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Barn och ungdomar gör samma saker med Internet idag som de alltid har gjort 
i alla tider – tillfredsställer sina behov av att utforska, umgås, kommunicera,
leka, skapa, utforska, hitta gränserna till det otillåtna – och ibland överskrida
dem. Förr gjordes det med primitiv teknik, idag görs det med Internet. Vanligtvis
är det bra aktiviteter, men ibland spårar det ur rejält. Underbart umgänge och
härlig lek kan övergå i starka beroenden och bruk kan lätt bli missbruk.

Efter en inledande del är denna bok indelad i tre avsnitt: 
Helhet, fakta och trender: En genomgång av hur allt hänger ihop, vad statisti-
ken säger och förmodade trender.

Programmen, tjänsterna och användandet: Genomgång av några populära
tjänster bland barn och ungdomar, språkfenomen och teknikförvirring.

Effekter, aspekter och tips: Diskussion kring effekter av Internetanvändning,
aspekter i denna debatt och tips hur du själv går vidare för att ta kommandot. 

Boken är framförallt riktad till dig som är icke-expert men som vill få struktur i
kaoset, veta mer om vad barn och ungdomar gör på Internet och varför, effek-
terna av detta samt ta del av andras tips och erfarenheter. 

Öka dina kunskaper! Över en miljon personer har använt serien för självstudier
eller som kurslitteratur.
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Bokens författare, Hans
Erlandsson, är civileko-
nom och entreprenör
inom IT-branschen med
ett mycket långvarigt,
brett och gediget förflu-
tet inom Internet. Han
har i mer än 15 år arbetat
som chef, konsult, skri-
bent och föreläsare för
kunder såväl i Sverige
som i andra länder.

6208_Cover.qxp  2006-11-13  12:34  Sida 1



Del 2

PROGRAMMEN, TJÄNSTERNA OCH 
ANVÄNDANDET

6. Tekniken och programvarorna skapar förvirring ......... 41

7. Allt på samma gång skapar också förvirring .............. 42

8. Onlinekulturen och språket – ännu svårare! ............... 43

9. Exempel på tjänster och vad de används till............... 46



40

PROGRAMMEN, TJÄNSTERNA OCH 
ANVÄNDANDET

Det är lätt att tro att huvuddelen av all Internetanvändning sker via surfning 
på webben med en webbläsare. I själva verket är det så att i princip samtliga 
program som är installerade på en Internetansluten dator (och spelkonsoler-
na och mobiltelefonerna med för den delen) utbyter information via nätet 
på ett sätt som inte alltid är tydligt för användaren. De f lesta programvaror, 
inklusive själva operativsystemet, uppdaterar sig själva då och då med 
programtillägg som tillverkarna lägger ut för att korrigera programfel. De 
f lesta spel har idag menyalternativ som ”multiplayer” som går ut på att man 
kan spela med andra som är online – oavsett var de befinner sig i världen. 
Och detta är bara ett fåtal exempel av många.

Tjänsterna på Internet nås med olika typer av programvara: i vissa fall via en 
webbläsare, i vissa fall fristående program. Kommande avsnitt berättar lite 
om programmen, tjänsterna och framför allt om användandet av dessa 
tjänster. Vi börjar med att ta en titt på några faktorer som skapar rejäl för-
virring när vuxna betraktar barn och ungdomars Internetanvändning.
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6.  TEKNIKEN OCH PROGRAM-
VARORNA SKAPAR FÖRVIRRING
Någonting som kan vara riktigt förvirrande är att Internetuppkoppling, teknik-
plattform, programvaror, tjänster och användande korsvis överlappar varandra – 
rejält. 

I del 1, Helhet, Fakta och Trender (sidan 13–38), gick vi igenom hur tekniken 
och användandet hänger ihop och lite kring vad undersökningarna säger om 
detta. I korthet så är det så, att olika teknikplattformar (till exempel mobiltele-
foner, spelkonsoler och persondatorer), är utrustade med olika program, det vill 
säga installerad programvara. 

I vissa fall finns speciella fristående program som spel, e-postprogram, snabb-
meddelanden (MSN, ICQ), chatt och så vidare. En viss webbplats kan dock 
tillhandahålla program som körs via användarens webbläsare, vilket innebär att 
man kan utföra samma sak som med de fristående programmen. 

