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Abstract  

Previous research has shown an increased use of IT amongst young people. This has 
made it problematic for parents to set boundaries for their children's use of IT. The 
aim for this study was to create a deeper understanding of how parents relate to 
boundaries of IT, and how they monitor their children's use of it. This study was a 
qualitative study through semi-structured interviews to enable to capture the parents' 
experiences. The results showed that parents have boundaries but that there is a gap 
between the occurrence of boundaries and causes for boundaries. The study showed 
that parents monitor their children's use of IT but it is unclear whether the methods 
they use actually give them sufficient insight and knowledge regarding their children 
use of IT. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer det presenteras en problembakgrund för studien, studiens 

syfte och frågeställningar. Det kommer även presenteras vilka avgränsningar som gjordes 

samt en disposition över kommande kapitel.  

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle förs en ständig debatt om ungas användning av informationsteknologi 

(IT), detta synliggörs i reklam, media och nyhetsflöden. Vid en google-sökning med sökorden 

"ungdomar"+ "internet"+ "föräldrar" resulterar det idag i ett stort antal hemsidor med råd 

och tips, relaterat till problematik som kan uppstå vid ungas IT-användning. Statens 

medieråd (2016a) beskriver att föräldrars upplevelse av problematik med deras barns 

användning av IT utvecklas i relation till debatten i media och den kan beröra allt från 

skärmtid, innehåll i film, på internet, sociala medier och spel. Den ständiga dialogen och 

problematiseringen av ungas användning kan ses som en produkt av den markanta ökningen 

av IT-användningen bland unga idag, den större delen av dagens unga har IT integrerade i 

deras vardag.  

Dagens unga kallas ibland för e-generationen då de i tidig ålder börjar använda sig av IT 

(Wallo och Lönnroth, 2014). Mellan åren 2010 och 2014 ökade användningen av internet 

med 73-80 % bland 12-15 åringar (Statens medieråd, 2016b) och större delen av unga har 

idag tillgång till IT. Undersökningar visar att en stor del av de unga använder IT i genomsnitt 

3-6 timmar varje dag (Friends nätrapport, 2015 och Statens medieråd, 2016b) och statistik 

visar att sociala medier är den vanligaste aktiviteten bland unga som använder internet, 

vilket även har visat sig öka när de unga blir äldre.  

Utifrån rapporter om negativa konsekvenser som bland annat handlar om att unga blir 

utsatta för kränkningar genom användning IT (Friends, 2015), är det rimligt att föräldrar till 

13-16 åringar är oroliga för att deras barn ska utsättas för kränkningar när de använder 

internet (Statens medieråd, 2016c). I en studie av Statens medieråd (2016c) uppgav hela 65 

% av de föräldrar som medverkade en oro för att deras barn ska utsättas för kränkningar och 

så många som 59 % uppgav att de någon gång har oroat sig för att deras barn ska utsättas för 

riskfyllda- eller sexuella möten via internet. Friends nätrapport (2015) styrker föräldrars oro 

för att deras barn kan komma att utsättas för kränkningar, var tredje ungdom uppgav att de 

år 2014 råkat ut för kränkningar och 6 % uppgav att de fortfarande mobbas genom internet.  

Barndomen är en process där unga utvecklas och formas i samspel och interaktion med 

andra människor och i relation till sociala-, ekonomiska- och kulturella förhållanden 

(Vygotsky, 1981). Följaktligen bör ungas användning av IT förstås som ett resultat av 

uppfostran och gränsdragningar (Statens medieråd, 2016a). Detta då användningen av IT är 

någonting unga lär sig i relation till andra människor och barns utveckling kring kunskap om 

deras användning av IT sker således inte i ett vakuum utan som en utvecklingsprocess.  Unga 

och föräldrar ser olika på IT användning, unga har en komplex och dynamisk syn på IT-

användning och ser IT och framförallt den smarta-telefonen som ett redskap i lek och social 

gemenskap. Föräldrar ser ofta barnets smarta-telefon som ett redskap som gör det möjligt att 
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kontrollera och kontakta deras barn (Statens medieråd, 2016a). Medier har rapporterat om 

händelser där vuxna plockat bort IT från barn som ett sätt att kontrollera IT användningen.  

"Den 12-åriga flickan hade under flera månader mobbats av andra flickor på internet. 

(…) Rebeccas mamma Tricia Norman flyttade sin dotter till en annan skola, stängde ner 

hennes Facebooksida och tog hennes mobiltelefon – och saker och ting verkar bli bättre. 

Men utan sin mammas vetskap började hon använda chattapplikationen Kik och 

mobbningen fortsatte. (…) Och Rebecca klev aldrig ombord på skolbussen den dagen. I 

stället valde hon att avsluta sitt liv (…)"  (Wallroth, 2013, 14 September) 

För att föräldrar ska kunna kontrollera deras barns användning av IT finns det en växande 

marknad av teknikstöd som stödjer kontrollering av IT-användning. Vidare kan detta ses som 

en produkt av en ständig dialog i medier angående att föräldrarna i dag bör bli mer 

engagerade i deras barns liv genom IT, teknikstöd kan underlätta kontrollen av ungas 

användning av internet och sociala medier (Dunkels, 2005). Czeskis et.al. (2010) skriver att 

risker realterat till IT kan skapa betydande konsekvenser för unga samt konflikter mellan 

förälder och deras barn. Detta då kontroll och gränsdragningar i ett försök att skydda unga 

kan inverka på områden som ungas integritet och mognad, samt deras förtroende för deras 

föräldrar minskar. Vidare skriver författarna att det inte enbart är den unga och dennes 

föräldrar som påverkas, även den ungas vänner kan omedvetet kontrolleras genom de olika 

teknikstöden som utvecklas.  

Således ställs föräldrar till unga som tillhör e-generationen inför främmande konflikter 

när det kommer till gränsdragningar och uppfostran av deras barns användning av IT. Unga 

idag växer upp i en annorlunda värld än vad deras föräldrar förmodligen gjorde, en värld där 

tillgång till IT är en stor del av vardagen, både inom skolan och i hemmet. Konflikter är en 

central aspekt av livet då utveckling förutsätter motsättning och det är således en naturlig del 

i relationen mellan föräldrar och deras barn med kopplingar till gränsdragningar och 

uppfostran (Statens medieråd, 2016a). Vidare visar studien att de flesta IT relaterade 

konflikter blir färre ju äldre de unga blir och det blir mer komplicerat då föräldrar ska 

förhålla sig till ungas användning av IT, detta då de ungas autonomi ökar i takt med ökad 

ålder. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att skapa en ökad förståelse kring gränsdragningar relaterat 

till IT i vardagen. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Vilka gränsdragningar har föräldrar kring barns användning av IT?  

 Har föräldrar motiv för dessa gränsdragningar? 

 Kontrollerar föräldrar barnens användning av IT och i så fall hur? 
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1.4 Avgränsningar 

För att besvara forskningsfrågorna gjordes en avgränsning till informanter som är föräldrar 

till unga mellan åldrarna 12-16. Vidare gjordes denna avgränsning utifrån att IT-användning 

är en stor källa till konflikter mellan föräldrar och deras barn med en stegring när den unge 

är runt 13års åldern (Statens medieråd, 2016b).  

1.5 Disposition 

Efter det första kapitelt som berörde problembakgrund, syfte, frågeställningar och en 

avgränsning kommer uppsatsen att gå vidare till kapitel två som presenterar tidigare 

forskning inom området traditionella mediarisker och gränsdragningar. I kapitel tre 

presenteras och motiveras valet av metod och genomförandet av studien med ett kritiskt 

förhållningssätt. Resultatet kommer sedan att presenteras i kapitel fyra där 

forskningsfrågorna besvaras för att sedan analyseras och diskuteras i kapitel fem. I det sjätte 

och avslutande kapitlet presenteras en slutsas och förslag på vidare studier. 
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2. Relaterad forskning 

I kommande kapitel kommer studien att beröra forskning om traditionella mediarisker och 

gränsdragningar. 

2.1 Traditionella mediarisker 

I denna studie gjordes ett val att fokusera på de traditionella mediarisker som Statens 

medieråd (2016a) presenterar. Dessa traditionella mediarisker består av att unga ska komma 

i kontakt med våldsamt- och olämpligt innehåll, utveckling av fysiska konsekvenser, risk- och 

asocialt beteende, kränkningar och att unga ska komma i kontakt med okända personer via 

internet som är ute efter att utnyttja dem sexuellt.  

Som en följd av IT utvecklingen har det skapats en ökad lättillgänglighet för unga idag att 

komma i kontakt med våldsamt- och olämpligt innehåll när de använder internet, detta berör 

bland annat innehåll i form av våld, pornografi, betalfunktioner och droger. Forskning visar 

att unga som exponeras för våldsamma spel riskerar att utveckla ett aggressivt beteende 

(Anderson och Bushman, 2001). Studier som Statens Medieråd (2016c) har gjort visar på att 

unga kommer i kontakt med pornografiskt innehåll genom internet och mer än hälften av 

föräldrarna till barn i åldrarna 9-16 har en oro för att deras barn ska komma i kontakt med 

detta. Hela 25 % av de unga i åldrarna 13-16 uppgav att de faktiskt kommit i kontakt med 

pornografiskt innehåll.  

De traditionella mediariskerna i form av fysiska konsekvenser berör områden som 

försämrad sömn, psykisk ohälsa och fetma. Forskare varnar för att vuxna och unga som lever 

i en miljö där de är ständigt uppkopplade via IT kan få en negativ inverkan på hjärnan (Ahlm, 

2013). Hjärnan överaktiveras av multitasking1, vilket leder till konsekvenser som problem 

med uppmärksamhet och sämre beslutstagande, detta som ett resultat av ytliga kunskaper 

och dålig sömn (Ahlm, 2013). Som ett resultat av att många unga har tillgång till IT visar 

studier att det kan ha påverkat barns sömn då sovtiden har minskat med minst 30 minuter 

under de senaste decennierna (Garmy, 2011). Vidare rekommenderar Garmy (2011) att man 

inte bör stimulera hjärnan med IT innan man ska sova, ändå är det vanligt förekommande. 

