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Abstract  
The youth of today grow up with all the new ways to communicate that new technology 

provides. A lot of young people chat on the Internet. Adults often lack experience and 

knowledge about this way to communicate. This is a study of teenagers and adults values 

and views on teenagers online chatting. It focuses on area of use, meaning and effects on 

young people. Four teenagers and four adults were interviewed. Sociological and social 

psychological perspectives where used to analyze the interviews. The results showed that 

both teenagers and adults agree that chatting on the Internet is a central part of young 

peoples every day life. Chatting is seen as a way to keep in contact with both old and new 

acquaintances. Teenagers and adults have quite different views on the advantages and 

disadvantage in using chat to communicate. In comparison to real life meetings, both 

teenagers and adults, think of chat-meetings as less complete. The study suggests that young 

people develop contextual competence, allowing them to act in various social worlds. 
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1.0 Inledning
Det senaste decenniet har inneburit en enorm utveckling inom informations- och kommuni-

kationsteknologin. Datorer och tillgång till Internet finns idag i de flesta svenska hem (Inter-

net: Statistiska centralbyrån). För unga utgör datorer och informations- och kommunika-

tionsteknik inget nytt, för dem har den alltid funnits där (Hernwall, 2003). Det har fått som 

konsekvens att ungdomar i många fall har större kunskaper om den nya tekniken än de vux-

na har. Den amerikanske forskaren Don Tapscott går så långt som till att säga att det pågår 

en samhällsomvälvning. För första gången i historien har ny teknik förändrat hierarkin mel-

lan unga och vuxna. Detta just för att tekniken, med dess möjligheter till lärande och kom-

munikation, finns som en självklar del av barn och ungdomars liv. Detta medan äldre gene-

rationer inte är lika intresserade, som de unga, att ta till sig den nya tekniken (Tapscott, 

1998).  

 

För många ungdomar är Internet något som används för kommunikation (Internet: MMI:s 

SAFT–projekt). I Ungdomsbarometerns undersökning av svenska ungdomars chattvanor 

framkom att ungefär hälften av alla mellan 15 och 19 år chattar dagligen. Endast var tionde 

ungdom säger att de aldrig chattar (Stockholms City: 2005-03-10). 

 

I massmedia skildras ofta chattsidor som platser där ungdomar möter främlingar. Något som 

till övervägande del beskrivs som något problematiskt. Det skrivs om pedofiler som använ-

der chatt för att få kontakt med barn och ungdomar. Chatten beskrivs också som en plats där 

unga själva utsätter varandra för mobbning och trakasserier. Bilden av chatt är dock inte en-

bart negativ utan chatten beskrivs också i viss mån som en plats där den som är ensam och 

behöver tröst kan få stöd av andra (bilaga 1: Tidningsartiklar om ungdomar och chatt).  

 

Många vuxna saknar, enligt Internetanalytikern Mats Andersson, kunskap om ungdomars 

chattvanor. Han har kartlagt Sveriges största chattsidor för unga och påtalar vikten av att alla 

som jobbar med barn och ungdomar får inblick i den värld som Internet innebär (Internet: 

Gateway). Om det är så att vuxna själva saknar kunskap, om ungdomars användande av 

chatt, kan det antas att de tar till sig massmedias till stora delar negativa bild. Är ungdomar 

positiva och vuxna negativa till ungdomars användande av chatt? Ser man olika på vad chatt 

är beroende på om man vuxit upp före eller efter den nya kommunikationsteknikens genom-

brott? 
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2.0 Problemformulering 
2.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka ungdomars och vuxnas värderingar och åsikter om chattens 

sociala funktion, innebörd och konsekvenser för ungdomar. 

2.2 Frågeställningar 

• Vilka åsikter finns om chattens sociala funktion för ungdomar? 

• Vad uppger ungdomar och vuxna vara karaktäristiskt för ungdomars användande av 

chatt? 

• Vilka åsikter finns om hur ungdomar kan påverkas av att chatta? 

 

3.0 Metod 
I denna del av uppsatsen används vi- form för att vi genomgått forskningsprocessen som ett 

”vi”. Vi vill med användandet av vi tydliggöra att studien och rapporten är gjord av två 

människor. Människor som i sin tur aldrig kan vara objektiva. Genom att ge Dig som läsare 

möjlighet att ta del av hur vi har resonerat under arbetets gång hoppas vi kunna göra det 

möjligt för Dig att bedöma trovärdigheten av våra resultat och rimligheten i de tolkningar 

som gjorts.  

 

3.1 Metodval
Eftersom syftet med studien var att undersöka ungdomars och vuxnas värderingar och åsik-

ter valde vi kvalitativa forskningsintervjuer som metod. Syftet med den kvalitativa forsk-

ningsintervjun ”är att beskriva och förstå centrala teman som den intervjuade upplever och 

förhåller sig till” (Kvale, 1997, s 34).  

 

Under uppsatsprocessen arbetade vi på ett induktivt sätt. Vi valde att inte bestämma oss för 

något visst teoretiskt perspektiv. Detta för att kunna behålla öppenheten för vart intervjuerna 

skulle leda. Vi tyckte dock att vi behövde ett grundläggande perspektiv på människor i en 

social kontext. Symbolisk interaktionism blev ett sådant grundperspektiv som följde oss ge-

nom forskningprocessen. Valet av detta perspektiv motiverades av dess fokus på social in-

teraktion (se 5.2). Vi tänker att chatt är en form av social interaktion. 
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3.2 Val av intervjupersoner 
För att komma i kontakt med ungdomars och vuxnas värderingar och åsikter valde vi att in-

tervjua fyra ungdomar respektive fyra vuxna. Intervjupersonerna skulle vara representanter 

för de olika generationerna.  

 

Urvalskriterierna för ungdomarna var att de skulle använda sig av chatt alternativt ha gjort 

det tidigare. En jämn könsfördelning och bredd i åldrar var också något som eftersträvades. 

När det gällde ålder valde vi att enbart söka personer i åldrarna 13 till 18 år. Den nedre grän-

sen motiverades av att forskning har visat att ungdomar börjar chatta någon gång mellan 11 

och 13 år (Tapscott, 1998). För att få fram en bredd av kvaliteter i intervjuerna ville vi ha 

representanter både för nybörjare och mer erfarna chattare. Vi antog att det skulle ha med 

ålder att göra på så sätt att äldre ungdomar förväntades ha fler erfarenheter och därmed kan-

ske fler eller andra åsikter än en nybörjare. Den övre åldersgränsen för ungdomarna var inte 

lika bestämd som den undre. Utgångspunkten var att inte intervjua ungdomar som tagit stu-

denten, alltså inte vara äldre än gymnasieåldern. Detta på grund av vår uppfattning om att 

studenten för många innebär en viss övergång från ungdom till vuxen. Vi ville inte att det 

skulle bli oklart vilka av intervjupersonerna som hörde till ungdomsgenerationen och vilka 

som hörde till vuxengenerationen. 

  

För att få ett vuxenperspektiv valdes vuxna som var ungefär 20 år äldre än ungdomarna. Vi 

ville ha vuxna som själva inte vuxit upp med Internet och chatt. Internet gjorde sitt genom-

brott i Sverige i mitten av 90-talet (Hernwall, 2001). Vi önskade finna intervjupersoner som 

varit över 25 år vid denna tid. Detta eftersom de då kan sägas tillhöra en helt annan genera-

tion, när det gäller erfarenheter av kommunikation via datorer, än ungdomar som vuxit upp 

med Internet (Tapscott, 1998). Vi ville samtidigt inte ha vuxna som är mycket äldre än fyrtio 

år eftersom vi särskilt ville fokusera på vad just inträdet av Internet och chatt kan ha innebu-

rit. Vi hade en föreställning om att den samhällsförändring, som bland annat de tekniska 

framstegen är en del av, innebär att de som var vuxna innan Internet och chatt fanns växte 

upp under i stora delar andra uppväxtförhållanden. Vi var intresserade av att få se något av 

vad den snabba utvecklingen kan ha inneburit för hur människor tänker om chatt. Viktigt vid 

valet av vuxna intervjupersoner var också att de på olika sätt skulle finnas i ungdomars när-

het. Vi tror att det är de, bland andra vuxna, som påverkar ungdomar mest. De som signifi-

kanta andra (viktiga andra) har en viktig roll, enligt symboliska interaktionister, när det gäll-

er vilka normer ungdomar kommer att införliva som sina egna (Trost & Levin, 1997). Vi 

ville intervjua vuxna som kan tänkas tala med ungdomar om chatt. Målet var att få med dels 
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föräldrar och dels skol- och fritidspersonal. Dessutom eftersträvade vi en jämn könsfördel-

ning. 

  

Förutom ålder hade naturligtvis andra aspekter som klass och etnicitet och huruvida inter-

vjupersonerna kommer från landsbygd eller stad kunnat vara intressanta att undersöka. I 

denna studie har dessa faktorer dock inte tagits upp. Fokus ligger på generation utifrån den 

nya kulturella situation som användandet av ny kommunikationsteknik innebär. Att inter-

vjupersonerna sedan har en jämn könsfördelning kommer sig av att vi tänker att generatio-

nerna består av båda könen. 

 

För att få tag på strategiskt lämpliga intervjupersoner användes personliga kontakter. De in-

tervjupersoner vi fick tag i var arbetskollegor, elever, grannar eller släktingar till våra kon-

takter. I bedömningen av undersökningens reliabilitet behöver hänsyn tas till att alla inter-

vjupersonerna på detta sätt inte står i ett helt fristående förhållande till oss. Vi har ansett att 

detta inte försämrat chanserna att få tillförlitliga intervjuer. Detta eftersom intervjuerna skul-

le handla om ett, enligt oss, inte särskilt känsligt ämne och för att deras åsikter och inte de 

själva som personer skulle vara fokus för intervjuerna. 

 

Inom kvalitativ forskning kan urvalet inte generaliseras till populationen i sin helhet (Kvale, 

1997). För vår studie innebär det att de åsikter och värderingar som kommit fram inte i sig 

kan generaliseras till att gälla alla. 

 

Alla intervjupersoner utom en hade möjlighet att ta ställning till medverkan, efter förfrågan 

på telefon, minst en vecka innan intervjuerna skulle genomföras. En av ungdomarna, en 18-

årig tjej, ställde dock upp på mycket kort varsel och hade inte samma möjlighet som de and-

ra att tänka över beslutet att medverka. När det handlar om att intervjua minderåriga är na-

turligtvis de etiska aspekterna särskilt viktiga. Vår yngsta 13-åriga intervjupersons mamma 

samtyckte till att intervjun genomfördes. De andra ungdomarna gick samtliga i gymnasiet 

och vi bedömde att de själva kunde överblicka konsekvenserna av att medverka. Deras för-

äldrars samtycke inhämtades därför inte. Det behövs inte heller enligt forskningsetiska prin-

ciper (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3.3 Förberedelse inför intervjuerna 
Efter studier av tidigare forskning och genomförande av två provintervjuer utarbetades en 

intervjuguide (bilaga 2: Intervjuguide). Intervjuerna planerades för att vara halvstrukturera-
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de. Vår tanke var att intervjuguiden skulle vara ett stöd för intervjuaren, att täcka vissa äm-

nesområden, men samtidigt tillåta att intervjuerna anpassades efter vad intervjupersonerna 

tog upp. Intervjuguiden bestod av ett antal teman med frågor som skulle täckas under inter-

vjuerna. Frågorna var utformade för att få fram intervjupersonernas egna värderingar och 

åsikter om chatt. Dessa frågor handlade om chatt generellt och var inte specificerade till nå-

gon viss åldersgrupp. Eftersom intervjupersonerna valdes utifrån att de antingen var ungdo-

mar själva eller fanns i närheten av ungdomar förväntade vi oss att intervjuerna skulle kom-

ma in på ungdomar och chatt. Intervjupersonerna från båda åldersgrupperna visste om att vi 

skulle intervjua både ungdomar och vuxna. Vi ville inte komma med påståenden om just 

ungdomar utan ville att detta skulle kunna framkomma naturligt under intervjuernas gång. 

 

3.4 Genomförande och utskrift av intervjuerna 
Vi var båda två närvarande vid samtliga åtta intervjuer. Vi gjorde bedömningen att värdet av 

att vi båda var med, och därmed blev lika insatta i vad som hände under intervjuerna, var 

större än den eventuella risk för osäkerhet som bådas medverkan skulle kunna innebära för 

intervjupersonerna. Att vi båda skulle vara med var något som vi informerade om innan in-

tervjupersonerna tackade ja till att medverka. Hur som helst innebar det ett ojämlikt förhål-

lande att intervjuerna genomfördes så att säga två mot en. Att den ena av oss hade en mer 

observerande roll, under intervjuns gång, kan både ha gjort det enklare och svårare. Vi tän-

ker att det är olika hur människor reagerar på att någon sitter och lyssnar. 

 

Vi turades om att ha rollen som intervjuare och rollen som observatör. Tre av intervjuperso-

nerna hade en av oss träffat tidigare och vi valde därför att lägga upp intervjuerna så att den 

andre av oss var intervjuare i dessa fall. 

 

Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes därför i sju 

av åtta fall i intervjupersonernas egna miljöer; i deras hem, på deras skola och på fritidsgår-

den. Intervjun med den intervjuperson som vi kallar Adam genomfördes hemma hos en för 

honom och för oss bekant person. Vid intervjuerna med dem som kallas Bea, Calle, Denise 

och Hanna förekom det störningar i form av att personer kom in i rummet. Vi tänker att det-

ta kan ha påverkat intervjupersonerna så till vida att de kom av sig. Vi tror dock inte att det 

haft någon större negativ inverkan på undersökningens reliabilitet i stort.  

 

Intervjuerna spelades in både på Mini Disc och kassett för att säkerställa att allt som sades 

skulle komma med. Tiden för intervjuerna skiftade mellan 35 och 65 minuter. Inspelningar-
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na, som var av god kvalitet, delades upp mellan oss och intervjuerna transkriberades efter 

gemensamt upprättade anvisningar (bilaga 3: Transkribtionsanvisning). Bland annat tillde-

lades intervjupersonerna andra namn för att säkerställa deras anonymitet. Den som varit ob-

serverande i intervjusituationen skrev ut. Intervjupersonerna hade, innan de tackat ja till att 

medverka, blivit informerade om att intervjuerna skulle spelas in och att de, som intervju-

personer, skulle få vara anonyma i den kommande rapporten. 

