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Användningen av dator, internet och mobiltelefon visar på att den nya tekniken 
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IKT-användning. Syftet är att genom intervjuer undersöka hur fyra ungdomars 

vardagskommunikation sker med hjälp av olika former av IKT samt hur användningen 

påverkar vardagslivet. Undersökningen koncentreras till medierna internet, mobiltelefon 
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ungdomar diskuterar sällan internetupplevelser. Undersökningen visade att 
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1. Inledning 
Världen idag genomsyras av medier och tekniska uppfinningar. Jag upplever själv att de som 

använder sig mycket av detta är barn och ungdomar. I mitt yrke som lärare möter jag 

tonåringar där umgänget i det verkliga livet kompletteras med hjälp av mobiltelefon, DVD, 

TV och internet. Internet och dator erbjuder möjlighet att umgås på nya sätt såsom att mejla 

eller chatta. Ibland verkar det vara lättare att kommunicera eller diskutera med hjälp av 

virtuella gemenskaper och caféer. Öga mot öga i verkligheten tycks vara svårare. 

Möjligheterna innebär större frihet men också ökade risker. Fördelar vägs gentemot 

nackdelar. För människor som inte känner till denna nya värld av informationsutbyte och 

kommunikation tar det tid att lära sig att behärska regler och seder i den virtuella världen, det 

är min personliga uppfattning. Den generation som har vuxit upp med och är van vid de nya 

medierna kan använda dem på ett självklarare sätt – de blir ett naturligt inslag i vardagen. 

Virtuell rörlighet ökar människors tillgänglighet för varandra. Likaså finns ökade möjligheter 

till information och underhållning men även till service och tjänster.  

 

2. Informations- och kommunikationsteknik – en bakgrund  
Samhället av idag domineras inte längre av en enda kultur, utan pluralism råder. Redan för 

tio, femton år sedan var delkulturerna fler och det har blivit svårare att utforma en norm som 

avgör vad som är bra och dåligt eller högt och lågt (Holmberg 1994, s. 20). Det finns inga 

givna identiteter och livshållningar och unga människor tvingas till valsituationer och 

ställningstaganden. Ungdomsperioden utmärks av rörelse från ursprunget vilket innebär att 

känslomässiga och sociala bindningar ändras. Media har en förmedlande roll mellan olika 

världar och gränser suddas ut (Holmberg 1994).  

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har sedan nittiotalets början 

spridit sig mycket snabbt i vårt samhälle. Tillgången till datorer, mobiltelefoner och 

internetuppkopplingar finns hos en övervägande majoritet av Sveriges hushåll. På kort tid har 

tekniken blivit en del av människors dagliga livsföring. Ungdomar är den grupp i samhället 

som använder IKT mest. Då avses dator, internet samt mobiltelefon. Ungdomarna tenderar 

också att bibehålla kontakter, vanor och rutiner högre upp i åldrarna. Förhoppningar om ett 

bättre liv och samhälle finns i tankarna hos vuxna och andra människor som ser 

förändringarna. Vid sidan av det positiva framträder även oron för hur ungdomar påverkas av 

tiden framför datorskärmarna. Fysisk rörlighet riskerar att ersättas med virtuell rörlighet. 

Detta innebär att virtuella gemenskaper på internet har uppmärksammats. Dessa antas vara 
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icke-platsförankrade och är inte alltid knutna till de platser där människor bor och lever 

(Thulin 2004, s. 1–3).    

 IKT har kommit att användas till en rad olika ändamål, och teknikutvecklingen berör 

många olika sfärer av vardagslivet. Det är inte heller alltid givet att människor använder ny 

teknik som förutspått. Människor kan därmed ordna sitt vardagsliv på både nya och 

överraskande sätt (Thulin 2004, s.4–5). Människans förutsättningar att fysiskt förflytta sig till 

samt virtuellt interagera med avlägsna platser har möjliggjorts med tekniken. Det virtuella står 

för icke fysiska former för interaktion och kommunikation, dvs. användandet av telefon och 

internet. Utvecklingen inom IKT har givit oss nya begrepp såsom det informationella 

samhället, informationssamhället, IT-samhället och kunskapssamhället. Det finns en 

grundtanke bakom dessa – att IKT kommer att förändra inte bara människors liv utan även 

samhället i sig (Thulin 2002, s. 1–2).  

