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Sammanfattning 

 

Facebook är en social mötesplats där användaren får en möjlighet att hålla kontakt med sina 

nära och kära. Här kan du, offentligt eller privat, informera andra användare om vad som 

händer i ditt liv samt ta del av vad som sker i andras liv. Facebook har dock även en baksida, 

det finns nämligen risker i samband med användande av det sociala forumet i form av bland 

annat mobbing och kränkningar. Andra användare kan exempelvis publicera oönskade bilder 

på dig som sedan visas offentligt. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur medvetna föräldrar är 

angående medföljande risker i samband med deras barns användande av facebook. För att på 

bästa sätt ta reda på det har jag genomfört intervjuer med åtta föräldrar, fyra vars barn tillåts 

använda facebook och fyra vars barn inte tillåts använda facebook. Kunskapen angående hur 

facebook fungerar varierar mellan föräldrarna, men är överlag god. Åldergränsen för ett 

medlemskap är tretton år, en gräns som en del följer, andra inte. Det visar sig även att 

samtliga intervjuade föräldrar är medvetna om vilka risker som förekommer på facebook och 

alla har tankar om hur de på bästa sätt kan skydda sina barn på nätet.    
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Abstract 

 

Facebook is a social networking site where users get an opportunity to stay in touch with their 

loved ones. Here you can, in public or private, inform other users about what is happening in 

your life and take note of what is happening in the lives of others. Facebook also has a 

downside, because there are risks associated with the usage of the social meeting place in 

form of bullying and other things. For example, other users can publish unwanted images of 

you to appear in public. The purpose of this study is to find out how aware parents are of the 

accompanying risks associated with their child's use of facebook. I have conducted interviews 

with eight parents, four whose children are allowed to use facebook, and four whose children 

are not allowed to use facebook. The knowledge of how facebook works varies between the 

parents, but is generally good. The minimum age for a membership is thirteen, a border some 

part follows and others do not. It turns out that all interviewed parents are aware of the risks 

present on facebook and everyone also has ideas about how they best can protect their 

children online. 
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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de föräldrar som ställt upp som intervjupersoner till min uppsats. 

Ni har genom att dela med er om era kunskaper och förhållningssätt angående användande av 

facebook gjort det möjligt för mig att genomföra denna studie. Tack! 

 

/Ingela Gustafsson  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Facebook startades år 2004 av Mark Zuckerberg. Syftet med facebook är att sammankoppla 

hela världen och göra den mer öppen genom att få människor världen över att dela med sig av 

sin vardag, hålla kontakt med sina nära och kära samt hålla sig uppdaterade om vad som 

händer i andra delar av världen. Under mars månad år 2013 hade facebook 1,11 miljarder 

aktiva användare varav 655 miljoner använde sig av facebook dagligen. Under samma månad 

använde sig 751 miljoner människor av facebooks produkter via mobiltelefonen (Facebook, 

2013).     

 

På facebook kan du publicera bilder och skriva statusuppdateringar som andra sedan kan ta 

del av. Du har en viss kontroll över vilka som får läsa och se det du publicerar. Genom 

inställningar kan du välja den publik du önskar ska få ta del av det din profil och det du lägger 

ut på facebook. På så sätt behöver du inte dela din profil med alla, utan bara med de du själv 

vill. Facebook arbetar med att förbättra säkerheten bland annat genom att ge användaren 

alternativet att blockera en annan användare. Genom en ”stoppa mobbing”- kampanj som 

lanserades i september år 2011 uppmanas även föräldrar och barn att rapportera när de 

upptäcker mobbingsituationer på facebook (Facebook, 2013).  

 

Ett medlemskap på facebook kan innebära olika saker för olika människor. En del ser det 

sociala forumet som en mötesplats, vilken öppnar möjligheter till kontakt med personer vart 

de än befinner sig i världen. Facebook är som din offentliga dagbok där du kan uppdatera din 

status genom att berätta vad du har gjort under dagen eller lägga ut bilder från din 

semesterresa, samtidigt som du även får ta del av andras profiler. Genom att ”gilla” eller 

kommentera andras bilder eller statusuppdateringar knyter du lätt kontakt med andra 

medlemmar. Facebookmedlemmar kan även skicka meddelanden mellan varandra. 

Användaren väljer själv om meddelandet ska visas offentligt, eller om de ska vara privata.  

Då du skapat en profil på facebook kan du sedan skapa ett nätverk av vänner. Du bestämmer 

själv vilka som ska ingå i nätverket. Den information du publicerar på facebook blir synlig för 

alla som ingår i ditt nätverk. Pågår sådant som inte enligt facebooks regler är acceptabelt kan 
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personen stängas av från sidan. Det finns dock möjligheter för de blockerade personerna att 

skapa nya konton på facebook under andra namn än deras riktiga.  

 

Enligt egna observationer samt information från andra är facebook inte bara en social 

mötesplats utan kan även vara en plats för olika typer av risker, som exempelvis mobbing och 

kränkningar mellan skolelever. Utövarna får här en möjlighet att offentligt utföra kränkningar 

samtidigt som de tryggt kan gömma sig bakom sina datorskärmar, under en dold identitet om 

så önskas. Kränkningar och mobbing är inte det enda som kan förekomma på sociala medier. 

Andra former av trakasserier, ibland allvarliga brott, förekommer på sidor som facebook.  

Enligt de användarvillkor som finns får du inte vara under tretton år för att skapa ett konto. 

Villkoren talar även om att du inte får trakassera, hota eller mobba någon annan användare 

(Facebook, 2013).  

 

I en enkätstudie bestående av 935 tonåringar, varav 53% av dem är medlemmar i någon form 

av sociala medier, framgår det att 40% av de som använder sociala medier har någon gång 

blivit utsatt för nätmobbing. Tonåringarna i studien var mellan 12-17 år och boende i USA. 

Det framgår även att 45% av dessa någon gång blivit kontaktad av en främling på internet. 

(Sengupta & Chaudhuri, 2010). Detta anser jag vara skrämmande höga siffror och därmed ett 

intressant ämne att titta närmare på.    

 

Sammanfattningsvis offentliggör sig barn och ungdomar på facebook, vilket kan medföra 

risker i form av exempelvis kränkningar och mobbing. Barnen till de intervjuade föräldrarna i 

min studie är under arton år, vilket medför att föräldrar har ansvar för deras sociala situation 

och hälsa. En intressant och relevant fråga är därför hur insatta föräldrar egentligen är 

angående de risker som kan medfölja ett medlemskap i facebook. Föräldrar vars barn inte 

tillåts använda facebook är också intressanta i sammanhanget dels för att jämföra föräldrarnas 

kunskaper angående riskerna på facebook och dels för att jämföra likheter och skillnader i 

värderingar mellan föräldrarna.  

 

1.2 Syfte/ Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur stor medvetenhet föräldrar har 

angående de risker som kan uppstå i samband med deras barns användande av facebook samt 

http://www.facebook.com/användarvillkor
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hur de förhåller sig till barnens användande. Ett delsyfte i arbetet är att beskriva och analysera 

åsikter från föräldrar vars barn inte tillåts använda facebook.  

 

Hur medvetna är föräldrar om de risker deras barn kan utsättas för på en sida som facebook? 

 

Är föräldrarnas tillåtelse/icke tillåtelse till användande av facebook en fråga om kunskap 

eller värderingar? 

 

I vilken mån är det möjligt för föräldrar att skydda sina barn på facebook? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas till föräldrars medvetenhet om de risker som förekommer på 

facebook och därmed kan drabba deras barn. Jag har även satt en åldersgräns på barnen till 

föräldrarna i studien, vilken är mellan tio och sjutton år. Detta för att inkludera barn och 

ungdomar som ännu inte är myndiga.  
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2. Tidigare forskning  

 

”Integritet på facebook” är en kandidatuppsats skriven av Niklas Johansson vid Göteborgs 

universitet. Johansson tar upp vilka motiv som finns bakom användning av facebook samt 

varför facebook är intressant för människor. Han hänvisar bland annat till (Wittkower, 2010) i 

sitt arbete som menar att det kan vara svårt för medlemmen att veta vad han/hon ska använda 

facebook till eftersom att det inte finns några direktiv, tydliga mål eller någon beskrivning om 

vad facebook egentligen är menat att användas till. På så sätt är facebook väldigt öppet för 

användaren och det faktum att du själv disponerar över ditt konto kan vara en bidragande 

faktor till att facebook lockar till sig så många människor och därmed även motivet till 

användningen. Att användaren själv utformar sin profil på facebook och väljer hur den ska 

presenteras för andra är ett exempel på hur öppet facebook är för användaren. Steget efter 

utformningen av profilen är oftast att bjuda in de vänner användaren önskar ska ingå i dennes 

nätvärk (Johansson, 2011). 

 

Johansson hänvisar även till (Dwyer, Hiltz & Passerini, 2007) som genomfört en jämförande 

studie mellan de två stora sociala nätverken facebook och myspace. Studien visar att 

användarna av facebook är mer benägna att begränsa sina kontakter till personer som redan 

finns i deras bekantskapskrets medan användarna av myspace ofta väljer att knyta nya 

kontakter. Det framkommer även av studien att facebookanvändarna känner sig trygga med 

att lägga ut information på facebook och är därmed även, i större utsträckning än 

myspaceanvändarna, villiga dela med sig av privat information (Johansson, 2011).     

 

Du måste inte vara medlem för att information om dig ska publiceras på facebook. Användare 

har exempelvis möjlighet att lägga ut bilder på dig och även presentera ditt namn. Detta 

medför att den som inte är medlem i nätverket har svårt att kontrollera eventuell information 

som framkommer om personen på facebook.  

I det verkliga livet beter sig människor olika beroende på vilken situation de befinner sig i. Ett 

exempel är att vi beter oss annorlunda när vi befinner oss hemma än när vi befinner oss på 

arbetet. Facebook suddar ut dessa gränser mellan olika sammanhang och blir istället en 

samlingsplats för alla sorters bekantskaper, arbetskamrater som nära vänner. Detta gör att alla 

människor i bekantskapskretsen på facebook får en direkt koppling mellan varandra, vilket 

ofta saknas i det verkliga livet. I verkligheten följer människor vissa sociala regler, vilka även 

återfinns på facebook. Olika typer av information passar in i olika typer av sammanhang och 
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på facebook kan användaren inte lita på att information som bara är riktad till vissa inte läcker 

ut (Johansson, 2011).   

 

Det förekommer både synliga och dolda faror i samband med sociala medier. Användarens 

relation till andra inom nätverket utgör de synliga farorna. De dolda farorna kan exempelvis 

förekomma i form av ”data-mining”, vilket är en metod som exempelvis kan innebära att ett 

företag vill komma åt specifik information om en person och söker då igenom en stor mängd 

information med hjälp av nyckelord. Detta genomförs bland annat för att få fram vilka 

intressen personer har (Johansson, 2011).   