 

I intervjuerna framkom en mängd åsikter och värderingar om ungdomar och chatt. Detta ty-

der på att den valda metoden, kvalitativa forskningsintervjuer, möjliggjorde svar på syfte 

och frågeställningar. I vilken utsträckning ”en metod undersöker det den är avsedd att un-

dersöka” (Kvale, 1997, s 215) är mått på studiens validitet. 

 

”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation…Det är en specifik form av mänskligt 

samspel där kunskap utvecklas genom dialog” (Kvale, 1997, s 117f). Av detta följer att in-

tervjuarens person är en del av situationen. Att vi som intervjuare var i 25-årsåldern och 

därmed äldre än de intervjuade ungdomarna och yngre än de vuxna kan säkert ha påverkat 

vad som sades i intervjuerna. På vilket sätt det påverkar reliabiliteten är svårare att säga. Att 

forskningsintervjun ses som en dialog menar vi också innebär att det vore omöjligt för andra 

forskare att göra om samma studie. Inte ens vi skulle kunna räkna med samma svar om in-

tervjuerna gjordes om. Ett exempel på att intervjuer handlar om samspel och att kunskap 

skapas under intervjuns gång är hur en av våra intervjupersoner, Gustav, avslutade sin inter-

vju: ”Det var ju intressant att lära sig något nytt, att det finns något som kallas chattning”. 

Han hade fått tänka kring aspekter av chatt som han aldrig tänkt på tidigare. Det tydliggör 

att det är en lärosituation både för forskare och intervjupersoner.  

 

3.5 Bearbetning och tolkning av intervjumaterialet 
Efter genomläsningar av intervjutexterna gjordes en form av kombinerad menings-

koncentrering och -kategorisering (jfr Kvale, 1997). Intervjupersonernas svar förkortades 

och placerades in under fem rubriker: ”Vilka chattar?”, ”Varför chattar de?”, ”Hur chattar 

de?”, ”Positivt med chatt?” samt ”Negativt med chatt?”. Under varje rubrik delades ungdo-

mar och vuxna upp. De koncentrerade svaren och uppdelningen gjorde att vi fick en bättre 

översikt över helheten. Ur denna överblick kunde vi sedan, genom ytterliggare en form av 

meningskategorisering, utarbeta teman. Efter genomläsning av intervjutexterna igen revide-

rades våra teman en aning för att efter några varv till, mellan att gå in i detalj genom läsning 

och distans genom övergripande teman, kännas alltmer rättvisande. Det blev således fyra 
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teman, utformade som dikotomier (motsattspar), som valdes för att visa på en bredd av åsik-

ter och värderingar. Tillvägagångssättet kan närmast liknas vid en hermeneutisk spiral: 

”Man börjar…på någon punkt, och borrar sig sedan successivt in genom att alternera mellan 

del och helhet, varvid man får en fördjupad förståelse av bådadera” (Alvesson & Sköldberg, 

1994, s 116). Det viktigaste vid valen av teman var att försöka fånga essensen av vad inter-

vjuerna innehöll och samtidigt kunna besvara de frågeställningar vi hade i undersökningen. 

Tanken har varit att samtliga teman skulle beröra undersökningens tre frågeställningar (se 

2.2). Vissa ämnesområden, såsom språket på chatten, som togs upp i intervjuerna har vi valt 

att inte tolka och redovisa i uppsatsen eftersom vi bedömde att de var mindre viktiga för vårt 

syfte. 

 

Den tidigare forskning och de teoretiska begrepp och resonemang som vi tog del av under 

processen gav oss en fördjupad förståelse som vi kunde ta med oss när intervjutexterna tol-

kades. Intervjutexterna å sin sida gav oss uppslag till vilken sorts teoretiska resonemang vi 

skulle söka. Det handlade alltså även här om en alternering, i det här fallet mellan teori och 

empiri. Eftersom de teoretiska begreppen valdes ut först efter intervjuernas genomförande 

har det inte varit fråga om att testa någon specifik teori. Empirin har fått styra valen av teo-

retiska resonemang. Vi har enbart valt att använda sådant som, enligt oss, har kunnat bidra 

till förståelse.  

 

Validiteten blir beroende av om använda teoretiska resonemang är relevanta för det under-

sökta området och att tolkningarna följer logiskt av teorin (Kvale, 1997). Om våra tolkning-

ar anses vara trovärdiga skulle det i sin tur möjliggöra viss generalisering av studiens resul-

tat. Det blir fråga om en analytisk generalisering (jfr Kvale, 1997, s 210). Detta är något vi 

försökt göra genom att knyta det som kommit fram i intervjuerna till teoretiska perspektiv 

och tidigare forskning.  

 

3.5.1 Speciella svårigheter vid tolkningen 

En svårighet som vi varit medvetna om från början av uppsatsprocessen har varit att inter-

vjupersonerna fått utgå från sina individuella definitioner av vad chatt är. Vi tänker att det 

kan vara svårt att jämföra de olika svaren då intervjupersonerna kanske syftar på delvis olika 

fenomen när de för fram sina åsikter och värderingar. Därför har vi, vid tolkningen av inter-

vjutexterna, hela tiden försökt klargöra vad intervjupersonerna syftat på när de pratar om 

chatt.  
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En annan svårighet som vi stött på under arbetets gång har varit att vi har frågat intervjuper-

sonerna om deras åsikter, men i många fall fått deras egna erfarenheter som svar. Frågorna i 

intervjuguiden hade utformats för att hålla sig på en allmän nivå, som till exempel: ”Varför 

chattar folk?”. Som svar fick vi ofta: ”Jag gör det för att…”. Vi tänker att människor hela 

tiden utgår ifrån sina egna erfarenheter då de bildar sina åsikter. Därför är det naturligt att 

deras erfarenheter kommer fram. Vi märkte därigenom en tydlig skillnad mellan ungdomar-

na och de vuxna. Ungdomarna som hade erfarenheter av chatt pratade mer utifrån sina egna 

erfarenheter medan de vuxna, som i regel aldrig chattat, pratade mer om andra som chattat 

och om vad som skrivs i tidningar. 

 

3.6 Utformning av uppsatsen 
I avsnittet Bakgrund och tidigare forskning försöker vi dels informera om vad chatt är och 

dels visa på en del av den forskning som finns på området ungdomar och chatt. Det handlar i 

första hand om svensk men även om amerikansk och nordisk forskning. Under rubriken Te-

oretiska perspektiv beskrivs de begrepp och tankegångar som vi funnit vara användbara för 

att tolka intervjumaterialet. Därefter kommer Resultatredovisning och tolkning där resultat 

och tolkning görs efter de fyra teman som valts ut. Dessa teman har i sin tur delats upp i un-

derrubriker. Under varje underrubrik redovisas först ungdomarnas och de vuxnas svar för 

sig. Alla intervjupersoner finns inte med i anslutning till varje underrubrik eftersom de inte 

alltid har tagit upp de aspekter som berörs. För att öka studiens validitet har vi redovisat sva-

ren delvis i form av citat. Intervjupersonernas egna ord kommer då fram i uppsatsen vilket 

möjliggör för Dig som läsare att bedöma trovärdigheten hos tolkningarna. Resultaten från 

ungdomarna och de vuxna tolkas gemensamt efter varje resultatredovisning. Uppsatsen av-

slutas med en Slutdiskussion där slutsatser dras om vilka övergripande värderingar och åsik-

ter som framkommit och vad dessa säger om moderna uppväxtvillkor. Dessutom förs en 

diskussion om vad vuxna, till exempel socionomer, som finns i ungdomars närhet behöver 

vara medvetna om.  

 

I uppsatsen förekommer vid flera tillfällen ord som verklig eller verklighet. Dessa är ord 

som vi i början av forskningsprocessen höll oss ifrån och vi undvek att i intervjuerna tala om 

verkliga möten, verkliga relationer och så vidare. Vi ville inte att intervjupersonerna skulle 

ledas in i uppfattningen att det på chatten inte handlade om verklighet. Vi försökte därför att 

konsekvent använda begrepp som ansikte mot ansikte, öga mot öga alternativt fysiska mö-

ten. Intervjupersonerna talade dock själva ofta om verklighet för att beteckna vad som finns 
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utanför datorns värld. Vi har därför valt att i uppsatsen använda verklighet och verkliga mö-

ten när det handlar om det som sker utan hjälp av datorer.  

 

I uppsatsen används beteckningarna ungdomar och vuxna som om de vore homogena grup-

per. Vi är medvetna om att det kan finnas stora skillnader inom dessa grupper. Till exempel 

finns det säkert vuxna med mycket kunskap om chatt och som chattar själva. Andra har ald-

rig använt en dator. 

 
4.0 Bakgrund och tidigare forskning 

4.1 Vad är chatt? 

Chatt (från engelskans chat som betyder snacka) är inget enhetligt begrepp utan bara en 

övergripande term för en mängd olika umgängesformer som har det gemensamt att det pågår 

direktkommunikation i realtid på Internet. Skriftliga meddelanden skickas till andra deltaga-

re så fort de skrivits ned och det gör att det blir snabba konversationer. Chatt pågår i virtuel-

la rum där deltagaren måste ha ett användarnamn för att logga in, det vill säga kliva in i 

rummet (Internet: Skolnet). Tiotals personer kan vara med i samma grupp, men det finns 

även tillfälle till samtal på tumanhand (Internet: Tryggt på nätet). Exempel på två hemsidor 

med rena chattfunktioner är Aftonbladet (Internet: Aftonbladet chatt) och Spray (Internet: 

Spray chatt). Dessa skulle kunna kallas för allmänna chattar eller chattsidor, då de är öppna 

för vem som helst utan att användarna behöver registrera personuppgifter. 

 

Många unga använder sig av så kallade communities, en sorts mötesplatser, på Internet. 

Dessa erbjuder en bredd av kommunikationsmöjligheter bland annat chatt och olika sorters 

diskussionsforum. Två vanliga communities i Sverige är Lunarstorm och Playahead. På Lu-

narstorm samlas varje vecka ungefär 1 200 000 personer med en medelålder på cirka 18 år 

(Internet: Lunarstorm). På Playahead samlas det varje dag, efter klockan 17.00, cirka 25 000 

medlemmar som är uppkopplade på Internet. Det är som en mindre stad där invånarna kan 

interagera med varandra. På Playaheads hemsida står det: ”Medlemmarna "talar" med var-

andra, skriver inlägg i varandras gästböcker eller lägger upp bilder. De diskuterar musik, 

film, uteliv, kläder, kändisar och annat i en ständig ström” (Internet: Playahead). 

 

En annan slags chattform som är något mer privat än de ovan beskrivna är exempelvis MSN 

Messenger. Genom att använda sin mailadress, och installera programvaran MSN Messeng-

er, kan användarna ha privata chattrum. Mailadresserna till personer användaren vill ha kon-
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takt med läggs in på ”kontaktlistan”. Så fort datorn är igång så har användaren möjlighet att 

se vilka andra, från kontaktlistan, som är uppkopplade och sedan chatta med dem. Det går 

även att skicka bilder och musik via MSN Messenger (Internet: MSN Messenger). 

4.2 Internet och chatt i siffror 

Statistiska centralbyrån gjorde år 2004 en rikstäckande studie av Internetanvändning bland 

privatpersoner mellan 16 och 74 år. Inom det åldersspannet var det 79 procent som hade till-

gång till Internet. Av de studerande var det hela 84 procent. Inom den gruppen svarade 46 

procent att de använde Internet bland annat för att kommunicera via chatt (Internet: Statis-

tiska centralbyrån).  

 

Forskaren Eva Thulin genomförde år 2002 en undersökning om ungdomar och deras an-

vändning av datorer och Internet. Undersökningen bestod av två delar. Dels en intensiv stu-

die av 43 gymnasieungdomar genom strukturerade intervjuer och aktivitetsdagböcker och 

sedan använder hon data från fyra nationella kommunikationsvaneundersökningar. Thulin 

kommer fram till att gymnasieungdomarna i genomsnitt använder datorer 1,5 timmar per 

dag. Internet används cirka 30 minuter per dag. Datorkommunikation utgör ungefär en fjär-

dedel av ungdomarnas totala Internetanvändning. Samtidigt beskriver Thulin att det är en 

minoritet av ungdomarna i undersökningen som använder sig av Internet varje dag (2002). 

Det går att ifrågasätta huruvida dessa resultat stämmer överens med dagens verklighet då de 

är mer än tre år gamla.  

 

Ungdomsbarometern, som regelbundet gör undersökningar på Internet, frågade år 2004 unga 

om hur ofta de chattade. I åldersgruppen 15 till 19 år svarade 46 procent att de chattar varje 

dag och 18 procent att de chattar flera gånger i veckan. 12 procent svarade att de aldrig chat-

tar (Stockholms City: 2005- 03-10). Det går att vara kritisk mot denna undersökning då det 

går att anta att de som kommer i kontakt med Ungdomsbarometern på Internet, är just de 

ungdomar som använder Internet och chattsidor mest.  

 

I början av år 2003 genomförde norska MMI, på uppdrag av EU, en stor kvantitativ studie 

för att kartlägga barns beteenden på Internet. De genomförde även en studie av föräldrars 

kunskaper och attityder till sina barns Internetanvändning. De länder som deltog i detta så 

kallade SAFT-projekt var Sverige, Norge, Danmark, Island och Irland. I Sverige deltog 

knappt en miljon unga i åldern 9 till 16 år i enkätundersökningen. På frågan om de någon 

 15



gång chattat svarade i gruppen 9 till 12 åringar 65 procent ja. I åldersgruppen 13 till 16 var 

det hela 91 procent som provat på att chatta (Internet: MMI:s SAFT–projekt).  

 

4.3 Varför kommunicera på Internet? 
De svenska ungdomarna i SAFT–projektet använde i större utsträckning Internet för sociala 

ändamål än jämnåriga i de andra undersökningsländerna. De använde Internet till att kom-

municera genom till exempel mail eller chatt (Internet: MMI:s SAFT–projekt). 

 

Det finns många olika anledningar till varför ungdomar väljer att kommunicera på Internet. 