Studier visar att det finns en koppling mellan IT användning och sömnsvårigheter (Gradisar 

et.al, 2013). Det finns alltså ett samband mellan den minskade sömnlängden och det ökade 

användningen av IT om det används mer än 2 timmar varje dag (Garmy, 2011). 

Sömnproblem hos unga bör tas på allvar eftersom sömnbrist på sikt kan inverka negativt på 

ungas utveckling samt öka risken för psykisk ohälsa och barnfetma (Smedje et.al, 2008). 

Forskning visar på att barnfetman under en 30 års period har ökat från 5 % till 18 %, barn 

och unga som har mer skärmtid drabbas i större utsträckning av barnfetma och dålig hälsa 

som ett resultat av att de är mer stillasittande (Roosen et.al, 2014). 

Forskning visar att ungas utveckling av risk- och asocialt beteende relaterat till IT är ett 

faktiskt problem, den ökade användningen av IT leder till ett psykologiskt beroende och ses 

som en riskfaktor som kan leda till negativa, känslomässiga och psykologiska följder, som 

exempelvis depression (Wisniewski et.al, 2015). Vidare visar studierna att IT kan vara en 

                                                             
1 Begreppet multitasking innebär ett  parallellarbete och att hålla många bollar i luften samtidigt 

(Rozental,  2015, 2 april). 
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bidragande faktor till ensamhet och fientlighet då en del föräldrar upplever att deras barn 

uppslukas av IT när de använder det, vilket resulterar i kommunikationsproblem mellan 

förälder och deras barn. Föräldrar menar att unga kan upplevas som kommunikativt 

frånvarande trots en rumslig närvaro (Statens medieråd, 2016a). 

Friends nätrapport (2015) uppgav att sårande meddelanden eller kommentarer är den 

vanligaste formen av kränkningar och flertalet unga mellan 12-16 år uppgav att de blivit 

utsatta för kränkningar genom IT under år 2014, 27 % killar och 36 % tjejer uppgav under 

intervjuer att de utsatts för kränkningar. 4 % av killarna och tjejerna uppgav under samma 

intervjuer att de även utsatts för upprepade kränkningar, så kallad mobbning, genom IT 

under samma år.  
Kontakter med barn som utförs av vuxna via internet i sexuellt syfte sker dagligen 

(Jonsson et.al, 2009). Detta kallas för grooming och är ett begrepp som innebär att vuxna 

söker kontakt med unga under 15 år genom chattforum, kontaktannonser eller andra 

liknande sociala medier för att sexuellt utnyttja dem (Polisen, 2016). Dessa typer av medier 

är för unga en självklar plats att vistas på för att kommunicera med sina vänner och träffa nya 

vänner.  Detta utnyttjas vid grooming som ett sätt att söka upp barn för att komma åt 

känsliga bilder och uppgifter eller möjliggöra för att begå sexuella övergrepp (Polisen, 2016). 

2.2 Gränsdragningar 

Utvecklingen av IT har fått många positiva effekter vad gäller flexibilitet i arbete. Denna typ 

av utveckling har visat sig leda till att människor är ständigt uppkopplade, och studier visar 

på att den ständiga uppkopplingen leder till svaga gränser mellan hem och arbete. Detta kan 

orsaka stress och en känsla av att alltid behöva vara tillgänglig och svara på exempelvis 

digitala notiser som SMS, Facebook-meddelanden eller e-postmeddelanden (Cox et.al, 2014). 

Cox et.al. (2014) skriver vidare att det är viktigt för både hälsa och välmående att kunna 

upprätthålla gränser mellan hem och arbete. Utvecklingen av IT har även fått många positiva 

effekter för unga, det är exempelvis lätt att vara flexibel och sköta skolarbetet hemifrån. Det 

finns många faktorer som påverkar hur unga formar sin IT användning, studier visar att 

föräldrars uppfostran och gränsdragningar för ungas användning kan reducera negativa 

konsekvenser, föräldrar bör upplysa unga om de risker som faktiskt finns med IT 

(Underwood och Farrington-Flint, 2015). Uppfostran i form av tillrättavisande av icke-önskat 

beteende eller upprätthållande av gränsdragningar kring ungas användning av IT påverkas 

bland annat av vilka attityder föräldrar har angående IT och dess innehåll (Shin, 2015). 

Föräldrars uppfostran av ungas användning av IT påverkas även av icke IT-relaterade 

faktorer som kommunikativ interaktion i en familj och föräldrars attityder beträffande 

konsekvenser av IT, likaså hur kommunikationen om IT utspelas mellan unga och vuxna 

(Hust, Wong och Chen, 2011). Uppfostran av ungas användning av IT är således ett resultat 

av sociala relationer, identiteter och värderingar som formas och omformas inom ramen för 

en familj.  

Hur föräldrar uppfostrar de ungas kring deras användning av IT, samt föräldrars 

strategier och attityder för att kontrollera användningen är således komplicerad. Detta på 

grund av att förhållandet mellan total reglering och totalt samtycke och även mellan 

föräldrars auktoritet och för ungas autonomi (Statens medieråd, 2016a). Att det är 
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komplicerat att uppfostra och sätta gränser för unga kan ses i relation till de studier som visar 

att familjer inte pratar speciellt ofta med unga om deras användning av IT (Statens medieråd, 

2016b). Vidare så visar studierna att på grund av den lågt förekommande kommunikationen 

uppstår det ofta konflikter inom familjer beträffande gränsdragningar och användning av IT. 

En del föräldrar uppger i studien av Statens medieråd (2016b) att de hanterar konflikter 

genom att de kräver en motprestation vilket innebär att de unga kan väga upp användning av 

IT mot andra aktiviteter. Andra aktiviteter kan vara att exempelvis städa rummet, och en del 

föräldrar väljer att bestraffa överträdelser av gränsdragningar med IT-fri tid (Statens 

medieråd, 2016b). Vidare så handlar konflikterna om ungas tidsanvändning av IT, allmän 

användning om vad unga gör när de använder IT och idealisering. Den idealisering som finns 

idag om hur den sociala gemenskapen såg ut förr jämfört med hur det ser ut nu är något som 

är vanligt förekommande. Castells (2002) menar på att detta inte stämmer, han menar på att 

IT utvecklingen inte nödvändigtvis har lett till att vi inte är mindre sociala med andra.  

Enligt studier förekommer ofta gränsdragningar relaterat till tidsanvändning av IT, det är 

mer vanligt att unga har gränsdragningar om hur sent de får använda IT jämförelsevis med 

hur länge de får använda det (Statens medieråd, 2016a). Vidare så motverkar inte 

tidsrelaterade gränsdragningar i någon större utsträckning mot de traditionella 

mediariskerna, utan de är en allmän uppfostran utifrån föräldrars egna åsikter och attityder. 

Detta visar följaktligen på att det finns behov av att studera vilka gränsdragningar föräldrar 

har för deras barns användning av IT, vilka motiv de har till dessa samt om föräldrarna 

kontrollerar hur deras barn använder IT. Med utgångspunkt i detta så anser denna studie 

bidra med en ökad förståelse om föräldrars upplevelser av gränsdragningar för deras barn 

relaterat till IT i vardagen. 
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3. Metod 

I detta kaptiel kommer det presenteras och motiveras om valet att arbeta med kvalitativ 

metod. Det kommer presenteras hur studien genomfördes och bearbetades med ett kritisk 

förhållningssätt och till sist kommer det att presenteras vilka forskningsetiska riktlinjer som 

har använts under studiens genomförande. 

3.1 Angreppssätt 

Syftet med undersökningen var att skapa en djupare förståelse av gränsdragningar relaterat 

till IT i vardagen. Med utgångspunkt i syftet övervägdes olika kvalitativa- och kvantitativa 

angrepssätt. Bryman (2011) beskriver att det kvantitativa angreppssättet stödjer 

undersökning och insamling av numerisk data, exempelvis datainsamling genom 

enkätundersökningar. Vidare har det kvantitativa angreppssättet ofta ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och praktik där det är teorin som styr forskningen. Bryman (2011) 

beskriver vidare att det kvalitativa angrepssättet avser att undersöka mer ord än siffror och 

att det kvalitativa angrepssättet ofta har ett mer induktivt synsätt på förhållandet mellan 

teori och praktik vilket innebär att teorin blir ett resultat av forskningen. Bryman (2011) 

menar på att det kvalitativa angrepssättet utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är 

tolkningsinriktad. I denna studie gjordes ett val att inte arbeta med ett kvantitativt 

angrepssätt då syftet inte var att kvantifiera en rad frågeställningar utan denna studie syftade 

till att undersöka informanternas egna tankar och syn på forskningsområdet och studien 

riktades mer mot ord än siffror (Bryman, 2011). Det bedömdes att genom ett kvalitativt 

angrepssätt kunde studien fånga så mycket som möjligt av föräldrars tankar och upplevelser 

för att sedan kunna tolka det insamlade datamaterialet och skapa en ökad förståelse. 

3.1.1 Kvalitativa metoder 

Kvale och Brinkman (2014) samt Holme och Solvang (1997) beskriver att kvalitativa metoder 

bör användas när syftet är att fånga människors upplevelse. Det fanns en medvetenhet om att 

det finns olika typer av kvalitativa metoder. Dessa är etnografi och deltagande observation, 

fokusgrupper och gruppintervjuer och kvalitativa intervjuer. Etnografi och deltagande 

observation innebär att forskare befinner sig i och intresserar sig av den specifika miljön som 

denne ska undersöka under en viss tid för att observera och lyssna med avsikt att skapa en 

uppfattning av den kultur som en social grupp uppvisar (Kvale och Brinkman, 2014). 

