social med dem. Anna 

tror att det är en viktig del för Sofia och berättar att hon alltid vill ha möjligheten att vara upp-

kopplad, även om de reser bort. 

Monicas funderingar kring fenomenet att skriva en offentlig dagbok på sociala medier skulle 

kunna kopplas till teorin om den generaliserande andra där det är den sociala gruppen som ger 

individen ett eget jag (Mead, 1976) En tolkning kan vara att när Monicas och de andra inter-

vjupersonernas döttrar berättar om vad de åstadkommit bekräftas de direkt och får bevis på att 

de är ”någon”, eller att de gjort någonting ”bra”. Trost och Levin skriver att”/…/människan 

ser sig själv med det perspektiv som han eller hon varseblir hos den generaliserande andra, 

samhällets eller gruppens perspektiv på hur man skall känna och bete sig.”(s.78) Bekräftel-

serna kommer då kanske att styra döttrarnas jag på så sätt att de fortsätter att berätta om lik-

nande företaganden, och till slut kanske t.o.m. ”utsätta sig” för detta enbart i syfte att visa upp 

det. Den bekräftelsekälla som sociala medier blivit kommer då mest troligt att vara viktig i 

utvecklingen av döttrarnas jag. 

Monicas negativa känsla av den offentliga dagboken skulle kunna tolkas som att hon inte för-

står varför tonåringarna söker bekräftelse på sociala medier, att hon anser att det finns viktiga-

re forum att bry sig om. Detta skulle kunna grunda sig i att individer har flera generaliserande 

andra (Trost & Levin, 2010) och för Lina som vuxit upp med internet har sociala medier blivit 

en generaliserande andra, medan detta fenomen utvecklades under Monicas vuxna liv och 

därför aldrig fått stor betydelse för henne. Utgår man från symbolisk interaktionism har Mo-

nica egna generaliserande andra som styr hennes känslor och beteenden, där hon får sin be-

kräftelse och utvecklar sitt jag (Trost & Levin, 2010). De eventuella olikheterna mellan deras 

generaliserande andra skulle kunna ha skapat deras olika inställningar till sociala medier. 

Begreppet signifikanta andra skulle kunna appliceras på Marikas berättelse om dottern Emma 

som skaffade sig en vän i en annan del av landet. De fann varandra på grund av en delad pro-

blematik. Sannolikt har denna vän fått en plats hos Emma som en signifikant andra, en person 

med stor betydelse för uppbyggnaden av hennes jag (Trost & Levin, 2010). När Marika berät-
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tar om vännernas relation går det att utläsa en förståelse för hur viktig denna är för dottern. 

Trots de skillnader som finns i moderns och dotterns internetanvändande kanske Marika ser 

en stor betydelse i den nya möjligheten att skaffa vänner.  

Föräldrarnas berättelser om Emmas och Linas sätt att kommunicera skiljer sig åt, samtidigt 

som de båda handlar om att döttrarna utvecklar sitt jag via bland annat internet. Då 75 procent 

av europeiska ungdomar i flickornas ålder använder internet till kommunikation (Livingstone, 

Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011) kan det även vara så att Emma och Lina är långt ifrån uni-

ka. 

4.3 Internet i skolan och som informationskälla 

Anna berättar att dottern Sofia alltid har använt sig av internet för att ta reda på information 

kring träningstider och matcher eller hur det går för andra, konkurrerande lag samt för att läsa 

på sporthemsidor. För informationssökandes skull är därför internet viktigt för henne. Sofia 

lär sig även mycket på skolan kring hur man uttrycker sig med bild och text, hur man söker 

information och fakta på till exempel Google översätt eller Google karta. Anna uttrycker att 

det är väldigt positivt med all den kunskap skolan ger eftersom det är viktigt att följa med i 

utvecklingen. Internet har med alla yrken att göra idag, man måste kunna använda datorn, 

säger hon. Även Marlenes dotter får direktiv från skolan att söka efter information på vissa 

sidor, exempelvis Försäkringskassan. Eleverna uppmanas att använda internet, vilket hon upp-

lever som positivt.  

Anna: 

”Så det tycker man, det är ju helt fantastiskt bra, det är ju, för de brukar ju bara `Äh, flytta på 

dig morsan, jag söker på Google istället.´, om man inte svarar dem så här snabbt (knäpper 

med fingrarna), `jag tar reda på det någon annanstans´.” 

Marika: 

”… allt skoljobb, allt görs ju genom datorn idag. Så att det är ju svårt att säga att du får inte 

ha datorn, för de har ju så mycket skolarbeten och information därigenom som de ska söka på 

datorn, de sitter ju mycket hemma och jobbar på skoljobb med datorn. Så att, det är ju en 

väldig tillgång. Allt vad man behöver veta finns ju där i princip.” 

Anna berättar vidare att den yngsta dotterns klass har en egen blogg där de kan skriva till-

sammans. En duktig lärare kan verkligen påskynda utvecklingen hos eleverna anser hon. Men 

pressen från skolan kan även kännas för stor ibland. Dottern förutsätts ha en egen mailadress 

eftersom läraren vill kontakta eleverna på det viset, medan Anna tycker att dottern fortfarande 

är för ung för sådant. Även Monica känner sig lite skeptisk till skolans press, hon upplever att 

de förutsätter att eleverna har tillgång till dator och internetuppkoppling i hemmet. Många 

läxor kräver internet, och en del uppgifter går bara att öppna med särskilda dataprogram vilket 

ställer till det ibland. Men i det stora hela anser hon ändå att det är en tillgång och att eleverna 

ges stora möjligheter till att utvecklas. 

