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Abstract
Internet is changing the world in many ways or more accurately, this
technique is making it possible to modify how we think, act, communicate
and socialise with others. This paper examines which obvious differences
there are in the usage of the Internet among youth from a gender perspective
and how factors like technical and usage capability can affect the use of the
Internet. The study was made in consultation with our principal Innovatum
Kunskapen Hus. We have chosen not to consider social factors like family
situation and demography. We have also chosen not to describe any
difference that may appear within the same sex. To answer our question at
issue we have chosen a quantitative method and have started from three
theories, which we tested towards our empirical material. Our sample
consisted of 217 people in grade 8 and 9 in the area of Trollhättan and
Uddevalla.

The differences regarding Internet usage is more obvious when it concerns
what youth use the Internet for and which pages they visit. Our theory, girls
are chatting and boys are playing games, correspond partly when the girls to
a great extent said that they visit chat pages the same for the boys’ regarding
game pages. Differences also appeared regarding the rules of the Internet
usage. Rules about the personal identity comprise the girls in a greater
extent. The boys’ rules are mainly about the content of the pages they visit.
An unexpected result in our study was that youth did not use mail in the
extent that previous research had showed. Our conclusion is that they use
other channels for their communication.



Sammanfattning
Internet håller på att förändra världen i många avseenden eller rättare sagt,
tekniken gör det möjligt för oss att omforma vårt sätt att tänka, handla,
kommunicera och umgås med andra. Med denna uppsats undersöktes vilka
tydliga skillnader det finns i ungdomars internetanvändande, sett ur ett
genusperspektiv och hur tekniska- och användarkompetensmässiga faktorer
påverkar användandet av Internet. Undersökningen gjordes i samråd med
vår uppdragsgivare Innovatum Kunskapen Hus. Vi har valt att inte ta
hänsyn till sociala faktorer som familjesituation och demografi. Vi har heller
inte redogjort för de eventuella skillnader som finns inom samma kön. För
att få svar på vår frågeställning har vi använt oss av en kvantitativ metod
och har utgått ifrån tre hypoteser som vi testade mot undersöknings-
materialet. Vår population bestod av 217 ungdomar i årskurs 8 och 9 i
Trollhätte- och Uddevallaområdet.

Skillnaderna i Internetanvändningen framträder tydligast när det gäller vad
ungdomarna använder Internet till och vilka sidor de besöker. Hypotesen, att
tjejer chattar och killar spelar spel, verifierades då tjejerna till mycket större
andel uppgav att de besökte chatsidor samma gällde för killarna angående
spelsidor. Det framkommer även skillnader i regler för
internetanvändningen. Regler som handlar om den personliga identiteten
omfattar tjejerna i större utsträckning. Killarnas regler handlar till största
delen om innehållet på de sidor de besöker. Ett oväntat resultat som
framkom i undersökningen var att ungdomarna inte använde mail i den
omfattning som tidigare forskning visat. Vår slutsats av detta var att de
använder andra kanaler för sin kommunikation.
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1 Inledning
Datorer och Internet påverkar till stor del hur vi lever våra liv. Internet har en stor
betydelse för många ungdomar, en del tillbringar flera timmar om dagen framför datorn
(Löfstrand 2003). Att empiriskt undersöka ungdomars faktiska användning av Internet
anser vi intressant. Vi har tillsammans med vår uppdragsgivare Innovatum Kunskapens
Hus gjort en ansats till att kartlägga ungdomars internetanvändande genom en
enkätundersökning. Innovatum Kunskapens Hus är ett teknikcentrum med inriktning på
teknik, media, design och kreativitet vilket utgör den publika delen av Innovatum.
Målgruppen är främst barn och ungdomar och syftet är att få dem intresserade av dessa
ämnen genom interaktiva utställningar och stationer, multimedieproduktioner och andra
aktiviteter.

Ny teknik kan enligt Thulin (2002) komma att användas främst till fritids- och
underhållningsrelaterade aktiviteter och detta gör den inte mindre intressant att studera.
Vi vet fortfarande inte vad den nya tekniken egentligen kommer att användas till.
Hernwall (2001) beskriver barn födda under 1980- och 1990-talet som IT-samhällets
barn eller Nätgenerationen. För ungdomar är den digitala informationstekniken inte
något nytt, utan något som alltid existerat enligt Löfstrand. Ungdomar idag är uppväxta
med tekniken, de har kunskap om den och fördelar som andra åldersgrupper i samhället
inte har. Trots detta varierar kunskaperna bland ungdomarna, vilket kan bero på kön,
ålder, tidigare erfarenhet med mera. Det är därför viktigt att ta reda på var skillnaderna
finns, vad de beror på och vad som kan göras för att minska dem.

Informationstekniken, som all annan teknik, påverkar enligt Kamjou (1998) människors
makt. Makten att kommunicera och den makt som fås genom att kunna behärska
informationstekniken. Att kunna sålla i informationsflödet och omvandla detta till
kunskap ger också makt. Den stora informationsmängd som finns på Internet måste
kunnas hanteras och en förutsättning för detta är kunskap om datorer och Internet. Om
det finns skillnader mellan könen, då det gäller dator- och internetkunskap eller
internetvanor, kan detta innebära stora konsekvenser för framtiden. Att kunna ta del av
information är viktigt men ännu viktigare är att ha möjlighet att kontrollera och
publicera information vilket ger makt över mediet. Personer som inte behärskar
tekniken riskerar att hamna i någon sorts utanförskap utan möjlighet att påverka.

I dagens samhälle kämpas det för en utjämnad könsfördelning och en ökad jämställdhet
mellan könen. Internet är ett relativt nytt fenomen som skulle kunna bortse från gamla
värderingar och principer som till exempel könsstereotypen att kvinnor är
teknikfientliga. Dessa gamla principer och värderingar skulle kunna leda till ett
utanförskap för kvinnor även inom detta område. Med tanke på detta tycker vi det är
intressant att undersöka ungdomars internetvanor ur ett genusperspektiv och se om det
finns tydliga skillnader mellan könen. Vår uppdragsgivare hoppas på att resultatet ska
ge dem mer kunskap om vad ungdomar är intresserade av. För att de ska kunna bygga
nya aktiviteter i utställningshallen som tilltalar både tjejer och killar. De vill inte att
någon ska bli diskriminerad eller känna sig bortglömd, de vill bygga något för alla.
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2 Problemformulering
Vilka tydliga skillnader finns det i ungdomars internetanvändning sett ur ett
genusperspektiv? Hur inverkar tekniska och användarkompetensmässiga faktorer som
tillgång till Internet, typ av internetuppkopplig, internet- och datorvana på ungdomars
internetanvändning?

3 Syfte och avgränsning
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett genusperspektiv kartlägga och belysa skillnader i
dagens internetanvändning hos högstadieungdomar.

Uppsatsen är skriven och riktad utifrån ett genusperspektiv. Vi undersöker och
framhäver skillnader i internetanvändning hos tjejer och killar. Däremot har vi inte tagit
hänsyn till sociala faktorer, som familjesituation och demografi, vilka kan påverka
internetanvändandet hos ungdomar. Ytterligare en avgränsning är att vi inte redogjort
för de eventuella skillnader i internetanvändning som finns inom samma kön. Fokus
ligger inte kring olikheter inom respektive kön.

4 Metod
I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt och vilken metod vi
använder oss av. Vi beskriver och motiverar även de val vi gjort under arbetets gång
och hur det empiriska materialet har bearbetats. Med följande figur vill vi illustrera hur
vi har gått tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte.

Figur 4:1 Tillvägagångssätt

4.1 Hypotetiskt deduktivt förhållningssätt
Vi utgår ifrån ett hypotetisk deduktivt förhållningssätt i vår forskning för att besvara vår
problemformulering, vilket är det mest använda sättet att utveckla teorier enligt Holme
och Solvang (1997). Den hypotetisk deduktiva metoden tar fasta på idén att det inte går
att observera förutsättningslöst. Istället formas en generell hypotes i inledningsskedet
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observation och

enkätundersökning på
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(Trollhättan)

Analys, slutdiskussion
och slutsats

Enkätundersökning i
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Resultat

Litteraturstudie

Pilotstudie enkät
(Uddevalla)
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som sedan kommer att styra observationerna (Hartman, 1998). Vi utgår från ett antal
hypoteser och testar dessa mot vårt empiriska material. Detta kan leda till att vi antingen
bekräftar våra hypoteser eller förkastar dem. Vi vill försöka hitta förklaringar till vad
som verifierar dessa hypoteser. Till de hypoteser som eventuellt förkastas vill vi finna
nya synteser som motiveras. De hypoteser vi har är följande:

� Det finns skillnader mellan tjejer och killars internetvanor, tjejer chattar och killar
spelar på Internet.

� Ju mer tv-/datorspelande desto mer teknikkunnig och intresserad av ny teknik
(exempelvis Internet).

� Begränsningar hemifrån såsom tillgång till Internet samt föräldrarnas regler kring
internetsurfning styr internetvanor.

4.2 Val av metod
Vårt empiriska underlag utgörs av en kvantitativ undersökning. Holme och Solvang
(1997) lyfter fram den kvantitativa ansatsen som en bra metod för att kunna träffa rätt
när det gäller att beskriva olika förhållanden i samhället. Problemet med kvantitativa
metoder är att människor och sociala miljöer befinner sig i ständig förändring och
utveckling, vilket även kan sägas om vårt problemområde. Enligt Holme och Solvang
har den kvantitativa metoden sin styrka i att den visar totalsituationen av ett fenomen
och att informationen tas fram på ett sådant sätt att den möjliggör generaliseringar.

Vi anser att endast den kvantitativa metoden kunde hjälpa oss att se samband och dra
slutsatser av ungdomars internetvanor utifrån vårt empiriska material. Om vi hade
använt oss av en kvalitativ metod hade vi inte haft möjlighet att undersöka en större
population, det hade blivit alldeles för tidskrävande. Den kvantitativa metodens främsta
svaghet anser Holme och Solvang vara att den inte har någon garanti för att den
information vi samlat in är relevant för vår frågeställning. Om detta upptäcks under
insamlingsfasen är det för sent att åtgärda. För att undvika detta problem genomförde vi
i inledningsskedet en pilotstudie för att testa enkäten.

4.3 Population och urval
Populationen vi undersöker består av elever i årskurs 8 och 9 i Trollhättan och
Uddevalla kommun. Motiveringen till att undersöka åttonde- och niondeklassare är att
de representerar en relativt heterogen grupp ungdomar. Gymnasieungdomar valdes bort
på grund av att de är uppsplittrade i mer homogena grupper eftersom de har gjort ett
aktivt val mot en bestämd yrkesinriktning. Elever i årskurs 7 valdes bort i samråd med
vår uppdragsgivare eftersom de ville inrikta sig på årskurs 8 och 9.

För att vi ska kunna säga något om vår population är det enligt Holme och Solvang
(1997) viktigt att välja ut de personer som är representativa för vår population. Vårt
urval i Trollhättan och till en viss del datainsamling gjordes i samarbete med vår
uppdragsgivare Innovatum. Under skolåret besöker många klasser Innovatum vilket gör
att de redan har viss information om vår population som ålder och könsfördelning. Med
hjälp av denna information har de försökt att hitta ett så representativt urval som
möjligt. Urvalet i Uddevalla gjordes av en lärare på en högstadieskola, som stämde
överens med vår population.
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Vår urval består av 217 elever fördelat på 112 killar och 105 tjejer. Det är viktigt att ta
hänsyn till att urvalet är relativt litet. Detta innebär att vi inte i någon större utsträckning
kan generalisera resultatet till en större population. Holme och Solvang påpekar att det
alltid förekommer en viss osäkerhet när vi generaliserar från ett urval till en population.

4.3.1 Bortfall
Vi har inte upplevt något direkt bortfall när det gäller enkäten eftersom vi inte avgjorde
i förväg exakt hur många svarspersoner vi sökte. Vi bestämde att enkäten skulle
besvaras av cirka 200 personer, det vill säga åtta högstadieklasser. I loggfilerna däremot
fick vi ett bortfall på nästan 50% av de 100 ungdomar vi valt att undersöka. Detta
berodde på tekniska faktorer som vi inte hade möjlighet att påverka. Loggfilernas syfte
är av underordnad karaktär i jämförelse med enkäterna. De används som en kontroll, för
att se om enkätsvaren överensstämmer med vad ungdomar verkligen använder Internet
till.