 

Johansson presenterar en studie genomförd av (Walther, Van Der Heide, Kim, Westerman & 

Tom Tong, 2008) som visar att facebookanvändaren inte bara döms utifrån sin egen profil, 

utan även utifrån vänners inlägg på dennes sida. Det framkommer i studien att användare som 

har inlägg från attraktiva personer på sin sida, ses som mer attraktiva än de användare med 

inlägg från mindre attraktiva personer. Detta säger en del om hur stor inverkan dina vänner 

har på facebook har angående din egen profil (Johansson, 2011). 

 

2.1 Näthat, trakasserier och nätmobbing 

I samband med sociala medier som exempelvis bloggar uppstår ibland så kallat näthat, vilket 

innebär att personer, ofta anonyma, uttrycker sina hatiska åsikter om en person på nätet ofta 

under skydd av datorskärmen och dold identitet. En del bloggare får ta emot hårda angrepp 

och hot av olika personer i samband med deras bloggande, vilket kan utgöra en risk för dem.  

Isabella Löwengrip är en känd bloggerska i Sverige som många känner igen under karaktären 

”Blondinbella”. Hon utsattes för angrepp på bloggen, vilka bland annat handlade om ytlig 

kritik, det vill säga att hon var en dum blondin (Ronge, 2010). Monica Antonsson är en annan 

bloggare som utsatts för näthatet. Med hennes bok sanningen om gömda väcktes en stor 

bloggvälvning på hennes blogg där människor uttryckte sin ilska mot henne angående hennes 

kritik mot Lisa Marklund. Hon beskriver att det var väldigt mycket hat, bland annat var det en 

som uttryckte att Antonsson borde kvävas till döds eller brännas på bål (Ronge, 2010). 

 

Nätmobbing är en relativt ny typ av mobbing har uppkommit i samband med sociala medier 

och kan ses som en av de stora riskerna med ungdomars användning av facebook. Artikeln 
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Cyberbullying and teens skriven av Denise E. Agosto, Andres Forte och Rachel Magee 

berättar mer om fenomenet nätmobbing. 

 

Ungdomar använder ofta internet i syfte att interagera med varandra. Sociala medier, som 

exempelvis facebook, erbjuder ungdomar möjligheter till detta. Det har skrivits mycket i 

media om att sociala medier är en stor del av ungdomarnas liv och har ofta framställts som en 

farlig plats där sexualbrottslingar och andra kriminella bara väntar på att få sätta klorna i de 

unga offren. Som en skyddsåtgärd mot detta har delstaten Missouri gjort det olagligt för 

studenter och lärare att interagera genom sociala medier. Det har dock visat sig att risken för 

att bli utsatt för sexualbrottslingar på sociala medier är relativt liten. En betydligt större risk är 

att ungdomar faller offer för nätmobbing, vilket bland annat kan leda till låg självkänsla samt 

negativa effekter på den psykiska och fysiska hälsan. Det har även förekommit att ungdomar 

tagit självmord som en följd av nätmobbingen (Agosto, Forte & Magee, 2012).      

 

Nätmobbing är en utveckling av den traditionella ansikte mot ansikte- mobbingen. Nancy 

Williard, the center of safe and responsible internet use, definierar nätmobbing som en 

situation där någon är elak mot någon annan genom att skicka skadligt material eller utöva 

andra former av social aggression på internet. För att beskriva olika typer av nätmobbing 

presenterar hon även en typologi över specifika beteenden angående fenomenet. Att använda 

ett stötande och aggressivt språk, försöka förstöra en persons rykte, lägga ut falsk eller pinsam 

information om en person eller att lura någon till att dela med sig av privat information för att 

sedan lägga ut den offentligt är några av de beteenden Williard presenterar. Typologin 

innefattar även trakasserier, att använda internet för att kunna skrämma eller förfölja 

människor, använda sig av en stulen identitet för att göra dumma saker samt att utesluta en 

person från en grupp på internet. Aggressiva beteenden är något som de flesta användare av 

sociala medier kommer att få uppleva någon gång. De som löper störst risk att utsättas för 

nätmobbing är ungdomar som i det verkliga livet har problem med sin mentala hälsa eller med 

relationer till exempelvis föräldrar. En undersökning visar att tonåringar som har fallit offer 

för mobbing i det verkliga livet tenderar även vara de mest sårbara på internet. De ungdomar 

som utövar mobbing på nätet är ofta de som i det verkliga livet har ett aggressivt och 

antisocialt beteende (Agosto, Forte & Magee, 2012). 

 

Agosto, Forte och Magee listar i artikeln upp några saker som kan förhindra nätmobbing och 

menar att ungdomar måste lära sig undvika att publicera saker på internet som kan upplevas 
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som ett hot, även om det från deras sida är menat som ett skämt. De ska även lära sig att inte 

dela med sig av personlig information eftersom att det ökar riskerna till att en potentiell 

mobbare använder informationen emot denne. Om en användare upptäcker nätmobbing, ska 

han/hon meddela detta, exempelvis genom att informera en vuxen om vad som pågår. 

Nyckeln till att minska nätmobbing är att utbilda ungdomar, föräldrar, lärare och andra som 

kan ha en inflytande roll. Utbildning angående de risker ungdomar kan utsättas för på internet 

samt fokus på eliminering av aggressiva beteenden på internet innan de sker är två saker som 

kan minska nätmobbing. Att lära ungdomar och vuxna hur de ska använda internet på ett 

smart och säkert sätt samt att visa respekt för andra och även för sig själv på internet är några 

fler exempel (Agosto, Forte & Magee, 2012). 

 

Anirban Sengupta och Anoshua Chaudhuri presenterar en kvantitativ studie om sociala 

medier och trakasserier på internet. De tar i sin undersökning hjälp av befintlig data från 

American life online Teen survey, vilket innefattade enkäter bestående av 935 tonåringar i 

åldrarna 12-17 år (Sengupta & Chaudhuri, 2010). Det insamlade materialet visade att 30% av 

alla tonåringar någon gång blivit kontaktade av en främling på internet samt att mer än 25% 

upplevt någon form av nätmobbing. Drygt hälften (53%) av samtliga  tonåringar i studien 

angav att de var medlemmar i någon form av sociala medier, exempelvis facebook. Av de 

som var medlem i sociala medier uppgav 45% att de någon gång blivit kontaktad av en 

främling och 40% att de utsatts för nätmobbing. Resultatet visar att personer som har en profil 

på sociala medier löper större risk att bli utsatta för risker på internet. Studien visar även att de 

som har en profil på sociala medier använder internet mer regelbundet än de som inte har det. 

Tonårstjejer tenderar vara mer utsatta för trakasserier och mobbing på internet än tonårskillar, 

vilket kan bero på att tjejerna förekommer på sociala medier i större utsträckning är killarna. 

Tjejerna visade sig nämligen vara 63% mer benägna att skapa en profil på sociala medier än 

killarna. En del tonåringar använder sociala medier i syfte att flörta med andra användare. 

Även de tenderar, i större utsträckning än de som inte använder sociala medier till att flörta, 

att bli utsatta för någon form av trakasserier. Tonåringar som sysselsätter sig med olika 

fritidsaktiviteter tenderar inte att bli utsatta för trakasserier på internet i samma utsträckning, 

vilket kan bero på att de inte spenderar lika mycket tid på internet (Sengupta & Chaudhuri, 

2010).  

 

Resultatet av studien visar att själva tillgången till sociala medier inte är en faktor till att en 

del tonåringar utsätts för nätmobbing och trakasserier. Att publicera bilder, chatta, vara av det 
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kvinnliga könet eller att flörta kan däremot vara bidragande faktorer till mobbing och 

trakasserier på internet. De tonåringar som använder internet utan föräldrars uppsyn löper 

60% större risk att bli utsatta för nätmobbing. Risken att bli ett offer för trakasserier och 

mobbing på internet är ofta beroende på vilket sätt tonåringar agerar samt interagerar med 

andra på nätet, vilket exempelvis kan handla om vilken information de publicerar på nätet. Att 

exempelvis flörta med okända människor eller att ge ut sitt telefonnummer är riskabla faktorer 

som kan leda till exempelvis trakasserier. En avgörande faktor till att utsättas för risker på 

nätet kan även bero på hur tonåringarna använder sig av internet, det vill säga om de 

presenterar sig offentligt eller om de håller sig privata. Detta kan exempelvis handla om att 

ladda upp bilder på sig själva offentligt eller att avslöja information om vilken skola de går på 

eller vart de bor.    

 

Även om en del föräldrar försöker ha kontroll genom att exempelvis installera ett 

övervakningssystem i datorn, finns det ingenting som tyder på att det räddar tonåringar som 

använder sociala medier från mot nätmobbing och trakasserier. Detta visar vikten av att som 

förälder interagera med sina tonåringar. Ett övervakningssystem kan exempelvis innebära att 

installera en programvara i den dator tonåringen använder för att på så sätt kunna kontrollera 

vad han/hon är inne på för internetsidor (Sengupta & Chaudhuri, 2010).          

   

2.2 Faror, säkerhet och föräldrars förhållningssätt  

I boken ”Cybersafe” behandlas säkerheten på internet, vilket kan relateras till användningen 

av sociala medier som exempelvis facebook.  