Monica: 

”Sen är det ett jättebra hjälpmedel, absolut! Du kan ju googla, du kan söka, du kan få upp 

otroligt mycket via internet.”  
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Att Anna och Monica upplever att skolans förväntningar på föräldrarna ibland är för stor skul-

le kunna tolkas genom begreppet habitus. Begreppet kan förklara generativa principer för vad 

en person gör och hur den gör det, samt vad personen anser är bra eller dåligt (Bourdieu, 

1999). Intervjupersonernas åsikter skulle därför kunna tolkas som att de upplever svårigheter 

med det nya sättet skolan arbetar utifrån, och det nya sättet att lära sig på. Det skulle kunna 

bero på att det inte känner igen metoderna från sin egen uppväxt samtidigt som de har svårt att 

förstå sig på tekniken. Detta skulle då kunna resultera i svårigheter att hjälpa sina döttrar med 

skolarbetet, både direkt och indirekt. Enlig Moe (1995) faller vi tillbaka på vårt habitus när 

något känns obegripligt för oss, och kanske är det detta intervjupersonerna gör när de uttryck-

er en stor press från skolan. Dock skriver Moe vidare att även om vårt habitus är djupt rotat 

inom oss är det flexibelt nog för att vi ska finna oss i nya situationer, och alla intervjuperso-

nerna finner trots allt internet som en tillgång i både skolarbetet och som verktyg på fritiden.   

4.4 Ålder och mognad 

När det kan anses lämpligt för ens barn att börja använda internet kan se olika ut i olika famil-

jer. Internet växer snabbt samtidigt som användandet figurerar i allt yngre åldrar. Enligt en 

rapport gällande svenska folkets internetvanor framgår att hälften av alla treåringar använder 

internet (Findahl, 2012). Vidare kan läsas i en europeisk studie att en tredjedel av unga mellan 

nio och sexton år bloggar, chattar och fildelar (Livingstone, Haddon, Görzing & Ólafsson, 

2011). Alla döttrar vars föräldrar medverkat i denna studie började använda internet någon 

gång mellan elva och tretton års ålder. Däremot uppgav de flesta föräldrar att många av dött-

rarnas kompisar använt internet långt tidigare. Anna poängterar även att påtryckningar utifrån 

påverkar hur och när ens egna barn tillåts börja använda internet. 

Anna: 

”Ja det där är ju jättesvårt därför att, dels försöker man väl kanske liksom att tänka mognad, 

jag tänker mer mognad än ålder faktiskt, så, och, ja men alla de här sociala medierna, de ska 

inte ha dem egentligen, det vet man ju någonstans, det är ju åldersgräns liksom. Och det är ju 

åldersgräns, man får ju inte skapa e-postkonton och allt sådant där utan, utan liksom förrän 

du har åldern inne. Men där kan man ju känna att där är ju trycket så hårt det där med att, ja 

men alla andra har ju. Och det där har man väl liksom tänkt att, det där kan man ju inte gå 

på, men det är ju verkligen nästan alla som har, alltså när man kollar upp det och pratar med 

andra föräldrar.” 

Att interagera handlar inte enbart om att samtala genom språket, kroppens rörelser och min-

spel. Det handlar även om att tänka eller att inte agera när vi förväntas göra det. Detta är vad 

Trost och Levin (2010) benämner social interaktion tillika något vi nästan alltid ägnar oss åt. 

Detta bekräftas när Anna berättar om hur trycket utifrån påverkar olika val och när det kan 

anses vara rimligt att börja använda sig av internet och olika sociala nätverk. I intervjuerna 

har bland annat skolans krav, vänner och bekanta, idrottsuppdateringar och döttrarnas direkta 

eller indirekta delaktighet i sociala aktiviteter belysts på ett eller annat sätt vid flertalet tillfäl-

len. Det förväntas att alla har en dator i hemmet eller en smart telefon och därmed också till-

gång till internet. Har man detta kan det tyckas vara mer en regel än ett undantag att då också 

använda sig av olika sociala nätverk. Åldern i sig tycks inte vara det som styrt döttrarnas intå-

gande till internets olika användningsområden utan interaktionen med den sociala omgivning-
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en kan tolkas vara av större betydelse. I Trost och Levin (2010) går att läsa; ”Vår sociala in-

teraktion, som är vars och ens egen, sker de facto och mycket av den sociala interaktionen 

uppfattas, varseblivs, av andra och följs av ett slags ömsesidigt beroendeförhållande, som 

utgörs av den mänskliga samvaron.” (sid. 117). Detta skulle kunna bekräfta betydelsen av 

interaktionen med den sociala omgivningen snarare än åldern i sig. Monica menar att ingen 

håller sig till de åldergränser som förekommer och reflekterar nedan kring en annan av hennes 

döttrar. 

Monica: 

”Och det vet jag ju bara min mellantjej, hon har ju inte haft något behov alls. Alla tjejer i 

klassen hade Facebook jättetidigt, men hon har hållit hårt på det där, `Varför ska jag ha det 

så tidigt?´. Det finns liksom ingenting att göra där, säger hon, men nu har hon ju det idag, 

men hon har ju inte varit snabb att skaffa det.” 

Monica får frågan hur gammal den dottern var då och ger till svar att hon var tolv år när hon 

skaffade Facebook, det vill säga hennes klasskamrater var ännu yngre. Marlene däremot be-

rättar att hennes dotter haft Facebook sedan hon var tretton år, den åldersgräns som gäller för 

att skapa ett konto där. ”Visst är det väl från tretton?” säger hon och skrattar. Genomgående i 

alla intervjuer kan dock konstateras att mognaden anses ha större betydelse än åldern även om 

många användningsområden i realiteten har en åldersgräns.  