Fokusgrupper syftar till att informanter får diskutera de specifika frågeställningarna 

tillsammans i grupp med andra och i gruppintervjuerna får informanterna istället diskutera 

flera olika frågeställningar som enbart till viss del behöver en koppling till varandra (Bryman, 

2011). Kvalitativa intervjuer stödjer att intervjun kan följa det informanterna uppfattar som 

viktigt att förmedla och avvikelser upplevs kunna leda till djupare svar och nya riktningar 

(Bryman, 2011 och Holme och Solvang, 1997). Således kan uppsatsförfattarna ställa 

följdfrågor om det som förmedlas, vilket var önskvärt för denna studie för att kunna skapa en 

djupare förståelse för forskningsområdet. Med utgångspunkt i detta bedömdes det att 

kvalitativa intervjuer var det bästa alternativet för denna studieför att fånga informanternas 

upplevelser och avvikelser som kan leda till djupare svar.   
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Det fanns en medvetenhet om att det finns olika typer av kvalitativa intervjumetoder. 

Bryman (2011) tar upp att dessa är ostrukturerade, semi-strukturerade och strukturerade 

intervjuer. De ostrukturerade intervjuerna går ut på att forskaren använder sig av 

minnesanteckningar som ett hjälpmedel under intervjun. I vissa fall ställer forskaren endast 

en fråga under intervjun och låter sedan intervjupersonen tänka och prata fritt utifrån det. 

Vidare beskrivs att de semi-strukturerade intervjuerna fungerar genom att forskaren 

använder sig av en lista, även kallad intervjuguide, med specifika forskningsområden som 

skall täckas upp under intervjun. Intervjupersonen har stort utrymme att svara på sitt eget 

sätt och det är en flexibel intervjumetod där intervjufrågor kan ingå under olika 

forskningsområden och behöver inte ställas i den ordning som de står. De strukturerade 

intervjuerna innebär att forskaren har tydlig formulerade frågeställningar som ska besvaras 

och ställer således frågor utifrån ett tidigare fastställt frågeschema (Bryman, 2011).  Inför 

denna studie upplevdes att strukturerade intervjuer kunde begränsade informanternas frihet 

i att besvara frågorna och inte fånga informanternas upplevelser eller avikelser. De 

ostrukturerade intervjuerna bedömdes att de kunde riskera att lämna frågeställningarna 

obesvarade utifrån att studien hade lite resurser i form av tid. I denna studievaldes 

följaktligen att använda semi-strukturerad intervjumetod för att möjliggöra att fånga 

föräldrarnas egen uppfattning, tankar och upplevelser relaterat till frågeställningarna och 

syftet med studien. Genom att använda en semi-strukturerad intervjuform kunde 

uppsatsförfattarna således beröra de olika forskningsområdena utan att hämma 

informanterna (Bryman, 2011).  

3.2 Urval 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att man bör intervjua så många informanter det behövs 

för att uppnå forskningens syfte och det kan vanligtvis uppnås med mellan fem till femton 

informanter. Utifrån den tid och de resurser som fanns för att genomföra studien 

intervjuades sju informanter. 

I denna studie användes två typer av urvalsmetoder, dessa var målstyrt- samt 

bekvämlighetsurval. Att urvalet var målstyrt innebar att valet av informanterna var 

metodiska för att skapa en konformitet med syftet för studien (Bryman, 2011). Vidare gjordes 

ett bekvämlighetsurval utifrån det målstyrda urvalet, informanter som uppfyllde konformitet 

med syftet för studien samt fanns tillgängliga för oss uppsatsförfattare. Då studien utgick 

från ett bekvämlighetsurval var det en del av informanterna som var bekant för oss 

uppsatsförfattare, dock upplevdes detta inte påverkat resultatet då informanterna gav djupa 

och fylliga svar på de intervjufrågor som ställdes. Alla intervjuer spelades in med ljud med 

hjälp av ett inspelningsverktyg och utifrån det Kvale och Brinkman (2014) beskriver att 

inspelningsverktyget fungerar som en kontextmarkör, när inspelningsverktyget började spela 

in gick intervjun från vardagssamtal till mer formellt. Detta var en önskvärd effekt då, som 

tidigare nämnt, uppsatsförfattarna var bekanta med några av informanterna.   
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Tabell 1. Tabellen visar hur gammal respektive informant är, vilket kön de har, hur många 

barn de har som bor hemma och hur gamla respektive barn är.  

3.3 Genomförande 

Inför studien utforskades forskningsområdet genom en förberedande litteraturgranskning 

med avsikt att undersöka ämnet ur ett bredare perspektiv för att ta reda på hur 

användningen av IT ser ut i dagens samhälle. Utifrån den inledande litteraturgranskningen 

kunde ett syfte och forskningsfrågor utformas, studien kom att fokusera på vilka 

gränsdragningar som förekommer för unga i dess användning relaterat till IT i vardagen, 

vilka motiv som kan ligga till grund för dessa gränsdragningar samt om och hur föräldrar 

kontrollerar deras barns användning.  

En intervjuguide (se bilaga 1) utformates som ett stöd för genomförandet av intervjuerna 

och fungerade som en minneslista över de olika forskningsfrågor som kunde relatera till 

syftet med studien (Kvale och Brinkman, 2014). Vidare översattes forskningsfrågor till 

intervjufrågor, detta utifrån det Kvale och Brinkman (2014) beskriver som dynamiska 

intervjufrågor, vilket kan underlätta ett naturligt samtal med informanterna då syftet är att 

skapa en uppfattning av informanternas egen syn på forskningsfrågorna. Holme och Solvang 

(1997) beskriver att en intervju kan vara flexibel i vilken ordning frågor ställs och ibland kan 

nya frågor kännas mer relevanta än de som redan är nedskrivna.  Det utformades varken för 

många eller för specifika intervjufrågor för att uppnå flexibilitet i intervjuerna (Bryman, 

2011).  

Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en person som inte ingick i urvalet 

av studiens informanter. Pilotintervjun gjordes i syftet att se om frågorna var begripliga, 

relevanta, att de inte var ledande och för att skapa en tidsuppfattning för hur långa 

intervjuerna skulle vara. Det gjordes även i syftet att se att frågorna var begripliga och för att 

ge uppsatsförfattarna en känsla av trygghet i utförandet av intervjuerna och vid användandet 

av inspelningsverktygen. Detta är något som Bryman (2011) beskriver att detta kan vara 

gynnsamt för att minimera osäkerheten beträffande utrustning samt för att sätta 
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intervjufrågorna på prov så de kommande intervjuerna skulle få ett bra underlag för 

undersökningen. Pilotintervjun gjordes således utifrån studiens intervjuguide för att se om 

någon fråga behövde läggas till, plockas bort eller ändras på. Under pilotintervjun fördes 

anteckningar över hur intervjun gick, hur frågorna ställdes och vad som kunde ändras på. 

Utifrån det plockades några frågor bort och en del av intervjufrågorna omformulerades för 

att de inte skulle vara ledande och relatera mer till studiens syfte. Detta var något som 

gynnade resultatet i studien då intervjuerna kunde utföras med större säkerhet av 

uppsatsförfattarna och intervjufrågorna gav djupa svar som kunde relateras till syftet och 

frågeställningarna utan att vara ledande.  

Av de sju semi-strukturerade intervjuerna som genomfördes befann sig tre av 

informanterna på samma geografiska plats som uppsatsförfattarna, således utfördes 

intervjuerna ansikte mot ansikte med dessa tre. De resterande fyra informanterna befann sig 

på olika platser i Sverige. Utifrån detta gjordes valet att genomföra dessa intervjuer genom 

Skype och en genom ett mobiltelefonsamtal då Skype inte fanns tillgängligt för den 

informanten. De intervjuerna som utfördes ansikte mot ansikte fungerade bäst och intervju 

genom mobiltelefonen sämst. Detta på grund av att uppsatsförfattarna upplevde under 

intervjun genom mobiltelefonen att de ständigt behövde föra ett samtal med informanten på 

grund av att ingen av parterna kunde se uppmaningar genom kroppsspråk. Detta kan ha gett 

informanten och uppsatsförfattarna en känsla av mindre flexibilitet än önskat för studien, 

dock påverkade detta inte resultatet då informanten ändå kunde ge djupa svar utifrån de 

frågor som ställdes. 

Intervjuerna genomfördes av båda författarna till uppsatsen vilka hade olika fokus under 

intervjuerna, en hade fokus på att följa upp de informanterna delgav och en hade fokus på att 

anteckna. Det var flexibelt för den uppsatsförfattare som antecknade att också kunna följa 

upp det informanterna uppgav om det skulle dyka upp några ytterligare frågor. Valet att ha 

en uppsatsförfattare under intervjuerna med fokus på att anteckna utgick från att kunna 

fånga vad informanterna sa och hur de sa det, att uppfatta och anteckna exempelvis 

kroppsspråk och betoningar som kunde vara av värde för resultatet och inför den kommande 

analysen (Bryman, 2011) utan att det skulle uppfattas som ett störande moment under 

intervjuerna. Den uppsatsförfattare som följde upp informanternas svar under intervjun 

kunde således fokusera på det informanterna och vad de berättade. 

3.4 Analys 

Det inspelade ljudmaterialet transkriberades av båda uppsatsförfattarna var för sig till text 

och transkriberingarna utfördes genom Google Drive som är ett online-verktyg där det 

skapades delade textdokument så att båda uppsatsförfattarna kunde ta del av 

transkriberingarna. Analysen påbörjades parallellt med transkriberingen då det är en 

kontinuerlig aktivitet mellan transkribering och analys, det skapas och upprätthålls således 

en medvetenhet kring de olika forskningsteman som uppkommer (Bryman, 2011). De tankar 

som respektive uppsatsförfattare fick under transkriberingarna antecknades i ett gemensamt 

textdokument i Google Drive för vidare diskussion inför den kommande analysen. Även om 

analysen påbörjades parallellt med transkriberingen, och kanske till och med redan under 

själva intervjuerna för uppsatsförfattarna individuellt, påverkade inte detta resultat då 
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uppsatsförfattarna inte diskuterade sina tankar innan analysen för att inte rikta varandras 

tankar åt samma håll. 