Denna bok menar att vuxna har olika uppfattningar angående den digitala världen. En del 

vuxna underskattar vikten av gammal teknologi och överskattar vikten av ny teknologi. Detta 

innebär att de blir så upptagna av barnens förmåga att använda sig av olika webbsidor och 

komplicerade dataprogram att de inte märker vilka problem barnens internetanvändning kan 

medföra. Detta gäller speciellt föräldrar med barn i yngre tonåren. Ett problem är att många 

föräldrar inte tror att deras barn blir påverkade av media, utan att det endast drabbar andras 

barn. Det sist nämnda är problematisk eftersom att föräldrarna inte märker att deras barn 

faktiskt också påverkas av media i samma utsträckning som andras. Föräldrarna är barnens 

åskådare och eftersom det är så många barn som använder internet, är det lätt för föräldrarna 

att sopa bort deras egen oro angående sitt barns användande (Schurgin O´Keeffe, 2011). 
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Det finns även olika förhållningssätt bland föräldrar. En typ av förhållningssätt är föräldrar 

som ser faror överallt och därmed blir överbeskyddande. De kan inte föreställa sig hur deras 

barn ska kunna stå på egna ben utan deras hjälp och kan inte tänka tanken att låta någonting 

hända dem. Ute i den verkliga världen kan överbeskyddandet exempelvis vara att föräldrarna 

är väldigt vaksamma över barnens betyg i skolan. När det kommer till den digitala världen 

sätter föräldrarna gränser för internetanvändning. En del kanske drar ut sladden och nekar 

barnet tillgång till internet över huvudtaget. Motsatsen är de föräldrar som inte kan se faror 

trots att de existerar bland annat i form av mobbing och trakasserier. På grund av att de inte 

ser farorna låter de sina barn göra saker som kanske inte är lämpliga för yngre barn tidigare än 

andra, bland annat användning av sociala medier. De låter barn i tio- årsåldern använda 

facebook och tror att det är riskfritt. Trots att det finns andra föräldrar som tillåter sina barn att 

använda facebook, är det denna grupp som är mest övertygade om att de gör det rätta för sina 

barn. De två ovan presenterade grupperna är ytterligheter av perspektiv som finns hos 

föräldrar. De absolut vanligaste de föräldrar som ser farorna och gör sitt bästa för att undvika 

dem. Föräldrarna erkänner att de inte har svar på allting och är villiga att lära sig av sina 

misstag. De kämpar för att göra det rätta, vilket ibland kan vara en svår kamp. Ett exempel på 

det är att de kanske tillåter deras barn att använda facebook för att följa strömmen, för att alla 

andra gör det, men inser ofta att det kanske inte är det bästa beslutet. De flesta föräldrar 

svävar mellan dessa tre grupper, men det är vanligt att något av dessa förhållningssätt är det 

mest dominanta (Schurgin O´Keeffe, 2011).  

 

Despo Ktoridou, Nikleia Eteokleous och Anastasia Zahariadou genomförde år 2012 en studie 

angående föräldrar och barns medvetenhet om faror på internet i relation till säkerheten på 

internet. Undersökningsgruppen bestod av föräldrar boende i Cyperns huvudstad Nicosia samt 

i Larnaca. Enkäter skickades ut till 400 föräldrar i de två områdena, varav 220 besvarades. 

 

Att surfa på internet är för många avslappnande, roligt och lärorikt. Internet är dock inte 

endast en harmlös plats, utan öppnar även upp för faror av olika slag och kan liknas med en 

modern form av Pandoras ask. Eftersom de flesta ungdomar använder sig av internet, riskerar 

de även att utsättas för de faror som lurar där. De är bara några ”klick” ifrån farorna, vilka kan 

ge sig i uttryck som exempelvis nätmobbing, pedofiler, olämpligt material, barnpornografi 

eller grooming. Det sist nämnda innebär att vuxna tar kontakt med barn på internet och utger 

sig för att vara deras vän. Via olika chattsidor försöker de få barnet att gå med på olämpliga 

beteenden, ofta sexuella. Det förekommer att den vuxne får barnet att vilja träffas fysiskt och 
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där kommer de stora riskerna in. Liknande är de vuxna som via internet söker upp sårbara 

tonåringar och barn i syfte att utnyttja dem sexuellt. De vanligaste offren är homosexuella 

pojkar eller pojkar som ifrågasätter sin sexualitet (Ktoridou, Eteokleous & Zahariadou, 2012).   

 

Genom att själva sätta sig in i vad barnen gör på internet samt hjälpa dem att kommunicera på 

ett säkert sätt kan föräldrarna minska eventuella negativa effekter på internet. Barnen till 

föräldrar som regelbundet talar med dem om säkerhet på internet tenderar att uppträda på ett 

ansvarsfullt sätt (Ktoridou, Eteokleous & Zahariadou, 2012). 

 

Det visade sig att samtliga föräldrar i undersökningen verkade känna en viss oro angående de 

faror som lurar på internet. En del av dem hade ingen förmåga att känna igen farorna på 

internet och hur dessa faror kan skada deras barn. Informationen de hade angående farorna 

kom från media och andra informanter, inte utifrån deras användning av internet. 

Informationen från media gjorde föräldrarna motiverade till att samla mer information 

angående säkerheten på internet. Studien visade även att föräldrar som inte var så erfarna 

användare av internet kände en större oro angående farorna än de föräldrar som var erfarna 

användare av internet. Barnens ålder spelade en stor roll i sammanhanget. Det visade sig att ju 

yngre barnen var desto mer oro fanns det hos föräldrarna, därmed var föräldrarna till yngre 

barn mer noga med att övervaka barnens användande av internet. 25% av föräldrarna i studien 

hade fallit offer för farorna på internet i form av bland annat mobbing och grooming, vilket 

medförde att de var vaksamma och såg till att hålla sig informerade. De flesta föräldrar 

nämnde att de talade med sina barn om faror på internet samt att de med hjälp av gränser och 

restriktioner gjorde sitt bästa för att övervaka barnens användande av internet. En del av 

föräldrarna förbjöd sina barn att använda vissa program och sidor, exempelvis facebook, och 

försökte skrämma dem genom att berätta otäcka saker om internet (Ktoridou, Eteokleous & 

Zahariadou, 2012). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Teorier angående främre och bakre regioner, föräldraskap, det globala risksamhället samt 

socialisation har studerats för att sedan appliceras på studien.   

 

3.1 Främre region 

Erving Goffman förklarar den främre regionen som ett framträdande. Personen som uppträder 

i den främre regionen eftersträvar ett intryck av att dennes agerande i regionen ger uttryck åt 

vissa normer. Goffman delar in dessa normer i två grupper. Den ena gruppen beskriver den 

agerandes sätt att behandla publiken då han/hon talar till eller inför den. Den andra gruppen 

handlar om hur den agerande beter sig då publiken ser eller hör, vilket Goffman även kallar 

för anständighetsnormer eller dekorum. Personen behöver då nödvändigtvis inte tala till eller 

med publiken, utan bara var inom syn- eller hörhåll för den. Inom dekorum finns det krav på 

individen, vilka Goffman delar upp i två undergrupper; instrumentella och moraliska. De 

instrumentella normerna liknar de krav en arbetsgivare kan ha på sina anställda, vilket 

exempelvis kan angå uppfyllelse av arbetsnormer. De moraliska kraven kan exempelvis 

innefatta regler om sexuell anständighet, att visa respekt på heliga platser eller att inte ofreda 

andra. Den agerande kan uppvisa ett anständigt beteende för att visa respekt för regionen 

personen befinner sig i eller för att undvika sanktioner och för att göra ett gott intryck på 

publiken (Goffman, 2004). Teorin om främre regioner kan appliceras på denna studie i form 

av online-situationer. När användaren är online befinner sig han/hon i den främre, offentliga, 

regionen och det är här personen möter riskerna. När föräldrarna loggar in på deras barns 

facebookkonto, uppenbaras riskerna även för dem. Föräldrarna och barnen kan sedan ta med 

sig allt de upplevt i den främre regionen, facebook, till den bakre regionen för att där förklara 

och prata med barnet om riskerna. Dekorum kan tillämpas i studien eftersom att det finns 

normer på facebook och användarens beteende där kan vara en avgörande faktor till vilken 

risknivå denne befinner sig på. Att inte uppträda på ett anständigt sätt på sociala medier, som 

facebook, kan även leda till sanktioner i form av anmälningar, vilken användaren kan undvika 

genom att uppträda enligt dekorum. Föräldrar kan informera barnen om dekorum samt lära 

dem uppträda på ett anständigt sätt på internet för att på så sätt undvika eventuella risker. 

Genom att logga in på facebook och studera vilket språk barnen använder mot varandra, vilka 

bilder de publicerar samt vilka de har kontakt med på facebook kan föräldrarna upptäcka 

avvikelser från dekorum. Att uppträda enligt dekorum kan ha en stor betydelse för barnets 



12 

 

risknivå på nätet, vilket föräldrarna då blir medvetna om och kan därmed informera barnet om 

detta som en skyddsåtgärd mot riskerna.   

 

3.2 Bakre region 

Den bakre regionen är den plats där rekvisita kan förvaras, illusioner och intryck kan 

konstrueras samt den plats där den agerande kan koppla av och kliva ur sin rollgestalt. Den 

agerande kan då och då avbryta sitt framträdande i den främre regionen för att dra sig tillbaka 

till den bakre regionen. Ett exempel på detta kan vara att du som kund ska lämna in något på 

lagning. Du får då oftast lämna ifrån dig varan för att sedan låta yrkesmannen se över den. 

Yrkesmannen kan då gå in i den bakre regionen för att laga varan, utan att kunden (publiken) 

är närvarande. På detta sätt får inte kunden se de eventuella misstag som förekommit eller hur 

lång tid det tog att laga varan. Det finns dock servicearbeten som råkar ut för att kunden anser 

sig ha rätt att göra anspråk på den bakre regionen. Ett exempel som Goffman tar upp 

angående detta är amerikanska bensinmackar. Många kunder vill inte lämna ifrån sig sina 

bilar som ska repareras, utan anser sig i många fall ha rätt att övervaka mekanikerns arbete. 

De tar då ifrån mekanikerns hans/hennes rätt att bestämma över den bakre regionen. 

(Goffman, 2004). Begreppet bakre region kan appliceras på studien i form av offline-

situationer. När användaren loggar ut från facebook, den främre regionen, drar personen sig 

tillbaka till den bakre, privata, regionen. När användaren går offline kan det diskuteras samt 

reflekteras över riskerna i den främre regionen samt över hur de ska hanteras. Detta gäller 

även föräldrarna som loggar in på barnens facebookkonton. Föräldrarna kan här förklara för 

barnet att facebook är en offentlig region, vilket medför att vissa publikationer kanske inte är 

lämpliga. Användaren på facebook kan inte alltid använda samma språk på facebook som 

denne gör i den bakre regionen eftersom att informationen som inte alltid kanske är riktad till 

alla, blir till offentlig åskådning.  

 

3.3 Socialisation och föräldraskap  

Genom socialisation lär sig barn och nya medlemmar i samhället den livsstil som tillhör 

samhället. Socialisation är en process som hjälper barnet att anpassa sig till den kultur som 

råder i samhället och ger även barnet kunskap och färdigheter. Socialisation delas upp i två 

olika grupper; den primära och den sekundära. Den primära socialisationen handlar om den 

första tiden i barnets liv, då barnet lär sig de beteendemönster som är grundläggande för 
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kommande lärande, som exempelvis språket. Efter den primära kommer den sekundära 

socialisationen, vilken sker efter den tidiga barndomen och framåt. Båda dessa grupper 

innefattar vissa socialisationsagenter, vilka består av olika sociala kontexter där viktiga 

socialisationsprocesser förekommer samt av olika grupper. I den primära socialisationen utgör 

familjen den viktigaste socialisationsagenten och i den sekundära socialisationen utgörs 

socialisationsagenterna exempelvis av kamrater, skolan, media samt arbetsplatser. Det är inte 

bara barnet som lär av andra, utan socialisationen kopplar samman generationer på ett sätt 

som gör att även socialisationsagenterna lär sig nya saker av barnet (Giddens, 2003). 