Marika: 

”Det är nog en kombination tror jag. Det tror jag. Och sen tror jag att nog ju mer mogen 

man blir desto mer förstånd har man ju om vad man får och inte får göra. Ju yngre man är 

desto mer nyfiken är man nog att kolla där och kolla där, och vi gör det och det. Man har inte 

vett och förstånd till vad man gör alla gånger. Allt eftersom man blir större och mer mogen så 

förstår man ju mer om vad som kan hända och konsekvenser och lite sådana grejer. På ett 

annat vis.” 

Marlene anser även hon att mognaden går före åldern samtidigt som hon ändå vill poängtera 

att åldergränserna ska hållas som riktlinje. I grund och botten är det dock en mognad precis 

som allt annat säger hon. Marlene menar att det krävs kunskap, att veta i vilka sammanhang 

olika saker förekommer samt var man får tag i olika saker.  

4.5 Föräldrarnas reflektioner kring risker och faror  

När Anna reflekterar kring de faror som skulle kunna förekomma på internet är fotografier en 

företeelse som diskuteras. Hon ger exempel på när ungdomarna till exempel duschar efter 

gymnastiken på skolan och någon då fotar och lägger ut bilder på sociala nätverk. Detta är 

inget hennes egen dotter utsatts för utan något hon fått berättat för sig. Likväl diskuterar hon 

kring foton överlag och menar att bilder på andra inte kan läggas ut hur som helst utan att 

personen i fråga samtyckt till det, något barnen bör vara införstådda med. Marlene är av sam-

ma åsikt och poängterar även att val av bilder som läggs ut bör göras med eftertanke. Vidare 

var alla intervjupersoner inne på det faktum att internet bidrar till ökade risker att komma i 

kontakt med okända personer. Medierådet (2010) uppger att tjugoen procent av unga mellan 

tolv och sexton år någon gång pratat om sex med någon på internet, däribland var största an-

delen flickor. Endast tre procent av dessa valde att berätta detta för deras föräldrar. Anna be-
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rättade om en händelse en bekant till hennes dotter råkat ut för. Den flickan kom via internet i 

kontakt med en man som ville fotografera henne. Mannen uppmuntrade flickan genom att 

berätta hur söt och fin hon var för att sedan komma med förslag på olika poseringar. 

Anna: 

”Så att det är väl det man har tänkt att, för där ser man ju ändå just när man pratar om 

omognad att du faktiskt kan smickra in dig. Alltså man tänker att man då har pratat med dem 

om det här med faror och att, ja men varför skulle han vilja ha kort på dig och vad tror du 

han vill knäppa för kort, alltså du vet själv skulle man börja tänka. Men hon vart ju ändå 

smickrad och tyckte ju att det skulle ha varit lite kul.” 

Flickan som råkat ut för detta berättade så småningom för sina föräldrar vad som hänt. Detta 

leder oss in på en av hörnstenarna Trost och Levin (2010) benämner – människan är inte, 

människan gör. Detta förklaras genom att fokus ligger på människans beteende som social 

varelse och att ingenting är statiskt, vi är alla föränderliga. Med detta perspektiv förklaras att 

en individ beter sig på ett specifikt sätt istället för att personen i fråga är sådan. Flickan i det 

här fallet valde att först upprätthålla kontakten med mannen för att sedan omdefiniera situa-

tionen och därefter att berätta om den. Kanske går detta att koppla till just det att vi är förän-

derliga och att det därmed kan tolkas som att händelser i sig inte alltid behöver vara en risk 

eller fara, däremot kanske det blir det om vi inte hade förmågan att omdefiniera situationer. 

Monica berättar även hon hur en okänd kille/man kontaktat hennes dotter via sms, han var 

långtradarchaufför och hade börjat fråga ingående om var dottern bodde. Dottern hade då 

blockerat honom direkt. Det går dock att urskilja en oro hos Monica kring vad detta skulle 

kunna innebära för de flickor som faktiskt låter sig luras av smicker. Monica liksom Anna är 

båda inne på hur smicker kan låta döttrarna luras och tro att det är sanning i det som skrivs 

eller sägs. 

Monica: 

”Sen kan man väl känna att de blir lätt smickrade, ’Åå det var en kille som sms:ade med 

mig.’, eller... det är klart att de blir smickrade. Så är det ju, det är ju lätt att falla in i det, och 

tro att det är sanning i det som skrivs eller sägs. Så är det ju.” 

I de båda ovan beskrivna händelserna valde flickorna att berätta om det inträffade för sina 

föräldrar. Dock med olika tidsramar. Detta kan ha att göra med hur flickorna definierade situ-

ationen och hur de uppfattade symbolerna. De vanligaste symbolerna vi använder oss av är 

ord vilket i sin tur kan sammankopplas till det smicker flickorna fick uppleva. Trost och Levin 

(2010) skriver att symbolerna som används i kommunicering måste ha samma mening för alla 

parter för att förstå varandra. Detta kan förklara hur döttrarna valde att agera eller inte agera, 

hur de uppfattade det smicker de mottog. Med ett symboliskt interaktionistiskt synsätt förkla-

rar Trost och Levin att även känslor är beteenden och därmed ”/…/ är själva användningen av 

symbolerna eller orden handlingar eller beteenden.” (sid. 154). Vidare måste vi enligt Trost 

och Levin förstå hur flickorna uppfattade dessa situationer och symboler för att förstå varför 

de handlade som de gjorde. Monicas dotter valde att genast bryta kontakten medan flickan i 

Annas berättelse valde att fortsätta kontakten betydligt längre. 