Tycker du det verkar rörigt? Det är det, och 
något som förvirrar ytterligare är att det hela 
tiden tillkommer småprogram eller ny 
funktionalitet som körs via en webbläsare. En 
bra webbtjänst vidareutvecklas ständigt och får 
hela tiden mer och mer funktionalitet. Det är 
dessutom samma sak med de fristående 
programmen som ibland till och med 
uppdaterar sig själva, och helt plötsligt ser lite 
annorlunda ut och har ännu mer 
funktionalitet.

Barn och ungdomar uppgraderar ständigt sina 
program till dessa bättre och mer funktionella 
versioner och det är i denna ”röra” du ska 
försöka orientera dig. 

Du ska försöka hålla koll på ett rörligt mål, där en och samma tjänst kan 
användas via olika tekniska plattformar och via olika program. Dessutom kan 
tjänsten byta skepnad från, vad som känns som en minut, till en annan. 

Exempel: i stället för att chatta 
via ett speciella fristående pro-
gram (ICQ, mIRC eller annat 
program) kan chattandet ske 
via en webbsida. I stället för att 
skicka snabbmeddelanden via 
en separat utgåva av MSN, 
kan man göra motsvarande 
via webmessenger.msn.com.
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7.  ALLT PÅ SAMMA GÅNG SKAPAR 
OCKSÅ FÖRVIRRING
Barn och ungdomar som använder en Internetansluten dator gör en mängd saker 
samtidigt. Enkelt uttryckt kan de ha radion igång (iTunes), ordbehandlaren 
(Word), snabbmeddelandeprogram och telefoniprogram (MSN och Skype) samt 
spela spel och surfa med mera – samtidigt!
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8.  ONLINEKULTUREN OCH SPRÅKET – 
ÄNNU SVÅRARE!
Överallt där barn och ungdomar samlas uppstår en speciell kultur med ett speci-
f ikt sätt att kommunicera, speciellt språk och speciellt beteende. Så har det varit 
i alla tider. 

Språkbildningen i samband med datoranvändning är smått fenomenal och det 
har bland annat att göra med att en webbtjänst eller ett spel ofta är en värld för 
sig själv, samt att det ursprungligen handlar om koncept som kommer från USA.

Språket blir ofta väldigt specialiserat och svårbegripligt, vilket också är lite av 
meningen. En bra start i att lära känna Internet och vad ditt barn egentligen 
ägnar sig åt, är självklart att forcera denna språkbarriär och ta reda på vad orden 
betyder och hur de används (utan att tillämpa det själv, för det uppfattas som 
töntigt).

Det är inte så svårt som det kan låta: ett amerikanskt verb (eller ett visst varu-
märke) blir rätt och slätt svenskt och används därefter hur naturligt som helst. 
Grundprincipen är att såväl verb som substantiv uttalas som det amerikanska 
originalet följt av ett ”a”. Du har antagligen hört talas om ord som chatta, messa, 
skajpa, lana och mejla. 

6208del2.fm  Page 43  Tuesday, November 14, 2006  1:22 PM



44

Exempel på vad de säger – och vad som menas

Så här fortsätter det i all oändlighet, men grundprincipen är att substantiven 
bildas i princip oöversatta med en svensk knorr och verben likaså, med tillägget 
”a”. 

Ditt barn säger… … och vad som menas är följande:

Chatta Prata med varandra genom att skriva

Mejla Skicka e-post

Messa mig! Skicka mig ett meddelande (message) via 
mobiltelefon eller MSN

Jag addar dig på emm-
ess-ennen

Jag lägger till dig (add) som en kontakt i min 
kontaktlista i programmet MSN

Jag bara lurkar runt lite 
granna

Jag ger mig inte tillkänna i den tjänst jag använder, 
utan tittar bara på vad andra skrivit/hur andra 
spelar 

Vi ska iväg och lana Vi ska träffas i en gemensam lokal och koppla ihop 
våra datorer i ett större nätverk (Local Area Net-
work, LAN) och spela spel tillsammans

Toggla… Byta, att till exempel byta vapen

Tossa Kasta

Strejfa Att gå sidledes

Sejva Save:a, det vill säga Spara

Retriva Återfå

Börja med att sejva och 
sen tossar du rpg:n

Börja med att spara och sedan kastar du geväret 
RPG

Om du loadar med coins 
i stället så får du mycket 
mera shield, vilket är bra 
när vi ska raida den 
andra guilden 

Om du laddar med mynt blir din sköld mycket 
starkare, vilket är bra när vi ska anfalla den andra 
fientliga gruppen

Vicken camper asså, nu 
sitter han där och bara 
väntar med sitt snajper 
rajfel

Vad tråkig den spelaren är, eftersom han bara sitter 
och trycker i sitt gömställe. Nu sitter han bara och 
väntar på rätt tillfälle med sitt prickskyttegevär.