Socialisation tillämpas i studien då intervjupersonernas barn övergått till den sekundära 

socialisationen med skola, kompisar och media som socialisationsagenter och eventuellt har 

de större kunskap om facebook än deras föräldrar, vilken kan bli riskabelt. Detta är ett 

exempel på hur socialisationsagenterna kan ta lärdom av barnet.   

 

Föräldraskap innebär många krav från olika håll, dels de krav som den sociala omgivningen 

och samhället ställer, dels att förstå sina barns önskningar och behov samt de krav föräldrarna 

ställer på sig själva. Det finns både yttre stödsystem och informellt stöd för att klara av 

föräldraskapet. Det yttre stödet handlar om förskolor, föräldrautbildning och hälsovård. Det 

informella stödet kommer exempelvis från vänner, egna föräldrar eller grannar. 

Föreställningar om barnets natur och att ”göra det rätta” är viktiga grundförutsättningar för 

föräldraskapet. Det vill säga föräldrarnas uppfattning om hur barnet ska fostras, om 

föräldrarnas uppfattning om sin egen kompetens för att skapa deras bild av det ideala barnet. 

Det är föräldrarna som formar barnets utveckling (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997).  

Detta speglar föräldrarna i denna studie i form av de krav som ställs på deras föräldraskap. 

Barnens behov, att vara som alla andra och göra det som andra gör, är ett krav föräldrarna 

måste hantera. Ett krav från barnens sida kan exempelvis vara önskemål om användning av 

facebook, vilket även kan vara ett krav från den sociala omgivningen eftersom att många 

andra använder facebook och barn vill ofta göra som andra barn. Detta måste föräldrarna 

hantera med hjälp av de olika stödformerna.   

 

3.4 Det globala risksamhället 

Det skapas hela tiden nya risker i samhället som människan måste hantera. Val om 

exempelvis yrkesinriktning eller giftermål innebär idag en risk eftersom att individens framtid 

inte längre är lika förutsägbar och fast som förr i tiden. Det är mer riskabelt att gifta sig idag 
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än vad det var när äktenskapet var en livslång institution. Dagens ekonomi förändras snabbt 

och det kommer vara svårt att förutse vilka kvalifikationer som kommer att behövas i 

framtiden.  Den tyske sociologen Ulrich Beck kallar detta för det globala risksamhället. Han 

menar att individen tvingas besluta om vilken risknivå personen är villig att acceptera, vilket 

exempelvis kan handla om en enkel sak som vad vi ska äta till frukost. En annan sak är att 

teknologin utvecklas och medför därmed nya former av risker, vilka människorna måste 

anpassa sig efter och ta ställning till (Giddens, 2003). Becks teori kan appliceras på min studie 

med tanke på att sociala medier, som facebook, är något relativt nytt inom 

internetutvecklingen och öppnar därmed upp nya risker för användaren. Att ha eller inte ha en 

användare på facebook är ett aktivt val människan gör och därmed bestämmer personen även 

vilken risknivå denne är villig att utsätta sig för. Bestämmer du dig för att göra en användare 

på facebook, väljer du att riskera att eventuellt utsättas för riskerna som förekommer där. 

Kopplingar kan även göras till föräldrarna vars barn är användare av sociala medier, 

exempelvis facebook. När föräldrarna ger barnet tillgång till internet och sociala medier, 

öppnas en hel ny värld för dem. I och med detta öppnar de även upp en värld med risker som 

förekommer på sociala medier, vilket även påverkar barnets risknivå. Barn som inte tillåts 

använda internet och sociala medier, riskerar inte att utsättas för de faror som kan lura på 

internet.   
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4. Metod 

 

För att på bästa sätt komma fram till ett svar på studiens frågeställningar användes en 

kvalitativ metod i form av djupintervjuer, vilket innebär att man vill försöka förstå och gå in 

på djupet angående människors tankar om något. Djupintervjuer kallas även för 

samtalsintervjuer och används då en ytlig undersökning inte anses tillräcklig för att ge svar på 

frågorna (Esiassion et al. 2007). Med hjälp av litteratur angående facebook och sociala medier 

samt tidigare forskning får läsaren av detta arbete en bredare förklaring av studiens 

problemställning. 

 

En intervjuguide utformades och för att få ut så mycket som möjligt av intervjufrågorna 

genomfördes en pilotstudie med en oberoende person inom samma målgrupp som 

intervjupersonerna. På så sätt kunde intervjuunderlaget och frågorna omarbetas och utvecklas 

till ett bättre underlag inför de kommande intervjuerna. Vissa frågor formulerades om och 

vissa kunde tas bort då de visade sig vara oväsentliga i sammanhanget.  

För att få reda på hur stor inblick föräldrar har angående sina barns användande av facebook 

samt hur medvetna de är angående de risker som medföljer sociala medier innefattar 

intervjupersonerna föräldrar som har barn mellan tio och sjutton år. Tanken med 

avgränsningen är att föräldrarna fortfarande har ansvar för barn under arton år och för att 

smalna av det ytterligare valde jag att barnen ska vara minst tio år. Avgränsningen inkluderar 

då både yngre och äldre barn, varav fem är flickor och tre är pojkar. Intervjupersonerna består 

både av föräldrar som tillåter sina barn att använda facebook och föräldrar som inte tillåter 

det. Målet var åtta till tio intervjupersoner och till slut fick jag ihop åtta föräldrar som ville 

ställa upp som intervjupersoner. För att få kontakt med föräldrarna frågade jag först några 

ytligt bekanta om de ville ställa upp, vilket de gjorde. Via dem kom jag sedan i kontakt med 

de andra intervjupersonerna. Åldern på föräldrarna är 33-47 år och består av fem kvinnor och 

tre män. Samtliga intervjupersoner har minst två barn. Intervjuerna spelades in, under 

tillåtelse av intervjupersonerna samt antecknades inför transkribering och analys. Med hjälp 

av valda teorier, litteratur samt tidigare forskning analyserades materialet för att få svar på 

frågeställningarna. Sex av intervjuerna ägde rum hemma hos intervjupersonerna, en på 

personens arbete och en i en lokal med många människor omkring. Den sist nämnda 

försvårade transkriberingen en aning eftersom det var svårt att höra delar av vad 

intervjupersonen sa på inspelningen.  
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4.1 Urval 

Intervjuguiden delades in i två delar. Den första delen handlar om föräldrarnas kunskap om 

facebook, deras allmänna inställning till facebook samt vilken insikt de har i olika 

inställningar. Den andra delen handlar om barnen, föräldrarnas förhållningssätt till barns 

användande av facebook, risker med ett medlemskap, kunskap angående åldersgränsen samt 

hur de kan skydda barnen på facebook.  Intervjuguiden innefattade även två referensgrupper; 

liberala och restriktiva föräldrar. Den liberala gruppen består av föräldrar vars barn är 

användare av facebook och den restriktiva gruppen av föräldrar vars barn inte tillåts använda 

facebook. Av de åtta intervjupersoner som deltagit i studien tillhör fyra de liberala och de 

övriga fyra de restriktiva. Grupperingarna valdes för att få fram olika perspektiv på facebook 

samt för att få fram om tillåtelse/icke tillåtelse till användning av facebook är en fråga om 

kunskap eller om värderingar. Jag ville få fram om kunskapen angående risker skiljer sig 

mellan grupperna eftersom att de gjort valen att antingen tillåta eller inte tillåta användning av 

facebook samt varför de gjort de valen. Detta för att sedan koppla ihop det med teorierna om 

olika typer av föräldrar. Min första tanke var att värderingarna angående barns användning av 

facebook samt kunskapen angående riskerna med sociala medier skulle skilja sig avsevärt 

mellan de olika grupperna. Därför ansågs gruppindelningen vara nödvändig, intressant samt 

relevant för denna studie. För att förtydliga urvalet presenteras detta i en tabell nedan. 

 

Tabellen visar intervjupersonernas kön, ålder, hur många barn de har, vilket yrke de har 

samt vilket förhållningssätt de har till användning av facebook. 

 

 
Kön Ålder Antal barn Yrke Förhållningssätt  

Intervjuperson 1 Kvinna 33 år 3 döttrar  Enhetschef Liberal 

Intervjuperson 2 Kvinna 41 år 1 dotter, 1 son Säljare Restriktiv 

Intervjuperson 3 Kvinna 38 år 2 döttrar Mentalskötare Restriktiv 

Intervjuperson 4 Man 41 år 1 dotter, 1 son Habiliteringspersonal 

och bilmekaniker 

Restriktiv 

Intervjuperson 5 Man 42 år 2 döttrar Militär Restriktiv 

Intervjuperson 6 Kvinna 46 år 1 dotter, 1 son Sjukgymnast Liberal 

Intervjuperson 7 Kvinna 46 år 2 döttrar, 1 son Tandsköterska Liberal 

Intervjuperson 8 Man 47 år 2 döttrar, 1 son Militär Liberal 
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4.2 Etiska utgångspunkter 

Ämnet kan anses vara av en känslig karaktär eftersom det handlar om värderingar, kunskap 

samt om intervjupersonernas barn. För att undvika att föräldrarna eller deras barns identitet 

ska avslöjas är samtliga personer i uppsatsen anonyma. Jag förklarade för intervjupersonerna 

att de har anonymitet samt att inspelningarna endast är för mitt eget bruk. Inspelningarna 

raderades så fort transkribering skett, vilket intervjupersonerna försäkrades om. Studiens syfte 

samt anonymiteten presenterades för dem innan de tackade ja till att ställa upp på intervjuer.  

    

4.3 Validitet 

Frågorna i intervjumaterialet är utformade på ett sätt som gav svar på frågeställningarna i 

uppsatsen, vilket visar att jag undersökte det jag avsett att undersöka (Esiassion et al. 2007). 

Validiteten skulle möjligtvis vara högre om jag även hade intervjuat barnen till föräldrarna 

och frågat dem hur stor kunskap de tycker att föräldrarna har om facebook och medföljande 

risker. På så sätt hade jag kunnat jämföra föräldrarnas perspektiv på deras kunskaper med 

barnens perspektiv av föräldrarnas kunskaper, för att sedan få fram skillnader och/eller 

likheter i de olika perspektiven. Att intervjua fler personer av samma målgrupp hade också 

varit ett sätt att nå högre validitet. Eftersom detta kan anses vara ett relativt känsligt ämne är 

risken att båda referensgrupperna svarar som de tror att de ”borde” svara istället för att berätta 

vad de verkligen anser om barnens facebookanvändande för att inte verka vara en ”dålig 

förälder”, vilket kan dra ned validiteten i studien.  