 

22 
 

Vidare belyser Monica en annan vinkel av vad som kan utspelas på internet och då främst 

Facebook. Monica berättar om en incident där en man börjat knacka dörr i grannskapet i för-

hoppning att någon var hemma. Genom att tränga sig på och med en lapp förklara att han var 

dövstum önskade mannen få pengar till sina anhöriga. Händelsen lades ut på Facebook där 

informationen spreds väldigt fort. Monica säger då att det på ett sätt är bra, att varna och 

uppmärksamma, men samtidigt sprids en skräck och oro bland barn och unga. Marlene uppger 

att hennes dotter inte har råkat ut får något obehag via internet, men belyser än dock i sin be-

rättelse att ”skitsnack” är en förekommande risk. Detta har även framkommit i kunskapsöver-

sikten att mobbing på internet är förekommande. Medierådet (2010) uppger att flickor är mer 

utsatta än pojkar av mobbing på internet, det vill säga tretton procent flickor respektive sju 

procent pojkar. En oro Marlene uttrycker mer är den att komma åt fel knappar på datorn eller 

att barnen accepterar olika förfrågningar som innebär att de till exempel godkänt ett köp av 

något slag. Marika i sin tur visar inte på någon oro gentemot hennes dotter och säger att hon 

är alldeles för lugn och tillbakadragen. Något som genomsyrar alla berättelser är att riskerna 

och farorna möjligtvis bytt arena. Om internet skulle innebära ökade risker att utsättas för 

faror förblir ett frågetecken. Förr skaffades till exempel okända brevvänner världen över där 

adresser och fotografier utlämnades. Marlene förklarar det på följande vis: 

Marlene: 

”Egentligen så vet ju inte jag vad de breven och de bilderna jag skickade till, jag hade brev-

vänner i Kenya, så det jag skickade dit vet ju inte jag hur det användes heller, om man liksom 

sätter det lite sådär.”  

Sammanfattningsvis går det urskilja olika risker och faror med internet vilka föräldrarna re-

flekterar kring och som alla kan knytas samman med att människan är en aktiv varelse och 

därmed ständigt med i en föränderlig process (Trost & Levin, 2010). Likväl som det framgår 

att farorna nödvändigtvis inte alltid utspelar sig på internet visar resultaten även på att internet 

används till att förmedla de faror eller incidenter som utspelar sig i andra sammanhang. Detta 

i sin tur kan skapa rädsla och oro bland barn och unga. När föräldrarna jämför med sig själva 

och sin egen ungdomstid går det tolka att inget var riskfritt då heller, snarare har det tagit sig 

andra uttryck genom internet. Trots de olika risker och faror föräldrarna belyser i sina berät-

telser framgår det än dock ett lugn och en trygghet. Genomgående belyser de ett förtroende 

gentemot deras döttrar och menar att de är medvetna om de risker och de faror som kan före-

komma. 

Marika: 

”Nog tror jag att hon vet vad man kan få tag på över Internet. Det tror jag. Det tror jag nog 

de flesta ungdomar vet. Nästan mer än vad en annan har koll på.” 

4.6 Regler, kontroll och relationens betydelse 

När det gäller regler och kontroll över döttrarnas internetanvändande tycks inte detta varit 

något föräldrarna känt behov av. Genomgående visar de på ett stort förtroende gentemot dött-

rarna och de anser att döttrarna vet vad som är mer eller mindre lämpligt eller olämpligt att 

göra på internet. Däremot framgår det i tidigare studier att diskrepansen mellan vad föräldrar-

na tror att deras barn gör på internet kontra vad barnen själva uppger är relativt stor (Liau, 
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Khoo & Ang, 2008). Som tidigare belysts har det även framkommit i studier att det kan vara 

svårt för föräldrarna att ha kontroll då närapå hälften av alla barn går online i sovrummet (Li-

vingstone, Haddon, Görzing & Ólafsson, 2011) samt att 85 procent har möjlighet att koppla 

upp sig på mobil eller surfplatta (Findahl, 2011). Därmed kan det antas vara svårt för en för-

älder att övervaka användandet vilket också bekräftas i Marlenes och Marikas resonemang. 

Marlene: 

”Det vore ju lättare om de satt vid datorn, att man kunde gå förbi och du `råkade´ se på 

skärmen kanske vad som var framme. Men det har man ju ingen chans nu, faktiskt. Så det är 

väl nackdelen. Med finesserna.” 

Marika: 

”Ja men sen alltså idag, hon har ju en egen dator som hon har köpt själv. Jag har ju ingen 

koll på vad hon gör med den, hon har ju spärrat så att vi kommer ju inte in på hennes sida 

där om hon inte ger oss lösenordet.”  

Trots att det är svårt att ha kontroll genom övervakning inger föräldrarna ingen nämnvärd 

oroskänsla. Anna säger att de aldrig behövt ha några utsatta ramar för internetbruk och faller 

tillbaka på att deras dotter Sofia är en otroligt sportig tjej. Sporten tar mycket av Sofias tid och 

sitter hon en timme på kvällen ute på internet har inte detta upplevts som ett problem. Marika 

diskuterar utifrån att dottern Emma är så pass lugn och tillbakadragen varför någon oro aldrig 

förekommit. De har aldrig känt att de behöver kontrollera Emma på något vis. De enda gång-

erna är om till exempel klockan blir mycket, då påpekar de för henne att det är dags att gå 

därifrån. Vidare uppger Monica att hennes dotter Lina är spontan vilket ökar deras tillit. Lina 

delar gärna med sig och frågar sina föräldrar om de sett eller läst olika saker hon stöter på via 

internet likväl som hon är öppen och kan dela med sig av meddelanden och dylikt. Ett möns-

ter går att uttolkas genom alla berättelser; att döttrarnas personlighet avspeglar hur föräldrarna 

upplever deras behov av kontroll. Marlene är delvis inne på samma fenomen, fastän det då 

handlar om intresset för sociala nätverk. Hennes dotter Melinda har varit mer intresserad att 

streama musik och lyssna på Spotify vilket Marlene drar en parallell till när hon var ung och 

hade bandspelare. 

