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Syftet är att ta reda på mer om ungdomars nätvanor och vad de tycker om vuxnas närvaro på

nätet. Vad gäller synen på vuxna på nätet utgår studien specifikt från ett projekt på Fryshuset i

Stockholm som kallas Nätvandrarna. Nätvandrare  finns tillgängliga som stödjande vuxna på

olika ungdomssajter.  Studien  ämnar  även  att  ta  reda på huruvida  socialtjänstens  närvaro  på

Internet skulle upplevas av ungdomar och hur mycket kontroll föräldrar har. Vi har utgått från

följande  frågeställningar:  Hur  ser  ungdomarna  på  det  här  med  nätvandrare?  Kan  ungdomar

verkligen  tänka  sig  att  vända  sig  till  vuxna  på  nätet  för  att  få  råd  och  stöd?  Tycker

ungdomarna  att  deras  föräldrar  har  kontroll  på  deras  internetanvändande?  Hur  skulle  en

myndighet som socialtjänsten kunna nå ut till ungdomar på nätet på ett bra sätt? Genomförda

intervjuer  analyserades  med  hjälp  av  tidigare  forskning,  symbolisk  interaktionism  och

meningskategorisering.  Resultatet  visade  att  majoriteten  av  de  intervjuade  ungdomarna

använde  Internet  dagligen  och  det  främsta  användningsområdena  var  kommunikation  och

informationssökning.    Samtliga  medverkande  i  studien  var  väl  medvetna  om  riskerna  med

Internet.  Ingen  hade  dock  några  regler  för  hur  de  fick  använda  internet  av  föräldrarna

Resultatet visade även på att ungdomarna överlag var positivt  inställda till vuxna på nätet så

länge  de  inte  lade  sig  i  allt  för  mycket.  Sammantaget  sågs  Nätvandrarna  som  något  bra.
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1 INLEDNING

Runt år 1994 fick Internet sitt stora genomslag utanför universitets och forskarvärlden. Det

har sen dess spridit sig explosionsartat och i januari 2005 beräknades det att ca2,7 miljoner

datorer bara från den svenska domänen ”.se” kopplade upp sig på Internet

(www.nationalencyklopedin.se). Dagens antal kan tänkas vara ännu högre då antalet

uppkopplade ständigt ökar. Här i Sverige blir fler och fler tjänster kopplade till Internet och de

flesta hushåll idag har en dator. Det finns statistik som visar att dagligen i Sverige så är 70 

80 % av de mellan 1624 år uppkopplade på Internet (www.scb.se).

Vår unga generation idag är den första att växa upp med Internet, den så kallade

nätgenerationen. De har tillgång till Internet via datorer men också mobiltelefoner och kan på

så vis vara uppkopplade dygnet runt, nästintill var som helst. Internet erbjuder en hel uppsjö

av olika tjänster som email, IM1 (Instant messaging, msn, icq, skype), video och

fotodelning, bloggar2, sociala communities3 (Lunarstorm och Facebook), och online spel och

virtuella4 världar (Subrahmanyam & Greenfield, 2008).

1.1 Problemformulering

De flesta ungdomar i Sverige idag är uppkopplade dagligen och kommunicerar mycket

över nätet. Då de är den första generationen att växa upp med fenomenet Internet så har

vuxengenerationen som ska tillhandahålla säkra miljöer för ungdomarna halkat efter och

informationen har flödat fritt på gott och ont. Fryshuset i Stockholm har startat projektet

nätvandrarna för att minska de negativa effekterna och stötta unga på nätet. Vet ungdomarna

någonting om detta och vad tycker de om att nätvandrande vuxna finns ute på nätet?

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att ta reda på mer om ungdomars nätvanor och vad de tycker om vuxnas närvaro

på nätet.

1 Direktmeddelanden där två personer skickar meddelanden till varandra
2 Personlig och öppen dagbok på internet
3 Internetbaserad sammanslutning av individer med gemensamma intressen.
4 Skenbara (www.ne.se)
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• Hur ser ungdomarna på det här med nätvandrare?

• Kan ungdomar tänka sig att vända sig till vuxna på nätet för att få råd och stöd?

• Tycker ungdomarna att deras föräldrar har kontroll på deras internetanvändande?

• Hur skulle en myndighet som socialtjänsten kunna nå ut till ungdomar på nätet på ett

bra sätt?

2 TEORETISK REFERENSRAM

Här kommer vi att presentera den teoretiska referensram som ingår i analysen. En teori kan

vara ”en samling påståenden som förklarar företeelsen av något och systematiserar vår

kunskap om dem”(www.ne.se).

2.1 Tidigare forskning

Generation Y – Definieras som den första generationen som växer upp med Internet. Om

man vill nå ut till ungdomar får man anpassa sig till deras kanaler och sätt att kommunicera

(Peattie, 2007). Unga idag förväntas vara uppkopplade, kontaktbara och online, dock

fortsätter ny teknologi som Internet och mobiltelefoner att vara ett privilegium för endast en

mycket liten del unga runt om i världen. Knappt 9 % av världens population är faktiskt

uppkopplade mot Internet och den så kallade uppdelningen mellan ”mediarika” och ”media

fattiga” kvarstår. Samtidigt är det så att även om globala mönster av orättvisa/ojämlikhet

håller på att förändras så är det fortfarande principiellt så att den nya teknologin främst

domineras av de ”rika” och industriella länderna (Thurlow & Mckay, 2003).

Forskning visar att majoriteten av ungdomar använder sig av Internet för att kommunicera.

Idag har både barn och unga i relativt hög utsträckning en egen dator på rummet, dessutom

ofta med Internetuppkoppling (www.medierådet.se). Att chatta ligger i topp över vad unga

gör på nätet. Även om Internet kan vara en värdefull resurs så finns det även utmaningar

kopplade till detta kommunikationsmedel. De kan komma i kontakt med till exempel

rasistiska texter eller andra former av hatbrev eller bara utsatthet i form av online mobbing,

sexuella trakasserier, övergrepp etc. De ungdomar som riskerar att exploateras för övergrepp
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online, är oftast de som är mest sårbara offline, i form av svåra familjeförhållanden, avsaknad

av stöd, ensamhet osv. Denna sårbarhet överförs till nätet och risken för att fara illa ökar

(Subrahmanyam & Greenfield, 2008).

Unga människor i tonåren utgör över lag en större risk för att fara illa på nätet, då denna

känsliga utvecklingsperiod också innebär ökad sårbarhet i sig. Dock är det viktigt att nämna,

att de relationer ungdomar utvecklar med andra på nätet, i de flesta fall är sunda och ofarliga.

Det är inte lika vanligt idag att ungdomar tar kontakt med främlingar, utan Internet används

mest som kommunikationsverktyg för att förstärka redan etablerade relationer till vänner och

kärlekspartners.  Dock menas att denna ökade kommunikation med jämnåriga på nätet görs på

bekostnad av föräldrakommunikationen. Föräldrar har en ökad press att hänga med och vara

insatta i vad deras ungdomar gör när det gäller denna nya form av teknologi som Internet är.