4.4 Utformning av enkät
Det första steget i utformningen av enkäten var att finna de variabler vi ville undersöka.
För att komma fram till dessa studerade vi tidigare undersökningar och i samråd med
vår uppdragsgivare arbetade vi fram ett första utkast på enkäten. Enkätfrågorna
utformades så att vi skulle få tillräckligt med underlag för att besvara vår
problemformulering. Vi försökte anpassa språket samt utforma frågorna och
svartalternativen tydligt så att målgruppen skulle förstå och tolka enkäten på samma
sätt. Detta medför att validiteten på enkäterna ökar, vilket Holme & Solvang (1997)
påpekar vikten av. Vid en enkätundersökning, som vår, elimineras intervjuareffekten.
Enligt Ejlertsson (1996) påverkas respondenten i större eller mindre utsträckning av
intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor.

Vi genomförde en pilotstudie för att se om frågorna var ställda så att respondenterna
uppfattade de som vi önskade. Denna pilotstudie utfördes på en skolklass likvärdig den
population som senare ingick i studien. En pilotstudie är enligt Ejlertsson ett sätt att
kontrollera om frågorna är ställda så att de går att besvara dem på ett korrekt sätt samt
kontrollera att svarsalternativen är uttömmande och täcker in alla möjligheter. Efter
pilotstudien omformulerade vi ett par frågor och ändrade några svarsalternativ i
enkäten, den utökades även med en fråga. Enkäten har också testats på
familjemedlemmar i varierande åldrar för att se om de uppfattade enkäten på samma sätt
som undersökningspopulationen.

Enkätens öppna frågor gav oss endast en delvis möjlighet till fördjupning. Om vi valt att
göra en intervjuundersökning istället hade vi haft tillfälle att ställa fler komplicerade
frågor och att gå mer in på djupet (Ejlertsson, 1996). Något som vi också tyckte var en
nackdel var att enkäten inte kunde innehålla alltför många frågor. Holme och Solvang
(1997) skriver att sannolikheten för att mottagaren ägnar någon tid åt att besvara
enkäten minskar om den är för omfattande. Detta gäller även om enkäten har en oklar
struktur, om vi använder ett obegripligt språk eller om enkäten överlag verkar slarvig
och oseriös.

4.5 Genomförande av undersökning
Ungefär halva undersökningen genomfördes på inbjudna högstadieklasser från
Trollhätteområdet hos vår uppdragsgivare. Klasserna var inbjudna i tron om att de
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skulle testköra en ny utformning av ett designspel som genomförs framför dator i
Jordkontrollen.

Figur 4:2 Jordkontrollen

Jordkontrollen är en del av Innovatum där det finns möjlighet att surfa och spela
datorspel som exempelvis nätverksspelet RallyTrophy. Det finns 30 stycken datorer där
respondenterna sitter enskilt. Efter designspelet fick eleverna använda datorerna fritt i
30 minuter. Därefter delades enkäten ut (se bilaga 2), den var numrerad vilket gjorde att
vi senare kunde koppla enkäten till kön. Vi antecknade även om det var en tjej eller kille
som satt vid datorerna som en extra kontroll (se bilaga 3). Vi gjorde likaså en notering
om vilka och hur många som ägnade sin datortid till att spela RallyTrophy. Detta
gjordes eftersom RallyTrophy är ett nätverksspel som finns i datorerna i Jordkontrollen.
De ungdomar som spelade detta spel genererade nämligen inga loggar. Sedan fick
respondenterna förflytta sig till en sal där de satte sig vid bord om 4-5 elever och där
informerades de om undersökningen. De blev även upplysta om sin anonymitet och att
de kunde välja att inte delta i undersökningen. Efter en dialog mellan Innovatums
representant och respondenterna genomfördes enkäten och lämnades in. Ingen av
ungdomarna tog illa upp över att de blivit undersökta utan deras vetskap, det var heller
ingen som inte ville delta i undersökningen.

Andra halvan av undersökningen gjordes på en högstadieskola i Uddevalla och den
genomfördes på liknande sätt som på Innovatum. Enkäterna fylldes i av eleverna under
skoltid med lärarens övervakande. Den ansvarige läraren hade fått instruktioner från oss
om hur enkäten skulle genomföras, respondenterna skulle överensstämma med vår
population och enkäten skulle fyllas i enskilt. Den största skillnaden mellan dessa
undersökningstillfällen var att ungdomarna från Uddevalla inte hade fri
datoranvändning. Därmed fanns ingen anledning att observera dem och vi fick inte
några loggfiler från dem.

4.5.1 Loggar
Innovatums datatekniker har utformat ett system, WebMarshall, där internetadresserna
som besöks sparas i en loggfil vilken är unik för varje dator i Jordkontrollen.
Loggfilerna konverteras i systemet till Excelfiler för bearbetning. Det är loggfilerna som
vår uppdragsgivare är mest intresserade av. Med hjälp av dessa kan de få reda på vad
som intresserar deras besökare och vad de använder datorerna i Jordkontrollen till.

4.5.2 Observationer
Det som är utmärkande för observationen är betoningen på icke-verbal data, det vill
säga vad människor gör, tillskillnad från vad människor säger att de gör vilket är det
centrala i intervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2003). Enligt Ekström
och Larsson (2000) kan observationer utföras i två olika forskningssituationer, antingen
i en experimentell konstruerad situation eller i en naturlig situation. Observationer i
naturliga situationer är observationer som genomförs i den miljö handlingarna
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vanligtvist äger rum. Den miljön vi har observerat våra respondenter i går att
kategorisera som en experimentell konstruerad situation. Ett motargument för denna
metod är enligt Ekström och Larsson att sociala och kommunikativa handlingar alltid är
kontextuellt bestämda. Detta innebär att handlingarna vi ser i Jordkontrollen kanske är
specifika för den miljön och att det inte går att generalisera.

Rollen som observatör kan utformas på flera olika sätt, vanligast är att skilja på en dold
och öppen observation skriver Holme och Solvang (1997). I vår undersökning
genomfördes en dold observation, det vill säga respondenterna visste inte om att de var
observerade. Den dolda observationen har sin styrka i att ingen vet om att de är
observerade och att gruppen agerar så naturligt som möjligt. Under våra observationer i
Jordkontrollen på Innovatum verkade undersökningspersonerna inte störda av vår
närvaro, det verkade mer som om de trodde att vi arbetade där då vissa frågade oss om
hjälp med datorerna.

4.6 Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten bestäms av hur noggrant informationen bearbetas. Validitet är beroende
av vad som mäts i undersökningen och om det framgår tydligt i frågeställningen. Enligt
Holme och Solvang (1997) har en undersökning hög reliabilitet om olika och oberoende
mätningar av samma fenomen ger liknande resultat. För att höja validiteten i vår
undersökning har utformandet av enkäten skett parallellt med instudering och
bearbetning av teorikapitlet. Vi valde att lägga undersökningen ganska sent i
uppsatsarbetet beroende på att vi ville vara väl insatta i ämnet och därmed kunde vi
ställa relevanta och intressanta frågor till våra respondenter. För att höja validiteten
ytterligare genomfördes en pilotundersökning, detta för att undvika misstag och
felformuleringar i den verkliga enkäten.

Loggfilerna som framkom under undersökningstillfället hos Innovatum, används som
ett validerande material för att se om resultatet från enkäten stämmer överens med
undersökningspersonernas faktiska internetanvändning. Ett problem är att vi har ett
relativt litet urval i vår undersökning och att detta urval kanske inte är representativt för
ungdomar som går i åttonde eller nionde klass. Vi är medvetna om att detta kan leda till
brister i reliabiliteten men med tiden och arbetets omfattning tycker vi att vi gjort ett så
representativt urval som är rimligt att begära. Det är naturligtvis inte tillräcklig för att ge
fullständig vetenskaplighet.

4.7 Anonymitet och etik
Holme och Solvang (1997) lyfter fram att det är viktigt att påpeka för respondenterna att
enkäten är anonym och att detta gäller för hela formuläret och bearbetningen av det. Det
kan ibland vara nödvändigt, som i vår undersökning, att ge otillräcklig eller felaktig
information till de personer som är med för att forskningssituationen ska ge giltiga data.

Det är viktigt att respondenterna kan lita på löftet om anonymitet. Respondenterna ska
inte heller luras att delta på falska premisser utan själva ta ställning till om de vill delta.
En person som deltar i en undersökning ska veta om det och ska ha samtyckt frivilligt
till att delta. Personen har rätt att få veta vilka upplysningar som kommer att användas,
hur de kommer användas och vem som ska få ta del av dem. Personen ska dessutom ha
rätt att ta ställning till vilken information han/hon vill lämna ut, något som grundas på
frivillighet. När det gäller undersökningar om barn anser Holme och Solvang att vi ska
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visa extra stor varsamhet. Var och en som utför en samhällsvetenskaplig undersökning
måste vara klar över det ansvar han eller hon tar på sig för de människor som på olika
sätt deltar i undersökningen.

Anonymitet och förtroende är viktigt för Innovatum. De vill inte att någon besökare ska
känna sig övervakad eller kränkt. Med hänsyn till detta fördes en dialog mellan
representanter från Innovatum och undersökningspersonerna angående anonymitet och
etik.

4.8 Bearbetning av empirin
Vi utformade kalkylblad i Microsoft Excel som användes till att mata in det empiriska
materialet och för att presentera resultatet av undersökningen. Vid inmatning av
enkätundersökningens resultat kodades varje svarsalternativ till en siffra från noll och
uppåt. Detta gav oss möjlighet att via autofilter i Excel selektera ut enskilda svar på
varje fråga samt ställa utvalda svar mot andra frågor. Detta var ett krav för att enkelt
kunna se skillnader mellan tjejer och killar. Med hjälp av Excel räknade vi samman
svaren och kunde presentera dem via tabeller eller diagram. Eftersom
undersökningsgruppen inte bestod av exakt hälften tjejer och killar valde vi att beräkna
svaren individuellt för de båda grupperna. Sedan ställdes tjejernas svar mot killarnas
och detta presenterades i procentform.

4.8.1 Tolkning av enkät
När vi kodade enkäterna i Excel fick vi ta hänsyn till felkryss och uteblivna svar i
enkäterna. På de frågor där respondenterna svarade felaktigt genom att kryssa i fler än
ett alternativ valde vi att beteckna svaret som ett f. Vi bortsåg alltså bara från det
felaktiga svaret och inte hela enkäten. Samma gäller för uteblivet svar, om respondenten
inte fyllt i något kodade vi in det som x.

Enkäten innehåller två öppna frågor vilka handlar vilka sidor de besöker mest på
Internet och vilka regler föräldrarna har satt upp angående deras surfande. Föräldrarnas
regler har vi delat in i sex olika kategorier.

1. Tid – hur länge de får vara uppkopplade och när på dygnet de får använda Internet
exempelvis bara efter klockan 18.

2. Innehåll – vilka sidor de inte får besöka till exempel pornografiska sidor eller sidor
som innehåller mycket våld.

3. Identitet – inte lämna ut personliga uppgifter vid kommunikation på Internet.
4. Tekniska regler – inte ladda ner filer på grund av risk för virus och inte handla.
5. Övriga regler – läxorna först, hjälpa till i hemmet, måste vara ute i friska luften

också.
6. Inga regler
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Svaren på frågan i enkäten som handlar om vilka tre sidor ungdomarna besöker mest på
Internet har kategoriserats enlig följande;

1. Spel – webbsidor på vilka det går att ladda hem spel, läsa om spel eller spela spel
online.

2. Community – samlingsplatser där det finns möjlighet att kommunicera med andra
människor som befinner sig på samma sida.

3. Mail – sidor där mail kan skickas och läsas.
4. Pornografi – sidor med mycket naket.
5. Shopping – handel och annonsering via Internet.
6. Sökning – sökmotorer.
7. Intressen – sidor som handlar om ungdomarnas intresseområden som exempelvis

musik, sport och djur.
8. Webb och design – sidor där temat är konstruktion och design av webbsidor.
9. Nedladdning – webbplatser för nedladdning av musik, film och program.
10. Samhällsinformation – exempelvis tidningar, tv och politik.
11. Övrigt – sidor vi inte kunde tolka på grund av felstavningar samt udda kategorier.

4.8.2 Tolkning av loggar
Vid tolkning av loggarna delade vi in resultaten i samma kategorier som vi gjorde vid
den öppna frågan om vilka tre sidor ungdomarna besöker mest.