Att föräldrarna gärna kopplar ihop kontrollen med döttrarnas personligheter kan förklaras 

genom vad Trost och Levin (2010) benämner människan är inte- människan gör. Detta hand-

lar om att fokus ligger på människans beteende som sociala varelser. Genom detta perspektiv 

kan vi istället för att säga att döttrarna är på ett specifikt sätt istället säga att de beter sig som 

sådan. Att till exempel Sofia beter sig som en väldigt sportintresserad tjej och Emma beter sig 

väldigt tillbakadragen innebär inte att detta är något statiskt. Vi är alla föränderliga. För att vi 

ska kunna förstå varför döttrarna beter sig som de gör måste vi i förhållande till detta perspek-

tiv först förstå hur döttrarna definierar situationen. Detta leder oss in på föräldrarnas resone-

mang om relationens betydelse. Om en god relation förekommer kan det kanske tolkas som 

att föräldrarna har god kännedom över hur deras döttrar definierar olika situationer. Är det så, 

kan detta förklara varför de inte har några nämnvärda oroskänslor över döttrarnas internetbruk 

utan i stället en god tillit.  
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Marlene: 

”Faran i det, jag tror det är väl vad man har för relation till sina barn redan innan, sen kan 

man väl gå på en jättenit och man kanske inte alls känner sitt barn. Men då tror jag att jag, 

nämen att man ändå ser att det blir ett avvikande beteende eller att de kanske börjar vara 

borta, att de ändrar livsstil på något annat vis också.” 

Anna: 

Det är väl det man känner att, att man ska ha den dialogen att de talar om vart de ska och 

vem de ska träffa och, för jag menar då måste du ju själv fråga upp liksom, vem är det och 

varför har du fått kontakt med den personen och, jaa, så där. Men just med Sofia har jag inte 

känt den oron för att hon är inte så utåtriktad så, sen vet jag ju att en del säger att det kanske 

är dem som internet är farligt för, för då vågar man, ja men, leva ut mer /…/. Och det är väl 

det man hoppas på att man ska känna liksom, ja men om de börjar på bli mer inbundna eller 

drar sig undan så eller om de inte vill något eller helt plötsligt börjar sticka på saker de inte 

brukar sticka på, att man liksom får upp små varningsklockor ändå. Att liksom att man ska 

känna att nu är det något man bör kolla upp lite grann /…/. Så att, jaa, nää, man hoppas att 

man ska känna på sig när man bör göra en insats och att de vågar komma med saker liksom.” 

Trost och Levin (2010) menar att människans beteende är en produkt av hela dennes historia. 

De lyfter fram nuet och det faktum att allt vi gör och var vi finns är i nuet, och vad människan 

erfarit är vad som inverkar på beteendet. Detta skulle kunna tolkas likt det faktum att uppfost-

ran och döttrarnas erfarenheter är orsaken till varför de väljer att handla som de gör. Kopplat 

till detta perspektiv är det dock inte hela sanningen. Istället för att uppfostran och erfarenhe-

terna är orsaken menar Trost och Levin (2010) att döttrarna använder sig av dessa erfarenhe-

ter och de gör det i nuet. Detta gäller även på hur döttrarna finner nya meningar med saker 

och ting och vilka värderingar de har. Detta bekräftas även genom studien av Cho och Cheon 

(2005) som visar på att familjens relation och interaktion med varandra är det som är bety-

dande. De menar att förekomsten av ett intimt och emotionellt band ger en bättre förståelse 

och kontroll över ungdomars beteende. Monica uttrycker sig så här på frågan; 

Monica:  

”Får inte du någon respons som barn eller, jag menar det är klart, då får du ju inte den här 

relationen, att du kanske går och pratar med mamma eller pappa eller visar det här eller, för 

det kanske inte ens är lönt.” 

Vad gäller regler är detta sällan förekommande i föräldrarnas samtal kring döttrarnas internet-

bruk. Den enda regeln Marika nämner förekommer hemma hos dem är att när barnen umgås 

med kompisar får de inte lov att sitta vid datorn. Hon menar att de då är lätt hänt att de lurar in 

varandra på olika saker. Något annat föräldrarna däremot gärna vill påvisa är vikten av att 

barnen även måste få ha sina hemligheter. ”Vad dolde vi och vad döljer de?” undrar Anna. 

Sorbring och Lundins (2012) studie visade resultat på att en nära och respektfull relation re-

sulterar i att barnen använder internet så som man överenskommit med föräldrarna. Likväl 

förstår barnen i sådana relationer att föräldrarna vill guida och skydda dem. Om barnen litar 

på föräldrarna är det mer troligt att barnen delger föräldrarna vad som sker på internet. 
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Anna: 

”Men man vet ju att allt det här andra också finns så att det är ju bara att försöka vara vak-

sam också prata med dem, och mycket tror jag är just det där att, och sen är det ju som så att 

man släpper ju mer och mer ju äldre de blir också. Mmm, det är väl, lagom stränga regler. 