Patrik Hernwall, pedagog och forskare, har skrivit flertalet skrifter om barn och deras an-

vändning av information- och kommunikationsteknologi (IKT). I sin doktorsavhandling, 

från år 2003, frågar han barn mellan 8 och 13 år om mail, chatt och Internet. För barnen ut-

gör datorer och IKT inget nytt, för dem har den alltid funnits där. De vill kommunicera via 

Internet för att: 

 upprätthålla kontakter. 

 få kompisar. 

 få kompisar för att man inte har några. 

 få kompisar på annorlunda sätt. 

 få mer intressanta kontakter via digitala arenor. 

 få lättare att träffa vissa personer. 

 prova nya roller. 

 utbyta erfarenheter. 

 umgås tillsammans framför datorn. (Hernwall, 2003) 

 

Ulrika Sjöberg på Högskolan i Halmstad utkom år 2002 med sin avhandling inom media och 

kommunikation, Screen Rites, som handlar om ungdomars användning av datorspel, Internet 

och TV i vardagen. Sjöbergs material omfattade kontakt i olika former med omkring 1800 

ungdomar. När det gäller chatt, kom Sjöberg fram till, att syftet inte är att träffa riktiga vän-

ner, de har man i skolan och de träffar man ansikte mot ansikte. Ungdomarna som Sjöberg 

intervjuade skiljde tydligt på riktiga vänner, chattkompisar och mailkompisar (Sjöberg, 

2002).  
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4.4 ”Spelets regler” 
I MMI:s studie framkommer det att över hälften av de som chattat någon gång har provat på 

att ”ljuga” om namn och ålder (Internet: MMI:s SAFT–projekt). Sjöberg uttrycker i sin av-

handling: ”Sedan barnen är små blir de ju uppfostrade till att inte ljuga och till att ta ansvar 

för sina handlingar. Men när det gäller chatt menar barnen själva att det inte är samma sak, 

att ljuga är spelets regler” (2002, s 18).  

 

Taran Björnstad, en norsk medieforskare, tar även han upp denna aspekt av att chatta. 

Björnstad genomförde år 2001 en kvalitativ studie av 40 ungdomars Internetvanor. Han kom 

fram till att rolleken är central för ungdomarna. De utger sig gärna för att vara någon annan 

än de är och de finner en glädje i att framställa sig själva som de vill. Björnstad citerar en av 

sina intervjupersoner, en 12-årig flicka: ”Jag har varit Sandra. Hon är 17 år och är självklart 

väldigt snygg, lång och smal och blond och så har hon bara snygga kläder” (Våldsskild-

ringsrådet, 2003:29, s 24). Sjöberg skriver, i sin avhandling, att det inte är något nytt att barn 

och ungdomar leker med roller. Tidigare kanske ungdomar till exempel ringde Heta Linjen 

men idag ger chatten nya möjligheter att utforska och experimentera med sin identitet. Barn 

och ungdomar utnyttjar anonymiteten på chatten till att vara det de inte är men skulle vilja 

vara. Chatten ger möjlighet att leva ut sina drömmar (Sjöberg, 2002).  

 

Enligt Sjöberg kan de relationer barnen upprättar via chatten ses som en slags underhållning 

och konsumtionsvara. På andra sidan dataskärmen sitter det riktiga människor, så egentligen 

handlar det om att andra människor blir underhållning (2002). Journalisten och författaren 

Nicolas Jacquemot uttrycker sig liknande: ”När man är ”färdig” med en person är det bara 

att gå vidare till nästa. Slit- och slängkulturen har med Internet nått sin klimax” (2002, s. 

170). Det går, enligt Jacquemot, att avsluta en chatt när som helst, som om personerna skulle 

vara konsumtionsvaror. 

4.5 Risktänkande 

Ungdomarna, i Sjöbergs studie, hade själva synpunkter på att man inte ska lämna ut sitt 

namn när man chattar på Internet. Enligt Sjöberg är barnen och ungdomarna mycket med-

vetna om riskerna med chatt. De vill till exempel inte träffa personer de chattar med i verk-

ligheten för att de inte litar på dem. Många kunde inte alls tänka sig att träffa sina chattkom-

pisar i verkligheten (2002). Enligt MMI:s studie har dock 26 procent, av chattande ungdo-

mar mellan 9 och 16, någon gång träffat en person de fått kontakt med via chattsidor (Inter-

net: MMI:s SAFT–projekt). 
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I en sammanfattning av MMI:s studie står att det finns stora skillnader mellan vad föräldrar 

tror att deras barn gör på Internet och vad barnen faktiskt gör. Till exempel träffar de unga i 

större utsträckning chattkontakter i verkligheten än vad de vuxna tror att de gör (Internet: 

MMI:s SAFT–projekt). 

 

Oro för vad barn gör på Internet kan höra ihop med oron för vad de möter på chatten. I USA 

genomförde år 1998 The Roper Starch Worldwide Research Organization, på uppdrag av 

Annenberg School for Communication, telefonintervjuer med 1102 föräldrar. De farhågor 

för Internet som framkom var liknande de som uttrycktes i samband med introduktionen av 

biofilm, TV och kabel-TV i samhället. Undersökningen visade att över 75 procent av föräld-

rar, i hushåll där de innehar en dator med uppkoppling till Internet, var starkt (”strongly”) 

eller något (”somewhat”) oroliga för att deras barn skulle ge bort personlig information på 

Internet. Lika många var oroliga för att barn skulle se sexuellt material så som pornografi. 

Nära två tredjedelar av föräldrarna hade uppfattningen att Internet kan vara bidragande till 

att deras barn blir isolerade (Turow & Nir i Carlsson & von Feilitzen (edit), 2000). 

Barnombudsmannens hemsida (Internet: BO) innehåller tips till föräldrar om hur de ska för-

hålla sig till barnens Internetanvändning (bilaga 4: Tio tips till föräldrar med surfande barn). 

Det anses tydligen vara något som kan vara problematiskt. I boken Familjen och nätet skri-

ver utbildningsteoretikern Seymor Papert om hur man kan överbrygga den digitala genera-

tionsklyftan. Papert uttrycker oro över de psykologiska och andliga konsekvenserna av att 

barn blir mindre beroende av sina föräldrar då de utforskar världen. Han menar att det är 

viktigt att föräldrar inte stoppar huvudet i sanden. Alla måste bli medvetna om att läropro-

cesser förändras och förnyas hela tiden och Papert anser att föräldrarna har en viktig roll i 

detta (Papert, 1999). 

 

5.0 Teoretiska perspektiv 
I följande teoriavsnitt redovisas ett antal skilda teoretiska resonemang och begrepp. Det 

handlar om dagens ungdomars situation, verklighet, kommunikation, identitet och normer. 

Symboliska interaktionisters tankar finns med i flera av avsnitten.  

 

5.1 Nya kulturella villkor för unga 
Den tyske ungdomsforskaren Thomas Ziehe menar att identitet idag, till skillnad från tradi-

tionellt, inte är något man ärver. Han kallar detta för en kulturell friställning. Denna kultu-
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rella friställning medför att unga hela tiden behöver göra aktiva val eftersom de inte kan för-

lita sig på traditionen. Unga kan i och för sig välja att leva traditionellt, men då handlar det 

om aktiva val. De unga får ägna sig åt ett ständigt identitetsarbete (Ziehe, 1986). Den svens-

ke ungdomsforskaren Thomas Öhlund förklarar att: ”I takt med traditionens försvagning 

styrs det mänskliga varat och handlandet i allt större utsträckning av individuella val istället 

för av överindividuella mönster (traditionen)” (Öhlund, 1989, s 5). Ziehe menar dock att ”Ju 

mindre av mina livsperspektiv och avgöranden som kan härledas ur traditionen…desto svå-

rare blir mina beslutskonflikter och desto större blir medvetenheten om risken för att miss-

lyckas” (1986, s 30). Då tryggheten i traditionen försvinner blir individen personligt ansva-

rig för sina handlingar (Öhlund, 1989).  

 

Enligt Ziehe har den kulturella friställningen bidragit till att föräldrars revir blivit mer be-

gränsat. Ungdomars kompetens gentemot vuxna har ökat. Vuxna kan inte längre självklart 

hävda att de på grund av högre ålder förstår mer. Eftersom ungdomarna har vuxit upp under 

moderna förhållanden, menar Ziehe, att de har andra förutsättningar än sina föräldrar att 

hantera utmaningar (1986). De kan inte lära sig de kompetenser de behöver av sina föräldrar 

utan de måste klara detta på egen hand. ”Ungdomarna söker sig till ”fria zoner” där de i 

egna verksamheter kan experimentera med och utprova hållbara identiteter och livsstilar” 

(Öhlund, 1989, s 12). 

 

Ziehe menar att det finns områden där yngre har specialistkunskaper. Exempel på dessa om-

råden är förmågan att lära sig dataspråk och att kunna uppfatta snabba videoklipp (1986). 

Tekniken som de unga behärskar ger dem möjlighet att ta del av det som traditionellt varit 

de vuxnas värld. Utbildningsteoretikern Niel Postman menar att skiljelinjen mellan barndo-

men och vuxenvärlden har blivit alltför otydlig på grund av tekniken. Teknikens möjligheter 

till ett snabbt informations- och kommunikationsflöde gör att vuxenvärlden står vidöppen 

inför barnen (1982). Ziehe uttrycker sig också han om detta: ”Skiljeväggarna mellan genera-

tionerna är på ett märkligt sätt perforerade” (1994, s 15).  

 

Ziehe resonerar kring att unga idag i mindre utsträckning gör egna erfarenheter som de kan 

lära sig av. Genom exempelvis media får de uppfattningar om hur saker och ting går till. De 

primära erfarenheterna har ersatts av sekundära erfarenheter (Ziehe, 1986). 

 

En annan kulturell förändring är att prestationer blir allt viktigare. Detta leder till social och 

psykisk press på individen (Ziehe, 1994). Unga känner av kraven på att prestera och att välja 
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livsstil. I deras medvetande konkurrerar skilda samtidiga livsformer. De upplever att det 

finns oändliga möjligheter att välja hur de vill leva. Valet av livsform blir en sorts presta-

tion. Vad som upplevs vara möjligheter handlar, enligt Ziehe, dock ofta om fiktiva möjlighe-

ter. De reella möjligheterna är få. Kraven på att hela tiden välja kan leda till en önskan att få 

vara i fred och sticka från allt (Ziehe, 1986).   

 

Ziehe ser en kulturell tendens mot subjektivering. Då syftar han på en stark längtan efter 

närhet. Idealet är att vara autentisk vilket är ”att öppet och samtidigt inkännande gentemot 

andra ge uttryck för den egna situationen” (1994, s 155).  

 

5.2 Verklighet – en subjektiv upplevelse 
Ett viktigt antagande inom symbolisk interaktionism är att individen hela tiden tolkar eller 

definierar de situationer hon eller han befinner sig i. Hur en situation definieras är alltså sub-

jektivt. Den fysiska och sociala verklighet vi uppfattar är subjektiv men ”den upplevs som 

objektiv genom att vi som sociala varelser har lärt oss gemensamma namn på företeelser och 

är (förhållandevis) överens om deras vikt och betydelse” (Trost & Levin, 1999, s 14). Det 

som människor ser bygger alltid på deras definitioner av verkligheten (Charon, 2004). Den-

na definitionsprocess är både medveten och omedveten (Trost & Levin, 1999). 

 

Hur fenomen i omgivningen definieras av individen är i hög grad influerat av det sociala 

livet. Vi lär oss genom social interaktion både vad vi ska se och hur det vi ser definieras. Vi 

är omgivna av andra som definierar verkligheten för oss och som påverkar oss att ta deras 

förståelse av världen (Hewitt, 2000). Vilken kultur och tidsperiod individen befinner sig i 

påverkar dennes definition av verkligheten (Trost & Levin, 1999).  

 

William och Dorothy Thomas hävdar att: ”If [people] define situations as real, they are real 

in their consequences” (citat i Charon, 2004, s 127). Människors uppfattningar om fenomen 

i ”verkligheten” styr hur de handlar. Om någon uppfattar en situation som farlig kommer 

hon eller han att handla utifrån det, även om inte situationen skulle vara farlig i andras ögon. 

Charon skriver: ”Our realities are our definitions of situations” (2004, s 127). 

 

Tamotsu Shibutani menar att sättet vi ser verkligheten på är ett resultat av de perspektiv vi 

tar till oss genom social interaktion. De grupper vars perspektiv vi använder är referens-

grupper (Charon, 2004). En referensgrupp är en grupp människor, som kan vara verkliga 

eller tänkta, och som av en person tolkas ha vissa värderingar (Trost & Levin, 1999). Shibu-
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tani har skrivit att karaktäristiskt för livet i moderna massamhällen är att människor samti-

digt deltar i flera olika sociala världar eller referensgrupper. Referensgruppens perspektiv är 

något individen lånar, som en guide, för att kunna definiera verkligheten (Charon, 2004).  

 

I detta sammanhang kan diskuteras huruvida det som utspelar sig på chatten är verklighet. 

Manuel Castells, amerikansk professor i sociologi, skriver: ”Det finns ingen skillnad mellan 

”verklighet” och symbolisk representation. I alla samhällen har mänskligheten existerat i 

och handlat genom en symbolmiljö…När de elektroniska mediernas kritiker hävdar att den 

nya symbolmiljön inte representerar ”verkligheten”, refererar de implicit till en absurt primi-

tiv föreställning om en ”okodad” reell erfarenhet som aldrig har existerat” (2000, s 376f). 

Detta skulle innebära att kommunikationen via chatt inte kan anses mindre verklig än någon 

annan form av kommunikation. Ett samtal på chatten är lika verkligt som ett samtal ansikte-

mot-ansikte. 

5.3 Mänsklig kommunikation 

Chatt är en form av kommunikation. Symboliska interaktionister menar att människor kom-

municerar via symboler. Det är genom dessa vi förmedlar tankar och känslor till varandra. 

Symboler gör det möjligt för oss att föreställa oss sådant som inte finns närvarande i stunden 

(Hewitt, 2000). En symbols mening växer fram genom människors interaktion (Trost & Le-

vin, 1999).  

 

Ord är symboler men även gester och ansiktsuttryck kan vara symboler. Starr Roxanne Hiltz 

och Murray Turoff skriver i boken The Network Nation att ögonen, av många, har identifie-

rats som den enskilt viktigaste informationskanalen för att förmedla känslor och andra subti-

la meddelanden. Information skickas inte bara genom orden som används utan också genom 

icke-verbal kommunikation som exempelvis uttal, ansiktsuttryck, kläder, kroppsrörelser och 

rodnader. Hiltz och Turoff beskriver att nya användare av datorkommunikation drabbas av 

en kulturchock eftersom icke-verbal kommunikation saknas. Avsaknaden av det icke-

verbala kan på olika sätt vägas upp av att användare skapar nya sätt att förmedla denna form 

av information (1993).  