Genom den utförda pilotstudien fick jag en bra överblick av intervjufrågorna, vilket höjer 

validiteten på så sätt att de frågor som verkade mest relevanta kunde sållas ut samt att jag 

kunde lägga till frågor för att få ett så bra intervjuunderlag som möjligt. Med hjälp av 

personen i pilotstudien kunde vissa frågor formuleras om för att försäkra mig om att 

intervjupersonerna skulle förstå och uppfatta frågorna som menat. Pilotstudien förberedde mig 

även inför de kommande intervjuerna så att jag kände en större säkerhet i frågorna än innan.  

 

4.4 Reliabilitet 

I denna studie kan reliabiliteten bland annat handla om att intervjufrågorna är utformade på ett 

korrekt sätt. Fördelen med en kvalitativ studie är att jag som intervjuar kan förklara frågorna 

på ett annat sätt än om det hade varit en enkätstudie. På så sätt kan jag försäkra mig om att de 

förstår frågorna. Ett slumpmässigt fel i studien är att några intervjupersoner hade ont om tid 
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vid intervjutillfällena, vilket resulterade i att svaren på frågorna blev lite kortare än de övriga. 

Ett annat är att jag vid ett tillfälle valde en olämplig miljö för intervjun, vilket medförde ett 

visst oljud i bakgrunden på inspelningen som gjorde det svårt att höra vissa ord 

intervjupersonen uttryckte. Pilotstudien gjorde att jag kunde försäkra mig om att 

intervjufrågorna var utformade på ett förståeligt sätt och gjorde mig även uppmärksam på 

meningar som behövde formuleras om.    
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5. Resultat 

 

5.1 Föräldrar om facebook 

Nästan samtliga föräldrar anser att de har relativt goda kunskaper om facebook samt att de har 

någorlunda bra insikt i hur facebook fungerar. Det vill säga att de är medvetna om vad de 

flesta använder facebook till samt vad användaren kan göra på facebook, vilka möjligheter 

som finns. Facebook beskrivs bland annat som ett kontaktnät där det finns olika grupper, eller 

en ”community” där användaren uppdaterar ”allt från vad man äter och gör om dagarna till att 

kommentera vad andra äter och gör om dagarna”. Endast två av intervjupersonerna, båda 

tillhörande de liberala, saknar användare till facebook. De anser inte att de är i något behov av 

det och att det helt enkelt saknas interesse.  

 

”Jag har inte saknat det om man säger så. Men det hör man ju att de runt omkring 

säger ”men varför är du inte där?” och ”det är ju så bra”. Och ja, det kanske är så, 

men jag har då hittills inte skaffat det.” 

 

Den ena av dem har inte alls funderat på att skaffa något facebookkonto och har ingen tanke 

på att göra det i framtiden heller medan den andre tänkt tanken, men ännu inte gjort det. Trots 

att de själva inte använder sig av facebook, anser sig båda insatta i vad det är och även till en 

viss mån hur det fungerar. Övriga föräldrar som själva har en användare på facebook 

använder sidan på lite olika sätt och i olika omfattning, ”Man kan ju kolla vänners sidor och 

så. Jag skriver inte så mycket själv, men jag tittar vad andra skriver”. De flesta av dem 

nämner att de är aktiva användare av facebook och att profilen till en början skapats med 

syftet att kunna hålla kontakt med sina nära och kära. En av intervjupersonerna skapade sitt 

facebookkonto i samband med en längre vistelse i Afghanistan, för att på så sätt kunna ha 

bättre kontakt med de där hemma. För en annan skapades kontot genom påverkan av andra, 

”jag tror det var min granne som kom över och sa att jag inte skulle vara så gammalmodig”. 

Tre av de fem intervjupersoner som har en användare nämner att de är inne på facebook varje 

dag och de övriga några gånger i veckan. Mobiltelefonen verkar vara en bidragande orsak till 

den regelbundna användningen av facebook, ”Nu är jag inne varje dag eftersom att jag har 

skaffat en annan telefon”. Eftersom det är lätt att gå in på internet via mobilen, är det ofta så 

de går in på sin facebook, ofta med syfte att skriva statusuppdateringar, publicera bilder eller 

bara ta del av vad de andra användarna gör. De flesta av dem har någon gång observerat 
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otrevligheter som förekommer på sociala medier i form av bland annat mobbing, ”Det var ju 

en tjej som tog livet av sig för att folk hade skrivit att hon var äcklig och ful och hur kunde 

hon få leva”. Detta upprörde intervjupersonen mycket, han/hon tilläger att det är sådana 

företeelser som gör att denne ställer sig skeptisk till barns användning av facebook. En annan 

förälder berättar att sonen vid ett tillfälle varit otrevlig mot en annan på facebook, vilket 

resulterade i att han fick åka hem till personen och be om ursäkt.  

 

5.2 Avtal  

Kunskapen angående de avtal användaren accepterar i samband med ett medlemskap är 

överlag låg bland föräldrarna. Några av dem har en liten inblick i vad avtalen egentligen 

säger. De nämner att facebook äger rättigheterna till de bilder som publiceras. En av dem 

ställer sig dock kritiskt till detta påstående, ”jag tror inte att det stämmer eftersom att det 

fortfarande är mina bilder och jag äger upphovsrätten till dem”. Hälften av samtliga 

intervjupersoner berättar att de inte läst igenom avtalen varav tre av dem är medlemmar på 

facebook. Två av dem tillhör de liberala och de andra två tillhör de restriktiva föräldrarna. 

Utifrån detta görs bedömningen att det inte finns några skillnader i förhållningssättet till 

avtalet mellan de restriktiva och de liberala föräldrarna. Det verkar överlag vara av 

bekvämlighet föräldrarna inte läser igenom avtalen. Avtalen är en lång text och ses som 

besvärlig att läsa. 

 

”Vad jag vet är att bilder som jag lägger ut blir ju inte privata bilder, utan 

facebook äger ju rättigheterna till mina bilder. Det är inte vad jag har läst mig till, 

utan vad jag har hört. Det ska jag vara ärlig med, inte läste jag ju avtalet när jag 

gjorde min facebookprofil, utan jag godkände så jag skulle få det klart någon 

gång.” 

 

 En del av föräldrarna nämner att de kanske borde veta mer angående avtalen, men att de inte 

orkat sätta sig in i dem. Det är lättare och tar inte lika lång tid att bara godkänna avtalen. En 

intervjuperson nämner dock att denne en gång läst igenom avtalen, men sedan glömt bort vad 

som stod.  
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5.3 Hur skyddad är användaren på facebook? 

Mer än hälften av föräldrar anser att användaren inte är särskilt skyddad på facebook och 

menar att information som publiceras blir till allmän egendom eftersom det visas offentligt på 

facebook, förutsatt att du inte gjort inställningar på din facebookprofil som förhindrar detta. 

På så vis kan den utnyttjas på ett sätt som frångår det egentliga syftet med publiceringen. 

 

”Jag tror inte man är skyddad alls. Allt som man lägger ut där kan andra utnyttja 

på ett sätt som de känner att de vill göra och som jag absolut inte vill att de ska 

göra. Hon lägger ut saker med en tanke, sen kommer det att utnyttjas i något helt 

annat.” 

 

Andra användare kan lätt komma åt information om en person, trots att de inte ingår i 

personens nätverk av vänner. På grund av detta anser de inte att användaren är skyddad på 

facebook, ”Man kan ju komma åt ganska mycket uppgifter även fast man inte är vänner.” De 

intervjupersoner som anser att användaren är ganska skyddad på facebook hänvisar till de 

inställningar du som medlem kan göra på din profil. Eftersom användaren själv kan välja 

vilka som ska ingå i nätverket av vänner samt göra andra säkerhetsinställningar känner dessa 

föräldrar att användaren är skyddad på facebook. En av intervjupersonerna har fått sitt konto 

kapat en gång, men känner sig trots detta ganska skyddad på facebook och tillägger att 

användaren väljer vem som har tillgång till profilen, ”jag godkänner aldrig någon jag inte har 

träffat”. De flesta av de intervjuade föräldrarna anser sig ha ganska bra insikt i de inställningar 

användaren kan göra med sin profil. Endast en av alla intervjupersoner berättar att just den 

kunskapen är obefintlig av den anledningen att personen inte varit inne och tittat på 

inställningarna. Denne har en användare på facebook, men är inte så aktiv och intresserad, 

därför har personen inte brytt sig om alla inställningar som går att göra. Nästan samtliga 

föräldrar är medvetna om att användaren kan ställa in vissa säkerhetsåtgärder på sin profil. 

Några nämner även att användaren kan blockera de personer den inte vill ska kunna besöka 

profilen eller kontakta dem på facebook. En intervjuperson berättar om en inställning 

angående bilderna som publiceras på facebook, vilken innebär bilden först måste granskas av 

den som ”taggats” i bilden för att sedan godkännas. 

 

”Om jag nu ”taggar” dig i en bild så kanske inte du vill vara med på bilden, då 

finns det en inställning som säger att bilden ska granskas innan den publiceras. 
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Om jag inte godkänner den, kommer inte ”taggen” ut. Bilden kommer dock 

fortfarande ut på deras sida.” 

 

Med ”taggas” menas att den som publicerar bilden kan ange ditt namn på bilden. När 

någon pekar på dig i bilden kommer ditt namn upp och personen har då möjlighet att gå 

in och ta del av din profil.  

 

5.4 Åldersgräns, kön och insikt 

Det råder en viss osäkerhet hos de flesta intervjuade föräldrar angående åldersgränsen på 

facebook. Tre av föräldrarna är säkra på att du måste vara minst tretton år för att få skapa ett 

konto. Detta har de läst sig till på internet, men är osäkra på om det var facebooks sida som 

gav dem den informationen eller om de hittat den någon annanstans på nätet. De övriga fem 

svarar allt från att de inte har någon aning till att de tror att åldersgränsen är arton år, ”Jag vet 

ju att man inte ska vara under 15 år, eller är det 13? Ja, min son är för ung i alla fall”. Frågan 

ställs angående vilken åldersgräns de själva skulle anse vara lämplig för ett medlemskap på 

facebook. Svaren är väldigt blandade. 

 

”Nja… svårt att säga tycker jag. Man får väl ändå tycka att det borde vara 

någonstans kring 12-13 år. Egentligen tycker jag inte att det skulle finnas något 

behov av det, men nu är ju inte verkligheten så.”  