5 Teori
I det här kapitlet avser vi att introducera läsaren i den teoribildning som finns inom
området och vad tidigare forskning kommit fram till. Vi redogör för bakgrunden till
varför teknik och datorer anses vara ett manligt område, hur Internet har utvecklats och
vilka skillnader det går att se i internetanvändningen hos killar och tjejer.

Det finns ett antal viktiga uttryck och begrepp som vi tar upp i denna uppsats vilka
förklaras närmare i bilaga 1.

5.1 En kultur av och för män
Nissen (2003) skriver att det går att se en manlig röd tråd genom datorhistorien. Det var
av manliga forskare på de tekniska högskolorna som datorerna utvecklades och de
manliga studenterna var de första användarna och de var även de som förde ut datorerna
i samhället. De manliga forskarna startade tillsammans med studenterna de första
datorföretagen i nära anslutning till de tekniska högskolorna. De första datorspelen
utvecklades av män. Innan färdiga hemdatorer kunde köpas var det män som tidigare
hade byggt egna stereoanläggningar som lockades av att bygga ihop sin egen dator.
Datortidskrifterna hade tydliga manliga drag, i affärernas tidskriftshyllor stod de
placerade bland tidningar som riktade sig till män och påminde i utformning och grafik
om andra manstidningar.

Kvinnor som i början av 1990-talet ville jobba med den nya tekniken mötte en värld
som oavsett teknikens form dominerades av män. Nilsson (2000) skriver att så många
som 90% av dem som hade de ledande befattningarna inom ADB-ledning, systemering
och programmering var män. Kvinnorna uppmuntrades inte och deras kompetens
efterfrågades sällan i dessa kretsar. Kvinnor ansågs som mindre kunniga, det kunde till
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och med vara så att män fick ta över ansvaret över de projekt som kvinnor hade drivit
och utvecklat när de var färdigutvecklade. Före 1980-talet nämns nästan inte kvinnor i
några datorsammanhang trots att de tidigt deltagit i dator och programutveckling. Björk
och Saving (1975) beskriver Babbages datormaskin från 1840-talet men nämner inte att
det var Augusta Ada Lovelace som skrev instruktionerna till denna maskin. De
beskriver också den 30 ton tunga datorn ENIAC från 1946 men inte att det var Adele
Goldstine som skrev det första programmet. Inte heller att Grace Hopper var en viktig
person i utvecklingen av programspråket COBOL och att det var hon som skapade
uttrycket ”bug” för programfel (Valdés, 1996).

Det fanns flera orsaker till att det var lättare för män än kvinnor att utveckla
datorintresse till en dominerande hobby enlig Haddon skriver Nissen (1993). Det är mer
accepterat att en man ägnar sig åt en sak i taget och de tillåts i större utsträckning att ha
ett personligt tids-, ekonomiskt-, och rumsligt utrymme för sin hobbyverksamhet.
Kvinnors fritidssysselsättning är i regel en förlängning av vad de ägnar sig åt i arbetet
och i vardagen och där passar inte datortekniken inte lika bra in. Nilsson (2000) anser
att datavärlden dominerades av en manlig livsstil. Nissen (2003) resonerar på liknande
sätt. Sammanfattningsvis anser Nissen att det går att säga att datortekniken
konstruerades av män för män. Han anser även att detta är förklaringen till att
datortekniken i så hög grad framstått som ett manligt område.

5.2 Genus och teknik
Att det finns skillnader mellan användandet av datorer och genus är klart men beror det
på att datorn är en manlig ”leksak”? Vi uppfattar datorer som teknik, alltså är det en
manlig domän menar Nissen (1996). Nissen använder detta som en enkel
förklaringsmodell men hävdar samtidigt att det är svårt att nöja sig med denna
förklaring. Nissen förklarar vidare att traditionell teknik som förknippas med manlighet
är smutsig, bullrig eller farlig. Då datorn inte uppfyller något av dessa kriterier borde
datorn kunna bryta mot genusmönstret, men det gör den inte. Datorn i sig är varken
manlig eller kvinnlig menar Kamjou (1998). Det är användandet av dem och samhällets
normer som ger datorer dess egenskaper.

Även idag förklaras vissa av skillnaderna som finns mellan kvinnor och män som
naturliga och biologiska, kopplade till det faktum att kvinnor föder barn och män inte
gör det. Kamjou skriver att detta även idag påverkar hur kvinnor och män förhåller sig
till informationsteknik. Kommunikation anses i vår kultur ofta som något kvinnligt.
Även Nilsson (2000) skriver att många uppfattar informations- och
kommunikationstekniken som direkt kvinnlig. Han menar att nätverkens
kommunikativa natur passar kvinnor. Kamjou ställer sig därför frågan varför inte fler
kvinnor redan är experter på datorer. Om nu datorn betyder nätverk, Internet,
kommunikation och kontakt. Hon finner förklaringen i att dagens informationsteknik
trots allt fortfarande ses som teknik mer än som nya kommunikationsmöjligheter.

En skillnad mellan könen då det gäller teknik är att kvinnor anses ha en teknikrädsla.
Detta menar Berg (1996) är en farlig stereotypuppfattning som får allvarliga
konsekvenser. Hon medger att det är svårt att prata om teknikrädsla utan att framhäva
kvinnor som okunniga eller otillräckliga inom teknikområdet jämfört med det ”riktiga”
sätt män agerar på. Det farliga i sammanhanget är om kvinnor, med
stereotypuppfattningen som grundval, utesluts från viktiga områden i samhället. Berg
anser vidare att budskapet är att kvinnorna måste förändras, övervinna sin rädsla och
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intressera sig för tekniken. Problemet ligger hos kvinnorna inte tekniken, om tekniken
anses oföränderlig är det givet att kvinnorna måste ändra på sig. Enligt Kamjou är det
kanske så att det traditionellt manliga förhållningssättet till informationsteknik är det
enda möjliga sättet att lära sig använda tekniken. Kvinnornas förhållningssätt gör att de
inte på samma sätt som männen lär sig behärska tekniken. Kamjou skriver också att
kvinnor måste lära sig leka lite mer, då det gäller att ta till sig den nya tekniken, och på
så sätt känna sig säkrare. Genom lek införskaffas kunskaper om datorer och Internet.

För att påverka utvecklingen av informationstekniken så att fler kvinnor ska känna sig
mer "hemma” på området behövs kvinnornas egna kraft. Kamjou anser att fler kvinnor,
än idag, borde ta initiativ till att lära sig de tekniska verktygen och sedan ta ansvar för
att ifrågasätta användningsområden och diskutera konsekvenser med
informationstekniken. Har du väl lärt dig behärska tekniken kan den nya kunskapen bli
en inkörsport till att påverka och delta i uppbyggnaden och konstruktionen på Internet
menar Kamjou.

5.3 Tjejer, killar och teknik
Det verkar finnas en tydlig skillnad när det gäller hur yngre barn använder datorn. Killar
intresserar sig mest för att spela spel medan tjejer föredrar att rita, skriva och räkna. Det
finns också många referenser enligt Nilsson (2000) som beskriver killar som surfare och
tjejer som chattare. Gamla föreställningar som att tjejer är ointresserade och killar är
spel- och teknikintresserade verkar börja nyanseras menar Nilsson. Även tjejer beskrivs
som intresserade av hur de kan använda datorn som ett verktyg, främst på det sociala
området. Tjejerna har dessutom visat ett intresse som är lika omtvistat som killarnas
spelande, nämligen chatten.

En vanlig föreställning anser Nilsson är att killar är mer intresserade av själva maskinen
och tekniken än tjejer. Tjejer däremot ser mer till möjligheten att använda tekniken.
Killarnas intresse beskrivs i termer av att bemästra och behärska och tjejernas intresse i
termer av att använda praktiskt. Hos yngre barn är denna skillnad inte lika tydlig. Det
verkar istället som om både tjejer och killar är känsliga för hur teknik presenteras. Det
finns en tveksamhet till om tjejer egentligen är ointresserade av teknik eller om det är
det sätt den presenteras på som leder till ointresse skriver Nilsson.

5.4 Internets utveckling
Att internetåldern inte sträcker sig längre än drygt ett årtionde tillbaka kan vara svårt att
förstå med tanke på all utveckling som har skett under denna tidsperiod. Enligt
Dahlgren (2002) håller Internet på att förändra världen i många avseenden eller rättare
sagt tekniken möjliggör att vi kan omforma vårt sätt att tänka, handla, kommunicera,
umgås med andra och inverkar på hur många organisationer och institutioner fungerar.
Internet används mer och mer för vardagliga ting som vi tidigare var tvungna att sköta
med hjälp av telefon, brev, besök, annonser och postgiro.

Internetanvändningen förändrar våra uppfattningar om tid och rum och kan inverka på
vår uppfattning om oss själva. Internet möjliggör nya gruppkonstellationer och
gemenskaper och den redan fina gränsen mellan den privata och offentliga sfären
suddas ut allt mer. På grund av att vi saknar den historiska distansen till Internet leder
detta till att vi inte riktigt kan veta hur denna utveckling kommer att påverka vårt
levnadssätt i framtiden och vilket samhälle vi är på väg mot menar Dahlgren.
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Entusiasterna talar om Internet som en befriande teknologi, vi kan nå en mängd kunskap
på bara ett par knapptryckningars avstånd. Vi kan också söka och nå människor över
hela världen. Olsson (2000) menar att skeptiker beskriver Internet som disciplinerande
eller till och med förtryckande.

5.4.1 Internet –en ojämn utbredning i världen
Dahlgren (2002) konstaterar att tillgången till Internet är mycket ojämn i världen. I
internetåldern har majoriteten på jorden aldrig ens ringt ett telefonsamtal. I flertalet
afrikanska länder har mindre än en procent av befolkningen tillgång till Internet och på
många håll saknas även elektricitet. Det finns även stora skillnader inom Västeuropa när
det gäller tillgång till Internet, det kan variera mellan 15% och 65% av befolkningen.

Enligt SIKA (2003) hade år 2001 hade 60% av den svenska befolkningen tillgång till
Internet i hemmet. Denna andel har ökat kraftigt för varje år sedan 1995. De kategorier
där stora andelar hade tillgång till Internet i hemmet var killar och män samt individer i
åldern 15-54 år där tillgången låg på 70% och 80%. Vidare skriver SIKA att tillgång till
Internet bland kvinnor var lägre än den totala befolkningen då 54% av kvinnorna i
åldern 18-79 hade tillgång till Internet i hemmet.

Näringsdepartementet (2000) skriver att det inom varje land finns tydliga klyftor när det
gäller tillgång till Internet. År 1998 införde regeringen en reform som gjorde det möjligt
att skattefritt kunna använda en dator tillhandahållen av sin arbetsgivare för privat bruk.
Detta resulterade i att mellan åren 1997-1998 ökade antal anställda som hade tillgång
till dator i hemmet från 48% till 67%. Användningen av dator och Internet varierar med
etisk tillhörighet, kön, ålder, inkomst och bostadsförhållanden. Dahlgren anser att denna
digital divide som den kallas på engelska väcker många frågor, inte minst om
medborgliga rättigheter och demokrati. Vidare skriver Näringsdepartementet att
tendenser till ökade klyftor mellan olika gruppers teknikanvändande är allvarliga ur
flera aspekter, till exempel när det gäller att ta del av information, kultur och
samhällsinformation eller att starta eget företag och söka arbete. Det innebär också att
obalansen i tillgången till information förstärkts och att ett utanförskap i samhällslivet
stärks.

5.5 Ungdomar och Internet
I detta avsnitt har vi studerat vad tidigare forskning inom vårt område kommit fram till
när det gäller ungdomars internetanvändning.

Bjørnstad (2002) som är medieforskare har tillsammans med psykologen Ellingsen gjort
en kvalitativ studie av ungdomars internetvanor. Rapporten heter Nettsvermere och
bygger på djupintervjuer med 40 skolungdomar i åldern 12-15 år. En liknande studie
som genomförts som vi också har studerat är en rapport skriven av Petrov där han
försöker kartlägga Stockholmsungdomars internetanvändning. Ett genomgående tema
för rapporten är Internet och kön. Vidare har vi också studerat Schumacher och
Morahan – Martins forskning (2001) vilken handlar om skillnader mellan könen i
förhållande till inställning och erfarenhet av datorer och Internet. De har genomfört två
jämförande studier av studenter på highschool i USA den första gjordes 1997 och den
andra 1998.
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Vi har även studerat vad Sjöberg (1999), som är lektor i medie- och
kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, har kommit fram till i sin
doktorsavhandling om hur barn och ungdomar använder sig av datorspel, Internet och tv
i vardagen. Vi har också tittat närmare på Thulins forskning (2002) då hon avser att
undersöka hur ungdomar i sin vardag använder sig av olika former av informations- och
kommunikationsteknologi och hur användningen påverkar vardagslivets geografiska
dimensioner. Hon har genom kvalitativa intervjuer och aktivitetsdagböcker samlat
empiriska data från 43 gymnasieungdomar i Göteborg. Vidare har vi studerat Löfstrand
uppsats (2003) där syftet har varit att lyfta fram vad tonårskillar ser så lockande i
Lunarstorm.

