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Ett försök att öka medvetenheten hos en grupp

flickor i tonåren kring risker med Internet
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Förord 
 
Härmed vill jag rikta ett stort tack till de fantastiska försökspersonerna utan vilka detta aldrig 
hade gått genomföra. Jag vill även tacka mina vänner, som både inspirerat och kommit med 
konstruktiv kritik samt min vetenskapliga handledare Gunnel Lidström-Öhman för sin 
uppmuntran, sitt stöd och sina goda råd. Inte heller vill jag låta hjälpen från opponenterna, 
Carola Karlsson och Ann Lundqvist, gå obemärkt förbi. Deras konstruktiva kritik har varit av 
stor vikt för mig. Väl mött på webben! 
 
Skellefteå maj 2003 
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                    Terés Hedström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Jag hade främst en förhoppning med detta arbete och det var att försöka öka medvetenheten 
hos en grupp tonårsflickor kring risker med Internet. Dessa flickor, 15 till antalet, var mellan 
13 och 14 år. Med risker menar jag allt sådant som kan skada en människa psykiskt, fysiskt 
eller emotionellt. Vi arbetade med olika uppgifter såsom gruppdiskussioner och olika 
värderingsövningar. Till min glädje fann jag att de flesta i försöksgruppen var rätt upplysta i 
detta ämne och framförallt intresserade. Dock kunde jag efter utvecklingsarbetets slut utläsa 
att det hos några ändå skett en viss ökad medvetenhet om olika risker. Resultatet av 
undersökningen baseras på en inledande enkät, som flickorna fick svara på, samt 
intervjufrågor i slutskedet av praktiken. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
I denna nätets tidsålder, jag vill nog kalla den så, känns det mycket aktuellt att få göra ett 
arbete som berör Internetanvändande. Eftersom jag i min yrkesroll som pedagog kommer att 
arbeta med inriktning mot ungdomar, väljer jag härmed att studera vad det finns för risker 
med Internetanvändande. Mitt mål är att försöka medvetandegöra en grupp ungdomar om ett 
antal risker i ett utvecklingsarbete. Jag har valt några ämnen som florerar på nätet och riskerna 
med dessa. Något jag anser är väldigt fascinerande med Internet, är hur fantastiskt många 
människor, som faktiskt möts där. Människor med olika bakgrund, kultur, värderingar, moral 
o.s.v. Ett stort problem med detta är att alla dessa människor inte har rent mjöl i påsen. Här 
kan, som grupp, nämnas pedofiler, bara för att ta ett exempel. Det går vara väldigt anonym 
bakom en dataskärm och det vi inte kan se kan vi inte heller ha kontroll över. Jag ser med 
förfäran på hur lätt det är att beställa hem droger i alla former och typer, vapen av alla slag 
och ritningar till bomber och liknande. Det som skrämmer mig ännu mer är tanken på alla de 
ungdomar, som kanske av ren nyfikenhet beställer dessa varor. Jag tycker det är intressant hur 
vi faktiskt kan välja vem vi vill vara och vad vi gör på Internet. Övergripande för hela arbetet 
är väl egentligen, att man inte helt kan lita på okända. Även om jag tror det finns något gott i 
alla människor kommer det alltid att finnas girighet av olika slag. Girighet som frestar oss att 
utföra omoraliska handlingar. 
 
I mina studier har jag kommit i kontakt med Castells (2000), som forskat kring Internet i olika 
sammanhang. Castells tar bland annat upp risken med att Internetanvändning faktiskt kan öka 
ensamhet, främlingskap och även depressioner. Han tar även upp forskaren Wellmans 
empiriska forskning, som visat att gemenskaper på nätet inte alls behöver sättas i relation till 
fysiska gemenskaper. Wellman menar att vi på nätet kan välja att bygga och utveckla ”svaga” 
band med främlingar och så fort det inte passar oss kan vi klicka bort denna förbindelse. För 
evigt om vi så önskar.  
 
Dunkels (2002) påvisar att ingen äger Internet och att det därför egentligen inte finns något 
som säger vilka som får lägga ut information där eller inte. Castells (2002) talar om, att 
spridningen av Internet till samhället främst utfördes av kommersiella företagare. Därför, 
menar han, har också Internet i mångt och mycket formats kring kommersiella tillämpningar. 
Det är också i detta våra ungdomar ska surfa runt. Castells fortsätter;  
 

Tonåringar är ju personer i färd med att upptäcka sin identitet, som experimenterar 
med den och kommer fram till vilka de egentligen är eller skulle vilja vara, och de 
utgör därmed ett fascinerande forskningsområde för förståelsen av 
identitetskonstruktion och identitetsexperiment. (s.127) 

 
Kanske är det just detta som får mig att vilja genomföra detta arbete. I Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, och fritidshemmet, Lpo94 (Utbildningsdeparte-
mentet 1994) hittade jag detta att anknyta till: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet (s.7)…Skolan skall 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (s.7)…Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (s.9) 



 2

 
Det finns något på nätet för alla smaker och det ligger aldrig mer än några knapptryckningar 
bort. Bard och Söderqvist (2000) skriver följande:  
 

Internet utgör något helt nytt i historien: ett medium där snart sagt vem som helst, 
efter en förhållandevis liten investering i teknisk utrustning, med några enkla 
handgrepp kan vara både producent och konsument av text, bild och ljud. I det 
avseendet går det inte att tänka sig något mer demokratiskt; på nätet är vi alla 
författare och förläggare och producenter, vår yttrandefrihet är så gott som total 
och vår potentiella publik är obegränsad. Oceaner av alla upptänkliga sorters 
information finns att tillgå med bara några knapptryckningar. Tillväxten för detta 
nya medium har varit exempellös. (s.23) 

 
Leth och Thurén (2000) tycker man kan säga att Internet är för alla lika. Allt ryms där ifrån 
nyttig och viktig information till ren smörja. Du kommer med några knapptryckningar åt vad 
du vill. Det går fort och det går lätt. Hamrin (2001) skriver följande: 
 

Vi skriver brev oftare numera, det är ju så enkelt och snabbt. Vi bestämmer möten, 
skickar dokument, skaffar information och tar beslut på nolltid. Vi köper tjänster 
och produkter, chattar, spelar, diskuterar på nätet. Sökmotorerna går varma, 
förkortningar som PDF, SMS och URL har blivit självklarheter i vår begreppsvärld. 
(s.14) 
 

Leth och Thurén (2000) ger oss denna bild: 
 