Det blir svårare för föräldrar att ha kontroll över och påverka vad deras barn gör på nätet

(Subrahmanyam & Greenfield, 2008).

Men då Internet är en så naturligt integrerad del i ungdomars liv idag, är det viktigt att

förstå relationen de har till denna teknologi (Wells & Mitchell, 2008). En större andel

föräldrar uppger att de talar med sina barn om barnets mediebruk och upplevelser än vad barn

och unga uppger (www.medierådet.se). Säkerheten och kontrollen på nätet har samtidigt ökat.

Det finns flera kontrollfunktioner tillgängliga som t.ex. åldersgränser och valet att själv

bestämma vem som ska ha tillgång till ens profil och privata texter/information på nätet.

Tidigare studier visar på att unga nätanvändare inte avslöjar sin identitet och personliga

information i den utsträckning som tidigare befarats utan Internetanvändning består till stor

del av kommunikation av privat karaktär, därmed inte sagt att den är hemlig, utan bara

personlig. Barn och unga chattar generellt genom kompisprogram och med personer de

känner sedan tidigare. Det är få som chattar för att lära känna andra människor och få som är

ute på öppna chattar (Subrahmanyam & Greenfield, 2008, www.medierådet.se).

Huruvida ungdomars identitetsutveckling påverkas positivt eller negativt av Internet

kommunikation råder det delade meningar om i tidigare litteratur och studier. Två

identitetsfaktorer som social kompetens och självuppfattning speglar detta.  Skolgården är inte

längre den självklara mötesplatsen utan har ersatts av den virtuella arenan Internet där

ungdomar kan experimentera med sina identiteter utan att vuxna som lärare och föräldrar

lägger sig i (Sjöberg, 1999). En positiv syn på onlinekommunikation är att ungdomar genom
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nätet har en ökad möjlighet att relatera till en bred variation av människor i olika åldrar och av

olika kulturella bakgrunder, vilket kan förbättra deras sociala kompetens offline.

Självuppfattning kan ses ur en positiv syn, då den gynnas av onlinekommunikation eftersom

det finns fler möjligheter att via nätet upptäcka vem man är (Valkenburg & Jochen, 2008).

De negativa sidorna som läggs fram är att den sociala kompetensen minskar offline då

ungdomar kommunicerar online. Risken är att ungdomarna relaterar mer till sina

experimenterade onlineidentiteter än till sina identiteter i det verkliga livet. Vad gäller

självuppfattningen ur en negativ syn så skadas denna genom att ungdomar via nätet

överexponeras inför olika relationer och idéer, vilket ökar tvivlen/förvirringen över deras egna

sanna jag (Valkenburg & Jochen, 2008).

Vid kampanjer bör det tänkas på att grupptryck betyder mycket. Om man vill nå ungdomar

är språket viktigt. Att använda, ord, bilder och attityder som accepteras av ungdomar och man

bör heller inte underskatta deras intelligens. För den sociala marknadsföring som har till syfte

att skapa en kommunikation med ungdomar finns tre utmaningar. Den första är begränsning

av konventionella kanaler. Tonåringar vet oftast inte vem de ska be om hjälp i hälsofrågor och

är ofta dåliga på att fråga om de får chansen. Det andra är grupptryck. Tonåringar provar och

använder ofta sånt de vet inte är bra för att det är accepterat som något coolt bland jämnåriga.

Den tredje och sista utmaningen är relevans. Att prata med ungdomar om till exempel rökning

kanske inte känns relevant för ungdomarna. Konsekvenserna av det ligger för långt fram i

tiden och många är omedvetna om sin egen dödlighet. De kan även ta skräckpropaganda som

en utmaning (Peattie, 2007).

Rådgivning online är ett relativt nytt fenomen. Unga människor har specifika barriärer när

det kommer till att söka hjälp för mental hälsa offline. Dessa barriärer inkluderar både

strukturella hinder som tid, kostnader och resor och personliga hinder som att den unge

personen är överväldigad av alla främmande frågor som uppstår i och med tonårstiden.

Tonårstiden är en period av utveckling, där emotionella problem är vanliga, men på grund av

dessa tidigare nämnda hinder, får majoriteten unga inte den hjälp de behöver. Det finns belägg

från tidigare studier att unga individer föredrar att söka informellt stöd och hjälp från vänner

och familj, istället för att söka det hos formella stödpersoner som skolkuratorer och andra

professionella hjälppersoner (King m.fl., 2006).
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Internet har identifierats som att ha en potential i att bli en viktig källa för mental hälsa

eftersom det har förmågan att nå människor som inte har tillgång till traditionell given hjälp

inom vården. Tidigare forskning indikerar att Internet snabbt har kommit att bli en oerhört

stor källa för unga människor när de söker information gällande fysisk och psykisk hälsa.

Tidigare forskning föreslår även att unga individer kan se rådgivning via Internet som

attraktivt och lockande då det blir tillgängligt i större grad och för att det är ett anonymt

tillvägagångssätt att söka hjälp (King m.fl., 2006).

Dock finns relativt lite undersökt och känt angående ungas attityd till Internet, som en källa

för hjälp, jämfört med andra hjälpsökande medier som till exempel telefonrådgivning och

kontakt ansiktemotansikte. Bristen på personlig kontakt i onlinemiljön är en av de tyngsta

faktorerna till att tonåringar hellre väljer Internet än telefon för att söka hjälp. Forskning visar

att en del ungdomar upplever telefonrådgivning som läskigt och skrämmande. Den ”privata”

miljön av onlinerådgivning uppges som den största styrkan jämfört med andra

kontaktformer. En annan fördel unga uppger, var att de genom Internetrådgivning, gavs

möjlighet och tid att tänka igenom svaren till den de rådfrågade på nätet och att de då fick en

känsla av kontroll. Nämnda fördelar som unga ser med textad kommunikation är att de kan

tänka igenom vad de ska skriva samt att telefonrådgivare ibland uppfattas som distraherade

och uttråkade i samtal med de unga. Nackdelar med rådgivning via textkommunikation är att

den rådgivande vuxna på nätet kan ha svårt att greppa känslor i text och att missförstånd kan

uppstå (King m.fl., 2006). Tonåringar är inte en homogen grupp, utan individer med olika

personligheter och intressen. Internet är länkat till både skola, vänner, familj, fritid på olika

sätt för de unga, Internet fyller en central roll för generation Y (Peattie, 2007).

2.2 Symbolisk interaktionism

Symbolisk interaktionism är en teori grundad av G H Mead där språket och symboler ses

som viktiga element i det mänskliga samspelet.  Genom språket kan vi bli medvetna om oss

själva som individer och hur andra ser på oss. Symbol är ett nyckelord och står för något vi

kan referera till något annat. Det kan vara visuella saker som kläder, en viss bil, frisyr osv.

men det kan också vara sätt att prata och även icke verbal kommunikation som kroppsspråk,

blinkningar, sätt att gå osv. som har olika betydelser för oss som individer eller socialt. Ett

exempel är att alla ord vi använder är i grunden inlärda symboler för vad vi tänker. Vi lever i
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en värld där vi hela tiden utbyter symboler när vi interagerar med varandra. I varje interaktion

letar vi efter symboler och tolkar dem för att förstå vad den andre säger och menar, för att

tolka hur vi ska bete oss och passa in i det sociala sammanhanget (Giddens, 2003).