Det är ju det som är svårt, för det känner man ju själv att när man växte upp att man, ja men 

när de hade väldigt stränga regler så så fort du fick vara själv då skulle du ju testa allt det 

där också. Så man känner ju samtidigt att lite tillåtande är ju bättre än att de helt plötsligt 

när de flyttar hemifrån eller flyttar och byter, man vet ju inte ens om de går gymnasiet här, de 

kan ju sticka iväg inom ett år, så jag menar då ska man helt plötsligt testa allt och då kan det 

ju bli riktigt fel. Så att man känner ju att man vill ju att de ska få testa och vara med på det 

här som kompisarna är med på liksom utan att, man vill ju absolut inte att det ska hända nå-

got så att man vill ju ändå liksom, ändå ha koll. Det är väl det som är det svåra” 

4.7 Slutsatser 

Genom en återkoppling till kapitel ett går det att se att det insamlade intervjumaterialet stäm-

mer väl överens med studiens problemformulering. Den tidigare forskning som det hänvisas 

till i problemformuleringen visar att föräldrar ofta inte vet vad deras barn är sysselsatta med 

på internet (Khoo & Ang, 2005; Liau, Khoo & Ang, 2008), vilket också bekräftas när föräld-

rarna berättar att det är svårt att ha kontroll då allt är så tillgängligt idag. Detta dels på grund 

av smarta telefoner och surfplattor, men även på grund av att internet är en viktig del i skolar-

betet och därför finns att tillgå både i hemmet och på skolan. Vilka strategier som används för 

att få insikt i barnets internetliv beskrivs i problemformuleringen som betydande (Cho & 

Cheon, 2005; Sorbring & Lundin, 2012), och också detta är något som de intervjuade föräld-

rarna bekräftar i sina berättelser.  

Intervjupersonerna har gett en inblick i hur de samtalar kring döttrarnas internetanvändande 

och de har berättat dels om intågandet till internetlivet men även om hur användandet ser ut 

idag. De fyra intervjuerna är genomgående samstämmiga vad gäller hur föräldrarna förhåller 

sig till internetanvändandet. Det beskrivs som svårt att ha kontroll över användandet samtidigt 

som ingen förälder känner att de behöver vara kontrollerande då de litar på dotterns omdöme. 

Mognad framkommer som en faktor viktigare än ålder, vilket även styr hur föräldrarna ser på 

faror med internetanvändandet. Alla är medvetna om de faror och risker som finns på internet, 

men ingen upplevs vara nämnvärt orolig över att något allvarligt ska ske. Det som till störst 

del upplevs som en fara är att lägga ut bilder på sig själv på internet, med risken att bli kon-

taktad av någon som är ute efter att utnyttja. Genomgående verkar dock föräldrarna anse att 

dottern själv förstår riskerna, och skulle något ske upplevs de anse att relationen är tillräckligt 

god för att dottern ska be om deras hjälp.  

Den mest grundläggande slutsatsen i denna studie är att relationerna mellan föräldrar och dött-

rar är viktiga för hur föräldrarna förhåller sig till internetanvändandet. Relationen kan tolkas 

som avgörande för hur alla intervjupersoner förhåller sig dels till kontrollen över dotterns an-

vändande och dels till de faror som eventuellt finns på internet, men även till den betydelsen 

de tillskriver dotterns ålder och mognad. Sammanfattningsvis går det att utläsa att intervjuper-

sonernas goda relationer till sina döttrar gör att de inte känner behov av kontroll, att de litar på 
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döttrarnas omdömen, och därmed också att åldern inte är avgörande eftersom föräldrarna ge-

nom den goda relationen anser sig veta hur mogen dottern är.  

5. DISKUSSION 

Detta kapitel innehåller diskussioner kring studiens styrkor, svagheter och resultat samt en 

diskussion kring kopplingen till socialt arbete. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

5.1 Diskussion kring studien 

Syftet med studien var att få en inblick i hur föräldrar samtalar kring sina tretton- till femton-

åriga döttrars internetanvändande från internets intåg i dotterns liv fram till idag, med målet 

att ge en ökad förståelse till hur föräldrarna förhåller sig till döttrarnas användande. De narra-

tiva intervjuerna gav täta beskrivningar som anses ha tydligt visat på föräldrarnas förhåll-

ningssätt till internetanvändandet. Samtalen gav också en bild av hur det kan se ut i familjer 

vad gäller bland annat kontroll, faror och relationer.  

Under intervjuernas gång upptäckte uppsatsskrivarna att intervjupersonernas berättelser stäm-

de väl överens med varandra, men även med den tidigare forskning som redan inhämtats. Det 

upplevdes intressant att en sådan kongruens fanns, samtidigt som en avvikande berättelse 

hade varit spännande att analysera. Kanske grundade sig de lika berättelserna i att snöbollsur-

valet resulterade i att alla intervjupersoner var kvinnor i samma åldersgrupp. Kön och ålder 

kanske kan kopplas till intervjupersonernas jag samt deras generaliserande andra då dessa 

troligtvis påverkades av den era de växte upp under. Möjligtvis hade resultatet sett annorlunda 

ut med en annan åldersgrupp eller om män deltagit i studien. Dock var syftet med studien var-

ken att jämföra eller generalisera varför detta inte ansågs väsentligt. Den mest grundläggande 

slutsatsen i studien var att relationen mellan föräldrarna och döttrarna verkade ha stor betydel-

se för hur föräldrarna förhöll sig till internetanvändandet. Denna slutsats bekräftade som sagt 

även den tidigare forskning som presenterades i kunskapsöversikten. Relationen till döttrarna 

kanske till och med var avgörande för föräldrarnas förhållningssätt till det som också var stu-

diens övriga frågeställningar, det vill säga ålder och mognad, faror med internet samt hur de 

samtalade kring internetanvändandet. Uppsatsskrivarna anser sig ha fått frågeställningarna 

besvarade och syftet uppfyllt. 

Då en av uppsatsskrivarna sedan tidigare hade kännedom om intervjupersonerna fanns risken 

att intervjuerna påverkades av detta. I en av intervjuerna kan så ha varit fallet då intervjusitua-

tionen av uppsatsskrivarna upplevdes något ansträngd med korta svar. När intervjun avsluta-

des och det vardagliga samtalet tog mer plats ändrades stämningen till en mer positiv sådan. 