Internet är en ansamling av information från regeringar, myndigheter, 
organisationer, akademiska institutioner, privatpersoner, små företag, stora företag, 
nyhetsmedier, extremgrupper, aktivister, entusiaster, charlataner och hedersmän. 
(s.12) 

 
Tonårstiden 
 
Hwang & Nilsson (1995) skriver om tonårstiden som en tid av omvälvande slitningar, 
känslor i obalans och prövningar för psyket. De menar att ungdomar söker manövrera sin 
snabba kroppsliga utveckling och sina svårigheter med identiteten. De slits mellan att vara 
ungdomar, vuxna och ibland barn. Hwang & Nilsson anser också att tonåringar kan ha svårt 
att tänka rationellt om sina direkta erfarenheter och att de i sociala situationer har en tendens 
att uppfatta sig själva som mycket viktigare än de egentligen är. En tanke ungdomarna kan 
besitta, är att ingen någonsin tidigare haft de erfarenheter och emotioner de nu besitter. Det 
Hwang & Nilsson anser, är att flickor har lite svårare att handskas med sina negativa känslor 
än vad pojkarna har och att det för flickorna är viktigare med ett känslomässigt engagemang.  
 
Risker med Internet 
 
Johansson (2000) säger: 

 
Ett kännetecken på moralisk panik är att det sker en polarisering där någon/något 
utses till ”djävul” medan andra framställs som offer. Under en period på 1980-talet 
var videotittande nästan synonymt med att se på Motorsågsmassakern och under 
andra halvan av 1990-talet är det inte ovanligt att Internet framställs som en arena 
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för fyra operatörer: narkotikaförsäljare, nazister, bombtillverkare och pedofiler. 
(s.175) 

 
Känslor 
 
Det kan vara lätt att bli sårad i relationer på nätet och det är ingen tvekan om att det är en plats 
där ungdomar kan bli utnyttjade eller psykiskt skadade av andra ungdomar eller vuxna. Detta 
menar Turkle (1995). Han menar att det är lika lätt där att bli kär som någon annan stans. 
Kanske i vissa fall lättare, då personen kan lägga till sig karaktärer som just passar mail- eller 
chatkamraten. Johansson (2000) anser, att vi kan välja att vara anonyma samtidigt som vi kan 
vara intima. Turkle fortsätter, att samtidigt som vi kan skaffa nya kompisar, starta nya 
relationer och umgås med andra människor på nätet, är det inte allt som leder till bra saker. En 
person du mailar eller chattar med, kanske inte alls är den han/hon utger sig för att vara. Det 
kan vara en kvinna som utger sig för att vara en man eller tvärtom. Personen kan ljuga om sin 
ålder, sitt utseende, sin livssituation eller helt fiktivt ha hittat på alla karaktärer, intressen 
o.s.v. Du kanske tror du chattar med en person, men i själva verket är det ett helt gäng på 
andra sidan. Han menar också att det inte är ovanligt att människor helt litar till chatkamratens 
ord. Sexuella relationer över nätet, avslöjanden om ens innersta tankar och känslor, utlämning 
av adress och telefonnummer o.s.v. är inte alls främmande för en del. När det sedan uppdagas 
att den ena parten undanhållit detaljer, ljugit eller manipulerat, kan det leda till väldiga 
problem hos mottagaren. Det kan även vara så, att två människor stämmer möte. Detta kan 
leda till total besvikelse, som Turkle skriver. Han tar upp några olika nätrelationer. Ett 
exempel handlar om en kille och en tjej som startade en relation i ett program på nätet. Hon 
skapade en planet i programmet med ett hus till henne och honom med gemensamt sovrum. 
Efter en tid färdades killen över hela USA för att träffa tjejen. Hon ville nu flytta ihop i 
verkligheten... 
 

Jag menar, hon var en fantastisk person över datorn. Vi kom mycket bra överens. 
Och sedan åkte jag och hälsade på henne. Och då, jag vet inte. För varje dag kände 
jag allt mindre för henne. Och jag tänkte allt mer på min mamma. Jag är så osäker 
på vad jag egentligen håller på med här på universitetet. Jag ville inte att någon 
bara skulle flytta in hos mig i New Jersey. Det var vad hon pratade om. Allt gick för 
fort. (s.253) 

 
Turkle fortsätter, att vi på nätet kan växla mellan många jag och välja vem vi vill vara för 
dagen. Detta kan vara en befrielse för många. Deras livssituation i det ”verkliga livet” kanske 
inte är tillfredsställande på ett eller annat sätt. På andra sidan kanske någon då sitter och tolkar 
precis vad den vill och bildar den verklighet den önskar. En fantasi blir till verklighet. Han 
skriver att vi gärna vill tro att Internet ska ersätta eller kompensera samspelet ansikte mot 
ansikte när vi söker efter enkla svar. Det han menar är att detta kan förvränga hur vi upplever 
verkligheten och att konstgjorde och onaturliga saker känns verkliga. 
 
Pedofili, pornografi och annat som rör sex 
 
Hamrin (2001) skriver: 
 

Det slutade med våldtäkt och tre och ett halvt års fängelse. På hemsidan skrev den 
24-årige mannen att han fanns på nätet nästan dygnet runt. Han ägnade också all 
sin lediga tid till att leta efter unga tjejer på Internet. Första nappet var en 12-årig 
flicka som tyckte han verkade trevlig. De chattade och skickade mail tills de en dag 
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träffades. Flickan överfölls och bakbands. Mannen slet av henne byxorna och 
fullbordade ett samlag. Han skulle döda henne om hon sa något. Tre månader 
senare hände samma sak med en 14-årig flicka. 

 
Cybersex skapar ett nytt slags beroende som är starkare än något annat sexmissbruk 
eftersom allt går att hitta på Internet, oavsett sexuell inriktning. Dessutom behöver 
ingen få veta något, vare sig familjen där hemma eller alla okända där ute i 
cyberspace. 
 

Hamrin påstår följande om en engelsk undersökning; mer än en av tio tillfrågade av 11.000 
flickor har gått med på att träffa en person de chattat med. Castells (2000) tar upp, att största 
delen av den ökade exploateringen av pornografi (inklusive barn- och ungdomspornografi) 
beror på dagens teknik. Internet har öppnat vägar för detta. Han visar också på hur svårt detta 
är att övervaka. Ett exempel han tar upp vittnar om hur en inspärrad pedofil lyckats sköta 
datoriserade informationssystem direkt från fängelset. 
 
Dunkels (2002) berättar att det har skett att pedofiler lyckats kontakta barn och tonåringar 
t.ex. genom att chatta. Den vuxne kan t.ex. utge sig för att vara i samma ålder som 
barnet/tonåringen och så småningom lyckas stämma träff med denne/denna.  
 