Skajpa Ringa via programmet Skype

Kolla själv!
http://hem.bredband.net/steverud/ordlista.html
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Exempel på vad de skriver – och vad som menas
I och med att man inte ser eller hör varandra då man chattar (det vill säga 
konverserar med små meddelanden till varandra), uppstår lite speciella språkregler 
för det skrivna samtalet. För att förstärka vissa uttryck används så kallade smileys 
och emoticons (emotional icons).

 

För att göra den skrivna konversationen snabbare används också en mängd 
förkortningar (även i e-post och andra skrivna meddelanden). Ett exempel är 
”rotf l” (rolling on the f loor laughing), ett annat ”lol” (laughing out loud) och så 
vidare. Jämför detta med avsnittet om chatt, avsnittet Skicka lappar, viska och 
småsnacka på sidan 71 och avsnittet Skriva brev med e-post på sidan 78. 

Kolla själv   ;-)
www.smileycentral.com

www.jonasweb.nu/sidor/Internet/smiley.html

www.sherv.net/
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9.  EXEMPEL PÅ TJÄNSTER OCH VAD 
DE ANVÄNDS TILL
I genomgången som följer ska vi titta på några vanliga och populära tjänster som 
används av barn och ungdomar via en Internetansluten maskin. Observera: 

• Ingen större skillnad görs på persondator, spelkonsol eller mobiltelefon. 
Trenden att de alla får utökad onlinefunktionalitet och att vi på sikt kommer 
se en våldsam utveckling, där många tjänster kommer att utvecklas för samt-
liga dessa tre teknikplattformar.

• Urvalet har baserats på en kombination av hur populära tjänsterna är och ett 
antal andra kriterier. Den officiella användarstatistiken ska dock tas med en 
nypa salt, dels eftersom en stor volym av antalet besökare och Internettrafik 
genereras av automatiserade sökrobotar, dels för att tjänsteinnehavarna själv-
klart har kommersiella intressen i att visa upp höga medlemsantal, och så 
vidare.

• Indelningsgrunden för denna redogörelse är följande:

– Mötesplatser, communities, för framför allt ungdomar

– Digitala lekplatser – framför allt för yngre barn

– Skicka lappar, viska och småsnacka

– Skriva brev med e-post

– Kopiera musik och film med fildelning

– Leka lekar och spela spel 

– Lyssna på radio och titta på tv och film

– Roliga timmen med mera
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A.  Mötesplatser – ett sätt att umgås 
Ett community är en webbsida som fungerar ungefär som en ungdomsgård. Det 
är en ”gemensamhetsskapande mötesplats” och skiftar i utseende, innehåll och 
funktionalitet beroende på vilken målgrupp den vänder sig till, vad den syftar till 
och vilka som står bakom själva mötesplatsen. 

Huvudsyftet med mötesplatsen är vanligtvis att personer ska kunna komma i 
kontakt med och upprätta en relation med likasinnade, varför också kriterierna 
för vad som utgör detta som ålder, kön, intressen, vart man bor och hur man 
står politiskt kan utgöra fundamentala parametrar. Precis som på en riktig 
ungdomsgård kan man välja att vara aktiv tillsammans med andra eller att hålla 
sig lite mer för sig själv.

De flesta kräver att man registrerar sig som medlem
De flesta communities kräver att man registrerar ett medlemskap innan man får 
tillgång till en mängd olika funktioner. Exempel på sådana funktioner är möjlig-
heten att bygga egna webbsidor, spel, chattmöjligheter (såväl text som röst), 
e-post med mera. 

De som varit medlemmar länge har högre status än andra och får ibland privile-
gier därefter – de tilldelas ledarroller som till exempel moderatorer, experter och 
klanledare. På så sätt får de mer makt och status än de som är nytillkomna 
användare. Självklart är detta åtråvärda positioner för alla medlemmar och tjänar 
också syftet att alla ska stanna längre tid online.

