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Trots att du inte har full koll på hur tekniken fungerar, hur den används och vilka 
effekter användandet ger, så är det ofrånkomligen du som vuxen som ska definiera, 
motivera och försvara gränserna för vad som är okej och vad som inte är det, när 
barn och ungdomar gör saker i livet online och i livet off line. Dessvärre måste du 
agera på en vettig kunskapsgrund, med raka rör och ovikta kort, och det är precis 
här det blir problem: i likhet med de f lesta vuxna vet du säkerligen mycket mindre 
om Internet än barn och ungdomar. 

Ambitionen med denna bok är att redogöra och resonera kring barn och ungdom-
ars användning av Internetansluten teknik, att återge fakta och trender, inventera 
och redogöra för populära onlinetjänster och det språk som används kring dessa, 
samt tänkbara effekter och aspekter kring detta fenomen. Avslutningsvis ges tips 
kring hur du analyserar situationen hemma och hur du agerar för att skapa en 
förändring. 

Den research jag genomfört för att kunna skriva denna bok består i att jag dels tagit 
del av en ansenlig mängd forskningsrapporter och undersökningsresultat, föreläst i 
ämnet, besökt seminarier, genomfört intervjuer och läst mängder av intervju-
utskrifter. Ovanpå detta har jag använt det faktum att jag själv har hållit på med 
datorer sedan 1978, att jag varit online sedan 1986 och tidigt kom igång med 
Internet 1991 – och dessutom har haft förmånen att jobba inom IT-branschen i 
snart 20 år. Resultatet av detta är den bok du nu håller i din hand. Det är fullt 
möjligt att jag slår in en mängd öppna dörrar med det jag skrivit, men det är som 
med allt annat här i världen: det som är självklart för en person är inte självklart för 
en annan.
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