Propaganda och droger 
 
Dunkels (2000) skriver att många extremistiska organisationer har egna hemsidor. Dessa kan, 
med enkla knep, locka till sig besökare på gott och ont. T.ex. genom att ha en adress, som till 
största del liknar en annan, kanske känd adress. Dessa sidor är oftast partiska i sin 
information, menar hon, och vinklar saker till sin fördel. Detta kan därför vara en fälla för 
t.ex. ungdomar. Man kan även finna många sidor som gör propaganda för att legalisera droger 
o.dyl. Det går beställa i princip vilka droger som helst, inklusive dopningspreparat, på nätet 
och man kan t.o.m. få det hemskickat med posten. Ett annat exempel är, att det inte heller är 
svårt att söka upp sidor som utförligt beskriver tillverkning av bomber. Hon låter oss också se, 
att det går beställa delar för tillverkning hemma direkt på webben.  
 
Ditt lösenord är ditt 
 
Dunkels (2002) fortsätter med att vi Internetanvändare ofta har ett eller flera användarkonton 
och det kan vara till olika mailadresser, på spelsidor, för att beställa varor etc. På hennes 
hemsida (2002) skriver hon, att det kan vara klokt att hålla sitt eller sina lösenord hemligt för 
andra. Största risken med att någon kommer över ens lösenord, är nämligen att de då kan 
använda sig av användarkontot och utföra olagliga, oetiska eller på annat sätt icke önskvärda 
saker. 
 
Lurendrejeri 
 
Ibland kan det kosta pengar att göra vissa saker på nätet menar Dunkels (2000). Som exempel 
ger hon att spela på vissa casinon eller andra spel. Oftast står det att det kostar, men det 
händer att man kan åka på att betala något som man inte alls har vetskap om. Det kan handla 
om att någon har kopierat ditt telefonnummer som modemet ringer ifrån och sedan använda 
sig av det för att lägga på extra på din telefonräkning. De sidor som satsar på betalning på 
webben är ofta sex-, tävlings- och spådomssidor menar hon. På www.ftc.gov (Federal Trade 
Commission 2003) kan jag utläsa de tio vanligaste bluffarna på nätet år 2002. Dessa var; 



 5

 
• Internetauktioner  
Du har betalat för en vara, men när den kommer, om den kommer, är den inte alls värd 
det du gett eller så är den i sämre skick än utlovat 

 
• It-abonnemang  
Du luras att skriva under ett It-abonnemang för lång tid, som kostar en massa pengar om 
du vill bryta det i förtid. 

 
• Extrakostnader för abonnemang  
Du debiteras för tilläggstjänster du ej bett om att få. 

 
• Resor och semester  
Företag ljuger om kvalitén på sina resepaket eller överraskar med dolda kostnader. 

 
• Investeringar  
Du förlorar pengar när du använder tjänster som sägs kunna förutsäga marknaden. 

 
• Uppkoppling via utlandet 
Du laddar ner ett program för att kunna se pornografi. När modemet kopplar upp, gör 
programmet att du ansluter via ett telefonnummer i utlandet till stora kostnader. 

 
• kreditkort 
Du erbjuds se porrbilder gratis – bara du avslöjar ditt kreditkortsnummer för att bevisa att 
du är över 18år. Senare debiteras du för tjänsterna. 

 
• Pyramidspel 
Du lovas tjäna pengar på varor eller tjänster och om du rekryterar ytterligare personer. 

 
• Affärsmöjligheter 
Du luras att investera i affärsprojekt som saknar verklig substans. 

 
• Hälsoprodukter och tjänster 
Sidorna säger sig kunna bota allvarliga sjukdomar och liknande. De ligger sällan under 
vanliga kanaler. 

 
Sammanfattning 
 
Detta arbete behandlar risker med Internet utifrån följande inriktningar; att våra känslor kan 
påverkas negativt då vi kan bli sårade i relationer på nätet, sådant som rör sex t.ex. pedofili 
och pornografi, att det finns sidor på nätet som propagerar för olika saker och sidor som 
säljer olagliga varor, att det lönar sig vara rädd om sitt lösenord samt att nätet rymmer 
människor som sysslar med lurendrejeri. Målet är att upplysa en grupp flickor i tonåren om 
dessa risker och öka deras förståelse. Jag har i mitt arbete bl.a. tagit del av Castells (2000) 
och Wellmans (1997) forskning. De tar i sina rapporter upp en del risker med Internet. T.ex. 
att relationer på nätet inte är samma sak som fysiska, ”verkliga” relationer. Turkle (1995) 
skriver bl.a. att vi tror att Internet ska ge oss enkla lösningar utan att vi behöver träffas 
ansikte mot ansikte. Hwang och Nilsson (1995) menar att tonåringar slits mellan att vara 
ungdomar, vuxna och ibland även barn. Hwang & Nilsson skriver också att de kan ha svårt 
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att tänka rationellt och att flickor har lite svårare att handskas med sina negativa känslor än 
vad pojkarna har. Fortsättningsvis menar de även att det för flickorna är viktigare med ett 
känslomässigt engagemang.  
 
Syfte 
 
Ett försök att öka medvetenheten hos en grupp flickor i tonåren kring risker med Internet 
 
Metod 
 
Mitt mål var att kunna få fram mätbara resultat i utvecklingsarbetet och för detta använde jag 
mig av ett enkätformulär vid första tillfället och en enskild intervju i slutskedet av 
utvecklingsarbetet. Detta för att, om möjligt, kunna utläsa en utveckling. Enkäten innehöll 
klara svar att kryssa för och ringa in, men en fråga hade med ett öppet svarsalternativ. 
Intervjuerna var personliga med samma frågor för alla. Frågorna till enkäten baserades på 
vilka svar de angivit i enkäten, samt relevansen till mitt syfte med arbetet, nämligen att se om 
flickorna fått en ökad förståelse för risker med Internet. Enkäten ville jag  skulle ge ett 
utgångsläge för diskussion vilket det också gjorde. Enligt Ejvegård (2003) är intervjuer 
och/eller enkäter bra att använda sig av i forskningssammanhang när man vill veta vad 
människor tycker, har för åsikter, uppfattningar, kunskaper o.s.v. Trost (2001) skriver om 
enkäter, att man brukar tala om dem som ett mätinstrument. Ett instrument man använder för 
att mäta människors beteende, åsikter och känslor. Om intervju som metod skriver Patel 
(1998), att man genom den skaffar en djupare kunskap inom området, än t.ex. med en enkät.  
 