5.5.1 Individuellt medium
Sjöberg (2003) menar att Internet är ett individuellt medium vilket ungdomar oftast
använder enskilt. Detta kan ses naturligt då datorn tillhandahåller en mus och ett
tangentbord vilket tillåter en användare i taget. Vidare säger Sjöberg att Internet inte
diskuteras ungdomar emellan såsom de pratar om exempelvis datorspel eller tv-
program. Även Bjørnstad och Ellingsen (2002) nämner att skillnaden mellan Internet
och andra medier är att ungdomar inte pratar om innehållet på Internet med vissa
undantag som exempelvis pornografi. Om killar diskuterar Internet är det om tuffa eller
upprörande sidor medan tjejer generellt pratar lite om Internet. Eftersom datorn används
till olika typer av arbeten blir den ofta placerat på ett avskilt ställe i hemmet. Datorns
design och utformning inbjuder inte att se den som en möbel, jämförelsevis med
exempelvis tv-n, vilket också bidrar till datorns placering i hemmet. Detta medför att
användandet av datorn kan betraktas som en individuell och isolerad medieaktivitet
menar Bjørnstad och Ellingsen.

5.5.2 Vad gör ungdomar på Internet?
Thulins undersökning (2002) visar att gymnasieungdomar använder dator i genomsnitt
en timma per dag. Internet används cirka 30 minuter per dag enligt de nationella
undersökningarna som presenteras i hennes rapport. Thulins undersökning visar också
att killar ägnar dubbelt så mycket tid som tjejerna åt datoranvändning och mer än
dubbelt så mycket tid till Internet. Intressant är att ”social kommunikation” på Internet
är den enda datorbaserade aktivitet som tjejerna ägnar sig mer åt än killarna. Detta anser
Thulin tyder på att tjejerna har en mer socialt kommunikativ IKT-användning.

Thulins undersökning visar att ungdomarnas dator- och internetanvändning domineras
av nöje, skolarbete och social kommunikation med vänner och familj. Hon anser det
viktigt att påpeka att användningen kan se mycket olika ut för olika ungdomar. Enligt
Thulin finns det en tendens att de ungdomar som tillbringar mycket tid åt Internet ägnar
sig åt underhållning och förströelse. Bjørnstad och Ellingsen (2002) skriver att det finns
tydliga skillnader mellan killar och tjejers intressen på Internet förutom musik som
tilltalar båda könen. Tjejer intresserar sig för sidor som handlar om horoskop,
kläder/mode och hemsidor till tjejmagasin. Killars intressen har en liten större spridning
och handlar exempelvis om skate- och snowboard, sport, bilar, teknik och aktuell
information om spel. Pornografi är ett tydligt killområde. Enligt Petrov (2002) uppger
nästan inga tjejer att de har sökt pornografi på nätet medan nästan 60% av killarna
erkänner att de brukar göra det ibland.

Thulin skriver att internetanvändningen, när du surfar utan särskilt ärende, i hög grad
styrs av tips från kompisar, tv, tidningar eller reklam. Det verkar också som att det
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skapas en lista på favoritsidor som klickas igenom vid dessa tillfällen. Thulin redovisar i
sin studie att långt ifrån alla ungdomar ägnar sig åt ”nöjessurfande”. Vissa är till och
med uttryckligen emot det och beskriver det som tråkigt och meningslöst. Sjöberg
(1999) anser att ungdomar ser Internet som något positivt. Genom Internet får
ungdomar tillgång till information som de inte får någon annanstans. Sökning av
information till skolarbete samt social kommunikation över Internet upptar också en
betydelsefull del av den kommunikativa datoranvändningen. Minst tid ägnas åt e-
service i olika former, som till exempel biljettbeställning. Informationsservice som
exempelvis tidtabellsinformation, är en något mer vanlig aktivitet.

5.5.2.1 Identitet och roller
I en tonårings liv är svaren på frågorna ”vem är jag?” och ”vad vill jag?” väldigt viktiga.
Det är i denna period ungdomarna ska skapa sig en identitet att senare ha med sig in i
vuxenlivet. För att finna sin identitet menar Sjöberg (1999) att det är vanligt att
tonåringar experimenterar genom att testa olika livsstilar, beteenden, intressen och
värderingar. Enligt Sjöberg ger anonymiteten på Internet en möjlighet för användarna
att inta olika roller och på detta sätt kunna experimentera med olika identiteter, vilket
annars skulle vara svårt. Bjørnstad och Ellingsen (2002) skriver att i den virtuella
världen ses inte en lögn som en lögn gör i den verkliga världen. Det finns en glädje i att
framställa sig som man själv vill. Kamjou (1998) skriver att många internetanvändare
utnyttjar möjligheten att virtuellt byta kön, identiteten blir då skilt från den fysiska
(kroppsliga) verkligheten. Barn och ungdomar har alltid velat leka med roller. Sjöberg
skriver att hos ungdomarna är anonymiteten en uppskattad egenskap. Internet är en egen
värld, en virtuell, som inte har samma regler eller normer som den värld vi lever i.

Tidigare ringde ungdomar enligt Sjöberg till Heta Linjen, vilket gav en möjlighet att
experimentera med sin identitet, idag använder ungdomar chatten istället. Barn och
ungdomar utnyttjar anonymiteten på chatten till att vara det de inte är, att leva ut sina
drömmar. Bjørnstad och Ellingsen (2002) skriver att många ungdomar använder chatten
till att flörta. De testar gränser i syfte att få reaktioner och se hur långt de kan gå.

5.5.2.2 Chat
Enligt Bjørnstad och Ellingsen (2002) är det de öppna chatsidorna som tjejerna besöker
när de börjar chatta, där de i många fall chattar med vem som helst. Rolleken, att de
utger sig för att vara någon annan än den de är, är då central. Efter hand beger de sig till
mer privata chatsidor som deras kompisar också använder. Bjørnstad och Ellingsen
menar alltså att chattandet börjar öppet men blir sedan en mer sluten mötesplats för de
vänner de redan har. För de flesta ungdomar är inte syftet med att chattandet att träffa en
riktig vän. De träffar vänner och klasskamrater i skolan varje dag. De barn och
ungdomar som Sjöberg intervjuat skiljer ofta på riktiga vänner, chatvänner och
mailvänner. De relationer som ungdomarna skapar via chatten ses som en slags
underhållning eller konsumtionsvara. Thulin (2002) redovisar i sin studie att många
gymnasieungdomar vittnar om att chatta var en mycket populär aktivitet på högstadiet.
Ungdomarna berättar att detta var något som de ägnade sig åt när de var yngre och att
de nu har slutat med detta.

5.5.2.3 Mail och ICQ
Thulins studie (2002) visar att mail, ICQ och chat utgör drygt en fjärdedel (28%) av
ungdomars totala internetanvändning. Det bör påpekas att hon med ungdomar menar
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gymnasieungdomar och att vi med ungdomar menar högstadieungdomar. Hennes studie
visar även att mail är det internetbaserade kommunikationsmedel som flest ungdomar
använder sig av. ICQ används i första hand till att underhålla fysiskt etablerade
relationer. Thulin skriver att den stora skillnaden mellan ungdomars användning av ICQ
och mail är att ICQ-kommunikationen i högre grad är lokal. Hon menar alltså att ICQ
används för att kommunicera med människor som bor i ens närhet.

5.5.2.4 Lunarstorm – Sveriges största mötesplats för ungdomar
Det finns idag ett oräkneligt antal communities där ungdomar tillbringar en stor del av
sin lediga tid. Enligt Lunarworks (2002) är Lunarstrom Sveriges populäraste digitala
mötesplats bland ungdomar, 77% av medlemmarna återfinns i åldersgruppen 15-20 år.
Varje medlem har sitt eget ”krypin”, det är egentligen en del av communityn där du
presenterar dig själv. Väldigt många lägger ner mycket tid på att utforma detta så att det
speglar deras personlighet. Lunarworks skriver vidare att det finns ett system där
medlemmarna får poäng efter hur länge de har varit medlemmar och hur aktivt de
kommunicerar med andra medlemmar. Poäng får användaren till exempel genom att
logga in, skriva mail, få gästinlägg och skriva i andras gästböcker samt sätta in kort på
dig själv. På Lunarstorm är det status att framför allt ha många poäng, men även att ha
gjort sig ett snyggt ”krypin” .

Löfstrand (2003) berättar att tonårskillarna använder Lunarstorm till största delen som
kontaktnät. Här har de möjlighet att snabbt och lätt få kontakt med personer omgående,
både med personer de känner sedan tidigare och med nya människor. Hon menar att
Lunarstorm framförallt är till som en kanal för sociala kontakter. Löfstrand skriver
också att Lunarstorm har en stor och betydande plats i killarnas liv i många avseenden.
Bland annat för att:

� synas och bli bekräftad
� hålla kamratrelationer uppdaterade
� ta kontakt med tjejer
� enkelt och snabbt nå andra och bli nådd själv

5.5.2.5 Datorspel
En stor betydelse för internetanvändandet är den erfarenhet ungdomarna har av datorer
och Internet. Denna erfarenhet kan komma i mycket tidig ålder genom att spela tv-spel
eller datorspel. Schumacher och Morahan-Martin (2001) skriver att spel är en inkörsport
till datorer och att bara 23-33% av spelen säljs till tjejer. De skriver vidare att de som
spelar datorspel som unga lär sig klara av de tekniska hinder som finns i spelen. Därmed
har de skaffat sig en bekvämare inställning vid övergången till att använda datorer och
Internet.

Att spela spel på datorn kan betyda många olika saker skriver Thulin (2002). Det kan
variera från att under några minuter då och då lägga patiens till att ägna oerhört många
timmar åt mer avancerade spel. Intressant är att många ungdomar som ägnar sig åt de
mer avancerade spelen, enligt Thulins studie, berättar att de ägnade mer tid åt att spela
spel när de var yngre. Sjöberg (2002) berättar att killar ser datorspel som ett
kamratmedium. Hon berättar vidare att det är kring datorspelen som de största
könsskillnaderna finns. Det gäller inte bara själva innehållet i spelen, utan även kring
det sociala inom kompisgruppen. Datorspel är viktigt bland killarna, de pratar om dem
och söker information om spelen på Internet. Många killar läser även PC-tidningar om
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det senaste spelet. Sjöberg berättar vidare att spelen kan ses som ett kamratmedium
även för tjejer.

5.5.2.6 Kontroversiellt material på Internet
Bjørnstad och Ellingsen (2002) berättar att det finns tydliga könsskillnader när det
gäller tillgång och intresse för kontroversiellt material på Internet. Hon berättar att det
finns en klar pojk- och flickkultur. Tjejerna är inte intresserade av våld och annat
kontroversiellt material på Internet, medan killar däremot är intresserade av sådant
material.

För killar är det viktigt att känna till ryktena om vad som finns på Internet. Som tidigare
redovisats är Internet inte något som ungdomar diskuterar särskilt mycket, men är det
något de pratar om så är det vilka webbsidor som är värst. Dessa webbsidor är viktiga
att ha sett för att efteråt kunna hänga med i snacket och diskussionerna om innehållet
menar Bjørnstad och Ellingsen. Pornografin på Internet söker upp ungdomar och
ungdomarna söker gärna upp pornografin. Bjørnstad och Ellingsen berättar att de
ungdomar som uppgav att de hade sett pornografi på Internet hade själva sökt upp den.