 

Enligt symbolisk interaktionism är det unikt för människan är att hon kan göra sig själv till 

objekt. Hon kan föreställa sig hur andra uppfattar och påverkas av hennes handlingar (He-

witt, 2000). När vi kommunicerar med andra tänker George Herbert Mead, en förgrundsge-

stalt inom symbolisk interaktionism, att vi tar andras roller. Vi försöker sätta oss in i hur 
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andra definierar situationen (Trost & Levin, 1999). Vi föreställer oss hur världen ser ut ut-

ifrån andras perspektiv. Vi tar roller inte bara från den människa vi står framför utan även 

från signifikanta andra (viktiga andra) och den generaliserade andre (kollektiva normer). 

Hela tiden har vi med i beräknande vad andra gör och tycker (Charon, 2004).  

 

5.4 Nya kommunikationsmöjligheter 
David Lyon menar att kommunikation, särskilt via datanätverk, kan betraktas som det vä-

sentliga inslaget i vår tid. Denna form av kommunikation kan i vissa avseenden komplettera 

existerande former av kommunikation. Han skriver att de nya teknologierna leder människor 

in i ”en okänd social terräng” (Lyon, 1998, s 63f).  

 

En som kan sägas beskriva vad dessa nya kommunikationsformer kan innebära är Jacque-

mot som menar att chatt har en viktig social funktion. Han skriver om möten på Internet som 

den moderna tidens bikt och chattare som den moderna tidens själavårdare. Trots att chattare 

inte har tystnadsplikt och kan vara oseriösa och ljuga menar han att chatten är viktig (2002). 

Hiltz och Turoff skriver att människor kan vara extremt ärliga och öppna mot andra för att 

de inte ser varandras ansikten. De menar att kommunikation via datorer blir mindre uteläm-

nande än talad kommunikation. De skriver dock även om att en person kan komma att känna 

sig avskärmad efter flera timmar ensam med en maskin. Detta eftersom sociala och emotio-

nella behov inte kan förväntas bli fyllda (1993). Det är viktigt att komma ihåg att dessa tan-

kar gällde de tidiga formerna av datorkommunikation som inte hade de uttrycksmöjligheter 

som finns idag.  

 

5.5 Nätgenerationen 
Tapscott använder sig av begreppet ”Net Generation” som översätts till nätgenerationen på 

svenska. Enligt Tapscott tillhör barn födda under 1980- och 1990-talen den så kallade nät-

generationen. Han menar att karaktäristiskt, för dem som vuxit upp i denna generation, är att 

de vill vara användare, inte enbart lyssnare och tittare. Detta till skillnad från tidigare gene-

rationer som är vana vid radio och TV där det handlar om att lyssna och titta. Enligt 

Tapscott får dagens barn och ungdomar tidigt lära sig att vara aktiva och kritiska användare. 

”Interaction helps kids grow, requiring them to develop values, to exercise judgment, to 

analyze, to evaluate, to criticize or come to the aid of another” (1998, s 56).  
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Hernwall beskriver att barn naturaliserar tekniken, den ses som självklar. Ett begrepp som 

beskriver detta fenomen är ”Cyborgare”. Innebörden av begreppet är att ”människan har in-

förlivat tekniken och dess handlingserbjudande med sitt eget väsen, till en sådan grad, att 

tekniken blivit en självklar del av henne” (2003, s 141). Informations- och kommunikations-

tekniken (IKT) blir som en protes, en förlängning av människan. Hernwall anser att ”det är 

rimligt att påstå att tekniken betraktad som en protes visar hur IKT kan erbjuda barnet ac-

cess till en arena som har (gräns)överskridande som framträdande kännetecken” (2001, s 

196). Naturaliseringen av tekniken gör det möjligt för barnet att använda datorn för att labo-

rera med sin identitet och även att utveckla nya dimensioner av identiteten (Hernwall, 2001). 

Tapscott uttrycker naturaliseringen av tekniken såhär: ”The technology is completely 

transparent to them. It doesn’t exist. It’s like the air” (1998, s 39). Tapscott ser det som en 

risk att de som inte får möjlighet att lära sig digital teknik hamnar efter. ”Have-nots become 

know-nots and do-nots” (1998, s 11). 

 

5.6 Identitet 
Symboliska interaktionister hävdar att: ”Människan är inte, människan gör!” (Trost & Le-

vin, 1999, s 19). Människan är hela tiden inne i en process i vilken hon är aktiv. Det innebär 

att människan inte har egenskaper som är givna. Istället beter hon sig på ett visst sätt i den 

specifika situationen (Trost & Levin, 1999). En person är inte snäll eller intelligent utan be-

ter sig snällt eller intelligent i den aktuella situationen. En människa kan dock verka förhål-

landevis stabil bland annat genom att hon har internaliserat sociala normer, den generalise-

rade andre. När nya situationer uppstår behövs dock nya handlingsstrategier (Månsson i Me-

euwisse & Swärd (red), 2002). Med denna syn på människans väsen kan identitet inte vara 

något som fastställs en gång för alla. Istället är identiteten hela tiden under omvandling.  

 

Kanske går det inte ens att tala om en identitet, det handlar om en process. Öhlund resonerar 

kring begreppet flytande identitet. ”Identiteten kan karaktäriseras som flytande genom att 

den förändras i och med kontext…” (Öhlund i Mether & Nygren (edit), 1992, s 258). Ziehe 

menar att det i mindre grad än tidigare finns enhetlighet i identiteten hos individen. Det har 

uppstått ett behov av självutveckling och självförändring (1986).  

 

5.7 Normer 
Enligt symbolisk interaktionism finns det normer i samhället som människor lär sig genom 

social interaktion. Dessa normer grundar sig i den kollektiva helhetens attityd (Schellenberg, 

1984). Normerna har individen internaliserat, det vill säga tagit som sina egna. Symboliska 
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interaktionister kallar dessa internaliserade normer för den generaliserade andre. ”The ge-

neralized other is the moral system that the individual takes on as his or her own” (Charon, 

2004, s 165).  

 

Samhällen (vår översättning av societies) fungerar för att människor enas om att använda 

vissa normer. Alla människor deltar i flera olika samhällen såsom familjen, landet, idrotts-

klubben. Ett samhälle är en plats där det pågår interaktion (Charon, 2004).  

 

Sociala problem skulle kunna ses som brott mot samhällets normer. Enligt den symboliske 

interaktionisten Herbert Blumer är sociala problem produkter av kollektiva definitionspro-

cesser (Månsson i Meeuwisse & Swärd (red), 2002). Vad som definieras som sociala pro-

blem behöver inte ha någon ”objektiv” grund. Sociala problem uppstår när förespråkare 

lyckas föra fram sina åsikter om att en viss social företeelse är ett problem. För att sprida 

uppfattningen har massmedia en viktig funktion (Hewitt, 2000). När rapporteringen av ett 

fenomen i pressen är stereotypt menar sociologerna Erich Goode och Nachman Ben-Yehuda 

att det kan vara en indikation på moralpanik. Moralpanik är en överdriven social reaktion på 

ett nytt och upplevt hotande fenomen. Den uppkommer som en följd av fenomenets verkliga 

eller upplevda hot mot särskilda värden (1997). 

 

6.0 Resultatredovisning och Tolkning 

6.1 Intervjupersoner 

Adam är en 16-årig kille som läser första året på en gymnasieskola i en förort till Stock-

holm. Adam bor med sin familj; mamma, pappa och fyra syskon. Han har tillgång till dator 

och Internet både i skolan och hemma. Av skolan får varje elev en egen bärbar dator med 

möjlighet till Internetuppkoppling. När Adam chattar använder han MSN men han har tidi-

gare, i 12-13-årsåldern, provat på att chatta på allmänna chattsidor.  

 

Bea är 13 år och går i sjätte klass i en skola i Stockholms innerstad. Bea bor tillsammans 

med sin mamma och två bröder (Calle 17 och bror 21 år) och pappan bor på annat håll. Bea 

är syster till Calle som vi också intervjuar. Hemma har Bea tillgång till flertalet datorer med 

Internetuppkoppling varav en finns på hennes rum. I skolan har hon också tillgång till ett 

antal datorer. Hon chattar i princip varje dag via MSN och Playahead. Chattandet har pågått 

i ungefär två år.  
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Calle är 17 år och går på gymnasium i Stockholms innerstad. Calle är bror till Bea som vi 

också intervjuar. Calle bor tillsammans med sin mamma och två syskon (Bea 13 och bror 21 

år) och pappan bor på annat håll. Liksom systern Bea har han dator med Internetuppkopp-

ling på rummet. Calle chattar på MSN och det har han gjort så länge MSN har funnits. Innan 

dess provade han på att chatta på några allmänna chattsidor. 

 

Denise är 18 år och går på ett gymnasium i en förort till Stockholm. Denise bor tillsam-

mans med mamma, pappa och tre syskon (12, 14 och 21 år). Denise har tillgång till dator 

med Internetuppkoppling både hemma och i skolan. I skolan har hon dock begränsad möj-

lighet att använda dator. Denise har chattat i drygt två år. Hon chattar ungefär en timma var-

je dag. Hon använder främst MSN men chattar ibland också på allmänna chattsidor. Tidiga-

re har hon använt Lunarstorm och Playahead. 

 

Eva är 37 år och studerar på Stockholms universitetet. Hon är gift och har tre barn (dotter 5, 

son 12, dotter 14 år). De har en dator hemma med Internetuppkoppling. Eva har provat att 

chatta med hjälp av MSN eller liknande men tycker inte att det är vad hon definierar som 

chatt. Chattning förknippar hon med de allmänna chattsidorna vilket hon aldrig provat själv. 

Kunskaper om chatt har hon fått genom sina barn, kompisar och media. 

 

Fredrik är 38 år och jobbar som fritidsledare på en ungdomsgård i en förort till Stockholm. 

Han är pappaledig på deltid. Fredrik bor med sin sambo och tre barn. Han har tillgång till 

dator och Internet både hemma och på arbetsplatsen. Hans egna chatterfarenheter är ytterst 

få, men ibland chattar han för att få viss information. Fredrik säger att han har fått kunskap 

om chatt via ungdomar på gården men även från dagstidningar och datortidningar. Han in-

tresserar sig mycket för datorer och speciellt för web-design.  

 

Gustav är 42 år och arbetar som målare. Han bor tillsammans med sin fru och tre barn 

(dotter 9, son 16, son 19 år) i en förort till Stockholm. De har dator med Internetuppkoppling 

hemma. Gustav använder datorn för att skriva fakturor eller annat då han arbetar. Han har 

aldrig chattat. Gustavs kunskaper om chatt kommer från det lilla han sett sina barn hålla på 

med det men även lite genom massmedia. Han säger sig inte alls ha kunskap om vad chatt 

är.  
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Hanna är 40 år och är gymnasielärare i språk, bland annat svenska vid en gymnasieskola i 

en Stockholmsförort. Hanna lever ihop med sin man och har inga barn. Hon har tillgång till 

dator och Internet hemma och på skolan men använder det mest i arbetet. Hon har aldrig 

chattat och säger sig inte ha något behov av det heller. De kunskaper Hanna har av chatt 

kommer mest ifrån eleverna i hennes klasser men även från kollegor som chattar.  

 

6.2 Presentation av teman 
Intervjupersonernas åsikter och värderingar kommer att redovisas och tolkas i samband med 

följande fyra teman: 

• Upprätthålla gamla relationer – Hitta nya kontakter 

• Verklighet – Fantasi 

• Vara sig själv – Vara någon annan 

• Tillit - Misstro 

Under dessa teman har resultaten delats upp i olika delar med egna rubriker. Under respekti-

ve rubrik redovisas resultat från intervjuerna, ungdomarna och de vuxna var för sig, och se-

dan följer empiriska och teoretiska tolkningar av resultaten.  

 

6.3 Tema: Upprätthålla gamla relationer – Hitta nya kontakter 

Detta tema avser att visa på intervjupersonernas syn på chattens olika användningsområden. 
 

6.3.1 Hålla kontakt 

Ungdomarna 

Alla fyra ungdomarna säger att de använder MSN för att hålla kontakt med kompisar som de 

även träffar i verkligheten. Adam och Calle berättar att alla deras vänner har MSN. Bea och 

Denise pratar också om att alla deras vänner chattar på något sätt. Bea talar om att hon chat-

tar med sina skolkompisar när hon kommer hem. Denise säger att hon inte chattar så mycket 

med sina närmsta vänner, de träffar hon istället i verkligheten.  

 

Ungdomarna tar upp chatten som en möjlighet att kunna kommunicera med andra utan att 

behöva ringa. Calle säger om att man förr, innan Internet fanns, fick sitta och ringa till alla 

på telefon: ”Jag hajar inte det där”. Han tycker att chatt är väldigt smidigt för att det går att 

hålla kontakt med flera samtidigt.  
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Bea chattar mest med kompisar men även med kompisars kompisar som hon träffat någon 

gång. Calle säger: ”Det är rätt smidigt [med MSN] för om man träffar någon ute så kan man 

bara [fråga] Har du MSN? Så lägger man bara till den, så har man den”.  

 

Bea använder förutom MSN även Playahead. Hon säger att hon är på Playahead för att alla 

hennes kompisar är där. Hon skulle inte skulle vilja vara på Lunarstorm för där känner hon 

inte någon.  

 

De vuxna 

Samtliga vuxna talar om chatt som ett sätt för ungdomar att hålla kontakt med kompisar de 

träffar i verkligheten. Gustav uttrycker att han tror att det är dagens ungdomars sätt att träf-

fas. Hanna säger: ”Mina elever…är ute [på Internet] och chattar med sina kompisar och be-

kanta som de känner. Många har ju stort kontaktnät”.  

 

Eva uttalar: ”Mina barn är datagenerationen och de kommer att sköta sina kontakter mycket 

via datorn”. Hon säger att hon själv inte har behov av det för att hon använder telefon istäl-

let. De andra vuxna pratar också om att de, i deras generation, använder telefon för att hålla 

kontakt. 

Tolkning  

Alla intervjupersonerna är eniga om att chatten är ett sätt för ungdomar att hålla kontakt med 

kompisar som de även träffar i verkligheten. Detta överensstämmer med den tidigare forsk-

ning som redovisats (se 4.3). Både de intervjuade vuxna och ungdomarna jämför och hittar 

likheter mellan MSN-chatten och telefon. Kan det vara så att båda dessa kommunikations-

former har liknande användningsområde? Chattens sociala funktion verkar vara ungefär 

samma som telefonens.  