Det kan ha varit så att intervjupersonen upplevde det svårt att förhålla sig till situationen. Stu-

dien anses dock inte ha påverkats negativt av detta. I de övriga tre intervjuerna upplevdes ing-

en påverkan från relationen utan samtalen resulterade i öppna och fylliga beskrivningar kring 

studiens ämne.  

En narrativ forskningsintervju användes med utgångspunkten att skapa förutsättningar att 

lyssna på föräldrarna och därigenom få tillgång till både uttalade och outtalade berättelser. 

Detta uppfylldes genom att intervjupersonerna berättade fritt utifrån studiens syfte för att en 
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påverkan av uppsatsskrivarnas inställning eller vad som skulle kunna upplevas som rätt eller 

fel svar skulle undvikas. Där det ansågs nödvändigt kompletterades det dock med frågor som 

bedömdes fylla ut berättelserna och fånga upp tillräckligt med material för att besvara studi-

ens syfte. I flera av intervjuerna behövdes endast få kompletterande frågor, intervjupersonerna 

pratade gärna och berörde själva de områden som, utan deras vetskap, önskades. Någon på-

verkan från uppsatsskrivarna kunde inte utläsas under varken intervjusituationerna eller ana-

lysen av de transkriberade texterna. 

I metodkapitlet beskrevs den narrativa analysen och hur denna kan tolkas samt hur viktigt det 

är med ett kritiskt förhållningssätt. Då alla intervjupersoner inledde med att berätta fritt öpp-

nades möjligheten till ett vidare perspektiv av berättelserna. Genom att uppsatsskrivarna där-

efter noggrant granskade transkriptionerna kunde tydliga mönster urskiljas vilket resulterade i 

de teman studien presenterade. Bedömningen om vad som egentligen kunde anses vara en 

berättelse, vad som var intervjuns narrativ, var dock svår då vissa intervjuer kompletterades 

med fler frågor än andra. Detta anser uppsatsskrivarna dock inte påverkade analysen då berät-

telserna problematiserades och tolkades utifrån de olika teoretiska perspektiven, samt att det i 

analysen urskiljdes motsägelser och det som sades mellan raderna tolkades. Berättelserna ana-

lyserades även med hjälp av begreppet emplotment. Då intervjupersonernas berättelser sträck-

te sig över tid, det vill säga från det döttrarna började använda internet fram till tiden för in-

tervjun, gick det se att individernas emplotment inte var statiska. Detta bäddade för flera olika 

tolkningar och olika händelser i berättelserna relaterades till varandra och föräldrarnas för-

hållningssätt kunde lättare förstås. Detta uppfyllde syftet att ej eftersöka någon sanning. De 

detaljrika berättelserna och tolkningarna ansågs ha ökat trovärdigheten av hur intervjuperso-

nerna upplevde sin situation, och därmed ansågs även resultaten ha mynnat ut i en ökad för-

ståelse för hur föräldrarna förhöll sig till döttrarnas internetanvändande. Till skillnad från 

kvantitativa studier vilka mer avser att samla in numeriska data utvann denna kvalitativa stu-

die mer ingående berättelser med möjligheten till ett vidare perspektiv. 

Reliabiliteten i studien anses god då beskrivningar av intervjupersonernas berättelser gjordes 

tillsammans med utvalda och kärnfulla citat, fullständiga redogörelser för hela arbetsproces-

sen utfördes samt att utförande och slutsatser inte påverkades av personliga värderingar. Det 

sistnämnda bekräftas genom tydliga beskrivningar av utförandet tillika väl förankrade teorier 

berättelserna tolkats utifrån. De teoretiska perspektiven anses dessutom vara berättigade. Vad 

gäller just teorierna eftersöktes dessa relativt tidigt i arbetsprocessen, och upplevdes som pas-

sande för de ämnen studien berörde. Inför det faktum att teorierna valts innan intervjuerna tog 

plats fanns dock en viss ambivalens. Det ansågs av uppsatsskrivarna fördelaktigt att ha en 

grund att stå på samtidigt som en oro infann sig över att teorierna kanske inte skulle vara pas-

sande i slutändan. Det konstaterades dock under analysens gång att de teoretiska perspektiven 

var berättigade. 

Individskyddskravet anses även det ha uppfyllts dels genom att intervjupersonerna informera-

des om studiens syfte och frivillighet samtidigt som lyhördheten för eventuellt motstånd fanns 

i åtanke hos uppsatsskrivarna under alla intervjuer. Kravet uppfylldes även genom att alla 

identifierbara uppgifter förvarades så att ingen utomstående kunnat komma åt dem, ort och 

namn fingerandes samtidigt som endast sparsamma beskrivningar av de berörda personerna 
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gjordes. För att inga tveksamheter kring kraven skulle finnas inför intervjuerna såg uppsats-

skrivarna till att vara väl inlästa på dessa innan intervjuernas början.  

5.2 Diskussion kring studiens koppling till socialt arbete 

Ämnesvalet till studien grundade sig i uppsatsskrivarnas förförståelse, men även i att båda 

hade ett yrkesliv som socionom framför sig.  Ämnet ansågs ha en tydlig koppling till socialt 

arbete och en diskussion kring detta följer nedan.  