Försökspersoner 
 
Försökspersonerna i denna studie var en grupp tonårsflickor i åldern 13-14 år. Val av grupp 
berodde främst på mitt intresse av att se detta ur ett genusperspektiv. 
 
Bortfall 
 
Vid några av tillfällena med mätgruppen var inte alla deltagande. Detta berodde främst på 
sjukdom och oväntat skolarbete.   
 
Material 
 
Jag använde mig av ett enkätformulär i början (se bilaga 1) och en enskild intervju i slutet av 
utvecklingsarbetet (se bilaga 8). 
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Genomförande 
 
Tidsplan 
 
Vt-02 Val av ämne. Pm skrivs 
Ht-02 Inläsning av material, litteraturstudier inom ämnesområdet. Sammanfattning av 

bakgrund, syfte och metod. 
Vt-03 Kontakt med plats för utvecklingsarbete. Skriver enkät- och eventuella 

intervjufrågor samt grovplanerar träffarna med ungdomarna. 
V.13-19 Vfu med genomförande av utvecklingsarbete med mätgrupp 
V.20-22 Rapporten slutförs och slutseminarium äger rum. 
 
Det utvecklingsarbete jag utförde med flickorna, där jag använde mig av olika värderings- och 
diskussionsövningar, ämnar jag bifoga som bilaga (se bilaga 2-6). Arbetet kom främst att 
handla om diskussioner om ämnet samt omvärderingsövningar. 
 
Vid första mötet med flickorna presenterade jag mig lite och höll en kort introduktion. Jag 
klargjorde att de inte var tvingade att delta utan att det var frivilligt. De verkade intresserade 
av att delta i mitt utvecklingsarbete, så när praktikperioden var på ingång planerade jag utifrån 
dessa ungdomar. Sammanlagt kom jag att träffa gruppen vid sju olika tillfällen. Vid första 
tillfället vi bokat in för utvecklingsarbete, upprepade jag vad jag gjorde där och vad deras roll 
skulle bli. Jag betonade att de var särskilt utvalda och att deras roll som individer, för att få till 
en förändring, var stor. De fick sig tilldelat var sin enkät (se bilaga 1) och i lugn och ro svara 
på den. Jag hade också före utvecklingsarbetets gång testat enkäten på några vuxna för att få 
en uppfattning om ifall den gick att missuppfatta. Flickorna satt alla i samma sal, men ändå 
enskilt, så att samtal sinsemellan inte skulle påverka resultatet. Jag klargjorde att om något 
ändå var oklart, t.ex. att en fråga var otydlig, var det bara att fråga mig om hjälp. Därefter gick 
jag igenom alla frågor, så att inget skulle kunna missförstås. Vid två tidpunkter utförde jag 
även enskilda intervjuer (se bilaga 7) med flickorna. Intervjuerna utfördes så, att de en och en 
blev utfrågade av mig utan inblandning från några andra. 
 
Resultat 
 
Sammanfattning av enkätresultat 
 
Tabell 1. Flickorna i mätgruppen fördelat på ålder 
 
Ålder Antal 
  
13 11 
14 4 
 
Som framgår av tabell 1 är det större antal 13-åringar än 14-åringar i studien. 
 
Tabell 2. Vad flickorna gör på Internet 
 
Aktivitet Antal 
  
Mailar 15 
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Chattar 11 
Spelar spel 11 
Laddar hem musik/filmer 11 
Söker litteratur till skolarbeten 8 
Läser tidningar 3 
Gör hemsidor 0 
Kollar på pornografi 0 
Egna alternativ 0 
 
Som framgår av tabell 2 mailar alla i mätgruppen. Elva stycken chattar, spelar spel samt 
laddar hem musik/filmer. Åtta stycken söker litteratur till skolarbeten och tre läser tidningar 
på nätet. Ingen i mätgruppen gjorde egna hemsidor eller kollade på pornografi. Inte heller 
uppgav någon något övrigt alternativ på vad de gör på nätet. 
 
Tabell 3. Hur många som har kontakt med människor på Internet som de aldrig träffat 
 
Svar Antal 
  
Ja 13 
Nej 2 
Vet ej 0 
 
Som framgår av tabell 3 har 13 flickor i mätgruppen kontakt med människor på nätet som de 
aldrig förr träffat. De övriga två har inte det. 
 
Tabell 4. Hur många som stämt träff med någon de mailat eller chattat med utan att ha träffat 
dem förut 
 
Svar Antal 
  
Ja 3 
Nej 11 
Vet ej 1 
 
Som framgår av tabell 4 har 3 flickor stämt träff med någon på nätet som de aldrig träffat 
förut medan 11 inte har det. En vet inte. 
 
Tabell 5. Hur många som tycker det är ok att låtsas vara någon annan än den man är på 
nätet, t.ex. när man chattar 
 
Svar Antal 
  
Ja 8 
Nej 3 
Vet ej 4 
 
Som framgår av tabell 5 tycker åtta stycken det är okej att låtsas vara någon annan än man är 
på nätet. Tre tycker inte det och 4 vet inte. 
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Tabell 6. Om någon mer vet om deras lösenord 
 
Svar Antal 
  
Ja 3 
Nej 11 
Vet ej 1 
 
Som framgår av tabell 6 säger tre stycken att någon annan vet om deras lösenord medan 11 
stycken säger att ingen annan vet. En vet inte. 
 
Tabell 7. Vilka tror på allt som står på Internet 
 
Svar Antal 
  
Ja 0 
Nej 15 
Vet ej 0 
 
Som framgår av tabell 7 är det ingen som tror på allt som står på Internet. 
 
Tabell 8. Vilka tror att Internet är riskfritt 
 
Svar Antal 
  
Ja 4 
Nej 9 
Vet ej 2 
 
Som framgår av tabell 8 tror fyra stycken att Internet är riskfritt. Nio stycken tror inte det och 
två vet inte. 
 
Sammanfattning av intervjuresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Strukturering av intervjuredovisning 
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I min planering med mätgruppen ingick att använda mig av intervju som ett slags 
mätinstrument. Alla svar och övriga kommentarer samlade jag strukturerat under en punkt, 
ses här som Insamlade intervjudata. Sammanfattningen gjorde jag utifrån de frågeställningar 
jag använt mig av för att få ett mätbart resultat. Intervjuupplägget var sådant att det skulle 
bindas samman med den tidigare utförda enkäten, så att jag, om möjligt skulle kunna få ett 
mätbart resultat.  
 