 

Framförallt de unga är tydliga med att chatt är ett smidigt sätt att hålla kontakt. De vuxna 

uttrycker inte det på samma sätt. Att ungdomarna, exempelvis Calle, tydligare än de vuxna 

poängterar hur enkelt det är att använda chatt kan tolkas som att de har naturaliserat tekni-

ken, den ses som självklar (se 5.5).  

 

Enligt symbolisk interaktionism lär sig människor genom social interaktion (se 5.2). Det in-

nebär att människor lär sig tillsammans med andra. Ungdomar idag växer upp i en kultur där 

Internet och dess kommunikationsmöjligheter är en självklarhet. Chatt beskrivs av intervju-
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personerna som något som de allra flesta ungdomar använder. Till skillnad från de vuxna 

har ungdomarna vuxit upp i en tid där chatt är en naturlig del. Calle kan knappt förstå hur 

man kunde klara sig innan chatten kom. Ungdomarna lär sig genom kommunikation, social 

interaktion, med andra ungdomar att använda chatt. Det är ett självklart sätt för dem att hålla 

kontakt. Flera av intervjupersonerna talar om att unga i dag är någon form av ”datagenera-

tion”, vilket liknar Tapscotts resonemang om nätgenerationen (se 5.5).  

 

När Bea uttrycker att hon inte skulle vilja chatta på Lunarstorm på grund av att hennes kom-

pisar inte chattar där kan det tolkas som att chattens viktigaste funktion är att kunna hålla 

kontakt med redan kända personer. Om det inte vore för att kompisarna chattade skulle chat-

ten förmodligen inte vara lika intressant. De andra intervjuade ungdomarna talar också om 

att deras kompisar använder samma chattsida som de själva. Det kan tolkas som att gruppen 

har stor betydelse för vilken chattsida ungdomar väljer att använda.  

 

Ungdomar idag har enligt intervjupersonerna stora kontaktnät. Chatten ger ungdomar möj-

lighet att hålla kontakt med personer som de inte träffar så ofta och personer som de inte 

känner så väl. Chatten ger dagens ungdomar möjlighet till mer kontinuerlig kontakt med be-

tydligt fler personer än vad som varit möjligt för tidigare generationer. Kanske kan det ses 

som något karaktäristiskt för nätgenerationen att de kan hålla kontakt med en stor mängd 

personer. De överskrider tidigare gränser för hur många personer det går att ha kontakt med 

(jfr 5.5).  

 

6.3.2 Prata av sig  

Ungdomarna  

Adam och Denise uttrycker att det kan vara viktigt för ungdomar att prata av sig. Adam be-

skriver allmänna chattsidor som bollplank för känslor och åsikter. Han tänker att människor 

vill dela med sig och prata om saker som har hänt. Adam säger: ”Det finns så många olika 

som kan lyssna på vad just du har att säga, vilket det kanske inte finns i verkligheten”. Deni-

se talar om att man får bekräftelse. 

 

De vuxna 

Bland de vuxna intervjupersonerna talar Hanna om chatten som en plats där ungdomar kan 

ta upp saker som de kanske inte skulle ta upp någon annanstans. 
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Tolkning 

Adam, Denise och Hanna talar om att ungdomar kan använda sig av personer som de möter 

på allmänna chattsidor som bollplank. Det kan tolkas som att det inte är fråga om att skapa 

en relation utan mer en önskan att få någon form av spegling. Någon som kan lyssna och ge 

feedback och bekräftelse på det man säger. Dessa tillfälliga kontakter uppfyller ett behov av 

att få prata av sig. Det är som om det vore en tyst överenskommelse, en norm, som säger att 

det är tillåtet att tala om sig själv. Detta stämmer överens med Jacquemots beskrivning av 

chatt som den moderna tidens bikt och chattare som den moderna tidens själavårdare (se 

5.4).  

 

6.3.3 Hitta nya kontakter 

Ungdomarna 
Alla ungdomarna ger uttryck för att de allmänna chattarna är en möjlighet för dem som vill 

träffa nya människor. För Denise innebär chatt framförallt att träffa nya personer. Hon sä-

ger: ”Jag chattar ju för att få nya kontakter, hitta intressanta människor”. Denise får nya kon-

takter bland annat via sina kompisar som rekommenderar henne att ta kontakt med olika 

personer. Dessa personer blir dock inte hennes vänner på samma sätt som vänner i verklig-

heten eftersom ”man vet inte hur man går ihop”. Adam och Calle säger sig inte vara intres-

serade av att använda chatten till att få kontakt med helt okända personer. Adam tror dock 

att det ”normala” är att chattare vill prata med nya och få nya influenser. 

 

Adam säger att det kan vara lättare att hitta likasinnade på chatten än i verkligheten: ”Om du 

är lite ensam och till exempel bor i en liten håla ute på landet och du är ensam punkare så 

kanske du vill prata med andra punkare som delar din smak.” Ibland kan dessa chattkontak-

ter även leda till möten utanför chatten. Denise tror att det är ungefär hälften, av dem som 

chattar, som någon gång träffar någon de chattar med. Hon har själv träffat flera av de hon 

börjat chatta med i verkligheten.  

 

När Bea ombes att jämföra chatten med andra platser där man kan träffa folk svarar hon: 

”Då tror jag chatten är lite bättre för då kan man ju lära känna varandra lite genom att skriva, 

sen kan man börja ringa, och sen kan man börja träffas. Det är ju lite lättare än att börja träf-

fas direkt och sen ska man hitta på någonting att prata om”. Bea poängterar dock flera gång-

er att själv chattar hon mest med kompisar och om hon har träffat någon som hon börjat 

chatta med så har det varit en kompis till en kompis. 
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De vuxna 

De vuxna betonar särskilt möjligheten att genom chatten skapa nya kontakter. Hanna säger 

att hon tror att ungdomar som chattar vill lära känna folk och skapa kontaktytor. Eva säger: 

”Det som är chattning för mig är mycket att man för någon konversation, oftast med folk 

man inte känner”. Hon uttrycker att det kan vara ett spännande sätt att träffa nya människor.  

 

Om anledningen till att ungdomar chattar säger Fredrik: ”Jag tror att det är att man söker 

någon form av likasinnade, framförallt om man är ungdom och lite avvikande”. Han talar 

om att det finns chattsidor för alla olika intresseområden. Fredrik pratar även om att ungdo-

mar kan hitta vänskap och någon form av kärlek på chatten. Gustav säger: ”När man var 

yngre själv så var man ute och gick på fester… men nu kan jag tänka mig att de yngre chat-

tar med varandra först”. 

 

Även om alla de vuxna talar mycket om chatten som möjlighet för ungdomar att träffa nya 

människor tror de ändå att det är få av dessa kontakter som leder till någon fortsatt relation 

utanför datorns värld. 

 

Tolkning 

Alla intervjupersonerna talar om att de allmänna chattsidorna ger möjlighet att skapa nya 

kontakter vilket överensstämmer exempelvis med Hernwalls forskning (se 4.3). När Gustav 

uttrycker att man kan träffas på chatten istället för på fester kan det tolkas som att han menar 

att chatt delvis ersätter andra sätt att träffas.  

 

Ungdomar har möjlighet att komma i kontakt med personer som de aldrig annars skulle ha 

mött. När Adam och Denise talar om att ungdomar vill träffa nya för att få nya influenser 

kan det tolkas som att de söker alternativa livsformer. Ungdomar är idag, enligt Ziehe, med-

vetna om att det finns många olika sätt att leva sitt liv (se 5.1). Dessa alternativa livsformer 

kan de skapa sig en bild av genom att chatta.   

 

Hur kommer det sig att flera av de intervjuade ungdomarna mycket tydligt talar om att de 

inte själva söker nya kontakter via chatten när de samtidigt säger att det kan vara en viktig 

funktion som chatten har? Bea säger ju till och med säger att det kan vara ett bättre sätt att 

träffa nya personer på än i verkligheten. Kan det vara så att det anses ofördelaktigt att tala 

om att man söker nya kontakter? Kanske kan det vara så att det finns normer i samhället 

som innebär att det är tabu att säga att man vill ha nya kontakter. Dessa normer gäller sedan 
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även kontaktsökande på Internet. De samhälleliga normerna, den generaliserade andre, har 

internaliserats i individerna (se 5.7). De upplever det i så fall som tabu att aktivt söka nya 

kontakter.  

 

6.3.4 Ständigt uppkopplad 

Ungdomarna 

Alla de intervjuade ungdomarna säger att de chattar i princip varje dag. Denise säger: ”Det 

är liksom en grej man gör, man går hem och chattar”. Ofta chattar de med flera personer 

samtidigt. Calle berättar att han har 150 personer på sin MSN-kontaktlista. Dagligen är un-

gefär 40 inloggade och han chattar därför ofta med flera samtidigt. Han säger att han skulle 

känna sig isolerad om han inte kunde chatta.  

 

Ungdomarna uttrycker att de gör flera olika saker medan de chattar. Bea säger att hon har 

chatten öppen samtidigt som hon använder datorn till annat.  

 

De vuxna 

Hanna tänker att vi idag lever i ett samhälle där man ständigt ska vara uppdaterad och upp-

kopplad till Internet. Hon tycker att det ibland kan bli lite för mycket, lite överflödigt. Sär-

skilt nämner hon när hennes elever chattar med varandra fast de sitter i samma klassrum. De 

övriga vuxna ger också utryck för uppfattningen att det kan bli lite väl mycket. Fredrik talar 

om att ungdomar idag inte kan vänta. Allt ska gå snabbt. 

 

Tolkning 

Chatten ger en möjlighet att hela tiden vara i kontakt med andra. Det blir en vana att logga 

in när man kommer hem. De vuxna står lite frågande till detta behov av att hela tiden ha 

kontakt. De utgår ifrån sina erfarenheter från sina ungdomsår då chattens närmast oändliga 

möjlighet att ha kontakt med många personer inte fanns. Eftersom de själva klarade sig utan 

denna täta kontakt kanske de anser att ungdomarna också borde göra det (jfr 5.2). Ziehes 

resonemang om de förändrade kulturella villkor som ungdomar växer upp med skulle kunna 

kopplas till detta. Den kulturella friställningen som leder till att ungdomar tvingas att göra 

individuella val skulle kunna tänkas leda till att de känner ett behov av att i hög utsträckning 

veta vad deras kompisar har för sig (jfr 5.1). När de vet vad andra gör kan de sedan göra 

egna val. 
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Att ungdomarna chattar dagligen och med flera personer kan tolkas som att de vill ha koll på 

vad andra gör. Kanske är det så, bland dagens ungdomar, att den som inte är inne på nätet är 

”ute”(jfr 5.5). De ser till att hela tiden vara uppdaterade för att inte missa något.  

 

Ungdomarna använder datorn till annat samtidigt som de är inloggade på chatten. Därmed 

behöver chatten inte alltid vara i fokus utan det blir en sorts passiv användning. Att dagens 

ungdomar, enligt Ziehe, är bättre än tidigare generationer på att uppfatta bland annat snabba 

videoklipp borde betyda att de även klarar av att göra många olika saker med datorn på 

samma gång (se 5.1). De kan både chatta med flera personer, surfa och spela dataspel samti-

digt. Ungdomarna tycks inte uppleva det som problematiskt eller svårt att hålla koll på 

många saker samtidigt. Att de vuxna tycker att det verkar lite överdrivet att hela tiden ha så 

mycket på gång kan bero på att de själva inte har kompetens att klara det.  
 

6.4 Tema: Verklighet - Fantasi 

En dimension av chattande som blev tydlig i intervjutexterna är huruvida chatt är en del av 

”verkligheten” eller om det är en fantasivärld. I detta tema tas även intervjupersonernas vär-

deringar om chatt som ett sätt att umgås upp.  

6.4.1 Brist att inte se varandra 

Ungdomarna 

Calle säger att han föredrar att se personen han pratar med. Även om det är verkligt att prata 

på chatt så ”är det verkligare att sitta öga mot öga, för det blir mer personligt”. Han uttrycker 

att han tycker att det är bättre att lära känna en person i verkligheten än i ”datavärlden”. De 

övriga intervjuade ungdomarna nämner inte detta. Denise säger dock att det kan vara svårt 

för den andre att verkligen förstå vad man menar när man bara kan skriva. 
 

De vuxna 

Samtliga vuxna talar om nackdelar med att inte se den man talar med. Gustav pratar om att 

de som möts på chatten är i en egen liten värld men att det sedan, om de möts i verkligheten, 

är en ”helt annan värld”. Gustav tycker att det är bättre att träffas och se vem den andre är 

innan man berättar personliga saker. Hanna säger att ”det viktigaste, det ultimata” är möten 

ansikte mot ansikte. Till skillnad från vid chatt får man då ”se hela registret”. Hon menar att 

i verkligheten skärper man sig mer, uttrycker sig lite längre och det blir närmare, mer intimt 

och mer uttrycksfullt. Fredrik pratar även han om att vid möten ”live” kan kroppen reagera 

 32



på ett annat sätt än framför ett tangentbord. Han säger att man kan få mer verkliga känslor 

som syns, exempelvis rodnader. Dessa nervositetskänslor, menar han, är svårare att få när 

man chattar.  

Tolkning 

För att tolkningen ska bli rättvisande är det viktigt att komma ihåg att de intervjuade ung-

domarna själva främst använde chatt för att hålla kontakt med kompisar som de även träffar 

i verkligheten. Det är troligt att de då inte upplever det som en brist att inte se i samma ut-

sträckning som exempelvis Gustav som talar om kontakter som inte har sin motsvarighet i 

verkligheten. Med detta medtaget i förståelsen är åsikten att det är negativt att chattare inte 

ser varandra ändå mer uttalad bland de vuxna än bland ungdomarna. Att ungdomarna inte 

talar om denna aspekt i samma utsträckning kan ses som ett tecken på att de naturaliserat 

tekniken. Tekniken är inget hinder utan fungerar som en protes, en förlängning av dem själ-

va (se 5.5). De upplever därför inte tekniken som ett hinder. 

 

Gustavs uttalande, om att det är bättre att först se vem det är, kan tolkas som ett uttryck för 

åsikten att en förutsättning för att lära känna varandra är att ses i verkligheten. Detta kan 

jämföras med Castells som menar att kommunikation på chatten inte är mindre verklig än 

andra former av kommunikation (se 5.2). Gustav, som aldrig chattat själv, utgår från sina 

erfarenheter. I hans definition av vad som behövs för att lära känna någon ingår att se var-

andra (jfr 5.2). En förklaring till varför ungdomarna inte ser detta som lika problematiskt 

kan vara att de, på så sätt som Hiltz och Turoff beskriver, hittar sätt att genom tekniken för-

medla icke-verbal information (jfr 5.3). Och på det sättet väger de upp förlusten av att inte 

se varandra. 
 