2.2.1 Identitet

Den kultur som vi växer upp i har betydelse för hur vi blir men det betyder inte att vi inte

har en fri vilja och kan utveckla individuella personligheter. Vi socialiseras in i vår identitet i

interaktion med andra från att vi föds tills vi dör så den omgivning vi socialiseras i får stor

betydelse för vilka vi är men vår förmåga till självständiga tankar och handlande utvecklas

också. En förutsättning för att vi ska utveckla en egen personlighet och frihet. Vår identitet

kan likställas med vår självuppfattning och vilka värderingar vi har i livet. Man talar om två

olika identiteter nämligen social identitet och personlig identitet. Den sociala identiteten är

den vi tillskrivs av andra till exempel student, kvinna, läkare, singel. De flesta av oss har flera

sociala identiteter som vi växlar mellan för att kunna identifiera oss med sammanhanget vi

befinner oss. Den sociala identiteten visar på likheter mellan människor medan den personliga

identiteten finns för att skilja ut oss som individer. Varje individ genomgår en ständig process

där identiteten formas i interaktion med omgivningen. Den personliga identitetsutvecklingen

bygger i stor grad på symbolisk interaktionism genom att individen speglas av och speglar sin

omgivning. Viktigt och centralt är att individen har egen handlingsförmåga, frihet och

valmöjlighet (Giddens, 2003).

Dagens samhälle ger oss massor med valmöjligheter från vad vi ska äta till frukost till vem

som ska bli statsminister. Vi får massor av influenser från media och vår omgivning om hur vi

ska vara vilket kan var väldigt förvirrande när det inte finns några klara vägvisare som ger råd

om hur vi ska bli, hur vi ska leva eller vad vi ska göra. Vi tvingas att hitta oss själva på egen

hand och alla beslut vi tar formar oss till dem vi är. Genom att vara medvetna så omskapar vi

oss själv hela tiden och vår identitet bli något föränderligt (ibid.).

2.3 Nätvandrarna

Fryshuset startade 1984 och utformades av ungdomarna som själva valde vilka aktiviteter

som skulle finnas. Fryshuset fungerar som en mötesplats för alla oavsett kön, ålder och
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bakgrund. Huset präglas av aktiviteter med individuellt ansvarstagande, civilkurage och

motstånd mot varje form av segregation och är omtalat för sitt sociala arbete med ungdomar.

Projektet nätvandrarna är en del av fryshuset och har funnits sedan 2007. De har en tre års

finansiering av allmänna arvsfonden och Childhood. Projektet startades med anledning av att

Internet är en allt större del av många människors liv. Olika communities och chattforum är

en självklar del av ungdomars sociala nätverk och vardag. Denna utveckling har gått fort och

det är svårt för många vuxna att hänga med (www.fryshuset.se).

 Ett av de största problemen ute på nätet är frånvaron av vettiga vuxna och det är detta

projektet syftar till att ändra på. Genom att nätvandrande vuxna vistas i ungdomarnas miljö

och möter dem på deras planhalva och på deras villkor kan nätvandrarna vara ett komplement

till forumens egna moderatorer och en sluss vidare till andra professionella instanser och

verksamheter. Projektet arbetar med att utveckla ett nätverk av socialarbetare runt om i

Sverige som kan kontaktas vid behov. Genom tillgänglighet och engagemang online vill

nätvandrarna skapa trygga relationer som ger möjlighet till utveckling. Nätvandrarna syftar

till att vara närvarande där ungdomar befinner sig, för att genom erfarenhet, kunskap och ett

brett kontaktnät erbjuda det ungdomarna behöver och vill ha (Nätvandrarnas

projektbeskrivning, 2008.).

Vad gäller nätvandrarnas yrkesroll och förhållningssätt avser de att vara en öppen och

tillfällig kontakt som understödjer den unge att själv hitta lösningar på problem. Om

nätvandraren bedömer att en vidare professionell kontakt är aktuell, förmedlas en sådan till

den unge. Beskriver någon ungdom en sådan problematik att de bedöms vara i behov av att

prata med någon utanför nätvandrarna ska de snarast slussas vidare till de yrkesarbetare som

finns inom projektets nätverk. Attityden till de unga som nätvandrarna möter på nätet grundar

sig på respekt och lyhördhet. Vinsten ligger inte i att uppfostra eller uppmana utan i att

uppmärksamma deras behov och på ett ödmjukt sätt ge tips och vägledning på hur de kan

komma till rätta med eventuella problem. Målet är att skapa positiva relationer till ungdomar

och skapa förtroende för Nätvandrarna som verksamhet inom fryshuset. Att vara vuxen

förebild i en cyberkultur som präglas av anonymitet ställer högre krav på den enskilde

nätvandrarens agerande och språkbruk. Skämt och ironi bör undvikas från den vuxne

nätvandrarens sida om det inte uttrycks i klartext, men det generella är att vara saklig (ibid.).
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Om någon skulle uppföra sig illa och det inte går att lösa på annat sätt rapporterar

nätvandraren detta till mötesplatsens säkerhetsavdelning. Nätvandraren har dock tystnadsplikt

och lämnar inte ut personliga uppgifter till utomstående. Nätvandrarna arbetar främst på de

sajter de har tillåtelse och avtal att arbeta på. Dessa sajter med avtal ser till att de vuxna som

nätvandrar exponeras som anställda på Fryshuset och ser till att ingen annan kan utge sig för

att vara en av dem. På sajter projektet ännu inte har avtal med registreras nätvandrande vuxna

enbart som privatpersoner där de umgås och möter ungdomar. Det rör sig idag om ca 15 olika

sajter, där de finns som privatpersoner (ibid.).

3 MATERIAL OCH METOD

Under följande kapitel följer en genomgång av tillvägagångssätt avseende val av material

samt metod för analyserande av data.

3.1 Litteratursökning

Vi använde oss av CSA (Social services abstract) som databas då vi sökte intressanta och

aktuella forskningsartiklar för vårt valda ämne. Vi valde att söka i denna databas då ett flertal

databaser finns inom CSA. Vi valde endast ut artiklar som var vetenskapligt granskade (peer

reviewed). Först sökte vi efter artiklar som berörde ungdomars nätvanor och användning av

Internet genom sökord som ”Internet”, ”adolescens”, ”online activities”

Sedan sökte vi efter artiklar som berörde ungdomars attityder till vuxna på nätet genom

sökord som ”adolescens”, ”adults online”, ”attitudes”

3.2 Urval och datainsamling

I det allra första skedet var det tänkt att intervjua ungdomar som varit i kontakt med

nätvandrande vuxna över Internet. Vi var i kontakt med ansvariga personer som arbetar med

projektet nätvandrarna på fryshuset i Stockholm, för att be om deras hjälp att förmedla

ungdomar som varit i kontakt med nätvandrare och som eventuellt kunde tänka sig att ställa

upp på en intervju. Detta gick dock inte att genomföra, då nätvandrarna har sekretess

gentemot de ungdomar som är i kontakt med dem. Vår ursprungliga idé att intervjua
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ungdomar som hade egen erfarenhet av kontakt med nätvandrare gick därför inte att

genomföra. Urvalet fick istället bli ”vanliga” ungdomar utan någon kunskap eller egen

erfarenhet av nätvandrare.