 

Personen menar att det egentligen inte borde finnas något behov av någon åldersgräns, men 

att det förmodligen ändå behövs eftersom att världen och internet är full av lurande faror och 

menar att barn kanske inte tänker på vad de publicerar, vilket kan få konsekvenser. Personen 

hänvisar till de risker som förekommer på facebook, exempelvis mobbing och att det därför 

ändå kan vara lämpigt med en åldersgräns. En förälder tillhörande de liberala tycker inte att 

en åldersgräns är nödvändigt, men däremot att föräldrarna till barn som använder facebook 

ska veta hur sidan fungerar innan barnet får tillgång till det, ”en åldersgräns begränsar inte 

barnen att ha det, för alla har det redan”. Personen menar att det är lätt att skaffa ett konto på 

facebook även om personen är under den bestämda åldersgränsen och att barn vill vara med i 

det som är populärt just nu. Intervjupersonen tycker att detta är acceptabelt om det sker under 

uppsyn av föräldrarna och tillägger att barnen inte fick skaffa facebookkonton innan personen 

själv hade ett och visste hur det gick till. Svaren varierar sedan bland intervjupersonerna och 
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är allt från tio till sexton år. En intervjuperson anser att 10-11 år är en lämpig åldersgräns, 

förutsatt att föräldrarna har insikt i barnens användande. Personen menar att det är ett steg i 

utvecklingen och att barnen måste få ta del av den, men att facebook kanske borde ändra 

reglerna till att det är ett krav att föräldrarna har en insikt i användandet. Detta eftersom att 

intervjupersonen tycker att barn i 10-11 årsåldern är för unga för att kunna se alla risker på 

facebook, men ändå inte bör stoppas från att använda det på grund av att alla kompisar har 

profiler på facebook. Tre av föräldrarna anser att tretton år är en lämplig åldergräns, men även 

de under uppsikt av föräldrarna. De resonerar på liknande sätt som de föräldrar som tycker att 

10-11 år är en lämpig gräns. De anser att en 13- åring bör tillåtas använda facebook eftersom 

att alla vänner har det, men att ett barn som är 13 år inte är moget och behöver föräldrarnas 

insikt för att inte riskera att utsättas för, eller utsätta andra för otrevliga saker. Två föräldrar 

anser att åldersgränsen ska vara 15 år. De menar att en 15- åring bör vara klok nog att inte 

lägga ut vad som helst på facebook och kan på så sätt hantera facebook bättre än ett barn som 

är under 15 år. En intervjuperson anser att 16 eller 18 år är en bra gräns för att få göra en 

profil på facebook. Personen menar att ett avtal egentligen inte får skrivas under av en 

minderårig (därav 18- årsgränsen). 

 

”13 år tycker jag är för lågt, för man är myndig när man är 18. Jag tycker 16 år. 

Egentligen 18, för du undertecknar ett avtal vilket du inte får innan du är 18, men 

jag tror att det kan vara svårt att hålla en 18- årsgräns, så jag säger 16 år.” 

 

Intervjupersonen tillägger att en 16- åring fortfarande är ett barn, men förmodligen tillräckligt 

mogen för att kunna hantera facebook samt förstå vilka risker som kan förekomma på 

forumet. 

 

Tre av fyra föräldrar tillhörande den restriktiva kategorin i studien delar uppfattning om att de 

liberala föräldrarna inte har speciellt stor insikt i barnens användande. En menar att om 

föräldrarna hade haft koll på sina barn på nätet hade det inte förekommit så mycket mobbing 

där. En annan nämner att många föräldrar tillåter sina barn, oavsett ålder, att ha en profil på 

facebook, vilken denne ställer sig skeptisk till.   

 

”Jag tycker det är oansvarigt. För det är min uppgift som förälder. Jag har den 

rollen och jag ska ha det ansvaret. Bristerna ligger dels i att man som förälder inte 
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förstår riskerna eller tänker på riskerna, men sen tror jag också nonchalans”. ”Alla 

andra har ju det”. Grupptryck. Då är jag hellre en ”bad mum”.”   

 

Det verkar inte finnas någon koppling angående föräldrarnas oro och vilket könstillhörighet 

barnet har. Föräldrarna till de tre pojkarna är lika medvetna om riskerna och är lika oroliga 

som föräldrarna till de fem flickorna i studien. Jag ser heller ingen skillnad till 

förhållningssättet angående användandet av facebook mellan föräldrarna vars barn är av olika 

kön.   

 

5.5 Risker med facebook 

Åldern på barnen varierar, men majoriteten utgörs av barn i åldern elva år. Barnen tillhörande 

de liberala föräldrarna är mellan elva och sjutton år. Att alla andra har facebook är ett 

genomgående argument bland denna grupp av föräldrar och en del av dem menar att det är en 

naturlig och nödvändig del i deras liv. Det blir en naturlig del av deras liv på så sätt att 

facebook är ett steg i den teknologiska utvecklingen vilken många barn, även i skolan, 

använder sig av. Eftersom många barn använder internet och facebook, blir detta en naturlig 

plats för dem att interagera med andra, på så sätt kan facebook även ses som nödvändigt för 

barnen, ”Det är ju egentligen det att de har det allihop och att det är en naturlig del av deras 

liv och deras uppväxt. Det är deras sätt att kommunicera med varandra”. 

 

Nästan samtliga föräldrar bland de liberala uppger att de har tillgång till barnens 

inloggningsuppgifter till facebook samt att de regelbundet går in för att kontrollera att allt står 

rätt till. Detta för att skydda dem från eventuella risker, vilka samtliga föräldrar är överens om 

förekommer på ett socialt forum som facebook. Mobbing, näthat och pedofiler är de risker 

intervjupersonerna reflekterat mest över. Bland de intervjupersoner som själva har en 

facebookprofil ingår samtliga i barnens nätverk av vänner på facebook. Bland de restriktiva 

föräldrarna är det tyngsta argumentet att barnen är för unga för att hantera sociala medier. Tre 

av barnen till föräldrarna i denna grupp är elva år och ett barn är tolv år. Föräldrarna anser att 

barn i den åldern inte kan hantera sociala medier eftersom att de är unga, oskyldiga och ofta 

ganska godtrogna. Detta kan öppna upp risker, exempelvis i form av att en vuxen kan utnyttja 

barnens goda tro i syfte att trakassera barnet sexuellt. En vuxen människa kan lätt manipulera 

ett barn och få barnet att gå med på saker som ett barn inte ska gå med på.  
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”Hon är ett barn, hon har ingen aning om, hon har inget risktänk för det har inte 

barn. Viktor elva år i grannkommunen vill bli vän med dig och han gillar alla dina 

bilder från semesterresan i Turkiet, där du springer omkring i bikini. Viktor elva 

år från grannkommunen är inte Viktor elva, utan han heter Stefan och är 

tjugoåtta!” 

 

Alla intervjuade föräldrar är överens om att risker förekommer på facebook. En av dem, 

tillhörande de restriktiva föräldrarna, berättar att facebook ger förövarna en möjlighet att vara 

anonyma, vilket kan leda till att mobbingen blir lättare att utöva. En annan person tillhörande 

de liberala föräldrarna anser att mobbing och kränkningar på facebook blir lättare att utöva 

med tanke på att det inte sker ansikte mot ansikte, ”du ser inga reaktioner”. Samma person 

menar även att risker kan förekomma när användaren målar upp en bild av sig själv på 

facebook som inte stämmer överens med verkligheten samt att du som användare kan ha 

konflikter på facebook som du sedan inte behöver lösa, utan istället bara stänga av. Några 

intervjupersoner från båda referensgrupperna nämner en annan typ av risk, nämligen att 

barnet kan bli ”fast”, det vill säga att facebook upptar en större del av barnets vakna tid. En 

annan intervjuperson tillhörande de liberala föräldrarna berättar att barnet blivit utsatt för en 

som utgav sig att vara en person den inte var. Föräldern känner inga farhågor angående sitt 

barns användande i nuläget, dels för att barnet fick uppleva detta och blev skrämd och dels för 

att barnet inte längre är någon aktiv användare av facebook. Tre av fyra personer bland de 

liberala känner vissa farhågor angående deras barns användande av facebook och hänvisar till 

de tidigare nämnda riskerna. En av dem känner sig mest orolig över utvecklingen av spel med 

tillhörande chattfunktion. Dessa förekommer inte bara på facebook, utan även på andra 

internetsidor. Intervjupersonen menar att barnen lockas in i en fälla via spelen, då de upplever 

det roligt och spännande när någon pratar med dem via chattfunktionen. Spelen gör det även 

svårt för föräldrar att hålla koll på vad barnen pratar om och vilka de pratar med eftersom att 

spelen är lättillgängliga och finns på många olika ställen. 

 

”De är farliga de där spelen. Det har ju inte hänt något, men man har det i 

bakhuvudet. De har både ”paddor” och telefoner och då blir det ju mer personligt. 

De har med sig dem överallt. Det är lite för stort för att hinna med.”  

 

Med ”paddor” menar personen i-pads, surfplattor som bland annat gör det möjligt att gå in på 

internet för att exempelvis spela spel eller logga in på facebook.  
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Mer än hälften av samtliga intervjupersoner tar upprepade gånger upp mobiltelefoner och 

problem med dessa. Problemen de tar upp handlar om att barnen kommer åt både facebook 

och spel via sina mobiltelefoner och att det på grund av det kan bli svårt att som förälder 

hinna se allt de gör online. Telefonerna är något barnen alltid bär med sig och applikationer på 

telefonerna gör det möjligt för barnen att ladda hem spel med chattfunktion när de vill. Detta 

ses som riskabelt på grund av att möjligheten att kontrollera användandet begränsas eftersom 

föräldrarna inte kan vara närvarnade hela tiden.   

 

5.6 Skyddsåtgärder  

Tre av åtta föräldrar är överrens om att det bästa sättet att skydda sitt barn på facebook är att 

prata med barnet om de risker som förekommer. Att informera barnen om facebook och om 

riskerna med ett medlemskap är den bästa metoden för att få barnen att förstå hur farligt det 

kan vara, menar dem. En intervjuperson tillhörande de restriktiva anser att det är svårt att 

skydda barnen på facebook. Särskilt när det gäller nätmobbing och näthat.  

 

”Sen det här med nätmobbing, näthat, hur skyddar vi dem från det? Det gör vi 

inte! Det räcker med de här telefonerna där det ska skickas meddelanden från den 

ena till den andra. På facebook sitter man hemma efter skolan och fortsätter att bli 

retad, mobbad och ”taggad” i bilder, länkad eller någonting, det tycker jag är 

förjävligt! Vi gör våra barn en otjänst.”  