6.4.2 ”Inte direkt verklighetsbaserat” 

Ungdomarna 

Alla ungdomarna uttrycker på olika sätt att det är negativt att chatta för mycket. Det är nega-

tivt för att man missar det som finns utanför. De talar om att det finns en risk att man kan bli 

beroende av att chatta. Denise uttrycker att det inte är bra eftersom chatt ”är ju inte direkt 

verklighetsbaserat”. Hon tycker att det är negativt för en själv om man inte har några kompi-

sar utanför datorns värld. Adam uttrycker att chatten blir som en fantasivärld och säger: 

”Det spelar egentligen ingen roll vad du säger för i verkliga livet så har det inte hänt”. 
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Bea säger att det är väldigt lätt att fastna framför datorn. Att sitta länge vid datorn är något 

hon tycker är negativt. Calle säger att det är lite slappt att bara sitta hemma framför datorn 

när man kan vara ute. Adam talar om att man måste ut och träffas och se världen: ”Sitta 

hemma på sitt rum, det är väl inte så kul kanske”. Denise säger att de som chattar mycket 

ofta är personer ”som inte har så mycket liv”. 

De vuxna 

Gustav tycker att en negativ sida med att chatta är att ”man inte är ute och rör på sig eller 

träffar folk som man gjorde förr”. Han ser en fara i att den som sitter ensam hemma kan bli 

seg, trött och inbunden. Eva tror att ungdomarna, genom att de kan sitta hemma och chatta 

med folk, missar mycket av ”den sociala biten i verkliga livet”. Hon säger att som förälder 

kan hon tycka att det nästan är bättre att ungdomarna går till ungdomsgården ibland och mö-

ter ”lite riktiga människor och riktiga problem”. 

Tolkning 

Representanter från båda generationerna uttrycker uppfattningen att det är bättre att träffas i 

verkligheten än att chatta med varandra. Deras utsagor kan till och med tolkas som att det är 

asocialt om man chattar mycket. Den som chattar mycket riskerar att missa det som händer i 

verkligheten. Detta kan tolkas som att det finns kollektiva normer (den generaliserade andre) 

som båda generationerna omfattas av. Dessa normer handlar om vilka former av relationer 

och erfarenheter som anses mest värdefulla. De kollektiva normerna har individerna interna-

liserat i sig själva så att normerna ses som självklara (se 5.7). Den nya sociala terrängen, 

som Lyon menade att kommunikation via datorer innebär, har tydligen inte fått samma vär-

de som traditionella sätt kommunicera (se 5.4).  

 

Det framkom särskilt bland de vuxna en uppfattning om att ungdomar genom chattande går 

miste om social träning. Det talas om att ungdomarna kan må bra av att komma till ung-

domsgården för att möta riktiga människor och problem. Särskilt de vuxna ger uttryck för 

uppfattningen att chatten inte kan hjälpa barn och ungdomar att utveckla färdigheter de be-

höver i livet. Detta kan jämföras med att Tapscott i sin forskning just lyfter fram bland annat 

chatt som ett sätt för unga att utveckla kompetenser de behöver i dagens samhälle (se 5.5). 

Detta gap mellan forskning och de vuxnas åsikter kan förstås med hjälp av symbolisk inte-

raktionism. Med detta perspektiv beror de vuxnas åsikter om chatt på deras egna sociala er-

farenheter genom livet. När de växte upp lärde de sig förmodligen i hög utsträckning sociala 

regler genom social interaktion med människor som fanns i deras direkta fysiska närhet. 
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Dessa erfarenheter ligger till grund för deras föreställningar om på vilket sätt social kompe-

tens utvecklas idag (jfr 5.2).  

 

Adam talar om att det som sker på chatten inte händer i verkligheten. Detta kan tolkas som 

att chatten ses som en egen social värld eller referensgrupp. Enligt Shibutani är deltagande i 

flera sociala världar något karaktäristiskt för dagens samhälle (jfr 5.2). Med synen på chatt 

som en egen social värld blir det kanske inte relevant att tala om i vilken utsträckning denna 

värld är verklig. Den är en annan form av värld. 

6.4.3 Ytlighet eller djup? 

Ungdomarna 

Calle säger att det är lite ytligt på MSN: ”Det är det där: tja, hur är läget, vad gjorde du i 

helgen?” Adam tror att: ”Antagligen är det många som pratar skit men sedan så finns det de 

som pratar om sina innersta känslor.” 

 

Bea och Calle talar om att man på chatten pratar om andra saker än vad man gör i andra si-

tuationer. Bea säger: ”Man kanske inte skulle säga just de sakerna man frågar på chatten om 

man står och pratar så här [som i intervjusituationen]… På chatten frågar man till exempel 

ofta vad de andra gör”.  

 

Adam talar om att chatten ger en möjlighet att prata av sig om saker som har hänt. Han tän-

ker att det är viktigt att inte hålla saker inne och säger: ”Nu är det väl lite mer det talande 

samhället än förut, nya tider.” 

De vuxna 

Eva säger att ungdomarna pratar om vad som helst på chatten: problem, intressen, kläder 

och så vidare. Hon menar dock att: ”Det är rätt ytligt, även om man kan säga att man hatar 

sin lillebror, blir det ändå på ett ytligt plan. Man för inga djupare diskussioner på en 

chatt…man skrapar lite på ytan bara”. Fredrik säger att det på chatten pratas om allt. Han 

menar dock att det främst är ungdomsgrejer, alltså snarare Reclaim the City än hundfoder, 

som ungdomarna pratar om. Hanna talar utifrån sina erfarenheter av när elever chattar i 

klassrummet. Hon tror att det är mest lättsamma saker, egentligen bara löst snack. De ”tunga 

grejerna”, kärleksproblemen och så vidare, tror hon att man chattar om hemma. Hanna tror 
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inte att något ämne är tabu på en chatt, det pratas om det mesta. Hon säger dock att vissa 

saker kanske man hellre tar upp på chatten än fysiskt.  

Tolkning 

En viktig dimension är vilken nivå samtalen på chatten är på. Intervjupersonerna ger uttryck 

för uppfattningar om att det är allt ifrån så kallat skitsnack och ytliga diskussioner till djupa 

konversationer där man kan tala om sina innersta känslor. Dimensionen yta och djup finns i 

både ungdoms- och vuxengruppen. Att chatten kan användas på så olika nivåer kan tolkas 

med hjälp av Ziehe. Skitsnacket skulle kunna ses som ett uttryck för behovet att slippa ifrån 

de krav på prestationer som omger ungdomar. Viljan att prata om djupa känslor kan tolkas 

som ett exempel på den längtan efter närhet och autenticitet som Ziehe kallar subjektivering 

(se 5.1).  

 

En ytterliggare aspekt är uppfattningen att ungdomarna talar om andra sorters saker än vad 

de gör annars, exempelvis ofta frågar vad den andre gör. Här kan åter Shibutanis tankegång-

ar om olika sociala världar bidra till förståelse. Chatten blir en egen social värld där det finns 

normer för vad man talar om (se 5.2). 

 

6.5 Tema: Vara sig själv – Vara någon annan 

Under detta tema behandlas tankar och åsikter om huruvida chatten ger en möjlighet att an-

tingen vara ”sig själv”, i större eller mindre utsträckning, eller att vara någon annan.  

6.5.1 Vara den man är eller vara den man vill vara? 

Ungdomarna 

Calle tror att man på allmänna chattar pratar mer öppet med alla och att man där inte behö-

ver ”vara så viktig hela tiden”. Denise uttrycker att man genom chattandet kan hitta en an-

nan del av sig själv. Hon säger att man kan bli lite mer framåt och att man kan lära känna sig 

själv lite bättre. Denise säger: ”Jag tycker om att prata om djupa grejer med folk, se vad de 

tycker längst inne.” Hon tror att många är mycket mer öppna på chatten än vad de är i verk-

liga livet. ”En som är mobbad i sin klass, när den personen chattar, kanske den vågar ta fram 

sina känslor, vågar stå för vem den är, vilket den kanske inte vågar i klassen”. Denise tycker 

att en fördel med chatten är att man vågar stå för den man är, stå för vad man tycker och 
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tänker. Hon menar att man kan skriva vad man verkligen vill för att man inte ser den andres 

reaktion. 

 

Adam pratar om att de som inte har så mycket kompisar på fritiden kan skapa någon helt 

annan personlighet på Internet. De kan skapa något som de inte är. Man kan vara den per-

fekta människan, den man inte är men vill vara. Samtidigt talar han om att man inte ger ut 

sig själv på samma sätt som i verkligheten, då man ser varandra. 

De vuxna 

Eva uttrycker att en som är tillbakadragen i verkliga livet, kan ha ett helt annat liv på chat-

ten. Gustav tror att en vanligtvis blyg person kanske kan bli tvärtom på chatten. Han säger 

att det kan bli som en kick, liknande effekten av alkohol.  

Tolkning 

Enligt vissa intervjupersoner gör chatten det möjligt att hitta en annan del av sig själv och 

uttrycka den. Andra talar om att man kan vara oärlig, spela en roll eller vara någon som man 

inte är. Detta kan tolkas som att de talar om samma sak men uppfattar det olika. Där den ena 

talar om latenta sidor som kommer fram talar andra om helt nya, påhittade, sidor. Vilken av 

uppfattningarna man utgår ifrån påverkar huruvida man ställer sig positiv eller negativ till 

detta.  

 

Ungdomarna talar om att chatten gör det möjligt att vara mer öppen mot andra. Att där inte 

behöva ”vara så viktig hela tiden” kan tolkas som att chatten upplevs som mer personlig och 

intim. Chatten skulle på detta sätt kunna möjliggöra att ungdomar kan få utlopp för den 

längtan efter närhet som Ziehe menar att ungdomar har (se 5.1). Det här skulle kunna betyda 

att chatten ger möjligheten just att vara ärlig med vem man är. 

 

Både ungdomar och vuxna tänker att de som är tillbakadragna i verkliga livet, kan ha ett helt 

annat liv på chatten. På chatten finns andra möjligheter än i verkligheten. Det går att gå in i 

andra roller än vad man kan göra i den fysiska världen. Att kunna ha en annan roll på chat-

ten är något som också tas upp i Björnstads forskning (se 4.4). 

 

Liksom redovisats tidigare (se 5.5) går det att påstå att ungdomarna naturaliserar tekniken. 

Denna naturalisering av tekniken är en viktig grund för att kunna laborera med sin identitet 

och utveckla nya dimensioner av den. Ungdomar vill utforska och experimentera med sin 
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identitet och chatten ger dem möjlighet att göra det (jfr 4.4, 5.6). Det tycks inte vara så att de 

helt byter identitet utan snarare att de utvecklar nya sidor av sin identitet. Identiteten kan sä-

gas bli flytande. Den förändras beroende på kontexten (jfr 5.6). När Gustav talar om att den 

som chattar får en kick och liknar det vid en alkoholeffekt skulle det kunna tolkas som att 

han tycker att det är negativt att på chatten kunna bete sig annorlunda än i verkligheten.  

 

Med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv är inte människor på ett visst sätt. Istället 

beter de sig på olika sätt. Kanske upplevs chatten tillåta fler eller andra sorters beteenden än 

vad som vad som anses möjligt i verkligheten. Denna skillnad skulle kunna förklaras med 

att chatten innebär en ny situation där det är möjligt att lämna de vanemässiga handlings-

mönster som individen använder i verkligheten (jfr 5.6).  

6.5.2 Spontanitet 

Ungdomarna 

De intervjuade ungdomarna pratar om att det på chatten går att prata i princip om allt. Deni-

se tror att många pratar om andra saker än vad de skulle göra vid träffar i verkligheten. Som 

exempel nämner hon att det är mycket sexkonversationer. Adam säger: ”Man kan ju egentli-

gen prata om vad som helst för man känner ju inte varandra”. Han tror att ungdomar har en 

gemensam syn på att man kan dela med sig och prata om allt. Han menar också att: ”Folk 

bryr sig inte riktigt om vilka som är där utan pratar på liksom”.  

 

Bea säger att det kan vara lättare att prata på chatten, man vågar säga mer. Calle berättar att 

han inte alltid skriver det han skulle säga direkt till människan. Det går att vara lite spydiga-

re och skriva mer vågat för att man sitter skyddad bakom en dataskärm. I chattsituationen 

tänker han inte på att han ska träffa personen igen. Denise tycker att det kan vara negativt att 

man inte tänker så mycket på vad man säger. Hon jämför med i verkligheten där hon tänker 

igenom mer innan hon säger något.. 

De vuxna 

Eva tycker att det är negativt att man kan ”släppa alla sina hämningar”. Hon talar om de 

”moraliska släppen” på chatten. Anonymiteten gör att det går att vara taskig mot folk hur 

som helst utan att behöva fundera på konsekvenserna.  

 

Gustav säger att det är olika hur man är som person ”vissa människor kan springa nakna var 

som helst”. Fredrik uttrycker att han tror att ungdomar är mer öppna på chatten än de är i 
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verkligheten. Han säger att de vågar testa sina åsikter. Fredrik talar också om att på chatten 

behöver man inte, som i verkligheten, svara direkt utan man hinner tänka. 

Tolkning 

Genom att många intervjupersoner framför att det går att prata om allt på chatten går det att 

tolka det som att man har möjlighet att uttrycka stora delar av sig själv då man chattar. På 

chatten vågar man stå upp för sig själv och det man tycker. Vissa säger också att det går att 

uttrycka sig mer provokativt gentemot andra eller att rent av vara elak mot dem man möter 

på chatten. Det här kan tolkas som att chattaren inte behöver ta så stort ansvar för den andres 

känslor. Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv så torde det vara svårare att ta den 

andres roll när man inte ser den (se 5.3). Därmed blir det svårare för en människa att sätta 

sig in i hur en annan person mottar och uppfattar det hon säger. Det behöver inte bli samma 

återkoppling när det inte går att se den andres reaktion. 

 

Kanske finns en samhällelig norm som säger att det inte går att prata med folk om vad som 

helst i verkligheten. På chatten däremot så verkar det råda en annan norm som säger att det 

går att prata med främlingar om i princip vad som helst. Det går att prova på att uttrycka oli-

ka spontana åsikter som man kanske egentligen inte skulle vilja stå för i verkligheten.  