Vårt urval var från början tänkt att vara ett kvoturval bestående av sex personer. En kille

och en tjej från åldersgrupperna 12, 15 och 18 för en jämn spridning på ålder och kön. Vi

vände oss från början till rektorer på skolorna i Östersund för att få tillstånd att gå in i klasser

och berätta om vår undersökning och värva informanter. Då vi inte var de enda som hört av

oss i det ärendet var det några som tackade nej och andra hörde inte av sig. På grund av

tidsbrist fick vi då ändra vårt urval till först självselektion genom att sätta upp lappar på

gymnasieskolorna i centrala Östersund. Vi skrev att vi sökte några att intervjua om

ungdomars nätvanor och deras syn på vuxna på nätet. En 18årig kille hörde av sig som vi

bokade in en tid med direkt.

För att få större underlag bestämde vi oss att göra tillfällighetsurval genom att gå ut på stan

under två eftermiddagar och fråga de som passerade och verkade passa in i åldersgruppen 16

19 år. Där hittade vi ytterligare en kille på 17 år. De sista fyra informanterna fick vi genom att

vända oss till vänner och bekanta varav en hade en 17årig dotter som ställde upp tillsammans

med tre av sina vänner. Vi insåg att det inte var det mest representativa att ta med fyra tjejer

ur samma kompisgäng då vi riskerade att få snarlika svar, men på grund av tidsbristen så

bortsåg vi från detta.  Datainsamlingen har skett genom intervjuer där intervjuguiden har

byggts upp runt teman som varit aktuella för syftet. Frågorna som funnits under teman i

intervjuguiden har varit öppna för att uppmana informanten att berätta. Samtliga frågor i

intervjuguiden har använts under de sex intervjuerna. Intervjuerna spelades in på en diktafon

för att kunna föras över på dator och bearbetas.

3.3 Bearbetning och analys av data

Efter att inspelningarna av intervjuerna lagts in på dator lyssnades de igenom och

transkriberades. Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant. Vi valde dock att inte notera

uttryck som hummanden, skratt, suckar, pauser om de upplevdes sakna relevans för

innehållet. Vi tog även bort upprepningar och formulerade om ord som ”e” till är, ”va” till var

för att göra det mer lättläst, samt ändrade ordföljden vid behov. Budskapet i transkriberad text
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förblev dock detsamma. Efter att samtliga sex intervjuer transkriberats och skrivits ut, lästes

de igenom ett flertal gånger. Besvarade frågor från intervjuguidens övergripande teman

markerades och tolkades. De sluttolkningar som gjordes komprimerades och fördes in i en

tabell (se bilaga 2).

Analys och tolkningar gjordes genom meningskategorisering. Genom

meningskategorisering som analysmetod kan en stor text reduceras och struktureras till några

få tabeller eller figurer (Kvale, 1997). För att lättare få en överblick över utskrivet

intervjumaterial gjorde vi en tabell utifrån intervjumanualens huvudteman och

underkategorier (se bilaga 2). Varje intervjuad persons analyserade svar fördes in i tabellens

olika kategorier. Genom att föra in var och ens intervjusvar under de olika temana kunde vi

jämföra svaren, se likheter och skillnader samt synliggöra motsägelser i vårt datamaterial.

Kategoriseringen strukturerade vårt material och gav överblick över förekomsten av en viss

uppfattning hos intervjupersonerna. Kategoriseringen gjorde det enklare att urskilja

variationer i materialet samt att få det överskådligt.

3.4 Begränsningar och etiska överväganden

Begränsningar i arbetet har varit det tunna intervjumaterial som legat till grund för resultat

och analys. Intervjumaterialets knappa innehåll har dels berott på författarnas ovana att

intervjua och dels på att de intervjuade ungdomarna inte hade någon kunskap om eller tidigare

erfarenhet av nätvandrare. Speciellt intervjuerna med tjejerna var tunna vilket kan bero på

intervjusituationen. De fyra tjejerna intervjuades i turordning vid det andra intervjutillfället

vilket innebar att de fick sitta och vänta på varandra vilket i sig kan ha en stressande effekt.

Vidare hade ett annat rum än vid första intervjutillfället där killarna ingick använts där

människor kunde ses springa förbi och titta in genom en glasruta under pågående intervju.

Författarna har reflekterat över detta i efterhand och kommit fram till att en bättre planering

av miljön och intervjutillfällena hade kunnat bidra till en mer avslappnad  stämning och

kanske på så vis mer utförliga svar. En annan reflektion är att författarna hade kunnat dela upp

sig så att det endast var en intervjuare under intervjutillfället för att inbjuda till en mer intim

och förtroendefull stämning.
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Vuxna har det yttersta ansvaret för en säker miljö för barn och unga. Då våra tänkta

respondenter var skolungdomar (1319 år) så var vår tanke att gå via skolrektorerna för att få

dennes samtycke till intervjuerna. Då det inte var någon rektor som hade tid att hjälpa oss så

gick vi ut med lappar på gymnasieskolorna i Östersund. Eftersom vi då skulle kontakta

ungdomarna direkt tyckte vi att det var mest etiskt riktigt att rikta in oss på

gymnasieungdomar då de var 16 år och uppåt. Fem av de sex vi fick tag på som ville ställa

upp var sjutton år. De var alltså inte myndiga men vi gjorde den bedömningen att

undersökningens karaktär var så pass neutral och att ungdomarna var i en så hög ålder att inga

intyg från föräldrarna skulle behövas. Vi hade även vidtagit förebyggande åtgärder ifall

känslig information skulle framkomma i intervjusammanhanget, eller om någon på något vis

skulle bli känslomässigt berörd, genom att ha nummer till ungdomsmottagningens kurator

tillhands. Informanterna försäkrades sin fulla anonymitet och erbjöds att ta del av det färdiga

materialet innan vi startade intervjuerna. Vi var endast ute efter deras erfarenheter och åsikter

och all information som kunnat härleda till personen har avidentifieras. Respondenterna fick

även ta del av syftet och upplägget innan intervjuerna. Innan intervjuerna bjöd författarna

ungdomarna på fika samt ”småpratade” för att skapa en trygg och avslappnad relation inför

intervjuerna.