Stämma träff med okända? Flickorna tyckte över lag inte längre att man skulle stämma träff 
med okända människor på nätet. Inte ens om man mailat med dem en längre tid. Fast alla 
svarade liktydigt, att om de blev så intresserade av någon att de ändå vill möta personen, 
skulle de tänka efter ordentligt före. De hade olika lösningar på ”problemet”. T.ex. att tala om 
för mamma eller pappa vad de tänkt göra och kanske t.o.m. låta dem gömma sig i buskarna. 
Någon svarade att hon absolut aldrig skulle åka till ett sådant möte själv och några berättade 
att de aldrig skulle gå med på att möta någon de aldrig träffat förr på något ödsligt ställe. Då 
skulle det vara bättre att träffas på ett café eller på fritidsgården t.ex. En av flickorna uttalade 
detta under intervjun; ”Ja, hur kul skulle det vara om det var värsta äckliga gubben där när 
man kom fram! Då skulle man bli hyfsat rädd!...En annan av flickorna sa också; ”Om man vet 
att man aldrig kommer att träffa personen gör det inget om han inte talar sanning. Chatta kan 
vi ju göra ändå!” 
 
Låtsas vara någon annan? Det var inte lika många som tyckte det var okej att låtsas vara 
någon annan än den man egentligen är på nätet, som när de svarade på enkäten. Fast när det 
var mer okej, berodde på vilken situation det rörde sig om. Flera tyckte sig dessutom ha blivit 
mer medvetna om varför det inte är helt rätt att låtsas vara någon annan. Citat från en av 
flickorna: 
 

Det där har typ hänt mig en gång. Jag var inne på Lunar (Lunarstorm) och tyckte 
att en kille var snygg och så där, så jag mailade litte med honom. På Lunar kan man 
ju kolla runt lite hursomhelst... och det gör man ju som ibland... Då upptäckte jag 
att en TILL kille hade samma bild inlagt på sin sida! Alltså måste ju nån av dom 
ljuga...eller hur! Tänk om killen jag mailade med hade snott den där bilden för att se 
snyggare ut än i verkligheten...  

 
Någon hade hört ett rykte om att det fanns vuxna som skaffade användare på Lunarstorm för 
att få kontakt med yngre killar och tjejer. Någon tyckte att det var lättare att lära känna 
människor på nätet, men nu kanske hon inte var lika säker längre eftersom hon egentligen inte 
vet vad som är sanning och ”på riktigt”. Hon hade inte träffat ett antal av dom. Vi kom också 
in på detta med att man faktiskt kan bli kär på nätet och vad det kan bero på. Det de alla mer 
eller mindre ansåg, var att kärlek byggs på känslor och det så klart är möjligt att få känslor av 
en relation på nätet. Sedan hade några kommit fram till att man ju själv väljer vad man vill 
säga, tycka och ha för åsikter och intressen. Det någon hade funderat över, var att andra kan 
tänka på samma sätt som en själv. Det är inte säkert att alla andra är ärliga, även om man 
gärna vill tro det och bara tanken på att det skulle kunna gömma sig en pedofil på andra sidan, 
gav många negativa känslor. Några av flickornas kommentarer: 
 

”Jag har nog ljugit nån gång för att verka intressant och typ ha samma intresse som 
killen...” 
 
”Sånt där är så äckligt (apropå pedofiler)...Vad är det för fel på dom?” 
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”Jag kanske skulle kunna låtsas vara nån annan nån gång, men då skulle det ju vara 
på skämt...om man ville skoja med nån alltså.” 
 
”Men så länge ingen mår dåligt av det, så är det ju bra. Man skriver på om killar och 
skolan och sånt. Jag mår då bra!” 

 
Lösenord hemligt? De flesta i gruppen var redan noga med att hålla lösenord för sig själva 
och logga ut innan de lämnade datorerna. De som delgett andra eller inte tänkt speciellt 
mycket på det, skulle i alla fall börja tänka nu, sa dom. En kommentar från en av flickorna 
var; ”Jag har som inte brytt mig så mycket förut. Tror nog att en del av mina kompisar vet om 
mina lösenord...dom litar man ju på ändå...” 
 
Internet riskfritt? Ingen tyckte längre att Internet är riskfritt utifrån det vi diskuterat under 
övningarna. De kom bl.a. in på hur mycket pengar de tror en del tjänar på att lura andra på 
nätet. Det talades t.ex. om alla ställen där det skulle kunna kosta pengar utan att den som 
surfar vet om det. De nämnde sidor med casinon, spel och tävlingar, men även sidor med 
pornografi. Några av flickornas kommentarer omkring detta: 
 

”Det var intressant när vi fick Brainstorma om vilka risker det finns med 
Internet...för man tänker inte på det förrän man tar upp det på nåt sätt...”  
 
”Man tänker ju inte att nåt ska hända en precis. Man sitter ju bara där i sin stol och 
surfar på...”  
 
”Om nåt känns konstigt...Man kan ju alltid stänga av...”  
 
”...ska försöka vara mer noga att läsa vad det står i popuprutorna...man vill inte dra 
hem nåt virus så att hela datorn pajar...eller nåt annat...så att det kostar en massa...” 

 
”…förstår att det inte kan vara riskfritt, för det finns en massa människor där som 
inte är riskfria.” 