5.5.3 Föräldrarnas betydelse
Enligt Bjørnstad och Ellingsen (2002) är det pappan och äldre syskon som introducerar
ungdomarnas internetanvändande i hemmet. Det typiska fallet är att pappan är central i
introduktionsfasen, men att han inte involverar sig i vilket innehållet på Internet som
barnet tar del av. Efter en tid utvecklar barnet på egen hand sitt kunnande och diskuterar
inte innehållet med sina föräldrar. Barnets ökade kompetens gör att de behärskar
Internet bättre och snabbare än sina föräldrar, detta gör att barnet tycker att föräldrarna
är inkompetenta. Faktumet att ungdomarna behärskar Internet bättre än sina föräldrar
kan enligt Bjørnstad och Ellingsen leda till minskad auktoritet hos föräldrarna. En följd
av detta kan vara att ungdomarna inte tar föräldrarnas råd och regler allvarligt.

Begränsningar i vardagen spelar en stor roll för hur internetanvändandet bland
ungdomar ser ut. Det finns självklara begränsningar som tillgång till dator och Internet
som avgör men även andra begränsningar som uppsatta regler från föräldrar och
datorns/datorernas placering i hemmet. Det är enligt Bjørnstad och Ellingsen pappan
som i ett första stadium kontrollerar och reglerar användandet av Internet. Vidare
skriver Bjørnstad och Ellingsen att mammornas roll är frånvarande i detta område.
Enligt Livingstone och Bovilles studie om barn och nya medier (i Bjørnstad &
Ellingsen, 2002) har mamman en central roll då det gäller kontroll och restriktioner på
traditionella medier som tv och telefon.

Sjöberg (2002) skriver att tjejer har svårt att få tillgång till datorn hemma och i
synnerhet för de som har en lillebror eller storebror. Datorn tenderar att hamna i
broderns rum och det är oftast han som använder datorn. Regler som begränsar datorn,
spel och Internet i hemmet handlar enligt Sjöberg om tid. Huruvida föräldrar, som både
har en dotter och en son, gör en rättvis begränsning de sinsemellan framkommer ej.
Enligt Bjørnstad och Ellingsen är det få ungdomar som fått regler gällande vilket slags
innehåll de inte får besöka på Internet. Annars är det vanligt med ett generellt förbud
som att de inte ska använda Internet till något olovligt. Vidare hävdar Bjørnstad och
Ellingsen att det finns en skillnad på regler mellan killar och tjejer. De regler killar får
är mer konkreta restriktioner om innehåll som de inte får besöka. Tjejer får däremot råd
om att de inte ska uppge personliga uppgifter på chatsidor. Gemensamt för både killar



17

och tjejer är regler angående tid på Internet. Regler kring tiden på Internet skriver
Bjørnstad och Ellingsen att ungdomarna respekterar mest, med förklaringen att det
handlar om ekonomi.

6 Resultat
I detta avsnitt redovisar vi de resultat som i huvudsak framkommit ur
enkätundersökningen samt verifierade material från loggfiler och observation. Vi
redovisar resultatet av frågorna i den ordning de var placerade i enkäten. Några av
frågorna i enkäten väljer vi att inte behandla då de saknar relevans till den
problemformulering vi satt upp. Vi redovisar även några korsfrågor vilka vi anser har
betydelse för analysen.

6.1 Dator i hemmet
Resultatet av denna fråga visar att en väldigt hög andel bland ungdomarna har tillgång
till dator hemma. Bortfallet på denna fråga var ett felaktigt och ett uteblivet svar.

Svarsalternativ Tjejer Killar
Ja 97% 96%
Nej 3% 4%
Tabell 6:1 Har din familj dator hemma?

6.2 Hur länge har ni haft dator hemma
På frågan hur länge ungdomarna haft dator hemma blev resultatet enligt tabell 6:2.
Siffrorna anger i procent hur länge killarna respektive tjejerna har haft tillgång till dator
i hemmet. Här fanns ett bortfall där sju personer inte svarat och tre personer lämnat
felaktiga svar.

Svarsalternativ Tjejer Killar
8 år eller mer 17% 24%
5 - 8 år 49% 47%
2 - 4 år 29% 25%
1 år eller mindre 5% 4%
Tabell 6:2 Hur länge har ni haft dator hemma?

6.3 Tillgång till Internet hemma
Vi ville få reda på hur tillgången till Internet i hemmet ser ut bland vår population för att
se om det finns skillnader mellan könen, På denna fråga besvarade 88% av tjejerna och
91% av killarna att de har tillgång till Internet hemma. Fördelningen mellan de som har
angett att de inte har tillgång till Internet i hemmet var 12% för tjejer och 9% för killar.
Det var två som inte svarade på frågan vilket resulterade i ett bortfall.
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Diagram 6:1 Har du tillgång till Internet hemma?

6.4 Typ av internetuppkoppling
Genom enkäten fick vi underlag till vilken typ av internetuppkoppling ungdomarna har i
hemmet. I kategorin bredband inkluderas även svar där ADSL angetts. Här uppgav 40%
av tjejerna att de har bredband i hemmet mot 55% av killarna. 35% av båda könen
angav modem som internetuppkoppling. 11% av tjejerna respektive 7% av killarna
uppgav att de inte har tillgång till Internet hemma. De två övriga kategorierna hade 1%
uppgivit annan internetuppkoppling (endast killar) och 11% på att de inte visste (endast
tjejer). På denna fråga hade vi ett felaktigt svar samt tre enkäter där svar saknades.
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Diagram 6:2 Vad har du för Internetuppkoppling hemma?

6.5 Platser där ungdomar använder Internet
Frågan som tar upp vart ungdomarna befinner sig när de använder Internet visar att det
är vanligast att använda Internet hemma, andra vanliga platser är i skolan och hos
kompisar. Den största könsskillnaden är att killar anger internetcafé som en plats där de
använder Internet.

Svarsalternativ Tjejer Killar
Hemma 84% 87%
På internetcafé 5% 34%
I skolan 62% 65%
På bibliotek 29% 21%
Hos kompisar 48% 49%
Hos släktingar 14% 24%
Annat ställe 4% 2%
Jag använder inte Internet 2% 1%
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Tabell 6:3 Var någonstans använder du dig av Internet?

6.6 Hur lång tid spenderas på Internet
Genom frågan angående den tid ungdomarna spendar på Internet ville vi få svar på hur
mycket de i genomsnitt, per vecka, använder sig av Internet och om det skiljer sig åt
beroende på kön. Här fanns det ett bortfall på tio personer. Det är enbart killar som
svarat de två högsta alternativen med 6% respektive 7%. I alternativet 21-35 h har 8%
av tjejerna kryssat mot 13% av killarna. I mittenalternativet (7-14 h) hittar vi de flesta
av ungdomarna fördelat på 32% av tjejerna och 30% av killarna. Det följande
alternativet (3,5 h) är tjejerna dominerande med 29% mot 15% av killarna. I de två
alternativ där ungdomarna spenderar kortast tid på Internet visar undersökningen att
tjejerna har 15% och 12% medan killarna i jämförelse har 9% respektive 14%.
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Diagram 6:3 Hur lång tid är du på Internet i genomsnitt varje vecka?

6.7 Vad gör ungdomarna mest på Internet
För att se vad det finns för skillnader mellan tjejer och killar i deras internetanvändning
ställde vi en omfattande fråga i enkäten, med 62 olika alternativ, om vad respondenterna
gör mest på Internet. De fick kryssa i flera alternativ. Frågan är uppdelad i olika
kategorier där vi redovisar de som visar mest tydliga könskillnader och stämmer bäst
överens med vår problemformulering. Presentationen av resultatet visar procentuell
fördelning kryss av det totala antalet tjejer respektive killar. Exempelvis visar tabell 6:4
att 20% av samtliga tjejer i undersökningen spelar nätverksspel.

6.7.1 Spelar
Tabellen visar resultatet av hur respondenterna besvarat kategorin spelar. De flesta
alternativen domineras av killar. Det är endast alternativen kortspel och annan genre där
tjejerna har en högre siffra än killarna.

Alternativ Tjejer Killar
Nätverksspel 20% 58%
Webbaserade spel 7% 29%

Vilken sorts spel Tjejer Killar
Action 6% 57%
Strategi 4% 34%
Rollspel 2% 13%
FPS 0% 25%
Sport 7% 35%



20

Familjespel 6% 6%
Skräck 1% 10%
Online 14% 24%
Kortspel 16% 8%
Annan genre 7% 4%
Tabell 6:4 Spelar (Vad gör du mest på Internet?)
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6.7.2 Chat
Procentsatserna i tabell 6:5 visar hur tjejerna respektive killarna har fördelat sina kryss i
kategorin chat. De finns två dominerande alternativ hos båda könen, nämligen MSN och
Lunarstorm. I de övriga alternativen finns det en viss dominans bland killarna.

Alternativ Tjejer Killar
MSN 55% 66%
Lunarstorm 68% 46%
IRC 0% 12%
ICQ 8% 19%
Webbchat 7% 10%
Diskussionsforum 1% 5%
Chat med
webbkamera

8% 13%

Tabell 6:5 Chattar (Vad gör du mest på Internet?)

6.7.3 Mail
I kategorin Mailar har 68% av tjejerna samt 46% av killarna kryssat i alternativet mail.

6.7.4 Laddar hem filer
I diagram 6:4 visar vi resultatet av kategorin Ladda hem filer. I samtliga alternativ är det
en klar övervikt av killar. Det enda stora alternativet bland tjejer (40%) är att ladda
musik men ändå är det långt från killarnas 77%.
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Diagram 6:4 Ladda hem filer (Vad gör du mest på Internet?)

6.7.5 Läser och söker information
I tabell 6:6 redovisar vi det procentuella utfallet mellan killar och tjejer i kategorin
Läser och söker information. Här kan vi utläsa att skolarbete är väldigt högt bland båda
könen. Vidare finns det några alternativ som domineras av antingen killar eller tjejer,
som exempelvis mode/skönhet (tjejer) och sport (killar).
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Alternativ Tjejer Killar
Till skolarbete 79% 69%
Tidningar 25% 19%
Mode/skönhet 26% 5%
Kändisar 41% 5%
Sport 16% 62%
Spel 15% 63%
Relationer och sex 6% 14%
Film/musik 2% 25%
Bil/motor 2% 25%
Friluftsliv/äventyr/resor 6% 3%
Politik 1% 4%
Kultur 2% 3%
Pornografi 1% 21%
Radio/tv-program 19% 21%
Tidtabeller 20% 11%
Telefonkatalogen 3% 6%
Prisguider 9% 11%
Annat 4% 2%
Tabell 6:6 Läser och söker information (Vad gör du mest på Internet?)

6.8 Vilka sidor besöker ungdomarna mest
I enkäten frågade vi ungdomarna vilka tre webbsidor de besöker mest. Frågan ställdes
med avsikt för att kunna se om det finns könsskillnader i vilka sidor ungdomarna
besöker. För att kunna hantera svaren valde vi att kategorisera sidorna. Procentsatserna
har räknats ut i förhållande till antal svar från tjejer respektive killar. Exempelvis är 3%
av tjejernas samtliga svar sidor inom kategorin spel.

De stora könsskillnaderna som finns är dels inom kategorin community där tjejerna
nästan har en dubbelt så stor procentsats som killarna. En annan stor skillnad ser vi i
kategorin spel där killarna har en klar överrepresentation. Inom kategorierna pornografi
och webb & design finns endast killar representerade. Vi upptäckte att Lunarstorm är en
populär sida, inom kategorin community, som ungdomarna besöker ofta. Därför tyckte
vi att det var intressant att få reda på hur många av samtliga svar som var Lunarstorm.
Resultatet visar att 31% av tjejernas totala svar samt 17% av killarnas var Lunarstorm.

Kategorier Tjejer Killar
Spel 3% 16%
Community 59% 31%
Mail 6% 7%
Pornografi 0% 3%
Shopping 1% 8%
Sökning 10% 7%
Intressen 10% 11%
Webb & Design 0% 3%
Nedladdning 3% 2%
Samhällsinfo 6% 9%
Övrigt 1% 3%
Tabell 6:7 Vilka tre sidor besöker du mest på Internet?
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6.9 Hur länge har ungdomarna använt Internet
Resultaten av denna fråga blev jämt fördelat mellan tjejerna och killarna. 8% av tjejerna
och 6% av killarna har använt Internet från årskurs sju. Sedan följer fyra alternativ (6:an
till 3:an eller tidigare) där siffrorna ligger runt 20%.
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Diagram 6:5 Vilka tre sidor besöker du mest på Internet?