3.5 Resultatens tillförlitlighet och giltighet

Vi har avsett att mäta attityder och värderingar hos ungdomar och det är något som är

individuellt och därmed svårdefinierat. Eftersom det handlar om enskilda personers

upplevelser är det ingen, förutom individen själv, som kan veta om det han eller hon berättat

är sant. Under intervjuerna fick vi uppfattningen att ungdomarna i flera fall verkade tro att det

fanns rätt och fel svar på våra frågor, och de svarade därefter. Vi försökte tydliggöra att så inte

var fallet under intervjutillfällena samt uppmuntra dem till vidare diskussion. Killarna

upplevdes ta större plats i sina intervjuer jämfört med tjejerna, som var mer tystlåtna och

kortfattade i sina svar. Det finns alltid en risk för att de intervjuade inte vågar stå för sina

åsikter och att man utelämnar sådan information som inte är socialt accepterad eller genant.

Då vi använt oss av en kvalitativ metod, intervjuer, är vårt syfte inte att dra generella

slutsatser om större och hela grupper, utan att exemplifiera åsikter för deltagarna under en

viss tidpunkt. Det vi kan göra är antaganden och se om resultatet stämmer överens med

forskning som berör samma område som i vår studie. Hade vi velat uppnå resultat som hade
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varit möjliga att jämföra med t.ex. större grupper hade vi fått använda oss av andra,

kvantitativa, datainsamlingsmetoder.

4 RESULTAT OCH ANALYS

Under följande kapitel presenteras de resultat som framkommit i vår studie.

4.1 Kommunikation

Majoriteten av de intervjuade ungdomarna angav att de var uppkopplade dagligen och att

de hade tillgång till egen dator. De vanligaste sidorna som nästan alla uppgav att de använde

var bilddagboken.se, där man kan lägga ut egna bilder och eller titta på andras, och msn

messenger som är ett chatprogram. Textchatt är den vanligaste kommunikationsformen och de

som de säger sig chatta med är mest nära vänner. Det händer att okända ”addar” (lägger till)

dem på msn, men att de flesta tar bort eller nekar dem om det inte är någon de känner igen

vilket bekräftar det som står i forskningen. Det vill säga att det inte är så vanligt att ungdomar

tar kontakt med främlingar utan Internet används framförallt till att främja redan etablerade

relationer (Subrahmanyam & Greenfield, 2008).

De flesta kan se skillnader i hur människor kommunicerar på nätet till skillnad från hur de

kommunicerar i det verkliga livet. Skillnaderna säger de kan ligga i hur öppna människor är

och hur de använder språket. Många tycker sig se att vänner är mer öppna på nätet men tycker

också att det är lätt att missuppfatta vad andra säger. Någon nämnde också att det kan bli stelt

att prata på msn då språket är mer komprimerat med förkortningar för att det ska gå snabbt.

Enligt symbolisk interaktionism så kommunicerar vi till stor del med symboler av olika slag.

Det kan vara verbala och icke verbala. Det är genom symbolerna som vi tolkar betydelsen av

vad den andre förmedlar (Giddens, 2003).

Genom att bara använda text så kan mycket av innehållet i en konversation försvinna

genom att många icke verbala symboler som ansiktsuttryck och kroppsspråk försvinner men

även verbala symboler som suckar och andra förstärkningsljud. Detta i sig kan förklara varför

flera av de intervjuade tycker det är lätt att missförstå den de pratar med då de inte kan ta del
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av hela budskapet som den andre sänder. Att flera säger sig uppleva att andra blir mer öppna

på nätet kan ha samma orsaker. Någon som är blyg och har svårt med ögonkontakt kan

komma ifrån alla de där symbolerna som avslöjar dennes svagheter och på så sätt vara mer

koncentrerad på vad den istället säger. Om vi tittar på det här med att människor blir mer

öppna på nätet så finns det forskning som visar att det faktiskt också kan förbättra deras

sociala kompetens offline (Valkenburg & Jochen, 2008).

4.2 Positivt

Det som de flesta gemensamt uttrycker är att det är lätt att ta kontakt med människor på

nätet, ”att man vågar prata med sådana man inte vågar prata med i verkligheten”. Detta är

något som motsäger vad som tidigare framkommit under kommunikation där de säger att de

inte tar kontakt med okända.  Något som alla också är eniga om är att det är positivt med all

information som finns tillgänglig, speciellt till skolarbeten. Tillgängligheten har dock två

sidor, där den ena är att ungdomarna kan överexponeras inför visst material som kan vara

negativt för självbilden (Valkenburg & Jochen, 2008). Nätshopping och intressesidor fanns

också med som positiva sidor.

4.3 Negativt

Det som kom fram som negativt var spridningen av information. Om man en gång har lagt

upp en bild eller någon annan information så kan det vara svårt att ta tillbaka den, då andra i

sin tur kan gå in och kopiera. En annan negativ sida är anonymiteten på så sätt att man aldrig

kan vara helt säker på vem det är som sitter på andra sidan skärmen. Det kan också vara lätt

att skapa sig förutfattade meningar om människor utifrån bilder och annat material som läggs

ut. Vidare nämns utnyttjande av människors svagheter som poker och porrsajter, mobbning,

provocerande material, virus och att datorn blir som ett tidsfördriv när man inte har något

annat att göra. Sammantaget kan sägas att ungdomarna är väl medvetna om riskerna som

finns med Internet.
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4.4 Föräldrar

Ingen av de intervjuade uppger att de har några regler för sitt datoranvändande och att

majoriteten av föräldrarna inte frågar vad de gör när de är ute. Som en kille sa ”det förstår de

sig inte på”. Samtidigt som ungdomarna säger att de inte bryr sig om föräldrarna skulle vara

inne på samma sidor som de så uppger majoriteten ändå att det skulle kännas konstigt, som att

föräldrarna då lade sig i deras privatliv för mycket. En av dem skulle till och med överväga att

sluta besöka de sidorna om föräldrarna var där och kollade. Överlag har inte föräldrarna koll

på vad ungdomarna gör ute på nätet och det råder delade meningar om hur de känner inför att

föräldrarna skulle vara ute på samma sidor som de. Den stora utmaningen för föräldrar är att

hänga med och sätta sig in i vad deras tonåringar gör för att ha kontroll över och påverka vad

deras barn gör på Internet (Subrahmanyam & Greenfield, 2008).

Unga i tonåren experimenterar mycket med sin identitet och Internet ger många

möjligheter till detta. Tyvärr så finns mycket material på nätet som inte alltid är så lämpligt

som förebilder. Den personliga identitetsutvecklingen sker i samverkan med vår omgivning,

dvs. allt vi har runt omkring oss som sänder ut intryck på olika sätt. När vi skapar vår identitet

så speglar vi allt som finns omkring oss och utifrån våra erfarenheter och personligheter

sorterar vi intrycken och väljer vad vi vill ta till oss som ”vårt” (Giddens, 2003).

Med all information och alla intryck som finns på Internet så kan det vara extra viktigt att

vuxna finns där som vägledare för att inte ungdomar ska få en sned bild av verkligheten och

hamna i destruktiva mönster. Därför är det så viktigt att föräldrar och andra vuxna hänger med

i utvecklingen och har koll på vad deras barn ser och gör på nätet.