 
Sammanställning av enkät och intervju 
 
Jag ämnar här jämföra svaren på de frågor som var lika i enkäten och intervjufrågorna. Fråga 
fyra i enkäten ställs mot fråga ett i intervjun och handlar om deras inställning till att stämma 
träff med okända människor de mött på nätet. Enda skillnaden dem emellan, är att enkätfrågan 
frågar vad de hittills gjort och intervjufrågan frågar om deras framtida inställning. Jag kan av 
resultaten utläsa, att ingen skulle stämma träff med okända utan att tänka efter före, samt att 
kanske berätta för någon vuxen först. Intervjufråga två om det är okej att låtsas vara någon 
annan än den man är, var kopia av fråga fem i enkäten. Resultatet säger mig, att antalet som 
tyckte det var okej vid enkättillfället sjönk vid intervjufrågorna. Enkätfråga sex och 
intervjufråga tre var också lika och behandlade om någon annan visste om deras lösenord och 
jag kan utläsa en liten förändring i resultatet dem emellan. De flesta av flickorna var redan 
försiktiga med sina lösenord, men de som inte direkt brydde sig hade i alla fall fått sig en 
tankeställare. Tittar jag på fråga åtta i enkätformuläret och fråga fyra i den enskilda intervjun, 
som även de är lika, ser jag en tydlig förändring. Ingen tyckte längre att Internet är riskfritt. 
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Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Det finns mycket som kan påverka resultatet och utgången av en sådan här rapport och det 
känns gott att här få reflektera över min insats och resultaten i arbetet. När jag utvärderar min 
egen roll, finner jag självklart saker jag kunde och kanske borde ha gjort annorlunda. Det 
finns säkert flera aspekter som kunde ha gett ett annat resultat. Som exempel kan jag nämna 
att jag gärna haft fler tillfällen med mätgruppen. Beroende på olika ting föll några tillfällen 
bort. Jag försökte ändå vara medveten om hur jag bemötte flickorna med förståelse och 
intresse och jag försökte att inte lägga ord i munnen på dem. Ändå kan jag inte vara helt säker 
på, att de inte svarade det de trodde att jag ville höra. Jag som intervjuar kan omedvetet 
påverka den intervjuade genom kroppsspråk, röstläge o.s.v. och hela intervjun kan präglas av 
mig som intervjuare precis som Patel (1998) skriver. En annan faktor som troligen påverkade 
resultatet, var att tiden ibland inte räckte till. Det var vid sådana tillfällen, när diskussionen 
var i full gång, de var tvungna att gå till nästa lektion. Det hade behövts mer tid ibland, till att 
reflektera över det vi gjort tillsammans och få kolla mer vad de lärt sig. Jag kände även att vi 
vid några tillfällen kom ifrån ämnet en aning vilket kan vara både positivt och negativt. 
Positivt i den bemärkelsen att vi pratade om saker som de ville dela med sig och som jag 
tycker stärkte vår relation. Negativt för att jag fick ändra, korta ner eller på annat sätt ta bort 
delar ur utvecklingsmaterialet. Att jag betonat flickornas betydelse för utvecklingen kan ha 
ökat tillförlitligheten. Dessutom bedömer jag tillfället de fick sitta avskilt med enkäten, som 
ännu något som kan ha ökat tillförlitligheten. Detta för att de aldrig fick chansen att 
sinsemellan diskutera svaren på frågorna. Att flickorna redan från första början var överens 
om att inte allt som står på Internet är sant, kunde jag utläsa i enkäten. Därför lät jag bli att ge 
dem samma fråga igen i intervjuerna. Hur detta påverkade resultatet vet jag inte. Jag valde 
även att inte ta med frågan om de har kontakt med människor på nätet som de aldrig träffat 
förut. Detta för att jag tycker att det farligaste ligger i om man stämmer träff med dem. Jag 
anser även att dessa två frågor går in lite i varandra och att jag valde bort den ena i 
intervjuerna kan ha påverkat resultatet. Som stort tycker jag att jag fick med det viktigaste. 
Enkätfrågan om vad de gör på Internet, gav dem chansen att ange egna alternativ. Ingen valde 
dock att skriva något där. Om det var för att alternativen jag föreslagit räckte till eller att de 
inte ville skriva vet jag inte. Vet ej heller hur detta kan ha påverkat resultatet. Någon övning 
som föll bort har jag t.o.m. känt i efterhand var lika bra att den uteblev. Detta p.g.a. att 
tillförlitligheten förmodligen inte hade varit helt att räkna med. Mätgruppen kändes hela tiden 
öppen, ärlig och intresserad. De var mycket duktiga på att delge varandra åsikter och de hade 
hög moral. Jag kunde ha haft lite andra intervjufrågor, för det blev rätt liktydiga svar. Något 
jag alltid gjorde vid utvecklingstillfällena, var att direkt efter varje tillfälle skriva ner allt jag 
behövde. Jag tror det var bra, för man glömmer fort och med tiden förvrängs också saker som 
sagts. Jag är för övrigt glad att jag valde intervju som metod, för att kunna få en djupare 
kunskap samt mer utförliga och personliga svar. Detta i enlighet med vad Patel (1998) skriver. 
 
Validitet 
 
Jag anser att jag undersökt det jag från början tänkt undersöka. Med hjälp av den enkät, de 
intervjuer samt de värderings- och diskussionsövningar jag planerade att använda, har jag fått 
fram det jag avsåg att mäta. Nämligen att se ifall jag kunde öka förståelsen för Internetrisker 
hos mätgruppen. Mina metoder och övningarna med flickorna utformade jag efter syftet med 
arbetet och anser därför att validiteten är hög. 
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Resultatdiskussion 
 
Mitt syfte med arbetet var att genom värderingsövningar och diskussioner försöka öka en 
grupp flickor i tonårens medvetenhet för risker med Internet. I bakgrunden har jag försökt 
betona de delar och ämnen som jag anser viktiga. Resultaten av mina undersökningar visar, 
att jag kunnat påverka flickorna i mätgruppen mot den riktning jag ville. När jag jämförde 
enkätens svar med intervjuns, kunde jag se en förändring. Har kanske inte kunnat påverka alla 
i den grad jag önskat, men det är mycket för att de redan hade rätt hög förståelse. Jag anser 
ändå att jag påverkat någras syn på Internet och dess risker till en viss del. Jag fick till min 
glädje fram, att flickorna var ganska medvetna om Internets ”faror”, men att jag även haft 
tillfällen då de påvisat aha-upplevelser om att de fått mera svar på risker med Internet. Bara en 
sådan sak som att vara rädd om sitt/sina lösenord var något några faktiskt inte tänkt särskilt 
mycket på. 
 