 

Framförallt Eva talar om de så kallade ”moraliska släppen” och att hon kan känna oro inför 

det samtalsklimat som råder på chatten (jfr 4.5, 5.7). Kanske har denna oro att göra med en 

frustration över minskat inflytande över barnens fostran och utveckling. Ziehe menar att de 

moderna uppväxtvillkoren gör att ungdomar inte i samma utsträckning behöver sina föräld-

rar för att få kompetens. Chatten kan ses som vad Öhlund kallar för en fri zon, där ungdomar 

kan experimentera utan föräldrars inblandning (se 5.1). Exempelvis är det där tillåtet att tala 

om sex på ett sätt som inte alla vuxna tycker är bra.  

 

Denise talar om att hon, jämfört med i verkligheten, inte tänker efter lika mycket innan hon 

säger något på chatten. Det här kan tolkas som att Denise skiljer klart på chatt och verklig-

het. Det behöver inte vara så att ungdomar kommer att bete sig i verkligheten som de beter 

sig på chatten. Det vissa vuxna kanske liknar vid moraliskt förfall på chatten behöver inte ha 

sin motsvarighet på samma sätt i verkligheten. Istället tycks det handla om två olika sociala 

världar (se 5.2).  
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När Fredrik talar om att den som chattar hinner tänka efter tycks han främst tala om vad tek-

niken innebär. Han kan sägas tala om den fördröjning som sker mellan tanken och det som 

skrivs. Tapscott och Hernwall skulle kanske säga att för ungdomar från nätgenerationen är 

tekniken så naturaliserad, som en sorts förlängning av människan att det egentligen inte 

handlar om en fördröjning. För ungdomar som naturaliserat tekniken går tanken direkt ut i 

text, på samma sätt som tal (se 5.5) Det här hindrar dock inte att den som vill kan få tid att 

tänka. Men kanske är det många som är som Denise och inte tänker efter så mycket innan de 

skriver. Om så är fallet är chatten, som kommunikationsform, väldigt spontan. 

6.5.3 Ärlighet 

Ungdomarna 

Adam tror att folk är öppnare på chatten än vad de är i verkliga livet för ”där är det ingen 

som ser dig, utan du kan säga vad som helst. Det är inget som förföljer dig sedan, senare i 

livet”. Bea säger: ”Man vågar säga emot, ifrån, mer till folk man inte känner för då har det 

ändå ingen betydelse. Då kan ingen bli arg. För då vet man ändå inte vem det är”. Hon ut-

trycker även att det bara är att sluta chatta om man blir ovänner eller om man tröttnar. Deni-

se säger: ”Om man inte gillar den man pratar med så tar man ju bort den direkt”. 

 

Denise ger uttryck för att hon tycker att det kan vara negativt om man hittar på saker som 

inte är sanna. Hon menar att det inte är bra för en själv om man inte är ärlig. Om man är oär-

lig mot andra är man också oärlig mot sig själv. 

De vuxna 

De som har chattat länge, tror Gustav, öppnar sig mer och mer. Fredrik talar om att anony-

miteten gör att en del nog är väldigt öppna och ärliga och säger exakt vad de tycker även om 

det kan såra. Hanna talar om att man på chatten spelar en roll, som inte är riktigt uppriktig. 

Hon tycker att det är en farlig sida med chatten att man inte är ärlig och uppriktig. Hon frå-

gar sig: ”Vill man ha ett samhälle där man sitter på en chatt och inte är sig själv?”.  

Tolkning 

När Gustav talar om att den som chattat länge kanske öppnar sig mer kan det tolkas som att 

han tänker sig att man i chattmiljön socialiseras in till att öppna sig mer. Ur ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv går det att tolka det som att chattaren successivt övertar de nor-

mer som råder på chatten. Dessa normer internaliseras sedan i individen (se 5.7). En norm 

som enligt intervjupersonerna finns på chatten skulle kunna vara att det är tillåtet att tala 
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med vem som helst om vad som helst. Anonymiteten på chatten gör det möjligt att vara öp-

pen och ärlig mot främmande personer. Enligt Adam kan du säga vad som helst för att du 

inte behöver ta konsekvenserna, det vill säga du bli inte förföljd av vad du sagt. Detta hänger 

även ihop med att den som chattar lätt kan avsluta chattkontakten om det blir obehagligt el-

ler om personen tröttnar på den hon chattar med. Det finns kanske inte samma normer, som 

kan tänkas finnas i verkligheten, om att vara artig även när man inte tycker så bra om en 

person. Chatten blir i så fall en mer ärlig och direkt form av kommunikation.  

6.6 Tema: Tillit – Misstro 

Det här temat omfattar frågan om tillit eller misstro till de personer ungdomar möter på chat-

ten. Det handlar även om tilltron och misstron till chatten som sysselsättning för ungdomar. 

6.6.1 Tillit med reservation 

Ungdomarna 

Alla ungdomarna uttrycker att det oftast går att lita på folk på chatten men att det är naivt 

om man tror att man kan lita på alla. Denise tycker inte att det gör så mycket att hon inte kan 

lita på folk på chatten till 100 procent eftersom: ”Jag har ju ändå mina kompisar i verklighe-

ten som jag pratar med”. Denise talar dock om att hon tycker illa om när folk ger ut falska 

identiteter. Hon använder MSN för att det känns säkrare, eftersom hon då fått någons mai-

ladress. Calle svarar på frågan om man kan lita på folk på chatten: ”…nej man ska alltid 

vara lite kritisk tror jag…alla har ju inte rent mjöl i påsen…”. Om sitt eget användande av 

MSN säger han: ”där kan jag lita på dem, allihop faktiskt”. Han uttrycker att han kan lita på 

sina kontakter där lika mycket som i verkligheten. Bea uttrycker att man inte riktigt kan lita 

på dem som inte har någon bild på sig själv (se 4.1).  

De vuxna 

Fredrik säger att han tror att det oftast går att lita på att folk svarar ärligt på frågor men att 

det inte alltid är så. Han säger också: ”Bevisligen kan man inte lita på någon idag egentligen, 

det är min erfarenhet tyvärr”. Fredrik säger att något negativt med anonymiteten är att ”folk 

sitter och ljuger och hittar på, försöker blåsa människor”. Gustav tror att man nog inte ska 

lita på folk på chatten men att det kan bero på vad man chattar om.  

 

Eva säger att chatten blir en ”konstig fantasivärld” där man kan hitta på saker om sig själv. 

”Alla är vältränade hunks och har tvättbrädor…och tjejerna är blonda och har trippel-D i 
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bh”. Hon tror att många när de beskriver sig själva utseendemässigt på chatten bättrar på 

sanningen för att vara coola.  
 

Eva säger att ungdomarna främst chattar med personer som de tycker att de känner. Hon ut-

trycker att det är svårt att som förälder förklara att det inte går att lita på alla. Eva tycker att 

det är problematiskt att ingen har koll på vad som sker om det bara är ungdomar som är ute 

och chattar.  

Tolkning 

Sammantaget kan intervjupersonerna sägas ge uttryck för uppfattningen att de som chattar 

inte kan känna full tillit till att andra är ärliga. Ett undantag är MSN där Calle menar att han 

kan lita på de andra på samma sätt som i verkligheten. Anledningen till det är att han träffat 

människorna bakom chatten även i andra sammanhang. Bea talar om att det oftast går att lita 

på dem som har bild.  

 

När Denise pratar om att det inte gör så mycket att hon inte kan lita på folk på chatten så kan 

det tolkas som att kontakter som skapas på chatten inte anses ha lika stort värde som andra 

kontakter. Om syftet på chatten inte är att hitta riktiga vänner är det kanske inte lika viktigt 

att känna full tillit. Detta stämmer överens med forskningen som säger att ungdomar i regel 

inte vill träffa dem de chattar med i verkligheten (se 4.5). Chattkontakterna blir som ett 

komplement till andra kontakter. 
  

De vuxna talar i stor utsträckning om att det är vanligt att de som chattar tänjer på sanning-

en. Kan det vara så att det på chatten är tillåtet att ljuga och förvränga verkligheten? Enligt 

Sjöberg finns det en norm om att det är tillåtet att tänja på sanningen. Det är en del av spe-

lets regler (se 4.4). Ungdomarna i den här studien visar dock inte särskilt stor förståelse för 

lögner. Kanske är det en av anledningarna till att de i hög utsträckning väljer MSN. 

6.6.2 Faror på Internet  

Ungdomarna 

Alla ungdomarna kommer självmant in på området vuxna som utger sig för att vara unga för 

att få kontakt med ungdomar och barn. Bea talar om så kallade ”skummisar” och berättar att 

man på Internet aldrig ska lämna ut sitt namn och var man bor. Både Calle och Adam talar 

om vad de sett på TV. Calle tycker att det är hemskt att småtjejer och småkillar kan bli lura-

de på de allmänna chattarna. Adam tror att det både handlar om kvinnor och män som utger 

 42



sig för att vara yngre än vad de är. Han säger att media förmodligen ger en missvisande bild 

när det bara skrivs om män som sextrakasserar. 

De vuxna 

De vuxna talar också om vuxna med ”felaktiga” syften. Eva säger att hennes barn vet att de 

aldrig får lämna ut namn eller åka och träffa någon som de chattat med. Hon har den senaste 

tiden läst mycket om chattens negativa baksidor i tidningarna. Fredrik talar också om kvälls-

tidningarnas bild, som han dock tror är lite överdriven. Eva jämför med sin egen ungdom att 

hon då visste att hon skulle hålla sig borta från vissa personer hon såg på stan och tycker att 

det är problematiskt att det inte är möjligt på Internet. För där är ”idioterna” anonyma.  

 

Eva är även orolig för de ”moraliska släppen” på chattarna. Exempelvis känner hon oro för 

att det går att uppföra sig hur som helst på chatten. Ungdomar behöver inte ta konsekvenser 

av vad de säger och kan därför vara taskiga mot andra. Hon har själv förbjudit sina barn att 

chatta på en community för att hon tyckte att den verkade ”skum”. 

 

Fredrik talar om att det på Internet och chattsidor finns risk för att ungdomar kommer i kon-

takt med personer som förmedlar droger och alkohol. Eva känner oro för att ungdomar ge-

nom chatten i alltför tidig ålder ”introduceras sexuellt” av vuxna och andra ungdomar. Hon 

säger att språket på chatten ofta är grovt sexualiserat.    

 

Eva uttrycker att hon som förälder känner att hon tävlar med alla de influenser som barnen 

får bland annat genom chatten. Hanna säger att dagens chattsystem kanske behöver invente-

ras och saneras. Hon undrar om alla förstår ”syftet” med chatt. Eva säger: ”Jag är ändå lite 

anti för jag tycker att [chattsidor för ungdomar] generar mycket fel sorts människor och tills 

man vet vad man ska göra åt sådant tycker jag att det kan bli ganska mycket problem”. 

Tolkning 

Först måste det konstateras att de vuxna ser fler faror än ungdomarna. Vissa beskriver chat-

ten mer eller mindre som ett socialt problem. Ofta nämns den bild av chatt som massmedia 

förmedlar. Möjligt är att det intervjupersonerna ger uttryck för är en kollektiv definitions-

process där media sprider uppfattningen att chatt är ett socialt problem (se 5.7). Att kalla det 

för moralpanik är kanske att gå väl långt. De vuxna är inte alls enbart negativa till chatt. 
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Evas oro för de ”moraliska släppen” på chatten ligger i linje med Paperts oro över de psyko-

logiska och andliga konsekvenserna av att barn blir mindre beroende av sina föräldrar då de 

utforskar världen (se 4.5). Det ses som problematiskt att de unga lämnas ensamma i viktiga 

utvecklingsskeden. Att ungdomar får del av ett ”sexualiserat språk” kan ses som ett exempel 

på att ungdomar i hög grad får sekundära erfarenheter. De introduceras, när det gäller sex, 

långt innan de fått egna primära erfarenheter (se 5.1).  

 

Ziehe menar att dagens ungdomar, på grund av den kulturella friställningen, inte kan lära sig 

nödvändiga kompetenser av sina föräldrar utan måste klara det själva (se 5.1). Med Ziehes 

resonemang skulle chatt kunna ses som en möjlighet för ungdomar att, utan inblandning av 

vuxna, utveckla de kompetenser de behöver inför att bli vuxna.  

 

7.0 Slutdiskussion 
Vad kan nu sägas om ungdomars och vuxnas värderingar och åsikter om ungdomars chat-

tande? Det verkar råda enighet om att chatten har kommit för att stanna i ungdomars liv. En-

ligt intervjupersonerna, har ungdomar ett stort behov av sociala kontakter. Handlar det om 

ett ökat behov av kontakt? Kan det delvis bero på ett ökat utbud av valmöjligheter? Dagens 

samhälle är så mycket mer komplext än tidigare. Det finns inte bara en självklar väg att gå 

utan ungdomar måste hela tiden välja. Det handlar om att välja allt ifrån yrke, musik, hur 

man ska plocka sina ögonbryn, vilken mobil som är snyggast och så vidare. Genom Internet 

och chatt kommer alla världens erbjudanden och krav på ett påtagligt sätt direkt in i ungdo-

mars vardag. Ett av dessa erbjudanden är möjligheten att hålla kontakt med i princip hur 

många som helst. Intervjupersonerna talar om att ungdomar använder chatten för att prata 

om allt. På chatten kan de ventilera, diskutera och få respons. Trots all den aktivitet som på-

går på chatten framkommer ändå en ambivalens kring huruvida chatten är en accepterad so-

cial aktivitet. Det tycks finnas samhälleliga normer som säger att det är bättre att träffas i 

verkligheten och ägna sig åt fysiska aktiviteter. Dessa normer har även ungdomar tagit till 

sig. Ungdomarna befinner sig i en situation där de håller på med något (chatt) som inte är 

riktigt accepterat. Både ungdomar och vuxna anser att det är möjligt att chatta för mycket. 

Troligtvis skulle det inte ifrågasättas på samma sätt om en ungdom skulle vilja spela boll 

eller dansa varje dag.  

 

Genom chatten kan ungdomar hålla kontakt med ett stort antal personer. Chatten beskrivs 

framför allt som ett kompletterande sätt  för ungdomar att hålla kontakt med vänner och be-

kanta som de även träffar i verkligheten. Enligt ungdomarna i den här studien är detta an-
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vändande av chatt det vanligaste. Något som inte riktigt stämmer överens med massmedias 

ensidiga bild av chatten som en mötesplats för främlingar.  