6.10 Internetkunskaper
För att undersöka hur tjejer och killar uppfattar sin användarkompetens när det gäller
internetanvändning ställdes en fråga där ungdomarna fick utvärdera sina egna
kunskaper. Det visade sig att 40% av killarna ansåg sina kunskaper som mycket bra
medan det endast var 27% av tjejerna. Totalt sett resulterade svarsalternativen mycket
bra och tillräckliga i 93% för både killar och tjejer, fördelningen mellan dessa ser dock
annorlunda ut. Bortfallet på denna fråga var fem personer.

Svarsalternativ Tjejer Killar
Mycket bra 27% 40%
Tillräckliga 66% 53%
För dåliga 3% 5%
Inga alls 4% 2%
Tabell 6:8 När jag använder Internet tycker jag att mina kunskaper är.

6.11 Regler
För att se vilka begränsningar föräldrarnas regler kan få för ungdomarnas
internetanvändning, frågade vi vilka regler som föräldrarna har satt upp när det gäller
användning av Internet i hemmet. Det visade sig att många inte har några regler. De
flesta regler handlar om tid och innehåll på webbsidor som de besöker. Skillnader
mellan könen är att killarnas regler främst handlar om innehåll och tjejernas om tid.
Tjejernas regler dominerar också när det gäller regler om att inte lämna ut personliga
uppgifter vid kommunikation med okända personer. Det var 13% av ungdomarna i
undersökningen som utelämnade svar på denna fråga
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Diagram 6:6 Vilka regler har dina föräldrar satt upp för ditt surfande?

6.12 Tv- och datorspel
En fråga i enkäten handlar om hur ofta de spelar tv-spel/datorspel. Med denna fråga
ville vi få reda på hur utbredningen ser ut mellan könen. Resultatet visar att 74 % av
killarna spelar flera gånger i veckan medan 50% av tjejerna sällan eller aldrig spelar. I
denna fråga fanns det tre enkäter utan svar.
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Diagram 6:7 Hur ofta spelar du tv-spel/datorspel?

6.13 Korsfråga angående regler och internetuppkoppling
Med denna korsfråga undersöker vi sambandet mellan typ av internetuppkoppling och
vilka regler ungdomarna har. Tabell 6:9 visar andelen tjejer respektive killar som
uppgett att de inte har några regler angående sitt surfande.

Tjejer inga
regler

Killar inga
regler

Bredband 38% 37%
Modem 30% 36%
Tabell 6:9 Andel som inte har några internetregler hemifrån
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6.14 Korsfråga angående nedladdning av musik och film med
bredband eller modem
Här jämför vi de ungdomar som har bredband eller modem i hemmet. Siffrorna visar
andelen av dessa som laddar ner film och musik. Genom denna korsfråga kan vi se
sambandet mellan typ av internetuppkoppling och nedladdning.

Tjejer Killar
Musik Film Musik Film

Bredband 48% 19% 92% 73%
Modem 46% 11% 56% 28%
Tabell 6:10 Nedladdning av musik och film

6.15 Loggar och observation
Loggfilerna från Innovatum visar att Lunarstorm är en populär plats för ungdomar. Det
var framförallt tjejer som besökte denna sida. Av de 27 tjejer som deltog tillbringade 22
stycken delar av eller hela sin datortid på Lunarstorm, motsvarande för killarna var 2
stycken av 23. Omvänt gäller för spel där 18 stycken killar ägnade sin tid åt spel,
antingen genom att spela nätverksspel eller att besöka spelsidor. Det var endast 1 tjej
som uppsökte en sådan sida. En annan skillnad var att fler killar än tjejer besökte
söksidor.

I de fall där loggfiler saknades, från undersökningen på Innovatum, har vi kunnat
observera liknande fenomen. Tjejer har till större del besökt communities och killar har
besökt spelsidor och spelat. Vad som är gemensamt för alla observationer är att
ungdomarna visade intresse för Internet och att de har grundläggande datorkunskaper.
De var uppmärksamma på vad deras klasskamrater gjorde framför datorn och
diskuterade detta sinsemellan.

7 Analys
I analysen har vi ställt teori och empiri mot varandra för att senare dra slutsatser. Vi har
använt oss av samma rubricering som i resultatavsnittet för att göra det så tydligt som
möjligt för läsaren. Vi är medvetna om att undersökningspersonernas tolkning av
begrepp som förekommer i enkäten kan påverkar deras svar. Detta kan leda till att vissa
siffror inte är helt sanningsenliga.

7.1 Dator i hemmet
Vi blev överraskade av att så många ungdomar har dator hemma. Det visar att de allra
flesta har möjlighet att komma i kontakt med datorer, alltså är det här ingen
begränsning.

7.2 Hur länge har ni haft dator hemma
Vi anser att den reform som infördes 1998, vilken gjorde det möjligt att skaffa dator till
hemmet genom arbetsgivaren, har påverkat när många personer skaffade dator.
Övervägande del tjejer och killar har haft dator hemma i 5-8 år. Detta tyder på reformen
har haft en viss inverkan. En intressant notering är att resultatet från tjejerna och killarna
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är likvärdiga. Detta tolkar vi som att det är på föräldrarnas initiativ som införskaffandet
av dator till hemmet sker.

Vi övertygade om att de ungdomar som har haft dator hemma länge har hunnit skaffa
mer kompetens och kunnande kring datorer och Internet. Detta kan i sin tur leda till att
de har annorlunda internetvanor än de ungdomar som nyss fått dator i hemmet. Kamjou
(1998) skriver att lek med datorer leder till kunskap om dem.

7.3 Tillgång till Internet hemma
Andelen ungdomar som har tillgång till Internet i hemmet är väldigt hög, cirka 90%.
Enligt SIKA (2003) ökar den här tillgången påtagligt varje år och år 2001 var denna
andel 60%. Här ser vi inga tendenser till skillnader mellan könen. Detta beror enligt oss
på att det inte är ungdomarna själva som skaffar dator och Internet till hemmet, utan det
är deras föräldrars uppgift. Vi antar att ungdomarna kan påverka sina föräldrar att skaffa
dator och Internetuppkoppling hemma. Denna påverkan kan även komma från annat
håll som exempelvis arbetsplatsen, banken och skolan. Bland undersökningspersonerna
har 9% av tjejerna och 5% av killarna dator hemma men inte tillgång till Internet.

7.4 Typ av internetuppkoppling
Det finns flera olika variabler som påverkar internetuppkoppling i hemmet. Ekonomi är
en självklar variabel eftersom det fortfarande är relativt dyrt att skaffa och ha bredband
hemma. Intresse för datorer, Internet och teknik tror vi också inverkar på valet av
internetuppkoppling. Den som är mindre intresserad kanske nöjer sig med
modemuppkoppling. En annan faktor som kan påverka val av internetuppkoppling är
föräldrarnas egna intresse för Internet. Det kan även vara så att alla inte har möjlighet
att skaffa bredband på grund av att det inte finns att tillgå för alla hushåll.

En annan teori vi har är att teknikintresserade killar ”tjatar” på sina föräldrar att de ska
skaffa bredband hemma, att de på något sätt påverkar föräldrarna. Detta kan även hänga
hop med det faktum att det endast är killar i vår undersökning som är riktiga
storkonsumenter på Internet. Det kan bli billigare att skaffa bredband för familjer där
storkonsumenterna finns vilket är en ekonomisk variabel. Enligt vårt empiriska material
finns det ingen tjej som använder Internet mer än fem timmar per dag, medan det finns
killar (6%) som använder Internet mer än tio timmar varje dag.

En iögonfallande könsskillnad i denna enkätfråga är att 11% av tjejerna inte vet vilken
internetuppkoppling de har hemma, medan alla killarna vet. Att så många av tjejerna
inte vet vilken internetuppkoppling de har hemma kan möjligen ha att göra med deras
bristande engagemang för hur tekniken faktiskt fungerar. Nilsson (2000) skriver att
killar visar ett större intresse för själva datorn och tekniken än tjejer. Enligt Nilsson ser
tjejer istället potentialen i tekniken. Vi menar alltså att tjejerna nöjer sig med att
tekniken fungerar och att de inte, i samma utsträckning som killarna, är intresserade av
hur den fungerar.

7.5 Platser där ungdomar använder Internet
Att använda Internet på internetcafé är ett dominerande killområde. Vi är övertygade
om att förklaringen till detta ligger i att internetcafé ofta förknippas med nätverksspel
och att detta är något som tilltalar killar. Sjöberg (2002) skriver att killar ser spel som en
kompisgrej och att detta inte är lika vanligt hos tjejer. Vidare tror vi att en del av de
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tjejer som enligt vår undersökning besöker internetcaféer går dit för att umgås och flörta
med killar och att det inte är nätverksspelen som är det intressanta.

En anmärkningsvärt hög siffra är att använda Internet hos kompisar då teorin säger att
Internet är ett individuellt medium. Vi tror att killarna och tjejerna använder Internet hos
kompisar som har tillgång till bredband hemma eftersom de då exempelvis kan ladda
hem filer eller surfa obegränsad tid. Ett ställe där det går att använda Internet gratis är
bibliotek och 29% av tjejerna och 21% av killarna uppger att de använder denna
möjlighet. Vidare använder över 60% av både tjejerna och killarna Internet i skolan. Vi
tycker att detta är en relativt låg siffra i dagen läge och anser att det kan beror på att
lärarnas kunskaper om Internet inte är tillräckligt bra för att införa Internet i större
utsträckning i skolarbetet. Det kan även bero på skolans regler angående
internetanvändning och skolans resurser då det gäller antal datorer och dess prestanda.

Vår undersökning visar också att det är vanligast både bland tjejer och killar att använda
Internet hemma. Det finns endast ett par undantag som inte använder Internet trots att de
har tillgång hemma.

7.6 Hur lång tid spenderas på Internet
Vårt empiriska material visar att övervägande del av tjejerna och killarna använder
Internet 1-2 timmar varje dag, vilket vi tycker är ganska mycket. De nationella
undersökningarna i Thulins rapport (2002) visar att gymnasieungdomar använder
Internet cirka 30 minuter per dag. Det kan vara så att högstadieungdomar har mer fritid
än gymnasieungdomar och därför använder Internet mer. Hennes undersökning visar att
killar använder Internet mer än dubbelt så mycket som tjejer. Vår undersökning tyder på
att majoriteten av båda könen använder Internet ungefär lika mycket, men att det finns
några storkonsumenter som använder Internet 6-10 timmar eller mer om dagen. En
utmärkande könsskillnad är att det bara är killar som är riktiga storkonsumenter av
Internet. En del killar uppger att de använder Internet mer än 40 timmar i veckan, vilket
kan jämföras med en hel skolvecka. En förklaring till detta kan, enligt oss, vara att killar
spelar avancerade spel på Internet som är en tidskrävande aktivitet.

En annan teori vi har är att ungdomarna spenderar mycket tid på Internet för att det har
blivit ett fritidsintresse. Thulin (2002) skriver att det kan bli så att ny teknik framför allt
används till fritid och underhållning. Internet som fritidsintresse tycker vi kan jämföras
med andra fritidsaktiviteter som till exempel att spela fotboll eller rida.

7.7 Vad gör ungdomarna mest på Internet
Vi fann de största könsskillnaderna inom denna fråga. Här kunde vi utläsa tydliga kill-
och tjejområden. Genom en kraftig generalisering kan vi påstå att killar är intresserade
av spel, webb och design, att ladda filer och att de gärna läser och söker information om
sport, film/musik och bil/motor. Tjejer visar upp ett intresse som har en mer
kommunikativ karaktär. De ägnar sig åt Lunarstorm och läser och söker gärna
information om mode/skönhet och kändisar. Värt att uppmärksamma är att killarna i
denna fråga anger att de sysslar med fler saker på Internet än vad tjejerna gör, de har
kryssat för många fler alternativ än tjejerna.
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7.7.1 Spelar
Undersökningen visar att spel är väldigt populärt bland killarna. De killar som spelar
nätverksspel är nästan tre gånger fler än tjejerna, ännu större skillnad ser vi för
webbaserade spel. Vi har en teori om att det är tävlingsmomentet i spelet som lockar
killar att spela. De kategorier av spel som innefattar tävlingsmoment (action, strategi,
FPS och sport) domineras klart av killarna. Vi funderar på om detta fenomen är något
som kommer att bestå i killarnas liv, eller om intresset kommer att tyna bort med åren. I
fall spelandet fortsätter blir det ytterligare en målgrupp (äldre killar och män) för
speltillverkare att tillgodose.