Det jag fick fram, var att alla i mätgruppen mailade, elva stycken chattade, lika många spelade 
spel och laddade hem musik och/eller filmer. Med detta som utgångspunkt kändes det lättare 
att gå vidare med ett utvecklingsarbete. Jag tycker själv att jag lade ganska stor del tid till att 
diskutera om relationer på nätet med flickorna. Detta eftersom så många i gruppen svarat att 
de mailade och chattade. När vi kom in på känslor kopplat till Internet, var flickorna överens 
om att man kan bli kär över nätet. Detta trots att man aldrig träffat personen. Hwang & 
Nilsson (1995) skriver om detta att flickor har ett större känslomässigt engagemang än pojkar. 
Flickorna gav anledningar om varför människor kan bli kära på nätet. Främst menade de att 
människor på nätet kan välja vad de svarar, vem de vill vara och vilken bild de vill ge av sig 
själv. Om detta skriver Turkle (1995), att en person du mailar eller chattar med, kanske inte 
alls är den han/hon utger sig för att vara. Det kan vara en kvinna som utger sig för att vara en 
man eller tvärtom. Personen kan ljuga om sin ålder, sitt utseende, sin livssituation eller helt 
fiktivt ha hittat på alla karaktärer, intressen o.s.v. Du kanske tror du chattar med en person, 
men i själva verket är det ett helt gäng på andra sidan. Om dessa människor väljer att låtsas 
vara någon annan än den de är, måste de vara beredda på att ta konsekvenserna. Har de tänkt 
hålla relationen enbart på nätet kanske det inte spelar någon roll. Om de däremot tänkt börja 
träffas, kan det uppstå problem om de ljugit eller förvrängt sanningen. Då är det lättare att 
vara anonym på nätet och ändå ha chansen till att vara intim, som Johansson (2000) skriver. 
Vi kom in en del på pedofiler i intervjuerna och flickorna var nu alla ense om, att hur gärna 
man än vill lita på okända människor kan man aldrig vara helt säker. Jag anser att jag på detta 
område kan se en förändring utifrån det jag kan utläsa i resultaten. Jag menar också att 
medveten ökat hos tonårsflickorna om risker med Internetanvändande. Detta var också mitt 
syfte med arbetet. Castells (2000) visar på hur svårt det är att se allt som försiggår på nätet 
och där han ger pedofiler som exempel. Vid intervjufrågan om de i framtiden kommer att 
stämma träff med okända på nätet, fick jag till min lättnad positiva svar. Några skulle 
fortfarande kunna stämma träff, men de hade flera förklaringar på hur de skulle kunna lösa 
problemet med att det kanske inte var helt riskfritt. Jag anser att några hade ändrat sina åsikter 
och värderingar om detta efter de övningar och diskussioner vi haft.  
 
Jag tycker att jag till en del lyckats öka medvetenheten hos tonårsflickorna kring risker med 
Internet. Jag har medvetet inte lagt alla svar i munnen på dem utan låtit dem diskutera fram 
saker. De påvisade ofta hur intressant och spännande det var att få vara med om de övningar 
vi genomförde. En av anledningarna de gav om detta, var att de ej gjort dessa övningar förut. 
Jag tycker att flickorna förstått att relationer på nätet inte alltid blir lika fysiskt och kroppsligt 
som i verkligheten Wellman (Castells 2000) säger om detta, att gemenskaper på nätet inte alls 
behöver sättas i relation till fysiska gemenskaper. Det går faktiskt avbryta nätrelationer bara 
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genom att koppla ner. Det återstår bara att se ifall flickorna får användning av det jag delgett 
dem i deras fortsatta Internetanvändande. Det är väl att det i Lpo94 (Utbildningsdepartementet 
1994) står angivet att elever ska lära sig granska kritiskt. 
 
Skulle i framtiden önska, att det fanns sätt att filtrera bort sådant som är ”dåligt” på nätet. Med 
dåligt menar jag det som kan skada människor på olika sätt. T.ex. allt som lurar av människor 
pengar, all pornografi som unga och t.o.m. barn i dag lätt kan få tag på och alla olagliga varor 
och tjänster som lättillgängligt serveras till oss bara vi är intresserade. Flickorna i mätgruppen 
kanske genom utvecklingsarbetet har kommit ett litet steg längre från sådana ”dåliga” saker. 
Åtminstone har jag försökt ge dem små verktyg till att tänka efter före. De har också chansen 
att fortsätta reflektera över risker med Internet på egen hand. Jag menar att de flesta 
människor som är någorlunda medvetna ska slippa gå i de flesta fällorna på nätet. Dock var 
detta ämne väldigt intressant och det besvarade även några av mina personliga frågor på 
vägen. T.ex. vad ungdomar (i detta fall dessa flickor) gör mest på Internet.  
 
Fortsatt forskning 
 
Ur genusperspektiv valde jag att i detta arbete jobba med en grupp flickor, vilket självklart får 
mig att undra hur det hade varit att arbeta med pojkar i stället. Detta anser jag skulle vara 
absolut intressant. Skulle bilden ha sett likadan ut? Hade resultaten blivit desamma? Jag 
känner även att jag är intresserad av att göra en studie då jag helt vänder på infallsvinkeln. 
Hur skulle det vara att rikta in sig på Internets fördelar? Jag är övertygad om att det finns 
mycket positivt med nätet också och det vi erbjuds och kan lära oss är nästan obegränsat, men 
att jag i detta arbete valde att arbeta med riskerna. En annan studie jag skulle se som intressant 
skulle handla om hur det skulle vara att involvera vuxna i diskussionen. Hur ser de på detta 
med Internet? Ser de några risker/fördelar? Sitter de med sina barn när de surfar? Jag känner 
också att jag kan gå vidare i en ny studie med det jag studerat i detta arbete. T.ex. kan jag gå 
in mer på virus; vad det är och vad det finns för olika sorters virus. Sedan skulle jag också 
kunna tänka mig att göra en studie om detta med att det alltid kan sitta någon någonstans som 
ser allt vi gör på datorn, s.k. ”hackers”. Att göra en studie om källkritik vore också intressant.  
 
Vi ses på nätet! 
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Enkät       Bilaga 1 
 

 
 
 
1.) Ålder __________år 
 
2.) Vad gör du på Internet? 
 
  Spelar spel   Mailar 
 
  Chattar  Söker litteratur till skolarbeten 
 
  Laddar hem musik/filmer  Läser tidningar 
 
  Kollar på pornografi  Gör hemsidor 
 
  Köper/säljer grejer    
 
Annat (skriv egna alternativ):___________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
3.) Har du kontakt med människor på Internet som du aldrig träffat? Ja    Nej   Vet ej 
 
4.) Har du stämt träff med någon du 
     mailat eller chattat med, som du aldrig träffat förut? Ja     Nej   Vet ej 
 
5.) Tycker du att det är okej att låtsas vara någon annan än den  
      man egentligen är på Internet, t.ex. när man chattar? Ja     Nej   Vet ej 
 
6.) Vet någon mer än du om ditt/dina lösenord?  Ja     Nej   Vet ej 
 
7.) Allt som står på Internet är sant   Ja     Nej   Vet ej 
 
8.) Internet är riskfritt    Ja     Nej   Vet ej 
 
 
 

 
 
Tack för hjälpen! /Terés 
 
 
 
 
 
 
 



Övning 1        Bilaga 2 
 
”Värderingskollen” (Egna erfarenheter) tog ca 35 minuter att genomföra. 
 