Under studien skapades en mall (se bilaga 2) som hjälpverktyg under transkriberingarna 

för att i text beskriva uttryck som exempelvis upprepningar, pauser och betoningar för att 

kunna skapa en så bra grund som möjligt för vidare analys av det transkriberade materialet 

(Frejes, 2015). Detta då transkriberingarna skedde på olika håll av uppsatsförfattarna, mallen 

underlättade således analysen genom att transkriberingarna överensstämde med varandra.  

Uppsatsförfattarna läste sedan igenom allt transkriberat material grundligt och tog ut de 

partier som var relaterade till studiens syfte och forskningsfrågor. Transkriberingarna 

färgkodades genom online-verktyget i Google Drive med hjälp av delade textdokument 

utifrån de kategorier som uppkom. Dessa kategorier var gränsdragningar, motiv till 

gränsdragningar och kontrollering av användning. Delar av färgkodningen som relaterade till 

syftet och frågeställningarna fördes sedan in i resultatet tillsammans med citat, Holme och 

Solvang (1997) beskriver att citat visar informanters egna uttryck.  

För att tydligt analysera eventuella samband eller icke existerande samband användes ett 

online-verktyg genom Google Drive med ett delat ”post-it” dokument för att föra in det 

transkriberade materialet, detta för att skapa post-it lappar för att tydligare kunna se vad som 

hör ihop i materialet och inte genom färgkodningen. Uppsatsförfattarna kunde lättsamt flytta 

runt och göra grupperingar av ”post-it” lapparna och markera där de uppfattade eller inte 

uppfattade ett samband. Efter att uppsatsförfattarna diskuterat de samband eller icke 

existerande samband de uppfattat under analysen jämfördes det med den relaterade 

forskning som finns inom området, resultatet av detta fördes in i analys och diskussions 

delen av uppsatsen. 

 

3.5 Forskningsetik 

Studien utgick från de fyra huvudområdena för etiska forskningsprinciper som gäller för 

svensk forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet behandlades genom att de 

berörda informanterna informerades om det aktuella forskningssyftet. Informanterna 

informerades även om att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta 

intervjun om och när de ville. Samtyckeskravet syftar till att informanterna själva fick besluta 

om sin medverkan. Utifrån konfidentialitetskravet behandlades informanterna och de 

uppgifter de gav med största möjliga sekretess, samt att informanterna informerades om att 

deras deltagande i studien var anonymt. Utifrån nyttjandekravet används det insamlade 

materialet endast till forskningsändamålet. 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer det att presenteras det resultat som har framkom under intervjuerna, 

där informanterna har svarat på frågor om gränsdragningar gällande deras barns användning 

av IT. Resultatet presenteras efter de teman som finns i intervjuguiden (se bilaga 1). 

Gränsdragningar för användning av IT, motiv för gränsdragningar samt föräldrars kontroll 

över barnens användning av IT. 

4.1 Gränsdragningar för användning av IT 

I resultatet framkom det att alla informanter har gränsdragningar för deras barns 

användning av IT i hemmet. 

"Har man regler att följa då ska de följas" - Informant A 

Av de informanter som intervjuades under studien uppgav tre av sju att de har 

gränsdragningar för deras barn när det kommer till att motverka att barnen utför någon form 

av kränkande handlingar mot andra personer. En av dessa informanter tog även upp att de 

har gränsdragningar för att deras barn inte får ha anonyma tjänster och har bett sina barn att 

helt ta bort sådana typer av tjänster för att motverka att de utför kränkningar. 

"Alla former av kränkningar, att lämna utanför (...) hur man behandlar varandra (...) alla 

ska vara med" – Informant B 

Två informanter uppgav att de har gränsdragningar för att motverka att barnen ska komma i 

kontakt med våldsamt- och olämpligt innehåll. Det handlade om våldsamma spel, appar med 

betalfunktion där barnen kan göra köp innan och inom appen, pornografi och olagliga 

handlingar som nedladdning eller medlemskap på hemsidor eller andra typer av funktioner 

där barnen inte har åldern inne.  

 

"(...) inget blod och inget porr, inget sådant där våldsspel" - Informant C 

 

Under intervjuerna var det sex av sju informanter som uppgav att de har satt gränsdragning 

gällande att barnen ska vara privata när de använder IT, och publicering av text, bilder, 

filmer och personlig information på nätet. Gränsdragningarna grundades i både till vad man 

skrev till andra men också om vad deras barn själva kan bli utsatta för. De flesta 

gränsdragningar handlade om att föräldrarna satt upp gränsdragningar för att deras barn 

inte ska komma i kontakt med okända människor på nätet och att de måste ha privata konton 

på de sociala medier som de använder för att förhindra att det sker.  

Tre informanter uppgav under intervjuerna att de har satt gränsdragningar för deras barn 

att de inte får dela för mycket information om sig själva på nätet, publicera bilder på sig 

själva eller använda sig av hashtags2 (#) på sociala medier. En informant berättade dock att 

om det är så att barnen har stängda konton som föräldrarna har tillgång till är det okej för 

dem att publicera bilder på sig själva. Informanterna tog även upp att om barnen skulle få 

                                                             
2 "digital märkning med nummertecken (#) framför ett ord, främst använd för att strukturera 

ämnen och kategorier inom sociala medier."  (Nationalencyklopedin, hashtagg) 
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kontakt med personer som de inte vet vilka det är via online-spel eller andra plattformar får 

barnen inte skicka bilder på sig själva, eller dela personlig information till dem om 

personerna skulle börja ställa privata frågor. 

 

"Om det är någon som frågar, om de är kompis med på exempelvis Playstation, om de kan 

skicka en bild eller någon sådant där (...) det får de aldrig göra" - Informant E 

 

Av de sju informanterna som deltog i studien var det tre informanter som berättade att de 

har gränsdragningar för deras barn vad gäller gränsdragning för tid. Två informanter uppgav 

att de hade gränsdragningar som handlade om att föräldrarna sätter gränser för deras barn 

som syftar till att de inte får använda IT sent på kvällen innan de ska sova på veckorna. Den 

tredje informanten uppgav att denne har gränsdragningar gällande skrämtiden för deras 

barn när det kommer till användningen av IT och har begränsat skärmtiden till två timmar 

per dag. 

 

"Mitt i veckan tycker jag inte man sitter, vi har i alla fall haft det här med att vi släcker 

klockan tio på veckan om man säger så (...) men att man ska ha tid på veckorna tycker jag 

(...) jag tycker inte det är fel att sätta tidsregler" - Informant A 

 

Tre av de informanter som uppgav att de har gränsdragningar gällande barnens användning 

av IT berättade att de har gränsdragningar för att barnen inte ska använda sig av någon typ 

av teknik vid matbordet. Av de informanter som uppgav att de har gränsdragningar gällande 

barnens användning av IT var det fyra personer som uppgav att de har gränsdragningar för 

användningen av IT kopplat till sociala medier. Det som togs upp om gränsdragningar var att 

barnen inte får prata med andra i för stora grupper utan att de ska prata i mindre grupper 

enbart med personer de känner för att barnen inte ska vara ständigt uppkopplade. Enstaka 

informanter berättade att barnen måste följa de åldersgränser som finns på olika sociala-

medier för att få använda dem, har de inte ålder inne får de inte skapa en användare. 

 

"Jag har begränsat dem bägge två (...) det får inte vara för stora grupper som pratar utan 

jag vill att de ska hålla det inom en lite mindre grupp och inte förvänta sig att få svar hela 

tiden"- Informant B 

 

Av de informanter som deltog i studien tog tre personer upp att de har gränsdragningar för 

att underlätta kontroll av barnens användning. Informanterna syftade på att deras 

gränsdragningar ska vara till hjälp för att se vad deras barn gör på nätet och att det ska finnas 

en kommunikation mellan förälder och barn om hur användningen av IT går till. 

Gränsdragningarna handlade således om att barnen måste kommunicera med föräldrarna 

om vad de gör på nätet och om de skulle råka ut för något som de upplever obehagligt eller 

kränkande. Barnen får inte ha privata konton som föräldrarna inte har tillgång på sociala 

medier. 
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"Nej men inte mer att vi ska ha full insyn i vad som händer och att vi kan kolla och att hon 

får finna sig i om vi har några åsikter" - Informant F 
 

Av de sju informanter som deltog i studien var det två personer som berättade i intervjuerna 

att de har gränsdragningar för deras barn användande av IT gällande skolarbeten och att 

göra sysslor i hemmet. De menade på att deras gränsdragningar syftar till att skolarbetet ska 

komma i första hand och att barnen inte får använda IT förens efter att de läxorna som ska 

göras är färdiga. 
 

"Läxorna (...) och skola först och sen får man spela" - Informant G 

4.2 Motiv för gränsdragningar 

Samtliga informanter uppgav att de hade motiv för att ha gränsdragningar. De motiv som 

informanterna uppgav var i form av motiv för gränsdragningar, motiv i form av oro för deras 

barns användning av IT, motiv i form av generella risker de ser för unga som använder IT och 

motiv i form av förekommande konflikter på grund av IT användningen. Resultatet visade på 

att alla informanter upplever oro för deras barns teknikanvändning, sex informanter 

upplevde generella risker med ungas användning av IT och sex informanter upplevde att 

deras barns användning ledde till konflikter. 

"Det är väl bra att man har regler liksom (...) Jag tycker att som förälder idag så ska man 

inte vara rädd att sätta regler på barnen (...) är ju någonting bra det är ju något man 

värnar om (...) även på jobb och allting sen (...) regler är till för att följas liksom" - 

Informant A 

4.2.1 Kränkningar 

Det var fyra av de sju informanterna som deltog i studien som uppgav att de har motiv för att 

ha gränsdragningar för att motverka kränkningar relaterat till sina barns användning av IT. 