Internet och sociala nätverk är delar av dagens samhälle och ett snabbt växande forum, och 

uppsatsskrivarna tror att internetbruket påverkar barn och ungdomar på många sätt. Exempel-

vis blir datorn ett allt viktigare verktyg i skolan och används till informationssökning, läxor, 

kommunikation mellan lärare och elever samt som ett verktyg till barn och ungdomar med 

särskilda behov. Likväl kan internetbruket leda till oönskade kontakter, internetmobbing samt 

känslor av utanförskap som bland annat kan uppstå på grund av bilder och statusuppdateringar 

på sociala nätverk. Händelser som sker i ”verkligheten”, det vill säga utanför datorns värld, 

kan förflyttas till internet där det lätt sprids snabbt. Detta kanske kan vara positivt då det sker i 

form av upplysningar och varningssignaler, men det kan även leda till en ökad oro och rädsla 

hos barn och ungdomar. Skolkuratorer skulle kunna komma att stöta på dessa ungdomar och 

kan vara en viktig del i hur de olika situationerna hanteras. Skolkuratorer har dessutom möj-

ligheten att kontakta föräldrar vid behov för en dialog kring den eventuella problematiken. En 

ökad förståelse för hur föräldrar förhåller sig till ungdomarnas internetbruk kan kanske i sin 

tur generera en ökad förståelse för hur dessa ungdomar bör bemötas och förstås utifrån olika 

perspektiv.  

Uppsatsskrivarna anser vidare att kuratorer och andra socionomer i kontakt med ungdomar 

skulle kunna dra nytta av slutsatserna från denna studie. I mötet med ungdomar som utsätts 

eller utsätter andra för diverse svårigheter kanske detta kan ge fler perspektiv på en eventuell 

bakgrund till problematiken. Kanske gör det att relationen till föräldrar eller vårdnadshavare 

undersöks närmare vilket skulle kunna resultera i stöd till en förtvivlad förälder såväl som ett 

omhändertagande. 

Hur ungdomar påverkas av dagens sätt att kommunicera via internet och sociala nätverk är 

svårt att veta. Hur de utan tillgång till internet drabbas av att inte kunna delta på denna sociala 

arena är även det svårt att besvara. Meningen är dock inte att söka dessa svar, utan önskemålet 

är att skapa eftertanke och reflektion kring internets positiva och negativa sidor. Det här är 

världen dagens barn föds in i varför det anses viktigt att vuxna på ett eller annat sätt reflekte-

rar över vad som kan förekomma i ”det dolda”.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Avslutningsvis som förslag på vidare forskning hade det varit intressant att även intervjua 

ungdomar för att i en jämförande studie se hur stor den eventuella diskrepansen är mellan 

föräldrars och ungdomars syn på internetanvändningen. Även en undersökning kring huruvida 

skillnader finns mellan mödrar och fäder i förhållningssätt och regler kring internetanvändan-

det hade varit intressant att ta del av. 
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Bilaga 1 
 

 

INTERVJUGUIDE 
 

Notera bakgrundsinformation: kön, ålder, familjesituation, yrke.  

Frågor 

Berätta om din dotters internetanvändande från början tills idag. 

 

 Kan du berätta hur din dotters internetanvändande har förändrats över tid?  

 Hur tänker du kring ålder och mognad när det gäller tillgång till internet? 

 Hur tänker du kring risk kontra nytta med internet? 

 Hur resonerar du kring din dotters medvetenhet kring de risker som förekommer på in-

ternet?  

 Hur tänker du kring de faror som finns på internet i jämförelse med omvärldens? 

 Hur resonerar du kring att ha uppsatta regler kring internetanvändandet? 

 Beskriv din känsla av kontroll, eller avsaknad av kontroll, över din dotters internetan-

vändande. 

 Kan du se någon förändring i din kontroll från start till idag? 

  



Bilaga 2 

 
 

INFORMATION TILL INTERVJUPERSONER 

 

Den övergripande planen och syftet med forskningen.  

Vi är två studenter från Socionomprogrammet vid Umeå Universitet som just nu skriver vår 

kandidatuppsats. Vi har valt att göra intervjuer med föräldrar som har en dotter i åldern tretton 

till femton med bakgrund i att det ofta rapporteras om barn och unga som har blivit utsatta för 

olika brott över internet, eller via kontakter som tagits över internet. Det finns också annat 

negativt innehåll på internet som man kanske inte vill att sitt barn ska ta del av. Samtidigt är 

internet en viktig del i att klara av skolarbetet och i att ta del av annan information. Det är ofta 

också en stor del av det sociala livet. Det kan vara svårt att veta hur man som förälder ska 

hantera situationen.  

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur föräldrar samtalar kring sina döttrars in-

ternetanvändande utifrån risk kontra nytta. Vi har valt åldersgruppen tretton till femton år 

eftersom vi vill ha en berättelse över tid, från det att din dotter började använda internet fram 

till idag. Vi vill veta hur du tänker och resonerar kring detta, det finns inga svar som är rätt 

eller fel. Det är frivilligt att delta, vilket betyder att du när som helst kan avstå från att svara 

på en fråga.  

Metoder som kommer att användas. 

Vi kommer att sammanställa allt i en uppsats som kommer att finnas tillgänglig i pappersfor-

mat på Umeå Universitet och i skolans publiceringsdatabas. Vi kommer att fingera alla namn 

så att det inte går att utläsa att du är du, och vad just du har sagt. Ingen annan kommer att 

kunna ta del av själva intervjun eller arbetet med att sammanställa dem. Det du säger kommer 

bara att användas till uppsatsen, sedan kommer materialet att raderas. 

Vi önskar att du pratar fritt utifrån dig själv. Har vi följdfrågor eller känner att vi saknar något 

kommer vi att ställa frågor. Eftersom det inte är en styrd intervju med särskilda frågor har vi 

ingen tidsram. När du känner att du inte har mer att säga eller vill avbryta intervjun av någon 

annan anledning så går det bra. Vi kommer inte att ta kontakt med dig för någon uppföljnings-

intervju.  

Vi hoppas att du godkänner att vi spelar in samtalet.  

 

 

 

Ramona Sjölund och Therese Leonhed 