7.7.2 Chat
I den del av enkäten som avser chat på Internet ser vi att det finns två alternativ som är
mycket större än de andra nämligen MSN och Lunarstorm. Tjejerna anger Lunarstorm
mer än killarna och detta var något vi också kunde utläsa i loggfilerna och observera vid
vår undersökning på Innovatum. Det är uteslutande killar som angett att de använder
IRC, detta tror vi beror på att IRC är ett program som kräver en viss kunskap för att
använda. Det är dessutom helt textbaserat vilket kanske inte lockar tjejer. Det visade sig
att det inte är många som använder ICQ och att de flesta av dem är killar. Anledningen
till detta kan vara att ungdomarna använder MSN istället som fungerar på liknande sätt
och att ICQ inte är lika nytt. Alternativet chat med webbkamera kräver utrustning och
det påverkar svarsfrekvensen eftersom inte vi vet hur många som har webbkamera.
Därför kan vi inte analysera det alternativet ingående. Att få valt att kryssa för
diskussionsforum anser vi vara ett misstag från vår sida. Chat i community kan anses
som en sorts diskussionsforum och därför var det inte bra att lägga ut diskussionsforum
som ett eget alternativ.

7.7.3 Mail
Den här delen fick mycket färre kryss än vi väntat oss. Nästan hälften av killarna och
ungefär två tredjdelar av tjejerna uppger att de mailar, vilket visar att tjejerna är mer
kommunikativa. En teori vi har är att ungdomar i vår population inte använder sig av
mail i den omfattning vi antog. Tuhlins studie (2002) visar dock det motsatta men
hennes population var gymnasieungdomar som är något äldre än vår population. Vidare
anser vi att den generation som började använda Internet när det var nytt gick från att
använda vanlig post till mail vid distanskommunikation. Nästa generation, alltså vår
population, har tagit ytterligare ett steg och bytt kommunikationskanal från mail till
chat. Är detta kommunikationsskifte något som består eller är det något specifikt för vår
population? Om denna förändring lever kvar betyder det att kommunikationen på
Internet kommer att förändras till mer chatliknande kommunikation istället för
traditionellt mailande. Då kan vi kalla detta för ett paradigmskifte inom den elektroniska
kommunikationen.

7.7.4 Laddar hem filer
Vår undersökning visar att det är ett tydligt killområde att ladda hem filer från Internet.
Detta är inte överraskande för oss eftersom vi har läst detta i tidigare forskning.
Alternativet crack och/eller patch är starkt förknippat med spel. Här finns tydliga
skillnader mellan könen, killarna dominerar hela kategorin ladda hem filer. Tjejerna
visar störst intresse då det gäller att ladda hem musik.
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7.7.5 Läser och söker information
De tydligaste skillnaderna är att tjejerna är mer intresserade inom områden som
mode/skönhet och kändisar. Dessa områden är typiska inslag i tjejmagasin vilket
bekräftar att det även är intressant att läsa om detta på Internet. De killområden som
finns är sport, spel, film/musik, bil/motor och pornografi. Även här går det att dra
paralleller med innehåll i magasin för killar. Bjørnstad och Ellingsen (2002) visar i sin
studie liknande resultat då det gäller skillnader i intressen på Internet mellan könen.
Något förvånande är att alternativet film/musik är ett killområde då musik enligt tidigare
studier av Bjørnstad och Ellingsen visat sig vara ett gemensamt område för både killar
och tjejer. Det är möjligt att utfallet blivit annorlunda om vi skrivit musik/film istället
eller delat upp dessa i två kategorier. En annan teori vi har är att killarna laddar hem
film och musik i större utsträckning än tjejerna och därför intresserar och engagerar sig
mer i dessa områden. En viss skillnad går att se i alternativet relationer och sex där
killarna är överrepresenterade. Detta tror vi hänger ihop med att killarna kan uppfatta
sex synonymt med pornografi. Varken tjejerna eller killarna visar något större intresse
för informationsservice av olika slag, vilket även Sjöbergs studie (1999) visar.

7.8 Vilka sidor besöker ungdomarna mest?
I den öppna frågan om vilka tre sidor de besöker mest såg vi tendenser till skillnader
mellan killarnas och tjejernas internetanvändande. Den största skillnaden är kategorin
spel där killarna uppgav många fler sidor än tjejerna. Som Sjöbergs undersökning
(2002) visar är det kring datorspelen som de största könsskillnaderna finns. Detta kan
hänga ihop med det stora spelutbud som finns på Internet, samt att det finns ett intresse
för spel bland killar. Enligt Schumacher och Morahan-Martin (2001) är det bara är 23-
33% av spelen som annonseras till tjejer. Vi tror att detta har att göra med att spelen
utformas och riktas till killar, antagligen eftersom de redan utgör en etablerad målgrupp
för spelmarknaden.

Tjejernas stora område jämfört med killarna är kategorin community där nästan 60% av
sidorna de uppgav kunde delas in i denna kategori. Dessa sidor har kommunikation som
gemensam nämnare och det verkar locka tjejerna i större utsträckning än killarna. Både
Nilsson (2000) och Kamjou (1998) skriver att kommunikation betraktas som något
kvinnligt i vår kultur. Thulin (2002) kom fram till samma sak, nämligen att ”social
kommunikation” på Internet är en sysselsättning som tjejer utövar mer än killar.
Kategorin community är faktiskt den största även hos killarna trots att den inte kommer
i närheten av tjejernas siffror. Killarnas intressen har en större spridning än tjejernas.
Även i Bjørnstad och Ellingsens studie (2002) är killars intresse av större variation. Det
är inte fler än 6% av tjejerna och 7% av killarna som har angett sidor inom kategorin
mail. Vi trodde att det skulle vara många fler, men det kan bero på att många ungdomar
kommunicerar via någon community istället för att använda sig av vanlig mail.

Det var två kategorier som endast killarna uppgav, nämligen pornografi och webb &
design. Pornografi är enligt tidigare studier ett killområde och att det framkom i vår
undersökning var ingen överraskning för oss. Att även webb & design var ett
uteslutande killområde tolkar vi som att denna kategori har mycket gemensamt med
programmering vilket tilltalar killar. Det fanns dock ingen kategori med bara tjejer. Det
kan bero på att vårt sätt att kategorisera webbsidorna och att det inte finns någon
kategori som bara innefattar typiska tjejområden.
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Ytterligare en klar skillnad mellan könen ser vi i kategorin shopping där killarna
dominerar. Vi menar att det kan bero på att typiska killprylar som spel och
datortillbehör är vanligt förekommande och ofta billigare bland e-handelsbutiker,
därmed finns det ett intresse att besöka sådana sidor. Vår population har inte möjlighet
att själva handla via Internet utan måste ha föräldrarnas tillstånd vilket gör det är svårt
att analysera hur väl detta stämmer med verkligheten.

7.9 Hur länge har ungdomarna använt Internet
Ungdomarna började använda Internet i en relativ ung ålder. Detta menar vi påverkar
hur de uppfattar sin egen användarkompetens. Ju lägre ner i åldrarna Internet börjar
användas, desto större självförtroende utvecklas.

7.10 Internetkunskaper samt tv- och datorspel
En intressant, och för oss väntad, könsskillnad är att killarna värderar sina
internetkunskaper något högre än tjejerna. Schumacher och Morahan-Martin (2001)
skriver att erfarenhet av datorer och Internet påverkar hur Internet används. De menar
att tv-spel eller datorspel ger erfarenhet, inte bara om datorer och Internet utan även
erfarenhet av hur du ska hantera tekniska svårigheter. Vår undersökning visar att killar
spelar mer än tjejer. Vi anser att detta leder till att de killar som spelar mycket får en
högre förståelse och skapar ett intresse för datorer och Internet. Majoriteten av killarna
och tjejerna anser dock att deras användarkompetens när det gäller Internet är tillräcklig.

7.11 Regler
Frågan gällande regler var en öppen fråga där ungdomarna själva fick fylla i vilka regler
de har hemma angående Internet. Det var 13% som inte fyllt i någonting, det är möjligt
att dessa ungdomar tolkat det som att inga regler var lika med att inte fylla i något svar.
Det kan också bero på att några av dessa inte har Internet i hemmet. Det finns två stora
skillnader mellan könen. Det ena är att killar tenderar att ha regler gällande innehåll och
enligt svaren har det handlat mycket om att inte surfa på pornografiska sidor. Den andra
skillnaden är att tjejer i större utsträckning har regler om att inte lämna ut personliga
uppgifter till andra på Internet. Dessa skillnader bekräftas också av Bjørnstad och
Ellingsens studie (2002).

Väldigt få har vad vi kallar tekniska regler, som exempelvis att inte ladda hem filer.
Detta anser vi kan bero på att föräldrarna har för dåliga kunskaper om Internet och vilka
konsekvenser ungdomars handlande kan leda till. Vi tänker främst på att nedladdning av
musik eller film är något olagligt och straffbart vilket borde föranleda föräldrar att sätta
upp regler för sina barn gällande detta.

Både tjejerna och killarna har regler som gäller tid i relativt stor omfattning. Sjöberg
(2002) stärker även detta resultat. Vi ser många faktorer som påverkar tidsregeln. En
faktor är den ekonomiska, som även Bjørnstad och Ellingsen skriver om, eftersom det är
billigare att surfa på kvällstid. Något annat som inverkar är att telefonen blir upptagen
vid internetanvändning med modem, vilket kan leda till problem då andra
familjemedlemmar vill kunna använda telefonen. Ytterligare en faktor som påverkar
tidsreglerna är att föräldrar inte vill att deras barn ska tillbringa för mycket tid på
Internet.
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7.12 Korsfråga angående regler och Internetuppkoppling
Det finns uppenbara skillnader mellan att ha bredband eller modem som exempelvis
nedladdning av musik och/eller film och ekonomiska faktorer som kostnad för
uppkoppling. Vi ville se om det fanns några skillnader i regler om ungdomarna har
bredband eller modem hemma. När vi korsar resultatet från typ av internetuppkoppling i
hemmet och föräldrarnas regler framkommer inga markanta skillnader. I denna fråga
ser vi heller inte inga större skillnader mellan tjejer och killar.

7.13 Korsfråga angående nedladdning av musik och film med
bredband eller modem
Frågan visar att många av killarna som har bredband hemma framför allt laddar hem
musik och film. Vad detta beror på är svårt att säga, vi tror att killarna generellt sett
tycker om att samla på sig och att det är ett statusvärde i att ha ny musik och film först.
Det är mängden som räknas framför innehållet.

7.14 Loggar och observation
Resultatet av de loggfiler som skapades i samband med undersökningen på Innovatum
styrkte det som framkom i enkäten. Lunarstorm dominerade när ungdomarna skulle
ange tre sidor som de besöker mest på Internet och det går även att se tydligt i loggarna.
Många av de sidor som killarna besökte under sin datortid kan relateras till spel.

Resultatet vi har fått fram genom loggfilerna kan ha påverkats av den kontext i vilken
undersökningen genomförts. Tiden kan också ha påverkat vad ungdomarna har använt
Internet till. Vi såg inte att några ungdomar besökte sidor som innehåller kontroversiellt
material antagligen för att de kände sig övervakade eftersom de var där under skoltid.
Något som vi observerade var att Internet fungerade som ett gemensamt medium där
ungdomarna var delaktiga i varandras aktiviteter. Både Sjöberg (2003) och Bjørnstad
och Ellingsen (2002) refererar i sin forskning till Internet som ett individuellt medium.
Vi anser att kontexten kan ha en avgörande betydelse för hur ungdomarna uppträder.

8 Diskussion
I detta kapitel diskuteras kring våra hypoteser. Med hjälp av vår undersökning kan vi
antingen bekräfta eller förkasta hypoteserna.

Genom undersökningen stärktes vår första hypotes; Det finns skillnader mellan tjejer
och killars internetvanor, tjejer chattar och killar spelar på Internet. Hypotesen
bekräftades främst till följd av frågan som handlar om vilka tre internetsidor
ungdomarna besöker mest. Den visade att tjejer besöker communities mycket och att
killar besöker många spelsidor. Detta fenomen kunde vi även observera vid
undersökningen på Innovatum och det framträdde också mycket tydligt i loggfilerna.