4.5 Nätvandrarna

Samtliga uppger att de har tilltro att prata med någon vuxen i verkliga livet. De flesta har

sina föräldrar. Många säger att de skulle tycka det var bra med fler vuxna på nätet om något

skulle hända online så kan de vända sig direkt till någon på nätet. Eller om det gäller andra

problem så kan de tänka sig att det är lättare att vända sig till en vuxen på nätet där man kan

vara anonym och inte sitter ansikte mot ansikte vilket bekräftar forskning som finns. En

undersökning som gjorts visar att ungdomar tycker rådgivning via Internet är attraktivare just

på grund av anonymiteten men också för att de har tid att tänka igenom sina svar till skillnad
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mot offline där de kan känna press att svara direkt (King m.fl., 2006). Ingen av de tillfrågade

hade tidigare hört talas om nätvandrarna och hade därför svårt att tycka något om dem, men

de flesta sa att det verkade som något bra. Speciellt bra tycker de det skulle vara för ungdomar

som pratar med okända på nätet och kan komma i kontakt med pedofiler och andra personer

med mindre bra avsikter. Det finns forskning som visar att de som löper störst risk att utsättas

för övergrepp online är de som är sårbara även offline genom avsaknad av stöd, ensamhet

osv. (Subrahmanyam & Greenfield, 2008).

De intervjuade tycker också att det skulle vara bra om nätvandrarna fanns tillgängliga för

att stoppa mobbning. Men flera markerar också en gräns genom att de inte vill att de ska

tränga sig på för mycket. Detta är ganska naturligt då tonåringar vill kunna experimentera

med sina identiteter utan att vuxna lägger sig i (Sjöberg, 1999). Men överlag så är de

intervjuade positivt inställda till nätvandrarna.

4.6 Socialtjänsten på nätet

De flesta har hört talas om socialtjänsten och tycker att de gör ett bra jobb men de säger

också att många är negativt inställda till dem då de står för mycket kontroll med

myndighetsutövningen. Samtliga skulle tycka att det var en bra idé att socialtjänsten hade en

egen sida där man kunde prata anonymt med någon som satt online. En gemensam önskan

från alla var snabb och enkel kontakt. Ingen av ungdomarna vill ha socialtjänsten som

nätvandrare men tycker att det skulle vara ok om de fanns tillgängliga genom en egen sida.

För att nå ut till ungdomar så bör man använda sig av ett språk och en attityd som tilltalar

dem och inte underskatta deras intelligens (Peattie, 2007). Oftast när man vill komma fram till

socialtjänstens hemsida får man gå via kommunens hemsida, som oftast innehåller en massa

text och kommuninformation. Helt naturligt, men inte så spännande för en tonåring. Flera av

de intervjuade nämner att de skulle vilja att det går snabbt och enkelt om de skulle söka

kontakt med socialtjänsten. En länk där man bara kan klicka in sig, skriva ner sitt ärende och

skicka.
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4.7 Sammanfattning av resultat och analys

Majoriteten av ungdomarna använder dator dagligen och har en egen. Vanligaste

användningsområdena är kommunikation och informationssökning. Det framkom att

föräldrarna inte hade några regler för ungdomarnas nätanvändning och att de inte heller visste

så mycket vad deras ungdomar har för sig online.  Det de flesta tyckte var positivt var att det

var lättare att ta kontakt och att det finns så mycket information tillgänglig. De flesta är väl

medvetna om risker som finns med att använda nätet. Överlag är de positiva till att ha vuxna

på nätet som de kan vända sig till för att få råd och stöd. Bara de inte lägger sig i för mycket.

Gemensamt om socialtjänsten var att de tyckte det skulle vara en bra ide att socialtjänsten

hade en egen sida dit man skulle kunna vända sig för snabb och enkel kontakt. Ingen av de

tillfrågade hade tidigare hört talas om nätvandrarna och hade därför svårt att ha en åsikt om

dem. De flesta uttryckte dock att de tyckte nätvandrarna verkade vara något bra. Speciellt för

de ungdomar som pratade med okända på nätet med mindre bra avsikter.

5 DISKUSSION

När vi analyserar vår undersökning så kan vi se att de resultat vi får fram stämmer väl

överens med vad tidigare forskning säger om ungdomars kommunikationsvanor och relationer

till Internet. Vi kan visserligen inte dra några generella slutsatser utifrån det lilla underlaget vi

har men den informantgrupp vi har svarar väl mot den stora populationen. Funderingar som

väcktes under själva analysförfarandet var hur ungdomarna svarade på frågor under

intervjutillfällena. Många gånger kändes det som att de svarade efter vad de förväntade sig att

vi ville höra. Ett exempel på detta är när de först säger att de inte tar kontakt med okända på

nätet, för att senare säga emot sig själva genom att tycka det är positivt att de kan ta prata med

sådana de inte känner på nätet. Vi tror att det kan ha att göra med att det i media ofta talas om

pedofiler och andra negativa sidor av att chatta med okända på nätet. Saken är den att det

finns många positiva sidor med att lära känna nya människor på nätet också. Men att

ungdomarna kanske kände att det var något ”fult” att säga att man tar kontakt med okända och

därför svarade som de gjorde på frågan om de pratade med okända.

Vi tycker ändå att vi har fått bra svar på vårt syfte och våra frågeställningar. De har berättat

om sina nätvanor och sin syn på vuxnas närvaro på nätet. Svaren är att de är positiva till
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nätvandrare så länge de visar respekt och inte lägger sig i för mycket och att socialtjänsten

skulle kunna locka med enkel och snabb kontakt där personen får vara anonym. De flesta ser

positivt på att vända sig till vuxna på nätet för att få råd och stöd men vänder sig i första hand

till vänner och familj. Vår tanke går till dem som inte har möjligheter eller inte vill vända sig

till vänner eller familj. Hur skulle det kunna bli mindre skrämmande för dem att ta kontakt

med socialtjänsten?

De flesta ungdomar säger att de vill ha enkel och snabb kontakt. Vi tänker också att man

måste följa med i utvecklingen och se hur ungdomarna kommunicerar och vad som attraherar

dem för att locka till sig deras intresse. Något som tar udden av det hotande med

myndighetsutövning och omhändertagande som för många ungdomar kan ligga som ett tungt

moln över ordet socialtjänst. Just för att de som verkligen behöver hjälpen ska våga ta en

första kontakt och se att det finns människor som bryr sig och vill hjälpa. Varför skulle inte

socialtjänsten kunna ligga ute med en länk på de vanligaste ungdomssidorna? En liten rosa

bubbla med ett inbjudande budskap, eller vad det nu är som kan attrahera och inbjuda till

kontakt. Fram för mer kreativitet och marknadsföring av de sociala tjänsterna för en mer

positiv framtoning. Desto tidigare vi kan komma i kontakt med utsatta ungdomar desto större

chanser att hjälpa dem. Visst finns det andra organisationer som BRIS (Barnens Rätt I

Samhället) och Röda korset som har hemsidor och stödlinjer dit barn och ungdomar kan

vända sig, men det är socialtjänsten som har möjligheter och laga kraft att verkligen agera och

skapa förändring.