 

Det har framkommit många olika exempel på vad som kan vara karaktäristiskt för ungdo-

mars användande av chatt och då särskilt synen på vilken sorts kontakter det handlar om. De 

kan fungera som komplement till de kontakter ungdomar har i verkligheten. Personer med 

vilka ungdomar kan tala om andra saker än vad de gör med sina kompisar i verkligheten. 

Det går att vara mer öppen än man vågar vara annars. Anonymiteten möjliggör att man på 

chatten kan blotta sina innersta tankar och känslor utan att behöva känna sig blottad. Man 

behöver inte ta konsekvenserna av vad man säger på samma sätt som i verkligheten. Det 

måste anses naturligt att de vuxna, som intervjuats i undersökningen, är något skeptiska till 

den annorlunda form av kontakt som pågår via chatt. Vuxna saknar ofta egna chatterfarenhe-

ter och jämför därför i stor utsträckning med de normer som gäller för ”verkliga” relationer. 

Till exempel kan det handla om vad man kan prata om med främlingar och om hur man bör 

bete sig mot andra. Ungdomar kan sägas utveckla en speciell form av kompetens. En kontex-

tuell kompetens som skulle kunna kännetecknas av att de inte har problem med att agera på 

olika sätt beroende på kontexten, chatt eller verklighet. Vuxna kan sägas ha en mer traditio-

nell syn på hur man ska vara och bete sig gentemot andra. De har svårt att se att det som inte 

är accepterat i verkligheten kan vara accepterat på chatten. Både ungdomar och vuxna ser 

dock chatt som något som är mindre ”verkligt” än verkligheten. Har ungdomar övertagit de 

vuxnas mer traditionella syn på kommunikation och relationer?  

 

Vuxna, exempelvis socionomer, som arbetar med ungdomar behöver vara medvetna om 

chattens sociala funktion, innebörd och betydelse. Denna studie har tillsammans med annan 

forskning visat på att chatt är en viktig del av ungdomars liv. Den är viktig trots att det finns 

människor som missbrukar den och vill utsätta unga för brottsliga handlingar. Chatten kan 

ses som ett verktyg  i ungdomars identitetsarbete. Genom chatten kan ungdomar uttrycka 

och pröva ett vitt spektra av åsikter, värderingar, roller och känslor. Allt som fantasin med-

ger är möjligt. Att ungdomar i så stor utsträckning vill vara inloggade på chatten kan ses 

som ett uttryck för behov av trygghet och kontroll. Genom att ständigt befinna sig i kontakt 

med andra är ungdomar del av sociala sammanhang. Ungdomars användande av chatt kan 

ses som karaktäristiskt för moderna uppväxtvillkor. Villkor som gäller alla ungdomar. Ung-

domar utvecklar genom chatt kontextuell kompetens och kan med hjälp av denna vara del av 

vitt skilda sociala världar. Chatt kan ses som en sådan social värld. Att som socionom inte 

uppmärksamma chattens betydelse i ungdomars liv vore att blunda för delar av ungdomars 
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uppväxtvillkor. Dagens ungdomar har, genom användandet av chatt, vidgatt möjligheterna 

för vad mänsklig kontakt kan innebära. Vuxna, kanske särskilt socionomer, har ett stort an-

svar att sätta sig in i vad detta betyder för ungdomar och för samhällsutvecklingen i övrigt. 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

Sammanhangsmarkering 
anonymitet i rapporten, inspelning, hur den kommer användas, att den kommer förstöras  

skriver uppsats på Socialhögskolan, våra roller 

intervjun ska handla om: dina tankar och åsikter om chatten som mötesplats 

inga rätt och fel, vi tror att intervjun kommer ta 30-60 min,  

vi kan maila rapporten till dig om du är intresserad, du får lämna din mailadress 

Allmänna frågor 
ålder, sysselsättning, dator/internetuppkoppling hemma och/eller på jobbet/skola, annan-

stans? 

Kan du beskriva din familjesituation? 

 

Intervjufrågor om chatten som mötesplats 

Association - definition 

☺ Vad tänker du på om jag säger ordet chatt? (associationer) Något mer? 

☺ Hur skulle du förklara för någon, som aldrig hört talas om chattande, vad det är? 

 

Erfarenheter 

☺ Chattar du? Har du chattat? Hur länge, hur ofta? Skulle du vilja prova? Om inte, var har 

du fått kunskap ifrån?  

☺ Känner du andra som chattar? Vilka?  

☺ Känner du till olika chatt-sidor? Vilka? Är de olika? 

 

Vilka chattar och varför 

☺ Vilka tror du det är som chattar? Vilken ålder har de som chattar? Kön? 

☺ Varför chattar folk? Vad finns det för anledningar till att folk vill chatta?  

 ☺ Kan du säga tre saker som kan vara bra med att chatta, berätta tre saker som kan vara 

mindre bra eller dåliga med att chatta. 

☺ Vill folk få respons eller svar då de chattar? Eller är folk nöjda med att bara få uttrycka 

sig själva?    

☺ Chattar folk med en eller flera samtidigt? Tror du att det är vanligt att man går in på en 

chatt för att chatta med någon speciell? Eller vill man chatta med vem som helst? 

☺ Vad vill folk uppnå med möten på chatten?  

☺ Hur länge håller folk kontakt via chatten?  
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☺ Övergår folk till kontakt på andra sätt? Ersätter det chatt-kontakten?  

☺ Vilka chattar folk med okända eller kända personer? Vad tror du är vanligast?  

☺ Hur väljer folk chatt? skillnader (ålder, kön, intressen?) 

 

Språk - kommunikationssätt 

☺ Skulle du säga att man pratar eller skriver på chatten? Liknar det talspråk/skriftspråk? 

På vilket sätt? 

☺ Kan alla chatta? Hur tänker du?(Hur lär man sig det?) 

☺ Hur skulle du beskriva chatt-språk? 

☺ Är det viktigt hur man uttrycker sig? På vilket sätt? 

☺ Kan man uttrycka känslor? Hur? 

☺ Vilken hastighet är det på chatten? Spelar det någon roll om man är snabb på att skri-

va? 

☺ Hur skulle du beskriva stämningen på chatten? Går det att påverka stämningen?  

 

Vad chattar folk om 

☺Vad chattar folk om? 

☺Är folk öppna med tankar och åsikter på chatten? På vilket sätt?  

 

Anonymitet – Identitet - Tillit 

☺Vad kan det finnas för fördelar respektive nackdelar med att vara anonym på chatten?  

☺ Vad kallar sig folk på chatten? Hur tror du att folk väljer vad de kallar sig på chatten? 

Vill man säga något med det man kallar sig?  

☺ Har folk alltid samma nick-names? Om inte varför har man olika? Kan man ha flera 

nick-names samtidigt? Hur tänker du då? Känner folk igen varandra? 

☺ Kan man lita på folk på chatten? Hur tänker du?  

 

Skillnad chatt-möten – möten ansikte mot ansikte 

☺ Finns det några skillnader mellan möten på chatten och möten ansikte mot ansikte? 

Vilka då? 

☺ Vad tror du det betyder att man inte ser de andra? Pratar man/skriver om andra saker än 

vad man skulle göra om man träffades ansikte mot ansikte?  

☺Hur viktig är chatten som mötesplats? Jämför med andra platser där folk träffas.  

Chatt i förhållande till olika generationer, olikheter på syn? 
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Bilaga 3: Transkribtionsanvisning  
 
Skriv högst på sidan upp på vilken tid man är. Skriv även ut tiden när varje tema börjar. 
 
   !    - efter utrop, bestämda svar 
   !    - innan själva svaret när det sägs särskilt hastigt/direkt 
…    - kort paus 
… … - lång paus 
Vid mycket lång paus skriver vi ut det i ord. 
Vi undviker att skriva: mm, ah, eh, liksom osv. Skriv istället punkter som ovan. 
 
Förkortningar 
IS -  Intervjuare Sara 
OS -  Observatör Sara 
IH -  Intervjuare Helene 
OH -  Observatör Helene 
 
Ungdomar 
A -  Adam 
B -  Bea 
C -  Calle 
D -  Denise 
 
Vuxna 
E - Eva 
F -  Fredrik 
G -  Gustav 
H -  Hanna 
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Bilaga 4: Tio tips till föräldrar med surfande barn 
 
Internet är en plats för kunskap, umgänge, nöje och förströelse. Dessa tio tips ger dig 
som förälder stöd i vardagen – och om något otrevligt händer. 
Kom ihåg att även när ditt barn vet mer om teknik och surfande än du själv så är det 
fortfarande du som har längst erfarenhet av det vanliga livets normer och regler, 
glädjeämnen och faror. 
 
1. Följ med ditt barn ut på nätet 
Det är bra både för ditt barn och för dig själv om ni tillsammans upptäcker 
Internet. Försök att tillsammans finna hemsidor som är roliga, spännande 
och passande. På det sättet grundläggs ett förtroende som gör det naturligt 
att prata om vad barnet upplever på nätet även när det blivit lite äldre. 
 
2. Tala med ditt barn om Internet 
Vuxna använder i huvudsak nätet i arbetet eller för nyttouppgifter som 
bankärenden eller för att boka en resa. Barn använder Internet för helt andra 
saker. Samtala om vad ditt barn gör. Be att få se favoritplatserna och fråga 
vad som är spännande, kul och fascinerande. Ta några timmars ”prao” med 
ditt barn med jämna mellanrum. Låt dig inte avskräckas och var inte 
fördömande. 
 
3. Uppmuntra en god etik 
Internet speglar samhället med liknande informella etiska regler för hur man 
beter sig. Det är lätt att i skydd av nätets "anonymitet" ryckas med och testa 
gränser och skriva saker som man aldrig skulle säga öga mot öga. Betona 
vikten av att bemöta andra som man själv vill bli bemött. Det finns olika typer 
av "netikett", som bland annat handlar om ordval, tilltal och samtalston på 
nätet. 
 
4. Kom överens om hur Internet ska användas 
Bestäm tillsammans i er familj vilka regler som ska gälla. Använd gärna vår 
checklista med olika förslag på vad som kan tas upp, t ex: 

 Hur man behandlar personlig information (namn, adress, 
telefonnummer, e-post, osv.) 

 Hur man uppträder mot andra (vid chat, i e-post, 
med ICQ/Messenger osv.) 

 Vilken typ av hemsidor och aktiviteter som är och inte är 
acceptabla att besöka 
Uppmuntra gärna till diskussion i barnets skolklass. Det är naturligtvis en 
fördel om det finns gemensamma regler, i klassen eller i skolan, om hur 
Internet ska användas. 
 
5. Uppmana ditt barn att vara återhållsam med personlig 
information 
Många hemsidor kräver viss personlig information för att surfarna ska få 
tillgång till innehåll och tjänster. Informationen behövs av olika skäl, som 
säkerhet eller för att tjänsterna ska fungera. Det är viktigt att ditt barn är 
medvetet om hur och när det förmedlar personlig information. En enkel regel 
är att bestämma att ditt barn inte utan ditt godkännande lämnar ut 
information som hemadress, skola, telefonnummer eller fotografier av sig 
själv. 
 
6. Låt inte ditt barn ensamt träffa okända som det fått 
kontakt med på nätet 
Internet är en positiv mötesplats för att lära känna andra och skaffa nya 
vänner. För att undvika otrevliga och kanske även farliga situationer är det 
viktigt att ditt barn inte träffar okända personer utan att vara i sällskap med 
föräldrar, vänner eller andra som barnet litar på. 
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7. Hjälp ditt barn att förstå att informationen på Internet kan 
vara falsk 
Barn använder nätet för att göra skoluppgifter, för att lära mer och för att hitta 
fakta om sina intressen. Informationsmängden är enorm och det är viktigt att 
ta del av den med urskiljning. Prata om källkritik med ditt barn och visa på 
olika sätt att kontrollera uppgifter på nätet. 
 
8. Var inte för kritisk mot ditt barns nyfikenhet 
Ditt barn kommer säkerligen att möta hemsidor med material som både du 
och barnet finner stötande. Exempel kan vara pornografi och rasism. Kom 
ihåg att det är naturligt att vara nyfiken och vilja söka upp ”förbjudna sidor”. 
Ta tillfället som en möjlighet att diskutera och kanske sätta upp regler. När 
ditt barn blir äldre förändras behoven och barnets rätt till information ökar, 
samtidigt som förmågan till kritiskt tänkande utvecklas. 
 
9. Rapportera information och händelser som du bedömer 
vara olagliga 
Om ditt barn stöter på material på nätet som det reagerar starkt emot är det 
upp till dig som förälder att försöka bedöma om det är olagligt eller inte. Om 
du uppfattar det som olagligt rekommenderar vi att du gör en polisanmälan. 
Också för material som upplevs som skadligt eller olämpligt kan det finnas 
anledning att rapportera vidare, antingen till din Internetoperatör eller till 
någon som arbetar med frågor om barn och Internet. . Det är viktigt att ditt 
barn känner att du som vuxen kan och vill hjälpa till i en sådan situation. 
På SAFTs webbplats, www.saftonline.se, hittar du länkar till polisen, 
operatörernas avdelningar för anmälningar och myndigheter/organisationer 
som arbetar med frågor kring barn och Internet. 
 
10. Tekniska lösningar kan vara ett stöd att hantera Internet 
Det finns sätt att kontrollera och hindra barns surfande. Genom att använda 
webbläsarens loggverktyg kan man se vilka hemsidor som besökts, och 
genom filter kan man stoppa åtkomsten till vissa sidor. Dessa sätt har sina 
brister och går att påverka eller komma runt. Var medveten om att dessa 
lösningar kan uppfattas som ett intrång i barnets integritet och kan rasera ett 
förtroendefullt samtal kring Internet. 
På SAFTs webbplats, www.saftonline.se, kan du hitta några enkla exempel 
på populära aktiviteter bland barn och unga på nätet, t.ex. egna hemsidor 
och chattsajter. 
 
 
Denna guide är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från Aftonbladet.se, Bitos, Eniro, 
IT-Företagen, Lunarstorm, Microsoft & TeliaSonera, i samverkan med Våldsskildringsrådet.  
Besök SAFTs hemsida: www.saftonline.se
 
SAFT - Safety Awareness, Facts and Tools - är ett EU-projekt för säkrare användning av Internet 
bland barn och ungdomar 
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