Två informanter uppgav att motiven för gränsdragningarna är på grund av att barnen själva 

inte ska bli delaktiga i sådant som handlar om att vara kränkande mot andra personer då det 

har visat sig att det har uppstått problem på barnens skola där andra barn har varit 

kränkande och grova mot varandra genom IT. En informant uppgav att motivet för 

gränsdragningarna beror på att dennes barn själv har blivit utsatt för kränkning genom IT. 

 De flesta informanter menade på att det är för lätt att genom användningen av IT gömma sig 

bakom tekniken och bete sig illa mot andra. En informant menade även på att motivet för att 

ha gränsdragningar utgick från att barnen ska lära sig hur man är en bra människa och att 

inte behandla andra illa, hur de ska uppföra sig socialt och hur de ska uppföra sig mot andra. 

Att detta inte bara är viktigt i livet utanför IT utan även i livet genom användning av IT.  

 

"Åter igen inne på att det är inget jag särskiljer från livet på nätet, det är ju överhuvudtaget 

som man är som en bra människa liksom" - Informant B 

 

Fem av de sju informanter som deltog i studien uppgav att de har motiv i form av oro för att 

deras barn själva ska bli utsatta för kränkningar. En informant uttryckte en oro i form av att 

det kan vara svårt som förälder att veta om deras barn har blivit utsatta för någon form av 
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kränkning, även om föräldrarna kommunicerar om vad som händer på nätet med deras barn. 

En annan informant menade på att de upplever en oro för att deras barn ska utsättas för 

något kränkande, även om föräldrarna följer barnen på de sociala medier som de använder 

genom IT.  

 

"Alltså man funderar ju vad blir de utsatta för? Som man inte vet om, då man tänker mer 

mot mobbing-sammanhang. Vad får de höra? Vad kan de bli kallade? Vad skriver folk om 

dem? (...)" – Informant D   

4.2.2 Kontakt med våldsamt- och olämpligt innehåll 

Två informanter som deltog i intervjuerna uppgav att de har motiv för att ha gränsdragningar 

för att deras barn inte ska komma i kontakt med olämpligt innehåll på nätet som kan ge dem 

en felaktig uppfattning om livet utanför nätet. Informanterna menade på att de således inte 

vill att deras barn ska komma i kontakt med innehåll så som pornografi eller att de genom IT 

laddar ner filmer eller utför andra olagliga aktiviteter.  

En informant uppgav under intervjuerna att motiven de har för gränsdragningarna beror 

på att dennes barn i tidig ålder exponerats för våldsamt- och pornografiskt innehåll. En 

annan informanterna berättade att motivet för att ha gränsdragningar är för att motverka att 

barnen ska komma i kontakt med våldsamt innehåll. Motivet grundas i den ökade tillgången 

för unga att spela våldsamma spel eller att de lätt kan komma i kontakt med annat olämpligt 

innehåll och att det kan påverka barnens uppfattning av hur man ska behandla andra samt 

att det kan ge en negativ inverkan på barnens humör.  

 

"Det är också samma sak med mycket våld, mycket förnedring(...)tror att man för över, och 

speciellt då till sonen, som är minderårig och ska lära sig hur man beter sig mot 

tjejer(...)lär man sig ju inte direkt hur man beter sig" - Informant C 

 

Det var en informant under intervjuerna som uppgav motiv i form oro för att deras barn ska 

komma i kontakt med olämpligt innehåll och få negativa konsekvenser som ekonomiska 

problem, detta utifrån att barnen genom IT har tillgång till att laddar ner appar med 

betalfunktion och på så vis kan de köpa saker som de inte borde. Informanten berättade 

också att det finns motiv i form av risk på grund av att unga har lättare idag att komma 

undan med att ljuga om sin egen ålder och på så vis lättare kan ta sms-lån och spela bort 

pengar på nätkasinon. Som förälder idag menade informanten att det är svårt veta vad deras 

barn gör på nätet och att det är lättare för dem att komma i kontakt med och beställa hem 

bland annat droger eller annat som kan orsaka de unga skada. 

 

"Beställa droger (...) inte bara droger men att man kan beställa saker på ett ganska enkelt 

sätt och att det inte skickas hem utan att man får till ett utlämningsställe och avin kommer 

bara till deras egen telefon som gör att man som förälder alltså, ja skulle man ha ett barn 

som har det intresset så är det väldigt, det är lite svårare att hålla koll, om man säger" - 

Informant D 
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4.2.3 Risk- och asocialt beteende  

Tre informanter uppgav under intervjuerna att de har motiv för gränsdragningar om att 

barnen inte ska ha en för hög användning av IT och att det beror på att de inte vill att barnen 

ska utveckla ett riskbeteende kopplat till användningen av IT. De menade på att barnen lätt 

försvinner in i spelet och inte själva kan kontrollera användningen och att det har en negativ 

påverkan på barnens humör, vilket tydligt kunde märkas om barnen spelade mycket spel. De 

menar på att de ser generella risker med att unga använder IT kan ha en negativ påverkan på 

ungas beteenden och att det riskbeteende som utvecklas således har en negativ påverkan på 

de ungas humör. När föräldrarna ber dem att stänga av kan det leda till att det uppstår 

irritation hos den unga som har svårt att lämna ifrån sig den IT den använder. 

 

"Någon av dem skulle börja spela ett spel extremt mycket att man skulle kunna säga att, ja 

men det här blir ju ett typ datorspelsberoende" - Informant D 

 

Tre informanter uppgav att motiven för gränsdragningarna handlar om att barnen inte ska 

utveckla ett asocialt beteende och att informanterna menar på att det är viktigt för barnen att 

ha ett fungerande socialt liv utanför deras användande IT och den sociala världen de har där. 

De flesta informanterna uppgav även motiv i form av oro som visade på att IT blir en del av 

barnens verklighet och att det är svårt för dem att skilja på livet på nätet och det livet man 

har utanför tekniken vilket de menade på är en orsak till att barnen får en ökad 

teknikanvändning och risk att utveckla ett riskbeteende. En av informanterna menade även 

på att oron berodde på att föräldrarna själva har vuxit upp utan IT integrerat i deras vardag. 

Fyra av samtliga informanter menade på att de ser en generell risk för att unga kan utveckla 

ett asocialt beteende och blir asociala mot andra människor utanför deras användning av IT. 

De syftade på att risken handlar om att de unga kan komma att tappa den sociala förmågan, 

slutar samtala och blir inåtvända. 

 

"Medan sonen är, är nog en sådan som faktiskt kan säga nej till umgänge för 

att han vill spela" - Informant B 

 

Fyra informanter berättade att de upplever konflikter mellan barn och vuxna när det handlar 

om att uppfostra barnen för att motverka att de utvecklar risk- och asociala beteenden. De 

menade att IT påverkar barnens beteenden och koncentrationsförmåga negativt och att det 

oftast uppstår konflikter i form av upprepande tillrättavisningar från föräldrarnas sida om att 

barnen måste lägga ifrån sig den IT som de använder. Informanterna tog även upp att 

konflikterna ofta uppstår när barnen spelar spel och inte kan avbryta utan de måste spela 

färdigt, även fast föräldrarna säger till dem att stänga av. En informant menar på att de 

konflikter som uppstår även kan handla om konflikter mellan barnen och deras kompisar 

genom användningen av IT när barnen var yngre.  

 

"När man ska (...) prata om någonting då kan det ju vara en bidragande orsak till att 

koncentration försvinner ner i telefonen istället för (...) då hör han bara med ett öra eller 

hör han inte alls? Och så blir det irritation för att man frågar igen" - Informant E 
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4.2.4 Fysiska konsekvenser 

Av de sju informanter som deltog i studien var det en informant som uttryckte att de har 

motiv för att ha gränsdragningar för att deras barn inte ska få negativa fysiska påverkningar 

av deras hälsa. Det var en av informanterna som uppgav att de har en oro för de fysiska 

påverkningarna som användningen av IT kan få för deras barn, Informanten uttryckte att 

oron var riktat mot att barnen ska få för lite sömn, att deras humör ska påverkas negativt och 

således att barnens hälsa försämras. Två informanter uppgav i intervjuerna att de ser en 

generell risk med att IT kan ge negativa, fysiska påverkningar på ungas hälsa. En informant 

syftade på att ljuset från skärmen kan ha en negativ påverkan på ungas sömn om de används 

innan de ska sova. En annan informant menade på att strålningen från skärmarna har en 

negativ fysisk påverkan på användarnas hälsa. 

 

"Ja i så fall är det väl om man börjar märka, ja men som jag säger humöret eller att man 

ser att de inte mår bra eller någonting."– Informant F 

4.2.5 Privat och publicering 

Av de sju informanter som deltog i studien var det fem informanter som uppgav att de har 

motiv för att ha gränsdragningar för sådant som relaterat till att barnen ska vara privata på 

nätet. Två av informanterna berättade att deras motiv till att ha gränsdragningar är för att 

deras barn inte ska få kontakt med okända människor som ljuger om vem de är. En 

informant uppgav att motiven till gränsdragningarna kommer från att dennes barn faktiskt 

har råkat ut för att okända människor har skickat olämpliga och sexuella meddelanden till 

dem.  

Tre av informanterna tog upp att deras motiv till att ha gränsdragningar gällande 

publicering handlar om att man inte kan påverka vad som händer med det man publicerar på 

nätet och att deras barn måste kunna stå för vad de väljer att publicera och det ska inte vara 

något som handlar om någon annan. En av informanterna menade även på att de bilder som 

de lägger upp aldrig försvinner från nätet och går på så vis inte att kontrollera.  

Nästan alla informanter har uppgett att de är oroliga för att deras barn genom 

användande av IT ska utsättas för grooming och de uppvisade även en oro för att barnen ska 

få kontakt med okända människor som ljuger om vem de är och bli utsatta för olika typer av 

sexuella trakasserier.  