Svårigheter i denna undersökning har varit att få fram relevant forskning om ungdomars

attityder runt vuxna på nätet, då detta ännu är ett ganska outforskat område. Den mesta

forskningen utgår från hur ungdomar använder nätet, men nästa steg tycker vi är att ta reda på

mer om hur det påverkar dem och deras relationer. Generationer fram till idag har inte haft

samma utbud av kommunikationsredskap som finns idag och det gör att allt går så mycket

snabbare. Informationen som flödar mellan dessa kanaler, hur mycket anknytning har den

egentligen till verkligheten? För som det framkom under intervjuerna så är det lättare att ta

kontakt på Internet eftersom man kan vara anonym och inte sitter öga mot öga med den man

pratar till. Detta skulle kunna resultera i att ungdomar och Internetanvändare överlag inte

känner samma moral och ansvarstagande mot andra som i en verklighetskontakt, vilket kan

göra att det de säger och hur de agerar på nätet kan vara omoraliskt, oetiskt och direkt

destruktivt. Tanken går till de ungdomar som inte har så stort socialt umgänge utan kanske
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spenderar den största tiden på Internet och vilken riktning deras sociala kompetens skulle

kunna ta utifrån deras virtuella interaktioner med andra. Det skulle kunna ta en positiv

riktning om den unges virtuella interaktioner präglas av positiva kontakter och skapar en

säkerhet som individen kan ta med sig ut i det verkliga livet. Genom detta kan en positiv

spiral bildas där självförtroendet stärks genom att personen vågar prova sina kunskaper via

nätet där han eller hon inte är lika utsatt för skam och förnedring genom den anonymitet som

erbjuds.

Det som kan vara negativt är om personen i fråga påverkas av det destruktiva material som

finns och får en falsk bild av verkligheten genom att ta till sig andras fantasier och

nedbrytande attityder. Personens sociala utsatthet och exkludering skulle kunna ackumulera

genom detta och personen skulle i sin kamp efter social samhörighet bli ett ännu lättare offer

för kriminella och destruktiva kretsar. Men även om individen inte utsätts direkt för negativt

material så handlar Internet så mycket om hur man tolkar en text. I avsaknad av kroppsspråk

och betoningar av ord så är det lätt att missförstå mycket av det som står vilket i sin tur kan

leda till negativ energi men också öppna dörrar till okända rum genom att fokus flyttas från

dessa symboler till den skrivna texten.

Internet har som det mesta både negativa och positiva sidor. Det finns ett sådant otroligt

flöde av information och kunskap att hämta in men baksidan av medaljen är också all

tvivelaktig information som finns. Då många föräldrar brister i kunskap om hur Internet

fungerar och vad som verkligen finns där ute så tycker vi att det är bra att projekt som

nätvandrarna finns. Några som är vuxna och professionella och kan ha koll på vad som händer

ute på nätet. Alla föräldrar har inte intresse eller tid att hänga med på vad som händer ute på

nätet. Därför skulle nätvandrarna kunna fungera som en representant för alla vuxna. Genom

att till exempel vara kopplade till landets skolor skulle de genom dem kunna sända ut

information till föräldrar som har barn i åldrarna tolv till arton genom en månadsrapport som

håller föräldrar uppdaterade om vad som händer, vilka sajter som finns och hur de fungerar

men framförallt vilka risker som finns och vilka knep ungdomar använder för att kanske

undanhålla sina föräldrar viktig information.

Att vara tonårsförälder och sätta gränser kan vara svårt nog i verkliga livet och det blir inte

lättare på nätet om man inte vet något om vilken omfattning Internet har. Vi säger inte att

föräldrar ska gå in och lusläsa allt deras ungdomar skriver då de som alla människor har rätten

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Socialt Arbete

19

till integritet och ett privatliv. Det vi säger är att föräldrar bör få mer kunskap för att kunna

sätta gränser och tillhandahålla en trygg miljö för sina barn. Internet är så nytt och det ska bli

spännande att följa med utvecklingen och de möjligheter som framtiden erbjuder. Det vi vill

se mer forskning om är just hur dessa kommunikationsformer påverkar relationer mellan

människor, såväl ungdomar som vuxna. Hur ser föräldrars situation ut? Vilka är effekterna av

tillgängligheten och hastigheten som informations sprids med. Framtiden får visa.
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Bilaga 1
INTERVJUMALL

Temaområden:

Användning

• Hur ofta är du ute på nätet?
• Vart sitter du när du surfar? (på det egna rummet,skolan, vardagsrummet osv..)

Sitter du själv då?
• Vad gör du ute på nätet? (spelar, chattar..osv)

Vilka sidor, Vilka program, spel osv
Vilken typ av vänner är det? Är det såna du träffat i skolan eller är det vänner du
träffat på nätet?
Är det svårt att träffa människor på nätet?

• Hur ser du på att använda nätet för att söka information?

Upplevelser

• Upplever du någon skillnad i hur människor pratar med dig på nätet jämfört med i
verkligheten?
 Vad tycker du om det?
 På vilket sätt?

• Vad tycker du är mest positivt med Internet?
• Om det finns något som är mindre bra med att använda nätet. Vad skulle det kunna

vara?

Vuxnas närvaro

• Har du hört talas om en grupp vuxna från fryshuset i Stockholm som kallar sig för
nätvandrarna?  (berätta om dem) Hur tycker du det verkar?

• Vad skulle du tycka om att fler vuxna finns ute på nätet? (Varför då? På vilket sätt?
Hur tänker du då?)

• Hur skulle du känna om dina föräldrar var ute på samma sidor som du?
• Pratar dina föräldrar med dig om vad du gör eller vilka du pratar med när du är

online?
• Finns det någon vuxen i din närhet som du känner förtroende för och kan prata

med?
• Vad skulle du inte vilja prata med vuxna om?
• Vart vänder du dig om du har bråkat med vänner eller familjen, om du känner att

du behöver prata?
• Om du vill veta någonting som är lite pinsamt att prata om. Hur gör du då för att få

veta?
• Hur tycker du att det är att använda sig av Internet för att söka information eller/

och få råd ,stöd i svåra frågor

• Har du hört talas om socialtjänsten? (Om inte förklara, annars ställ frågor för att se
om det personen vet stämmer)
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• Vad skulle du tycka om att socialtjänsten fanns ute på nätet som nätvandrare?
• Känner du att det finns någon gräns för hur mycket vuxna får lägga sig i

ungdomars nätliv? (följdfrågor som, varför, hur då? Vart går gränsen? Osv)
• Hur tycker du att socialtjänsten skulle kunna bidra till en trygg miljö på nätet för er

ungdomar?
• Kan du ge några förslag på hur de skulle kunna göra för att fler skulle vilja ta

kontakt med dem?
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TEMA INTERVJU
PERSON

Tjej 1 Tjej 2 Tjej 3 Tjej 4 Kille 5 Kille 6

ANVÄNDNING Hur ofta personen är
ute på Internet

Nästan varje dag.