 

Personen menar att föräldrar som tillåter sina barn att använda facebook inte hinner med att 

skydda dem. Barn som har en profil på facebook och blir mobbade i det verkliga livet riskerar 

att bli fortsatt mobbade på facebook. I och med att barnen får tillgång till facebook, lämnar 

föräldrarna en värld full av risker öppen för dem som är svårt att skydda dem mot. Facebook 

gör det möjligt att på ett snabbt sätt sprida ut rykten om eller publicera bilder på offret. Även 

om användare kan blockera de som utövar mobbingen, kan de inte hindra att många redan sett 

det publicerade.  

En annan viktig sak som fem av åtta intervjupersoner tar upp i sammanhanget är att 

föräldrarna ska ha tillgång till barnens inloggningsuppgifter för att på så sätt hålla koll på vad 

de gör på nätet. Andra alternativ som presenteras är att själv lära sig om facebook och se till 

att hålla sig informerad, att ha en egen profil. På så sätt kan föräldrarna lättare sätta sig in i de 

risker som förekommer samt förstå hur det fungerar på facebook. En förälder tillhörande de 
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liberala föräldrarna nämner att föräldrar kan begränsa barnets användande genom att plocka 

bort datorer och telefoner för att på så sätt skydda barnet från risker på nätet. Intervjupersonen 

ser dock inte detta som en lösning, utan att det snarare skulle få en motsatt effekt och tillägger 

att det bästa är att prata med barnet samt att ha någon form av regler. De flesta av alla 

intervjuade föräldrar talar om en kombination mellan att ha tillgång till inloggningsuppgifter, 

att samtala med barnet om vilka risker som kan förekomma på nätet samt om hur barnet ska 

undvika riskerna.  

 

”Förklara riskerna, förklara att bilden som du tycker var jättegullig och la ut på 

dig själv i dagens outfit, för det har du sett ”Kissie” göra, kan användas på helt 

andra sätt än du trodde. Det är lite som det här fula gubben-pratet, gå inte fram till 

bilar.” 

 

5.7 Sammanfattning 

Majoriteten av de intervjuade föräldrarna är användare av facebook och verkar överlag ha 

relativt god kunskap om facebook. Facebook används till största del av föräldrarna till att ha 

kontakt med nära och kära. Mobiltelefonen är något som bidrar till ett regelbundet 

användande av facebook bland föräldrarna eftersom att det är lätt att logga in på internet via 

denna. De flesta föräldrarna anser att användare av facebook inte är särskilt skyddad och 

menar att det som publiceras på facebook blir offentligt och kan därmed utnyttjas till något 

annat än vad det egentliga syftet med publiceringen var. Det råder en viss osäkerhet bland 

föräldrarna angående kunskapen om avtalen och åldersgränsen på facebook, vilket verkar vara 

en fråga om bekvämlighet. De orkar inte läsa igenom hela avtalet och inte heller ta reda på 

vilken åldersgräns som råder, det lättare och tar mindre tid att bara godkänna allt.  

Angående risker med sociala medier som facebook är samtliga föräldrar överens om att det 

förekommer. Nätmobbing, trakasserier och pedofiler är några av de risker intervjupersonerna 

tar upp. Mobiltelefoner och spel med chattfunktion kan vara problematiskt. Barnen kan logga 

in på facebook via sina mobiltelefoner och spela spel där okända vuxna lätt kan kontakta dem. 

Föräldrarna är överens om att det bästa sättet att skydda barnet från risker på internet är att 

prata med barnet och informera om riskerna.  
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6. Diskussion/Analys 

 

Erving Goffmans teori om bakre och främre region kan kopplas till sociala medier, som 

facebook. Användaren loggar in på facebook och kliver då in i en främre, offentlig region. 

Genom uppdateringar om vad som händer i personens liv framträder han/hon inför en publik 

som i detta fall är de andra användarna. När personen sedan loggar ut från facebook, drar 

denne sig tillbaka till den bakre, privata regionen, där han/hon kan vara för sig själv och får 

tid att reflektera över vad som skett i den främre regionen, facebook. Detta gäller även när 

föräldrarna tillhörande de liberala loggar in på deras barns användare för att kontrollera så att 

allt står rätt till. De loggar in, ser vad som händer eller har hänt, sen drar de sig tillbaka till den 

bakre regionen och det är här de eventuellt diskuterar med sina barn om facebook samt 

informerar dem om riskerna. Det är tydligt hur dekorum (anständighetsnormer) kan appliceras 

på denna studie. Barn har inte samma konsekvenstänkande som vuxna och tänker därför 

kanske inte alltid på vad de publicerar på facebook. Vad de publicerar i den främre regionen 

kan ha betydelse för risknivån att utsättas för exempelvis mobbing. 

 

”Jag tror inte man är skyddad alls. Allt som man lägger ut där kan andra utnyttja 

på ett sätt som de känner att de vill göra och som jag absolut inte vill att de ska 

göra. Hon lägger ut saker med en tanke, sen kommer det att utnyttjas i något helt 

annat.” 

 

Citatet visar på att intervjupersonen är medveten om att publiceringar kan få konsekvenser 

och att det finns en viss oro för det, vilket stärker teorin om att dekorum 

(anständighetsnormerna) har en betydelse angående barnets risknivå på facebook. 

Enligt egna observationer sitter en del och bara väntar på att en viss person ska ”göra bort sig” 

genom att skriva något dumt, som utövaren sedan kan kommentera och använda emot den 

utsatte. En som kränker eller mobbar en annan på facebook följer inte heller normerna. 

Utövaren visar ingen respekt för den utsatte och bryr sig heller inte om vilka som ser 

gärningarna.  

 

Denna studie är en fråga om socialisation. I det tidiga stadiet i barnens liv utgör föräldrarna 

socialisationsagenterna och lär dem bland annat beteendemönster. I detta fall har 

socialisationsagenterna övergått till bland annat kompisar och media, de är inne i den 

sekundära socialisationen. Det är inte alltid lätt för föräldrarna att hänga med i teknologins 
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utveckling och i detta fall kan nog barnen lära föräldrarna mycket om internet och facebook. 

En del föräldrar känner nog att barnen kan mer än dem själva angående internet, men vill 

samtidigt inte hindra dem att följa med i utvecklingen, därför är det lätt att lämna över 

ansvaret till barnet. Där kan det bli farligt. Även om barnen har större kunskap än föräldrarna 

angående internet och facebook, betyder det inte att de innehar kunskapen att sköta det på ett 

bra och ansvarsfullt sätt. De är trots allt barn som förmodligen inte har samma ”risktänk” som 

vuxna, vilket en av intervjupersonerna uttryckte; 

 

”Hon är ett barn, hon har ingen aning om, hon har inget risktänk för det har inte 

barn. Viktor elva år i grannkommunen vill bli vän med dig och han gillar alla dina 

bilder från semesterresan i Turkiet, där du springer omkring i bikini. Viktor elva 

år från grannkommunen är inte Viktor elva, utan han heter Stefan och är 

tjugoåtta!” 

 

De är inte tillräckligt mogna för att förstå de risker som förekommer på facebook. Det kan för 

dem verka oskyldigt att en vuxen kontaktar dem och frågar saker, exempelvis angående deras 

intressen. Ett barn berättar gärna om sina intressen och har nog ofta inte en tanke på att denna 

vuxna människa kanske vill dem illa. Barn är ofta impulsiva, vilket kan resultera i att de 

publicerar olämpliga saker på facebook utan någon vidare eftertanke.   

 

Det finns olika förhållningssätt bland föräldrarna angående barns användning av facebook. Ur 

ett perspektiv skulle de liberala föräldrarna kunna utgöra den grupp av föräldrar som tillåter 

barnen att göra saker som inte är lämpliga med hänsyn till barnets ålder. De restriktiva 

föräldrarna skulle då utgöra den grupp som ser faror överallt och därmed blir 

överbeskyddande. Jag bedömer dock inte att intervjupersonerna i min studie tillhör någon av 

dessa extrema typer av föräldrar som boken tar upp, snarare de mest vanliga som är medvetna 

om riskerna och gör sitt bästa för att undvika dem. Trots att föräldrarna tillhörande de 

restriktiva inte tillåter barnen att använda facebook, är detta inte ett extremt förhållningssätt. 

Det är medvetna om de förekommande riskerna på facebook och detta är helt enkelt deras sätt 

att skydda barnet från de faror som lurar på facebook, vilket inte behöver innebära att de är 

hysteriska och ser faror överallt. De liberala föräldrarna i studien tillåter barnen att använda 

facebook, men är inte så godtrogna att de inte tror att risker förekommer på sociala medier. 

Snarare försöker de hålla sig informerade och vara vaksamma för att förhindra att barnet ska 

utsättas, eller utsätta andra, för exempelvis mobbing.   
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6.1 Medvetenhet bland föräldrarna 

Den första frågeställningen i studien handlar om hur medvetna föräldrarna är om de risker 

deras barn kan utsättas för på en sida som facebook. Samtliga föräldrar i studien tar upp 

förekommande risker på facebook, vilket visar att båda referensgrupperna är väl medvetna om 

riskerna. Detta liknar Ktoridou, Eteokleous och Zahariadous studie där alla föräldrar kände en 

viss oro angående farorna på internet. De verkar dock inte finnas någon likhet i att oerfarna 

användare känner större oro än andra. Intressant är att några av de liberala föräldrarna tar upp 

risker barn kan utsättas för, men trots det är de inte oroliga för att riskerna ska drabba just 

deras barn. Detta kanske tyder på en av missuppfattningarna som Strasburger (Schurgin 

O´Keeffe, 2011 s.41-42) presenterar, vilken innebär att föräldrar inte tror att deras barn 

riskerar att bli utsatta i samma utsträckning som andras barn. Detta kan vara problematiskt då 

föräldrarna kanske inte märker att deras barn påverkas av sociala medier i lika stor 

utsträckning som andras, vilket de gör. Alla barn som har tillgång till facebook riskerar att bli 

utsatta för risker på florerar på facebook och det är viktigt att alla föräldrar är medvetna om 

det.   

 

Utifrån resultatet är det svårt att säga om föräldrarnas tillåtelse/icke tillåtelse till användning 

av facebook är en fråga om kunskap eller om värderingar. Jag skulle säga att det är en 

kombination av dessa. Föräldrarna tillhörande de liberala anser det lämpligt att tillåta barnen 

använda facebook eftersom att alla andra barn har det och ser facebook som ett nödvändigt 

steg i utvecklingen. De flesta i samma grupp ser till att ha bra insikt i barnens användande 

genom att ha tillgång till deras inloggningsuppgifter för att regelbundet kunna kontrollera 

användningen. De är medvetna om att det förekommer risker på facebook och vill därför ha så 

bra insikt som möjligt i barnens användande. Föräldrarna som tillhör de restriktiva anser alla 

att deras barn är för unga för att använda facebook. Detta ser jag som två olika metoder att 

skydda barnen från risker på internet.   