En informant uppgav en oro för att barnen inte ska kunna stå emot och stänga av när de 

får kontakt med andra personer på nätet som vill dem illa. Informanten menar på att barnen 

inte har samma typ av förståelse för vad som händer jämfört med en vuxen. En informant 

menar också på att det finns en oro över vilka människor barnen kommer i kontakt med 

genom interagerande appar och att de som förälder vill ha en medvetenhet om hur deras 

barn använder IT. En annan informant uppger även en oro över vad deras barn publicerar på 

nätet på grund av att de tappar kontrollen över vad som händer med det som publiceras och 

läggs upp i form av bilder, filmer och text. En informant uppgav att de ser generella risker för 

unga i allmänhet, för deras privatliv och vad de publicerar på nätet. Informanten menade på 

att riskerna innebar att de unga blir kontaktade av fel personer, äldre som vill utnyttja dem 

sexuellt och att de unga blir erbjudna pengar för att dela bilder eller filmer till dem. 
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Informanten syftade även på generella risker med att de bilder som de unga publicerar på 

nätet kan hamna i fel händer och på så vis användas på fel sätt.  

 

"Det så mycket tok ute som lurar dem att göra saker och sådant. Så mycket korkade 

människor som säger att de ska göra saker och klä av sig och allt möjligt (...) det är väl alla 

de här sakerna som händer nu med barnen som blir sexuellt utnyttjade." – Informant G 

 

Två informanter uppgav en oro för att de inte alltid kan befinna sig på nätet där deras barn är 

och att det inte längre går att ha samma koll på vilka deras barn har kontakt med eller vad de 

gör. När barnen var yngre menar informanterna på att det var enklare att veta vilka deras 

barn umgicks med, men nu när deras barn är äldre och har börjat använda IT som en 

integrerad del i vardagen är det svårare som förälder att veta vilka personer som deras barn 

har kontakt med. Informanterna menar att det är svårt att veta om de personer deras barn 

pratar med är kompisar eller om de har kontakt med okända personer. 

 

"Inte har hemtelefon så vet man ju inte vilka kompisar som ringer eller hör utav sig, alltså 

förut(...)men då visste man ju vilka som(...)blir det ju lite mer distans till, man vet inte alltid 

vilka som ringer och så" - Informant D 

 

4.2.6 Tidsanvändning av IT 

Tre av sju informanter som deltog i studien uppgav att de har motiv för gränsdragningar för 

deras barns tidsanvändning av IT, vilket handlar om allmän uppfostran utifrån personliga 

åsikter bland informanterna. En informants motiv för att ha gränsdragningar för tid 

handlade om att föräldrarna utgår från den tid som de själva tycker är lämpliga att deras barn 

använder IT. Informanten menade på att motivet för att de sätter de gränsdragningarna för 

tid är på grund av att föräldrarna upplever att när barnen använder IT tappar de själva bort 

tiden och håller koll på klockan eller hur länge de sitter vid datorn, mobilen eller surfplattan 

exempelvis. En av informanterna menade att motivet till att ha gränsdragningar för tid 

handlade om att användningen av IT påverkar deras barn och barnens sömn negativt och att 

de därför har gränsdragningar gällande användning av IT sent på kvällen. Samtliga tre 

informanter menade på att de motiv de har för gränsdragningarna för hur sent och hur 

mycket tid man låter sina barn använda IT kan skilja sig mellan dagar. De syftade på att det 

finns mer läxor att göra på vardagar och då är det tillåtet att använda tekniken senare på 

kvällen på helgerna för att barnen inte behöver kliva upp lika tidigt. En tredje informant tog 

även upp att vädret och vilken dag det är kan påverka gränsdragningarna Vid sämre väder 

anser informanten att det även då är mer tillåtet för barnen att använda IT i större 

utsträckning. 

 

"För att orka med, alltså man vet ju, man känner ju sina barn så pass väl att man vet ju att 

de klarar till viss del" - Informant F 

 

Tre informanter uppgav i intervjuerna att de upplever konflikter när det kommer till 

gränsdragningar av tid. Informanterna menade på att handlade om att gränsdragningarna 
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inte följs, istället trotsar barnen dessa och fortsätter att använda IT utanför utsatta 

gränsdragningar för tids-användningen. 

4.2.7 Allmän användning av IT 

Av informanterna var det fyra som uppgav att de har motiv för att ha gränsdragningar 

kopplat till barnens användning av IT, vilket handlar om allmän uppfostran utifrån 

personliga åsikter bland informanterna. Informanterna syftade på att tekniken kan vara 

störande och ta bort uppmärksamheten från det informanterna anser vara viktigare saker i 

deras barns liv och än att vara ständigt uppkopplad. 

 

"Otroligt störande, att det förväntas hela tiden en liksom total uppmärksamhet för att (...) 

inne och chattar med varandra och sen såstänger man ute allting annat" - Informant B 

Tre av informanterna menade på att de har motiv för gränsdragningar om att de inte ska 

använda sig av tekniken vid matbordet för att de i familjen ska hinna umgås, träffas och prata 

med varandra. 

"När man är 17 så tycker man att det är skitkul att sitta vid datorn (...) så måste man ha 

telefonen med sig till bordet också och det kan jag också säga att nej, det tycker jag inte om" 

- Informant G 

 

En informant menade även på att de har motiv för gränsdragningar om att inte ha vissa 

sociala medier på grund av att det är något som personen själv har negativ attityd mot det. 

En av informanterna uppgav en oro över barnens användande av IT och syftade på att det 

som sker på sociala medier även är en del av det verkliga livet och att det som sker genom 

användningen kan få stora påverkningar på hur livet ser ut utanför barnens användning av 

IT. En annan informant uppgav en oro över att deras barn använde sociala medier i redan i 

tidig ålder när barnen egentligen inte hade åldern inne. En informant uppgav att de ser en 

risk med ungas användning av IT generellt och att det är viktigt att som förälder vara 

uppmärksam redan från när barnen är små på vad de gör när de använder tekniken på grund 

av att de är så unga när de börjar använda internet. En informant uppgav att de upplever 

konflikter som handlar om barnens användande av IT och att barnen ständigt använder sig 

av IT överallt, i alla situationer. 

4.2.8 Skolan påverkas av IT 

En informant berättade att de har motiv för att ha gränsdragningar relaterat till barnens 

skolarbeten på grund av att de upplever att det uppstår konflikter på grund av barnens 

användande av IT. Informanten menade på att eftersom barnens skolarbete oftast finns på 

deras datorer är det svårt att se vad de faktiskt gör på datorn. Tekniken blir ett störande 

moment när barnen använder datorerna till sociala medier och liknande istället för att skriva 

skolarbeten och tappar fokus från de uppgifter de har att göra.  

 

"Det är väl just kring, främst kring läxläsning och teknik, det som kan vara svårt då det är 

ju när de, mycket läxor är ju idag att de har de på datorn" - Informant D 
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4.3 Föräldrars kontroll över barnens användning av IT 

Under detta tema finns tre delar vilka är teknikstöd, att föräldrarna följer sina barn på sociala 

medier samt kommunikation mellan vuxna och barn.  

4.3.1 Blockers och andra teknikstöd 

Tre informanter uppgav att de på något sätt har använt eller använder teknikstöd i form av 

blockering av webbsidor för att kontrollera barnens användande. Informanterna tog upp att 

de tidigare har använt sig av blockers på datorena för att således blockera sidor som de anser 

innehåller olämpligt innehåll för att undvika att deras barn kommer i kontakt med dessa. 

 

"Vi har haft ett, ja en dator där vi har kunde ställt in (...) då har man kunde blockera 

webbsidor om det inte har funkat (...) aldrig behövt använda" - Informant E 

 

Två informanter använde teknikstöd för att kunna kontrollera barnens användning av IT, en 

av dessa informanter uppgav att denne har tillgång barnens inloggningsuppgifter samt 

kontrollerar vilka spel dennes barn får köpa. 

 

"Jag går in på hans dator och tittar (...) jag har ju hans lösen och allting. Så han vet att 

frågar jag så låser han bara upp" - Informant C 

 

En av dessa två informanter berättade att de kontrollerar användningen genom att använda 

sig av samma Apple-ID konto3 mellan dem själva och deras barn för att kunna se och 

kontrollera vad deras barn laddar ner för appar eller tjänster till deras mobiler och 

surfplattor. Denne informant uppgav även att dennes barns teknik inte får har webbkameror 

installerade i syfte att barnen inte ska kunna visa sig på bild. Denne informant uppgav också 

att de kontrollerar barnens användande av IT genom att ta bort IT från barnens rum så de 

inte ska kunna använda dem under natten då föräldrarna inte kan se vad barnen gör. 

 

"Då yngsta tjejen, då hon ska gå och sova, då sätter vi hennes telefon på laddning och då är 

den i hallen så hon kan ändå inte ha den" - Informant D 

4.3.2 Föräldrar följer sina barn på sociala medier 

Fem informanter uppgav att de följer deras barn på någon eller alla sociala medier som de 

använder för att kunna kontrollera och få en insyn i vad deras barn gör på nätet. 

Informanterna menade även på att detta är ett sätt för dem som föräldrar att kunna bryta av 

och säga till i tid om de skulle upptäcka att något verkar vara fel och att det på så vis är lättare 

att kunna hjälpa till. 

 

"Vi ser det som händer på nätet och det som händer så det är lika viktigt som det som 

händer hemma då de har kompisar hemma eller när de är hos kompisar eller i skolan" - 

Informant D 

                                                             
3 "Med ett Apple ID-konto blir ditt besök på Apples webbplats mer personligt. När du har skapat ditt 

Apple ID använder du det för att identifiera dig när du vill komma åt Apples internetresurser. " 

(Apple Inc, 2016) 
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4.3.3 Kommunikation mellan vuxna och barn 

Nästan alla informanter uppgav att de har andra typer av metoder för att kontrollera 

användningen av barnens användande av IT genom kommunikation. 