Försökspersoner 15 
 
Bortfall  Inga bortfall 
 
Plats  klassrum 
 
Material  Värderingsfrågor med tre givna svar och ett öppet svarsalternativ 
 
Aktivitet  4 hörnsövning 
 
Övningen Deltagarna får ta del av en fråga eller ett påstående och tar därefter 

ställning till hur de ställer sig i frågan. Utifrån vad de tycker ställer 
de sig sedan i det hörn av rummet, där deras svarsalternativ finns. 
De som inte tycker att något av de föreslagna svarsalternativen 
passar in på dem, får ställa sig i det hörn som har ett ”öppet” 
svarsalternativ. Där kan man stå ifall man t.ex. har ett eget svar, 
inte vet eller kanske passar in på flera av svarsalternativen. 

 
Fråga 1)  En kille du chattat med en tid vill att ni ska träffas. Du har aldrig 

träffat honom förr. Vad gör du? 
a) Går med på det och bestämmer tid och plats 
b) Säger nej 
c) Går med på det, men berättar först för en vuxen 
d) Öppet svarsalternativ 

 
Fråga 2) En person du chattar med, som du aldrig träffat förut, börjar ställa 

väldigt personliga frågor och vill prata om sex. Vad gör du? 
a) Går med på det och svarar på det personen vill veta 
b) Säger att du inte vill chatta om sådana saker och ber personen 

sluta 
c) Tycker det känns lite obehagligt, så du hämtar en vuxen 
d) Öppet svarsalternativ 

 
Fråga 3) Du har märkt att en kille du gillar brukar chatta på en sida där du 

ofta är. Du vill ta kontakt med honom. Hur gör du? 
a) Säger vem du är och kollar om han är intresserad 
b) Hittar på ett namn och skriver sådant du tror han är intresserad 

av 
c) Låtsas att du är en annan tjej som du känner 
d) Öppet svarsalternativ 

 
De som ville fick kommentera varför de valt ett eller annat 
alternativ. 

 
Syfte  Träna på att öppet ta ställning till egna värderingar 



Övning 2      Bilaga 3 
 
”Popup” (Egna erfarenheter) tog ca 40 minuter att genomföra. 
 
Försökspersoner 15 
 
Bortfall  4 
 
Plats  Fritidsgård 
 
Material  Värderingsfrågor 
 
Aktivitet  Värderingsövning 
 
Övningen Ibland kommer det upp olika popuprutor på skärmen. Hur reagerar 

du om t.ex.: 
 

1) ...det i rutan står en massa text och du ombeds trycka på ”ja” 
eller ”nej”? Läser du vad det står i texten? 

2) ...om det i samma ruta är markerat med streckad linje runt ett 
av alternativen? Läser du vad det står i texten eller trycker du 
på det markerade alternativet? 

3) ...om du läst en gång och tryckt t.ex. på ”ja”, men så dyker 
samma ruta upp igen (tror du i alla fall). Läser du igen? 

4) ...texten i rutan är skriven på ett språk du inte behärskar? 
5) ...rutan lockar med intressant reklam? 

 
Efteråt diskuterade vi vad som kan hända om man inte läser utan 
bara klickar. 

 
Syfte Medvetandegöra att det lönar sig att läsa vad popuprutorna säger 

innan man bestämmer sig var man ska klicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övning 3      Bilaga 4 
 
”Lösen” (Egna erfarenheter) tog ca 40 minuter att genomföra. 
 
Försökspersoner 15 
 
Bortfall  inga bortfall 
 
Plats  Klassrum 
 
Material  Värderings-/diskussionsfrågor 
 
Aktivitet Värderings-/diskussionsövning 
 
Övningen Du har säkert en eller flera användare där du behöver ett lösenord 

för att identifiera dig. 
   

1) Hur många vet om ditt/dina lösenord? 
2) Loggar du ut från en sida när du är klar eller lämnar du datorn 

som den är? 
3) Vad kan hända om man ej loggat ut? 
4) Vad kan hända om någon får tag på ditt lösenord? 
 
Ordet var fritt och alla fick säga sin mening 

 
Syfte  Medvetandegöra att man bör vara rädd om sitt/sina lösenord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övning 4  
     Bilaga 5 
”Nätchocken” (Egna erfarenheter) tog ca en timme att genomföra. 
 
Försökspersoner 15 
 
Bortfall  Inga bortfall 
 
Plats  Klassrum 
 
Material Boken Nätchocken (Hamrin U.2001) eller annan litteratur med 

påståenden eller liknande passande för diskussion. 
 
Aktivitet Gruppdiskussion 
 
Övningen Ungdomarna delas in i mindre grupper om fem i varje och får 

tillsammans några texter att diskutera. När vi sedan återträffas och 
går igenom texterna är ordet fritt att kommentera ytterligare. 

 
Exempel; Det slutade med våldtäkt och tre och ett halvt års 
fängelse. På hemsidan skrev den 24-årige mannen att han fanns på 
nätet nästan dygnet runt. Han ägnade också all sin lediga tid till att 
leta efter unga tjejer på Internet. Första nappet var en 12-årig flicka 
som tyckte han verkade trevlig. De chattade och skickade mail tills 
de en dag träffades. Flickan överfölls och bakbands. Mannen slet 
av henne byxorna och fullbordade ett samlag. Han skulle döda 
henne om hon sa något. Tre månader senare hände samma sak med 
en 14-årig flicka. 

 
 
Syfte Med mer konkreta medel medvetandegöra risker med Internet 

samt stimulera till kritiskt tänkande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övning 5   
     Bilaga 6 
”Listövning” (Egna erfarenheter) tog ca en timme att genomföra. 
 
Försökspersoner 15 
 
Bortfall 8 
 
Plats Fritidsgård 
 
Material Stort block alt. whiteboard och penna 
 
Aktivitet Association 
 
Övningen Jag skriver ”Risker med Internet?” längst upp och låter sedan 

ungdomarna associera fritt. 
 
 Ord vi fick var t.ex. vapen, knark, lätt att köpa grejer, porr, virus, 

beroende, folk kan lägga ut bilder på en och skriva lögner om en, 
spel, ingen ser, man kan råka beställa grejer, såna där filmer med 
våld i, man kan bli kär... 

 
 Efteråt gick vi igenom alla ord och pratade om innebörden 
 
Syfte Ta fram deras åsikter och tankar samt medvetandegöra att Internet 

inte är helt riskfritt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervjufrågor     Bilaga 7 
 

 
 
1.) Kommer du att stämma träff med någon du 
     mailar eller chattar med, som du aldrig träffat förut, i framtiden?  
 
2.) Tycker du att det är okej att låtsas vara någon annan än den  
      man egentligen är på Internet, t.ex. när man chattar?   
 
3.) Vet någon mer än du om ditt/dina lösenord?    
 
4.) Internet är riskfritt? 
 
 