Det är naturligtvis inte bara tjejer som chattar och inte heller bara killar som spelar spel
men det går att se en tydlig könsfördelning mellan dessa två aktiviteter. Att vi från
början ställde denna hypotes berodde på den stereotypa föreställning som finns i
samhället och att vi var intresserade av om det låg någon sanning i denna uppfattning.
Det visade sig även att denna föreställning har diskuterats av andra forskare. Vi har
tidigare nämnt att det går att se en manlig röd tråd genom datorns historia och vi tror att
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detta har påverkat att de flesta tv- och datorspel utformats och designats efter manliga
behov. Att tjejer inte spelar i lika stor utsträckning kan bero på att utbudet på
marknaden inte attraherar tjejer och att de därför inte heller efterfrågar spelen.
Tävlingsmomentet i många spel tror vi är det som främst lockar killar, det attraherar inte
tjejer i lika stor utsträckning. Vi anser att det är viktigt att få in fler kvinnor i
spelproduktionen för att kunna tillfredsställa tjejernas behov i detta avseende. Det bör
ligga i företagens intresse att utforma spel som tilltalar tjejer eftersom detta skulle kunna
bli ytterligare en lönsam målgrupp.

I undersökningen var vi intresserade av att se om tv- och datorspel påverkar
ungdomarnas intresse och kunskap om ny teknik. Detta har konstaterats i tidigare
forskning. Vi kunde däremot inte se några klara samband mellan dessa två faktorer och
kan inte heller verifiera denna hypotes; Ju mer tv-/datorspelande desto mer
teknikkunnig och intresserad av ny teknik. De ungdomar vi undersökt har växt upp med
Internet och ser det inte som ett nytt fenomen. Vi förmodar att vi hade kunnat se
tydligare skillnader om vi undersökt något äldre personer istället, som inte har vuxit upp
med datorer och Internet i samma utsträckning. Därför vill vi inte förkasta denna
hypotes, trots att vi inte kan verifiera den.

De framkommer skillnader i resultatet angående regler och hur dessa kan påverka
internetanvändandet. Regler som handlar om den personliga identiteten omfattar
tjejerna i större utsträckning, detta ser vi som naturligt eftersom tjejerna till större del
besöker sidor där den personliga identiteten uppmärksammas. Vidare i undersökningen
har vi också upptäckt att pornografi är ett killområde, vilket också Bjørnstad och
Ellingsen (2002) och Petrov (2002) uttrycker. Därför är det också naturligt att killarna
har regler gällande innehållet på webbsidor som de surfar på.

Vi tycker att det är många ungdomar som inte har några regler alls hemifrån med tanke
på vad som finns och vad ungdomar kan göra på Internet. Detta kan bero på att
föräldrarna inte är speciellt upplysta om de ”faror” som finns eller att föräldrarna litar
på sin barn. Det sistnämnda tycker vi inte verkar troligt. Om vi jämför illegal
nedladdning av filer och att lämna ut sina personuppgifter på Internet, verkar det som
om föräldrarna uteslutande ser det senare alternativet som viktigt att sätta upp regler
kring. Kanske tycker föräldrarna att de själva har nytta av filer deras barn laddar ner
från Internet och därmed tycker det är acceptabelt. Vi ser också enligt vår undersökning
att regler kring ungdomarnas surfande inte styrs av vilken typ av internetuppkoppling
som finns i hemmet. I detta fall falsifierades vår hypotes och vi har utvecklat en syntes
som följer; För att kringgå tekniska begränsningar, som typ av internetuppkoppling i
hemmet, använder ungdomarna Internet på andra ställen än i hemmet som exempelvis
hos kompisar och på internetcaféer.

9 Slutsats
Vi har med vår undersökning kommit fram till att användningsområdet skiljer sig åt,
tjejer ägnar sig mer åt kommunikativa och sociala aktiviteter på Internet. Killarna
använder Internet i mycket högre grad. Slutsatsen vi drar av detta är att killar spelar mer
och tjejer föredrar kommunikation. En av skillnaderna vi kommit fram till mellan
könen, som inte uppvisats i tidigare forskning, är att det framförallt är killarna som är
storkonsumenter av Internet. Olika former av chat på Internet används flitigt i den
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population vi undersöker, där Lunarstorm är enormt populärt och speciellt bland
tjejerna.

Vår undersökning visar att ungdomarna överlag har väldigt få eller inga regler angående
Internet. Reglerna de har handlar främst om tid, där det inte fanns några tydliga
skillnader mellan könen. Tjejerna tenderar att i större utsträckning ha regler kring den
personliga identiteten medan killar har regler gällande innehåll. Ingen av ungdomarna
har några regler angående nedladdning av olagliga filer som film och musik.
Av undersökningen kunde vi se ett överraskande resultat, att vår population inte
använder mail i samma omfattning som tidigare forskning visat. Vår slutsats av detta är
att ungdomarna använder andra kanaler för sin kommunikation.

10 Förslag till vidare forskning
Det vore intressant, att med denna studie som underlag, genomföra en kvalitativ studie.
Denna kvalitativa studie skulle undersöka och framförallt förklara olika fenomen som
framkommit ur vår undersökning. De fenomen vi finner mest intressanta att undersöka
är; varför så få tjejer spelar eller varför inte  ungdomar använder mail som ett
kommunikationsmedium i lika stor utsträckning som andra åldersgrupper.
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Bilaga 1
Förklaringar av begrepp

AOL är en förkortning av America Online vilket är ett så kallat instant messaging-
program genom vilket det går att se vilka av sina kompisar som är uppkopplade och
skicka korta meddelanden till varandra

Fenomenet chat definierar vi som ett textbaserat direktsamtal som sker via Internet.
Egentligen är ICQ en form av chat. Men den typ av chat som vi menar innebär att
ungdomarna har besökt olika chatsidor, chatgrupper eller så kallade communities på
Internet.

Med community eller communities menar vi en virtuell mötesplats som är en webbplats
där folk kan mötas, umgås, kommunicera, dela intressen, chatta, flirta, skvallra med
mera.

Crack, ett crack är en programrutin som modifierar data för att kringgå olika typer av
kopieringsskydd.

FPS betyder First Person Shooter och är en spelform där användaren upplever sig vara
huvudpersonen, bildskärmen är spelfigurens ögon.

Genus är ett begrepp som används brett och har skilda förklaringar i olika sammanhang.
Vad vi avser när vi använder begreppet genus är den biologiska och kulturella
skillnaden som finns mellan könen.

ICQ (I seek you) är ett program som kan laddas ner från Internet. Programmet gör det
möjligt att ”samtala” genom att skriva meddelanden till andra personer som är
uppkopplade på Internet samtidigt. Varje person har en lista med de personer som han
eller hon önskar prata med. ICQ kan även användas till att söka upp människor.

IKT är en förkortning av Informations- och kommunikationsteknologi och används ofta
synonymt med IT. Både IKT och IT är samlingsbegrepp för teknik för insamling,
lagring och bearbetning av data (SIKA, 2003).

Internet är det internationella datornät som har den största utbredningen och som
bygger på TCP/IP, en standard för datakommunikation (Svenska Datatermgruppen,
2002a). Internet är ett mångsidigt medium för information, kommunikation och
underhållning (IT-kommissionen, 2002).

IRC står för Internet Relay Chat och är ett textbaserat chatprogram, denna programvara
möjliggör en kommunikation över Internet.

Mail står för överföringar av meddelanden med hjälp av datorer där meddelandet kan
läsas vid valfri tidpunkt (Svenska Datatermgruppen, 2002b).

MSN står för Microsoft Network och är namnet på Microsofts tjänster på Internet. Från
början var MSN ett kommersiellt nätverk som konkurrerade med Internet.
Webbposttjänsten ingår numera i MSN



Nätverksspel, spel där två eller fler datorer är sammankopplade som möjliggör att flera
personer kan spela tillsamman. Nätverket kan vara Internet.

Patch, ofta en mindre uppdatering av ett datorprogram som inte nödvändigtvis
motiverar ett nytt versionsnummer. Syftet med en patch kan till exempel vara att rätta
ett akut fel eller att anpassa programmet efter ett specifikt behov.

Begreppet surfa har getts många olika definitioner med olika innebörder. Därför har vi
valt att utgå ifrån en egen definition. Med begreppet surfa menar vi att besöka olika
webbplatser med hjälp av exempelvis klickbara länkar, inskrivna webbadresser, valda
sökord eller att använda sparade favoriter i webbläsaren.

Webbaserade spel, ett spel som spelas på Internet men inte nödvändigtvis med eller mot
någon annan.



Bilaga 2
Enkätundersökning om Internetvanor

1. Jag är  � tjej � kille

2. Jag går i  � 8:an � 9:an

3. Har din familj dator hemma?      � ja � nej

4. Hur många datorer har ni hemma? _______________________st.

5. Hur länge har ni haft dator hemma?
     � 8 år eller mer � 5-8 år
     � 2-4 år � 1 år eller mindre

6. Vem använder datorn mest hemma? (endast ett kryss)
     � mamma � pappa � min bror
     � min syster � jag � har ingen dator

7. Har du tillgång till Internet hemma?    � ja � nej

8. Vad har du för Internetuppkoppling hemma?
� bredband � modem � vi har inte Internet
� annat: ____________________ � vet inte

9. När du använder Internet hemma vart befinner du dig då?
� mitt rum � arbetsrummet � vi har inte Internet hemma
� köket � vi har bärbar dator � jag använder aldrig Internet
� vardagsrummet � annat rum:_________________________

10. Var någonstans använder du dig av Internet? (du får kryssa i flera alternativ)
� hemma � på Internetcafé � i skolan
� på bibliotek � hos kompisar � hos släktingar
� annat ställe:_________________________ � jag använder inte Internet

11. Hur ofta använder du Internet?
� varje dag � några gånger i veckan � 1 gång i veckan
� mindre än 1 gång i veckan � aldrig

12. Hur lång tid är du på Internet i genomsnitt varje vecka?
� mer än 10 h varje dag (mer än 70 h i veckan)
� 6-10 h varje dag (42-70 h i veckan)
� 3-5 h varje dag (21-35 h i veckan)
� 1-2 h varje dag (7-14 h i veckan)
� 30 minuter varje dag (3,5 h i veckan)
� 15 minuter varje dag (1 h 45 min i veckan)
� mindre än 15 minuter varje dag (mindre 1 h 45 min i veckan)



13. Vad gör du mest på Internet? (du får kryssa i flera alternativ)

Spelar
   � nätverksspel
   � webbaserade spel
   Vilken sorts spel spelar du?
   � action  � strategi � rollspel

� FPS (första person spel) � sport � familjespel
� skräck � online � kortspel
� annan genre:_______________________

Chattar
   � MSN � IRC � ICQ
   � webbchat � mobilchat � AOL
   � diskussionsforum � chat med webbkamera � Lunarstorm

Mailar
   � mail � skickar elektroniska vykort

Mobiltelefoni
  � skicka sms � ladda ner ringsignaler � ladda ner loggor

Laddar hem filer
  � musik (mp3) � film � mjukvara (program)
  � spel � crack och/eller patch
  � annat:_____________________________

Hemsidor
  � designar en egen hemsida   � kodar en egen hemsida
  � uppdaterar en egen hemsida   � besöker vänners hemsidor

Handlar på Internet
  � cd-skivor � böcker � filmer
  � kläder � resor � spel
  � program � datortillbehör
  � annat: __________________________________________________

Läser och söker information
  � till skolarbete  � tidningar
  � mode/skönhet � kändisar
  � sport � spel
  � relationer och sex � film/musik
  � bil/motor � friluftsliv/äventyr/resor
  � politik � kultur
  � pornografi � radio-/tv-program
  � kollar tidtabeller � telefonkatalogen
  � kollar prisguider
  � annat:___________________________________________________



14. Vilka 3 sidor besöker du mest på Internet?

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

15. Jag började använda Internet när jag gick i:
� 9:an � 8:an � 7:an
� 6:an � 5:an � 4:an
� 3:an eller tidigare � jag använder inte Internet

16. När jag använder Internet tycker jag att mina kunskaper är:
     � mycket bra � tillräckliga
     � för dåliga � inga alls

17. Vem i din familj anser du ha de bästa tekniska kunskaperna om dator- och
Internetanvändande? (ange endast en person)
     � mamma � pappa � min bror
     � min syster � jag själv � annan:________________________

18. Vilka regler har dina föräldrar satt upp för ditt surfande?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

19. Hur ofta spelar du tvspel/dataspel?
� flera gånger per vecka
� 1 gång i veckan
� mindre än 1 gång per vecka
� sällan/aldrig

Tack för din medverkan! �



Bilaga 3
Schema över Jordkontrollen