 

"Ja det funkar bra, äldsta sonen han vet vad det är som gäller. Han förstår att det är, ja 

men det är ju en verklighet (...) vi har prata lite om det här hemma, men lite värdegrund 

(...) på ja, idrotten när de håller på med det och, ja, andra och hur vi ska vara hemma mot 

varandra också" - Informant E 

 

En informant uppgav att de kontrollerar användningen även genom att kommunicera med 

föräldrar till barnens vänner för att se så att de har liknande gränsdragningar och att barnen 

sköter användandet av IT. En informant uppgav att barnen levde i två olika hem på grund av 

skilda föräldrar. Informanten menade på att det är viktigt att man som föräldrar 

kommunicerar med varandra om vad det är för gränsdragningar som gäller och att de kollar 

av med varandra hur det fungerar och vad barnen gör när de använder IT. Två informanter 

tog upp att de kontrollerar användningen genom att kommunicera med deras barn om vad de 

gör på nätet och att de kommer stänga ner och helt ta bort IT för barnen om de inte skulle 

uppföra sig. Två andra informanter berättade att de kontrollerar barnens användning genom 

att barnen oftast använder IT när de är i samma rum som föräldrarna och att det i sin tur 

leder till att barnen lättare följer de gränsdragningar som de har uppsatta för användandet av 

IT. En av dem menade att de på grund av detta inte behöver använda sig av teknikstöd för att 

följa upp gränsdragningarna och kontrollera användningen.  

 

"Föräldrarna kan sitta med, hon stänger aldrig in sig på sitt rum så att man känner att det 

är någonting på gång eller, utan, än så länge är det lugnt" - Informant F 

 

Om informanterna upplever en för hög användning av IT uppgav av samtliga informanter att 

de kommunicerar med barnen om att de bör lägga ifrån sig tekniken och göra andra saker, 

detta som ett sätt att kontrollera användningen. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatet av analys och diskussion relaterat till de huvudteman 

som framkommit. Dessa huvudteman är gränsdragningar, motiv och kontroll av användning.  

5.1 Gränsdragningar 

Samtliga sju informanter uttryckte att de har gränsdragningar gällande deras barns 

användning av IT. Det som framkom i studien att gränsdragningars förekomst inte berörde 

samtliga traditionella mediarisker. De traditionella mediariskerna är, som tidigare nämnt, att 

unga ska komma i kontakt med våldsamt- och olämpligt innehåll, fysiska konsekvenser, 

utveckling av risk- och asocilat beteende, kränkningar och att unga ska komma i kontakt med 

okända personer via internet som är ute efter att utföra sexuella övergrepp.  

Informanterna uppgav inte att de hade gränsdragningar för att motverka fysiska 

konsekvenser. Den traditionella mediarisken i form av fysiska konsekvenser syftar på att den 

ökade användningen av IT (Statens medieråd, 2016a) har negativa fysiska konsekvenser på 

ungas hälsa. Forskare varnar för att vuxna och unga som lever i en miljö där de är ständigt 

uppkopplade via IT kan få en negativ inverkan på ungas fysiska hälsa (Ahlm, 2013), ändå har 

inte föräldrarna i denna studie några gränsdragningar för att motverka detta. En fysisk 

konsekvens som kan uppstå enligt forskning är att unga kan drabbas av dålig sömn, att unga 

inte bör stimulera hjärnan med IT innan man ska sova och att det finns en koppling mellan 

IT användning och sömnsvårigheter (Gradisar et.al, 2013). Resultatet av denna studie visar 

på att de flesta informanter inte har gränsdragningar för att deras barn inte får använda IT 

sent på kvällen i samband med att de ska gå och lägga sig vilket säger emot andra studier som 

visar på att det är vanligt att unga oftare har gränsdragningar om hur sent de får använda IT 

jämförelsevis med hur länge de får använda det (Statens medieråd, 2016a). Att föräldrarna i 

denna studie menar på att deras barn inte har gränsdragningar för hur sent de får använda IT 

kan i sin tur kan leda till att deras barn sover mindre. Forskningen menar på att sömnen är 

viktigt och kan bli ett allvarligt problem om unga utvecklar sömnproblem då sömnbristen 

kan inverka negativt på ungas hälsa och öka risken för barnfetma och även psykisk ohälsa 

(Smedje et,al. 2008). En ytterligare fysisk konsekvens som kan uppstå enligt forskning är att 

hjärnan överaktiveras av multitasking, vilket även denna kan leda till konsekvenser som 

bland annat dålig sömn (Ahlm, 2013). Resultatet av studien visar på att föräldrarna anser att 

barnen använder sig av multitasking särskilt när det kommer till sysslor och skolarbete, en av 

föräldrarna berättade att det är svårt att veta vad barnen gör när de har så mycket av 

skolarbetet via datorn. Informanterna menade att barnen ofta använder datorn till att göra 

flera saker samtidigt i stället för att fokusera på en uppgift. Således visar detta på att det är 

viktigt för både ungas hälsa och välmående att kunna ha och upprätthålla gränser för ungas 

användning av IT för att motverka att det uppstår fysiska konsekvenser, vilket även något 

som Cox et.al. (2014) menar på. 

Informanterna uppgav inte heller att de hade gränsdragningar för att motverka att deras 

barn utvecklar risk- eller asocialt beteende. Den traditionella mediarisken som berör att barn 

kan utveckla risk- och asocialt beteende visar på att det är ett verkligt problem då ökad 

användningen av IT kan leda till ett psykologiskt beroende och ses som en riskfaktor 
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(Wisniewski et.al, 2015). Många faktorer påverkar hur unga använder IT och studier visar på 

att föräldrars gränsdragningar för unga kan reducera de negativa konsekvenserna som kan 

uppstå (Underwood och Farrington-Flint, 2015), dessa konsekvenser kan exempelvis vara 

känslomässiga och psykologiska följder så som depression (Wisniewski, 2015). Studierna 

visar på att föräldrar kan uppleva att deras barn uppslukas av IT när de använder det, en 

informant menar att deras barn kan säga nej till umgänge för att denne hellre vill spela och 

att IT har en negativ påverkan på barnens humör negativt när föräldrarna ber dem att stänga 

av och det uppstår irritation hos både den unga och dennes föräldrar. Resultatet av studien 

visar att unga, när de använder IT får en minskad koncentrationsförmåga och det uppstår 

irritation när föräldrar upplever att det inte går att kommunicera med sina barn. Studier från 

Statens medieråd (2016a) visar på att barn som försvinner in i IT användningen kan upplevas 

som kommunikativt frånvarande trots en rumslig närvaro, vilket kan resultera i 

kommunikationsproblem mellan föräldrar och barn, vilket även denna studie visar. Att 

föräldrar inte har gränsdragningar för att motverka att deras barn utvecklar ett risk- eller 

asocialt beteende kan bero på många aspekter, bland annat kan det tänkas bero på att 

föräldrarna inte anser att det är ett problem för deras egna barn. Vidare kan det bero på att 

föräldrarna varken har kunskapen om vilka fysiska konsekvenser det finns eller hur risk- och 

asocialt beteende utvecklas och på så vis hur de ska förhålla sig till gränsdragningar inom 

detta område. 

Studier visar att det är många faktorer som påverkar utvecklingen av ungas IT användning 

och att föräldrars uppfostran och gränsdragningar av ungas användning av IT kan minska 

negativa effekter (Underwood och Farrington-Flint, 2015). Dessa studier visar att det finns 

anledningar till att ha gränsdragningar, med utgångspunkt i konflikter och tidigare forskning 

visar det på att det finns ett behov av gränsdragningar. Denna studie visar på att större delen 

av föräldrar inte har gränsdragningar, men att det således är något som de bör ha. Att 

föräldrar valt att inte ha gränsdragningar för användningen av IT relaterat till de traditionella 

mediariskerna fysiska konsekvenser och risk- och asocialt beteende kan bero på att det är 

svårt för föräldrarna att upprätthålla en sådan gränsdragning på grund av den ökade 

tillgången barnen har till IT i form av egna smarta-telefoner och tillgång till internet.  

5.2 Motiv  

Under analysen framkom det att informanterna har fler motiv än gränsdragningar för sina 

barn utifrån de motiv som de uppgav under intervjuerna. Det framkom även att ingen av 

informanterna hade motiv för samtliga gränsdragningar som de uppgav att de har gällande 

deras barns användning av IT. Detta kan bero på att föräldrars gränsdragningar av ungas 

användning av IT påverkas av deras attityder till innehåll i IT, samt hur de uppfattar att det 

kan komma att påverka deras barn (Shin, 2015). Föräldrars attityder av problematik med 

deras barns användning av IT utvecklas i relation till debatten i media (Statens medieråd, 

2016). Den ständiga dialogen och problematiseringen av ungas användning kan ses som en 

produkt av den markanta ökningen av IT-användningen bland unga idag då den större delen 

av dagens unga har IT integrerade i deras vardag. I studien framgick detta då motiven för 

gränsdragningarna utgick från informantens egen attityd men också från de traditionella 

medieriskerna, som exempelvis grooming, vilka informanterna ansåg vara motiv för 
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huvuddelen av deras gränsdragningar. Tidigare forskning visar på att grooming är något som 

sker dagligen (Jonsson et.al, 2009) via sociala plattformar där unga befinner sig (Polisen, 

2016). Friends nätrapport (2015) visar även på att var tredje ungdom råkar ut för 

kränkningar och i rapporten av Friends (2015) uppgav att flertalet unga mellan 12-16 år 

uppgett att de blivit utsatta för kränkningar genom IT och även utsatts för upprepade 

kränkningar, så kallad mobbning, genom IT. Resultatet av denna studie visar att det finns en 

utbredd oro bland föräldrar angående de ungas användning av IT, det handlar bland annat 

om sexuella övergrepp, kränkningar, kontakt med våldsamt- och olämpligt innehåll, vilket 

inte är konstigt då det är områden som ofta diskuteras i media. Att informanterna uppvisar 

motiv i form av oro för detta är således inte konstigt, det som är tänkvärt är att flertalet 

informanter inte valt att ha gränsdragningar för att motverka bland annat att deras barn ska 

utsätta andra för kränkande handlingar. En anledning till att de inte har gränsdragningar för 

att motverka att deras barn kränker andra kan bero på att föräldrarna har en oklar bild av 

vad deras barn gör när de använder IT. Vidare skulle det även kunna bero på att som förälder 

har de en förskönad bild av deras barn och det kanske inte finns i deras världsbild att de 

skulle vara elaka mot andra människor.  