Egen dator på rummet.

Dagligen.

Familjedator/gemensam
i köket.

Dagligen.

Egen dator hemma, bor
själv.

Några gånger i veckan

Egen dator på rummet.

Dagligen

Egen dator på rummet.

Dagligen

Egen dator på
rummet.

Sidor som personen
oftast besöker

Bilddagboken, msn och
Östersundsbostäder

Bilddagboken, msn Bilddagboken, facebook Facebook, msn och
bilddagboken

Bilddagboken, hotmail,
msn, winnerbäck.se och
andra intressesidor

msn och
bilddagboken

KOMMUNIKATION Vänner Mest med vänner hon
känner

Pratar med nära vänner
från verkliga livet.

Pratar med vänner hon
känner eller iaf. Träffat en
gång.

Pratar bara med vänner
hon känner

Brukar inte prata med
vänner.

Vänner han känner

Okända Det kan hända att hon
addar någon hon inte vet
vem det är. Vissa har hon
kvar andra inte.

Tar inte kontakt med de
hon aldrig träffat. Tar
bort de hon inte känner
som tar kontakt.

Brukar neka okända som
tar kontakt.

Inga okända Tar inte kontakt med
okända.

Pratar också med
okända

Skillnader
Nätet/
verkligheten

Ja, lättare missförstånd.
Svårt tyda. Ingen skillnad i
ämnen

Ja. Mer öppna och
pratiga.

Ja, lättare prata med någon
på nätet. Inte lika känsligt.

Lättare i verkligheten.
Stelare på msn. Lätt att
missuppfatta på nätet.

Mer öppen för att prata
om allt möjligt irl. Mer
tid till eftertanke i chat.

Personer mer öppna
på nätet.

POSITIVT Lättare att ta kontakt. Kan
shoppa om man bor långt
från stan. Söka info till
skolarbete.

Bra kunna kontakta
vänner. Söka
information.

Man kan hitta vad som
helst och träffa nytt folk

Information och att man
vågar prata med sådana
man inte vågar prata
med i verkligheten.

Större möjlighet att ta
del av saker. Youtube.
Msngratis effektivt och
snabbt. Info.källor till
skola. Tillgänglighet.
Intressesidor.

Snabb presentation
av sig själv, bekvämt
sätt träffa nya
människor. Lätt och
säkert

NEGATIVT Virus som förstör datorn. Att man bara sitter vid
datorn när man har
tråkigt.

Information, bilder och
film kan aldrig tas bort.

Andra kan utge sig för
att vara någon de inte är.
Vet inte vem som sitter
bakom den andra
skärmen. Mobbning. Att
info och bilder sprids så
lätt.

Poker och porrsajter
där människor utnyttjas.
Provocerande material.

Lätt få förutfattade
meningar om
människor.

VUXNA Tilltro Jag har tilltro till mina
föräldrar

Ja, mamma, pappa eller
mormor

Ja, jag tror det finns någon.
Min mamma

Ja, det finns vuxna hon
har förtroende för.

Jag tycker att jag har
förtroende för någon i
verkliga livet.

Jag har någon vuxen
jag kan prata med,
men tar heller tag i
saker själv.
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Borde det finnas fler
vuxna på nätet?

Jag vet inte. Jag har aldrig
sett något. Om det hände
något skulle det vara
lättare att vända sig till
någon online

Det skulle vara bra.
Speciellt för de som vill
prata med sådana de inte
känner.

Det skulle vara ganska bra
om man råkar ut för något.

Om man inte vågar ta
kontakt med någon
vuxen personligen  irl så
är det bra med vuxna på
nätet.

Jag tycker inte att fler
vuxna skulle va ute
på nätet.

FÖRÄLDRAR Finns det regler för
datoranvändning?

Frågar inte vad hon gör
och har inga regler.

Brukar inte prata om
säkerhet och har inga
regler.

Frågar då och då  vad hon
gör men inte så ofta. Inga
regler

Inga regler, inga frågor.  Inga regler, men de
lägger sig i lite då och
då.

Inga regler.

Föräldrar ute på
samma sidor?

Skulle kännas konstigt
men bryr mig inte om de
ser vad jag skriver.

De får va ute på samma
sidor. Bryr sig inte.

Skulle inte tycka det var så
kul. Känns som att de är i
ens privatliv.

Bryr sig inte. Bra att de
kollar och bryr sig. Får
inte lägga sig i för
mycket.

Skulle tycka det kändes
konstigt om de gick in
och kollade, men ser det
mer som ett
ansvarstagande.

Skulle kännas väldigt
overkligt och då
skulle jag inte logga
in där mer.

NÄTVANDRARNA Syn på Har inte hört om dem. Bra
för att stoppa mobbning.

Skulle väl vara bra.
Speciellt för de som
pratar med okända på
nätet, kanske är
äckelgubbar.

Skulle vara bra att kunna
vända sig till någon. Visste
inta att nätvandrande
vuxna fanns.

Skulle vara mycket
bättre om nätvandrare
var inne på nätet bland
ungdomar. Skulle bli
mindre pedofiler, för då
aktar de sig mer. Skönt
att ha dem där,
tillgängliga.

Det är väl en bra ide, ser
inget negativt med det.
De måste väl finnas för
personer som behöver
det, speciellt de som är
mycket inne på Internet
och för de som inte
vågar ta kontakt med
vuxna i verkligheten.

Jag tycker det verkar
ganska ok. Bara de
inte tränger sig på för
mycket, men att de i
alla fall är där och
hör och kan sätta
gränser om något är
dåligt. Så andra inte
bara låter det hända.

SOC. TJÄNSTEN
Kunskap om vad de
gör

Hjälpa till om det är
problem hemma.

De tar hand om ungar
som är elaka, som gjort
nåt dåligt,
droger/alkohol.

Kan komma och hjälpa om
det är något fel.

Har hört talas om soc. tj.  Ja jag vet vad soc.tj är.   Har hört talas om
soc.tj. De kan
omhänderta, hjälpa
och sånt där.

På nätet Om de var ute på nätet som
nätvandrare skulle det
kännas som att de trängde
sig på. Vill man ha hjälp
söker man den.

Mig spelar det ingen roll
om de var och vandrade
nätet. Skulle säkert vara
bra om de var ute och
hade koll.

Skulle vara bra om de var
ute som nätvandrare.

Skulle vara tryggt om
soc.tj fanns som
nätvandrare så att de
kan ingripa om det är
något.

Ser inget fel med att de
skulle vara ute på nätet
som nätvandrarna är. De
har ju lite dåligt rykte så
en del kanske skulle
vara skeptiska om de
såg att de var från
socialen.

Jag vet inte.
Nätvandrana finns ju
redan. Om soc.tj
också ska vara ute
blir det lite mycket.
Soc.tj. är inte nåt
intressant el. positivt
bland mina vänner.
Nätvandrarna kan
man ju tolerera men
soc.tj. låter ju ganska
slagkraftigt och
allvarligt.

Bilaga 2

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38