Samtliga föräldrar tar upp åtgärder som kan vidtas för att skydda barnen på facebook. De 

flesta tycker att föräldrarna ska samtala med barnen och informera dem om de risker som 

finns, vilket även var fallet i Ktoridou, Eteokleous och Zahariadous studie (Ktoridou, 

Eteokleous & Zahariadou, 2012 s.139). Jag anser att det är en bra inställning och förmodligen 

det bästa och det mest effektiva sättet att göra barnen medvetna om vad som förekommer på 

sociala medier.     
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Kunskapen angående avtalet användaren godkänner i samband med ett medlemskap i 

facebook är överlag låg bland föräldrarna, vilket jag finner mycket intressant. Hade jag tillhört 

de liberala föräldrarna skulle jag vara noga med att ta reda på vad som egentligen gäller innan 

jag tillät mitt barn göra en användare på facebook. Två av de liberala föräldrarna nämner att 

de inte läst igenom avtalet, vilket jag ifrågasätter lite eftersom att deras barn har konton på 

facebook. Vill man inte som förälder veta vad som gäller då? Jag har förståelse för att de 

kanske inte orkar läsa hela avtalet, då det är ganska mycket, men att ha en god överblick är 

nog inte helt fel.  

 

Facebook är en produkt av den teknologiska utvecklingen och därmed även en bidragande 

orsak till det Ulrich Beck kallar för det globala risksamhället. I samband med sociala medier 

uppkommer nya risker som människan måste förhålla sig till och hantera. Beck menar att 

individen själv avgör vilken risknivå han/hon är villig att acceptera. Jag drar genast paralleller 

till internet med dess risker. Gör du användare på facebook, är risken också större att utsättas 

för de faror som florerar där. Facebook är ett globalt forum med miljarder användare och 

därmed inte bara en social mötesplats för individen, utan även en riskzon. Liksom det finns 

brottslingar i det verkliga livet, finns det brottslingar på internet och som användare på 

facebook riskerar du att utsättas för dessa. Internet öppnar upp en hel värld och kan bidra till 

många fällor, särskilt för ett barn. Exempelvis finns det pedofiler som använder sig av internet 

för att lättare få kontakt med barn. Facebook ger pedofiler en möjlighet att kontakta barn samt 

ta del av bilder på barn.          

 

6.2 Föräldraskap  

De olika kraven som ställs på föräldraskapet kan vara svårhanterligt. Kraven kolliderar med 

varande och det gäller att prioritera och att kompromissa. Barnen ställer krav i form av 

önskningar och behov, men dessa önskningar kanske inte är det bästa för barnet och där 

kommer kravet på föräldern in. Det finns krav på att föräldrarna har ansvar för det 

minderåriga barnets hälsa, vilket i detta fall handlar om att undvika att barnet utsätts för risker 

på facebook. Föräldrarna vill göra ”det rätta”, men hamnar här i ett dilemma. De måste 

prioritera bland dessa krav. Ska de tillgodose barnets önskningar, eller ska de bortse från dem 

för att kunna skydda barnet så bra som möjligt?   

Att som förälder vilja skydda sina barn och samtidigt låta dem följa med i utvecklingen är 

förmodligen ingen lätt uppgift. Eftersom facebook är ett populärt forum för människor i alla 
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åldrar, är det många barn som använder sig av det. Att förhindra barnen från att göra det 

många andra barn får göra är en prioritering av de olika kraven. I denna studie har föräldrarna 

tillhörande de restriktiva valt att prioritera säkerheten före barnens önskningar. Föräldrar har 

ett ansvar för barn under 18 år och det är deras skyldighet att vaka över barnens hälsa och på 

bästa sätt skydda dem från risker i den verkliga världen och på internet. De flesta föräldrar vill 

göra det bästa för sina barn och i detta fall har föräldrarna tillhörande den restriktiva gruppen 

och föräldrarna tillhörande de liberala olika synsätt på vad som är bäst för barnen. De liberala 

vill att barnet ska få göra det alla andra barn gör, kanske för att de inte ska hamna i 

utanförskap. För att tillgodose barnens vilja och samtidigt skydda dem från risker har 

föräldrarna tillgång till barnens användaruppgifter på internet, vilket är en kompromiss av de 

olika kraven.  

 

6.3 Slutsatser 

Slutsatserna av denna studie är att samtliga intervjuade föräldrar innehar god kunskap 

angående de risker som kan medfölja ett medlemskap i facebook, men har olika värderingar 

angående regler om användning. Det finns inga olikheter mellan referensgrupperna angående 

medvetenheten om riskerna, skillnaden är arr de använder olika metoder för att undvika dem. 

En del väljer att stänga ute sina barn från facebook och därmed även för riskerna och en del 

väljer att tillåta barnen använda sociala medier trots riskerna, men under uppsikt av 

föräldrarna.  

 

Det är svårt att ta ställning till vilken åldersgräns som egentligen vore lämplig för ett 

medlemskap på facebook. Jag anser att barn i tio- elvaårsåldern är för unga för att vistas på 

sociala medier, samtidigt går utvecklingen framåt och nu är det internet som gäller för barn 

och ungdomar. Frågan är om det verkligen är nyttigt att stänga ute dem från utvecklingen? En 

annan fråga är om vi verkligen kan skydda barnen på en plats som facebook? Som många 

intervjupersoner nämner så är ett sätt att ha tillgång till barnens inloggningsuppgifter. På så 

sätt kan föräldrar gå in och kolla vad som händer för stunden eller vad som har hänt tidigare, 

men så fort de loggar ut kan det exempelvis läggas upp bilder på barnet som blir till offentlig 

beskådning tills någon loggar in igen och tar bort dem.  

 

Föräldrarna tillhörande de liberala gör sitt bästa för att ha en bra insikt i barnens användande 

och för att undvika att barnet utsätts för risker på nätet. Faktum är att för en full insikt och 
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kontroll i barnets användande måste föräldern vara inne på facebook hela tiden. Intressant är 

att de två som inte är användare av facebook tillhör de liberala föräldrarna. Även om de har 

tillgång till barnens inloggningsuppgifter skulle det förenkla saken om de själva hade ett 

konto på facebook. Personligen har jag en användare på facebook, dock inga barn som måste 

kontrolleras. Enligt egna erfarenheter behöver användaren inte leta länge för att upptäcka en 

mobbingsituation, vilket är mycket skrämmande. De liberala föräldrarna som inte har någon 

användare på facebook, bör skaffa det omgående för att få en så bra inblick i facebook som 

möjligt.  

 

Det finns en åldersgräns på facebook som är tretton år. Personligen anser jag att föräldrar ska 

ta reda på den åldersgränsen innan de tillåter barnet att göra en facebookanvändare samt att de 

sedan ska följa den bestämda gränsen. Det finns en anledning till åldersgränsen och jag tycker 

att den bör respekteras. Barn i en viss ålder har inte samma tankegångar som en vuxen 

angående risker, kan inte se faror och många av dem vet förmodligen inte vad ordet pedofil 

innebär. Det är inte svårt för en vuxen människa att utnyttja, lura eller ofreda ett barn på 

internet, särskilt inte under dold identitet. Oavsett om du har en användare på facebook eller 

inte kan vem som helst lägga ut bilder på dig eller skriva om dig, men risker för pedofiler och 

liknande faror på internet är naturligtvis inte lika stor om barnet inte alls får använda 

facebook. Inlägg och bilder går att radera, så föräldrarna kan aldrig vara säkra på att de ser 

och kan kontrollerar allt som sker på facebook.  

 

En av de farhågor föräldrarna tar upp är att deras barn ska bli fast i facebook, det vill säga att 

det kommer att ta upp större delen av deras lediga tid. Det blir ett beroende som kan 

brukas/missbrukas både hemifrån men även via mobiltelefonerna, vilket gör att barnet 

kommer åt facebook när som helst och var som helst, förutsatt att de har en telefon med den 

funktionen. Jag tror att det ligger mycket i det. Utifrån information samt egna observationer 

har jag konstaterat att facebook är ett måste för många och har på ett sätt ersatt det vanliga 

sociala umgänget. Istället för att ringa sina vänner och bekanta, skriver vi till dem på 

facebook. Istället för att visa sina vänner bilderna från utlandsresan lägger vi ut dem på 

facebook, då kan alla se dem så slipper vi ta kontakt med vännerna en och en. Många vuxna 

människor verkar beroende av facebook, så risken för att ett barn ska bli det är förmodligen 

inte obefintlig.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Referensgrupp 1: Föräldrar vars barn är användare av facebook 

 

Del I: Allmänt om facebook 

 
1. Vad vet du om facebook? 

2. Har du själv en profil på facebook? Om ja, i vilket syfte? 

3. Vad vet du om de avtal medlemmen accepterar i samband med ett medlemskap? 

4. Hur skyddad anser du att användaren är på facebook?  

5. Vad vet du om de inställningar användaren kan göra angående profilen på facebook? 

6. Vad vet du om åldersgräns på facebook? 

7. Vilken åldergräns anser du är lämplig för ett medlemskap?  

 

Del II: Barnet 

 
1. Hur gammalt är barnet? 

2. Av vilken anledning tillåter du ditt barn att använda facebook? Vad tycker du om det?  

3. Vilken insikt har du i ditt/dina barns profil på facebook? Är ni ”vänner”? 

4. Finns det några risker angående ditt barns användande av facebook? Om ja, vilka? 

5. Känner du några farhågor kring just ditt barns användande av facebook? Om ja, vilka? 

6. På vilket sätt kan du skydda ditt barn på facebook? 

 

Referensgrupp 2: Föräldrar vars barn inte tillåts använda facebook 

 

Del I: Allmänt om facebook 

 
1. Vad vet du om facebook?  

2. Har du själv en profil på facebook? Om ja, i vilket syfte? 

3. Vad vet du om de avtal medlemmen accepterar i samband med ett medlemskap? 

4. Hur skyddad anser du att användaren är på facebook?  

5. Vad vet du om de inställningar användaren kan göra angående profilen på facebook? 

6. Vad vet du om åldersgräns på facebook? 

7. Vilken åldergräns anser du är lämplig för ett medlemskap? 

 

Del II: Barnet 

 
1. Hur gammalt är barnet?  

2. Av vilken anledning tillåter du inte ditt barn att använda facebook? 

3. Vilka eventuella risker anser du kan medfölja ett medlemskap på facebook? 
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4. Vad anser du om att många barn/ungdomar under arton år tillåts göra en användare på 

facebook? 

5. Hur stor insikt tror du att föräldrar, vars barn har en användare, har i barnets 

användande av facebook?  

6. På vilket sätt tror du föräldrar kan skydda sina barn på facebook? 

 