5.3 Kontroll av användning 

Av samtliga informanter uppgav sex personer att de på något sätt kontrollerar deras barns 

användande av IT. Resultatet visade på att kontroll i form av kommunikation inte handlar 

om att kontrollera barnens beteende vid IT användning. Att kommunicera framkom i denna 

studie som ett sätt att kontrollera att barnen uppfattat de gränsdragningar som 

informanterna har, samt för att underlätta att information om barnen råkar illa genom IT ska 

framkomma från barnen till föräldrarna. Resultatet visade på att informanterna upplevde 

motiv i form av oro för att deras barn ska utsättas för något kränkande via IT, även om 

föräldrarna följer barnen på de sociala medier som de använder genom IT. Informanterna 

upplever att det är svårt att kontrollera vad barnen gör och hur de använder IT på grund av 

den ökade tillgängligheten. Det är således svårt för föräldrar att veta om deras barn blir 

utsatta för något utan deras vetskap. Detta kan ge en förståelse för att vuxna har en vad insikt 

i vad de unga faktiskt gör när de använder IT. Det kan också utifrån detta diskuteras om 

kommunikation är ett fungerande medel för att kontrollera unga då det inte är ett aktivt 

kontrollerande och barnen har tillgång till IT även när föräldrarna inte är närvarande och 

vuxna kan inte säkert säga att deras barn delar med sig av om de blir utsatta för något eller 

utsätter andra för kränkande handlingar. Detta ger även barnen möjlighet att undvika 

föräldrars kontrollering då den ökade tillgången av IT ger barnen möjlighet att använda det 

även vid alla tider och tillfällen. 

Tidigare forskning visar på att föräldrar och unga har olika syn på användning av IT, 

föräldrar ser det som ett hjälpmedel att kontrollera sina barn medan barnen ser det som ett 

redskap för bland annat social gemenskap (Statens medieråd, 2016a). Detta kan leda till 

konflikter mellan vuxna och unga om hur gränsdragningar följs. Tidigare studier menar på 

att en del föräldrar kan bestraffa förseelser av gränsdragningar genom att de plockar bort IT 

från barnet (Statens medieråd, 216b), vilket även resultatet i denna studie visar på att 

föräldrarna kan göra om de anser att barnen inte sköter användningen av IT. Med tanke på 
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att unga och vuxna använder tekniken olika, där vuxna ser den som ett sätt att kontrollera 

barnen och de unga ser det som ett redskap för social gemenskap, kan konsekvensen av att 

vuxna plockar bort IT från deras barn ha en negativ påverkan på ”barnens sociala liv” 

(Wallroth, 2013, 14 september)?  Detta med tanke på att användningen av sociala medier har 

ökat kraftigt bland 12-15 åringar de senaste åren (Friends nätrapport, 2015 och Statens 

medieråd, 2016b) och sociala medier är för unga en självklar plats att vistas på för att 

kommunicera med sina vänner och ett sätt att träffa nya vänner (Polisen, 2016).  

Det går att fundera över huruvida kommunikation är en långsiktig lösning på att 

kontrollera barnens användning då kontrollerandet enbart handlar om korta stunder och att 

barnens tillgång till IT ger dem möjlighet att undvika föräldrars kontrollering vid övriga tider 

och tillfällen. Det går även att fundera på att det är troligt att föräldrarna har en vag insikt i 

deras barns användande av IT, och utifrån ovanstående att även barn har en vag förståelse 

för deras föräldrars gränsdragningar för deras användande av IT då både barn och vuxna har 

olika syn på användningen av IT (Statens medieråd, 2016a). 
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6. Slutsats och vidare studier 

Denna studie är inte generaliserbar för hela populationen föräldrar till dagens unga (Bryman, 

2011), Holme och Solvang (1997) beskriver att generaliserbarhet inte är eftersträvansvärt i 

kvalitativa studier, detta var inte heller syftet med studien. Utifrån de resurser studien hade 

att tillgå under dess genomförande intervjuades sju olika informanter, vilket gav studien en 

teoretisk mättnad då studiens syfte kunde besvaras (Holme och Solvang, 1997). Studien ger 

en ökad förståelse för hur föräldrar kan uppfatta gränsdragningar, motiv för dessa samt 

kontroll av deras barns användning av IT utifrån respondentvaliditet som Bryman (2011) tar 

upp.  

Syftet med studien var att skapa en djupare förstålese för av gränsdragningar relaterat till 

IT i vardagen. Detta gjordes genom att skapa en fördjupad förstålese för frågor om 

gränsdragningars förekomst, motiv för dessa och hur användningen av IT kontrolleras. Unga 

och vuxna ser olika på användningsområdet av IT, för barnen är IT ett redskap för deras 

sociala gemenskap och för vuxna är det ett sätt att kontrollera vad barnen gör(Statens 

medieråd, 2016a). Sociala medier är för unga en självklar plats i dagens samhålle att vistas på 

för att kommunicera med deras vänner och uppdatera sig om vad som händer. I denna studie 

framkom det att vuxna kan ha en vag insyn i vad deras barn faktiskt gör när de använder IT. 

Att de har en låg förståelse för detta skapar ett avståndet mellan barns och föräldrars 

uppfattning av gränsdragningar och dess motiv vilket kan leda till missförstånd och 

konflikter. Detta avstånd bör såledesminska på grund av att förståelsen mellan hur barn och 

föräldrar uppfattar och använder IT kan leda till konsekvenser med otäcka utfall (Wallroth, 

2013, 14 september). Föräldrar bör således kontrollera sina barn mer aktivt och inte 

idealisera det egna barnet (Castells, 2002). 

I vidare studier skulle det vara intressant att studera djupare hur detta avstånd ser ut 

genom att jämföra ungas och vuxnas uppfattningar och användande av IT och vilka 

konsekvenser det får. Det skulle även vara intressant att undersöka vilken medvetenhet som 

barn har kring deras egen användning, om de är medvetna eller omedvetna om de risker som 

finns för att således skapa en tydligare förståelse för forskningsområdet.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

Forskningssyftet med våra intervjuer är att studera teknik-användning i hemmet. Er 

medverkan är frivillig och Ni har rätt att avbryta intervjun om och när Ni vill. Ni kommer att 

vara helt anonyma i undersökningen och era svar kommer inte att kunna kopplas till Er och 

kommer presenteras tillsammans med vad andra har sagt. Vi kommer att spela in ljud från 

intervjun och transkribera det till text. Inspelningarna kommer inte att sparas och det 

transkriberade materialet kommer endast användas till forskningssyftet. 

Ni får om ni vill titta på det transkriberade materialet av er intervju innan rapporten 

publiceras. 
 

”Om du är redo så börjar vi spela in?” - Intervjuare 
 

Inledande frågor 

 Hur gamla är Ni föräldrar? 

 Vilka bor i ert hushåll? 

 Hur många barn har Ni? Hur gamla är dem? Kön? 

 Vad använder ni för teknik i hemmet? (dator/mobil/surfplatta) 

 Kan ni berätta hur ni använder tekniken i hemmet en helt vanlig dag? 

 

Vilka gränsdragningar har 

föräldrar kring barns 

användning av IT? 

Kan du berätta vilka regler Ni 

har kring tekniken hemma hos 

Er? (Kan Ni berätta om hur 

dessa regler fungerar i 

praktiken?) 

 

(Vad är okej/inte okej att göra? 

Ge exempel där Ni sätter ner 

foten?) 

Varierar reglerna? (beroende på 

vilken dag/vilket barn/ mellan 

vuxna och barn?) 

Har föräldrar motiv för 

dessa gränsdragningar? 

Varför har Ni dessa regler? 

 

Vad oroar Ni Er för när Ert/Era 

barn använder teknik? (Har 

Ert/Era barn råkat illa ut när 

den/de har använt teknik?) 

 

Ser ni andra generella risker 

med att unga använder teknik? 

Bidrar de tekniken eller 

reglerna till konflikter? (Hur ser 

Ni att dessa konflikter kommer 

till uttryck i praktiken?) 

Kontrollerar föräldrar 

barnens användning av IT 

och i så fall hur? 

Använder Ni teknikstöd för att 

kontrollera Ert barns 

teknikanvändning? (exempelvis 

blockers eller nanny) 

Följer Ni/Är vän med Ert/Era 

barn på sociala medier? 



 

 

 

 

Avslutande frågor 

 Vad upplever Ni som fördelaktigt (positivt) med att ungdomarna använder teknik? 

(Varför?) 

 Vill Ni själv tillägga någonting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Transkriberingsmall 

 Intervjuare 1 (den som styr intervjun): A 

 Intervjuperson: B 

 Intervjuare 2 (den som antecknar): C 
 

Symbol Mening 

(1.0) Paus i antal sekunder 

(.) Mikropaus (max. 0.4 sek) 

ORD Högljutt tal 

०ord० Tyst tal 

ord Betonad stavelse eller ord 

o:rd Utdraget ljud; ju fler kolon, desto längre 

*hah* Skratt 

*eh* “Stakar på ord” 

((ler)) Beskrivning av yttre/ytterligare relevant information 

[ Samtidigt eller överlappande tal 

= Yttranden som gränsar precis till varandra 

“ord” Rapporterat/återgivet tal/text (citat) 

<ord> Långsamt tal 

>ord< Snabbt tal 

↑ord Stigande ton/tal 

↓ord Fallande ton/tal 

 