Exempel på communities:

• lunarstorm
• playahead
• habbohotell
• helgon
• playdo
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Diskussionerna handlar om allt möjligt
Samtalsämnena handlar om allt ifrån vem som är tillsammans med vem, vem 
som är mer populär än någon annan etcetera. Många communities har små 
egna avdelningar för respektive medlem, där man kan lägga upp sina egna foton, 
ha en gästbok för besökare och också visa upp om man själv är online eller 
off line. 

På vissa mötesplatser lägger man till exempel in egna dikter och skrivna 
funderingar kring livet i största allmänhet. Den virtuella mötesplatsen blir också 
en plats som vilken som helst där man träffar andra personer – vissa som man 
vill likna, samtidigt som man träffar andra som man tar avstånd ifrån.

En svensk forskare, AnnBritt Enochsson, har gjort en studie kring ”vad den 
virtuella gemenskapen Lunarstorm betyder för yngre tonåringar” och 
identifierar i sin studie olika samtalsområden som de intervjuade ungdomarna 
återkom till i de intervjuer hon genomförde. Det är möjligt och rimligt att dessa 
områden gäller även för andra mötesplatser (trots att hennes studie baserade sig 
endast på Lunarstorm). Hon kom fram till följande samtalsområden:

• Att skapa och hålla kontakt – mötesplatsen är ett komplement till (och inte en 
ersättning för) att umgås i verkligheten. Många barn och ungdomar jag själv 
har talat med säger att de kommer hem från skolan, sätter igång datorn och 
därefter fortsätter att ”ses” via MSN, Lunarstorm, Playahead eller andra 
tjänster. 

• Fördjupad kommunikation – mötesplatsen blir en arena där kommunikation-
en skiljer sig från verkliga livet, ytliga kontakter i verkligheten fördjupas och 
man får möjlighet att lära känna varandra ännu bättre.

• Bemötande – elakheter och gliringar hör till ovanligheterna.

• Beroende – livet fungerar trots att man inte kunnat gå online på ett tag, men 
vissa upplever beroendelika känslor och är medvetna om risken att bli 
beroende.

• Förutsättningar – att alla är välkomna till mötesplatsen ifråga återkommer 
samtliga i studien till.

Enochsson nämner sammanfattningsvis att en virtuell gemenskap kan vara ett 
komplement till att umgås i verkliga livet, och att barn och ungdomars värld idag 
är genomsyrad av användande av många medier samtidigt.
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Medlemmar med andra syften
Företagaren Mats Andersson, Netscan jobbar professionellt (men inte som polis-
man) med att bland annat kartlägga pedofiler på Internet. Hans observationer är 
bland annat följande:

• Han uppskattar att mer än 4 000 män i Sverige regelbundet söker efter nya 
kontakter med barn på någon av de hundratal ungdomssajter som finns 
runtom på nätet, i synnerhet på communities. De är kunniga och otroligt 
sluga i sina försök att få kontakt med barn och unga.

• Att lägga ut bilder på sig själv blir mer och mer populärt. Webbplatsen 
snyggast.se sägs ha 160 000 besökare per dygn och besökarna får ge betyg åt 
de bilder som laddats upp. Att bli framröstad som en av 20 snyggaste är 
väldigt åtråvärt, och självklart får man bättre betyg ju mer utmanande bilden 
är. Andersson säger att denna sida är en av de absolut största för webb-
prostitution. ”Unga människor onanerar mot betalning, som exempelvis kan 
ske genom att köparen fyller på den unges mobilkort”.

Givet att han har rätt, väcker det en hel del tankar. Det är lätt att hålla med 
Andersson i kritiken mot att det fortfarande inte är olagligt att i Sverige förföra 
barn skriftligen, vilket är fallet i många andra länder. Jämför med testet som 
genomförs på sidan 108.

Sök själv!
Använd www.google.se och sök på på ”Mats Andersson” och ”Netscan” 
eller gå in på www.netscan.se

Värt att kolla upp är också www.apberget.se (Internetvärldens svar på ham-
burgerkedjan Max som riktar sig till ungdomar i Umeå, Skellefteå, Sundsvall 
och Luleå).

Dessutom kommer den amerikanska giganten 
www.myspace.com och Microsofts nysatsning på 
MSN Space (som har en automatisk koppling till 
programmet MSN, spaces.live.com) mycket starkt.
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