Människor kommunicerar med varandra genom fysiska, direkta möten men även 

via olika kommunikationsmedel. Dessa båda former är vanliga aktiviteter i vardagen och är en 

del av aktivitetsmönstret, upptar tid och måste utföras någonstans (Thulin 2002, s. 5). 

Vardagen kännetecknas ofta av rutiner och vanor och då kan ny teknik ses som en katalysator 

som står för förändring. Då ny teknik introduceras kan uppfattningen om både denna och 

vardagen förändras. Det innebär att vardagen kanske inte är fullt så stabil men kanske också 

att tekniken inte är fullt så omvälvande som man förutspått. Materiella förändringar såsom 

datorer, internet och mobiltelefoner kan påverka människors liv på olika sätt (Thulin 2004, s. 

42). 

Människors vardag kan påverkas av IKT på många olika sätt. Faktiskt är det så 

att det råder bristande kunskaper om både till vad och hur människor använder tekniken. 

Därför är det också svårt att veta säkert vilka aktiviteter som berörs av en ökad IKT-

användning. En central utgångspunkt kan vara frågan om IKT-baserade aktiviteter används 

som ett substitut eller ett komplement till andra aktiviteter i vardagen (Thulin 2002, s. 22–23). 

Fokus ligger även på i vilken omfattning och till vilka ändamål IKT används.  

Vad gäller öppenhet och anonymitet är telefonen och internet olika varandra och 

skiljer sig i dessa avseenden. Forskning om telefonens utveckling visar att människor 

använder tekniken på andra sätt än de som förväntas. Teoretiskt sett antyds ofta den nya 

tekniken att användas för att kommunicera över mycket stora avstånd. Därmed antas det att 

balansen mellan lokal interaktion och fjärran sådan förskjuts. Troligtvis sker mycket av den 

datorbaserade kommunikationen mellan människor som faktiskt befinner sig lokalt nära 

varandra (Thulin 2002, s. 12). De mer optimistiska ser tekniken som en lösning. Internet 
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skapar exempelvis möjlighet till kommunikation som aldrig funnits tidigare emellan 

människor. Fördelen med internet kan vara anonymiteten. Tack vare anonymiteten kan 

människor diskutera frågor som jämlikar utan hänseende till kön, hudfärg eller inkomst. 

Likaså har den geografiska dimensionen mindre betydelse. Det virtuella kan således ses som 

något som är bättre än verkligheten. Trots detta betyder det inte att människor kommer att 

spendera mindre tid på att träffas och umgås fysiskt med varandra. Den nya tekniken och IKT 

innebär även en minskad bundenhet i tid och rum – man kan vara mer mobil och mer 

stationär. Det uppstår nya valmöjligheter. Människor kan organisera sin vardag annorlunda 

och ändra ramarna för vad som är möjligt (Thulin 2002, s.12–16). Människor och kulturer blir 

mindre låsta i det fysiska rummet (Thulin 2004, s. 27).  

Den virtuella sidans utveckling handlar bland annat om telefon, telegraf, TV, 

telefax, radio och mobiltelefon och nätverksdatorer. För många människor är det naturligt att 

kunna ringa någon i en annan stad eller ett annat land. Likaså visar TV varje dag hur 

människor lever i andra delar av världen. Datorer i nätverk förser människor med dramatiskt 

förbättrade möjligheter till överföring av olika typer av information i form av t ex bild, ljud 

och text (Thulin 2002, s. 12–16).  

Telefonens framfart innebar att människor inte längre behövde vara på samma 

fysiska plats för att kunna prata. Likaså gör ny IKT det möjligt att utföra vissa aktiviteter utan 

att behöva resa till en speciell ort vid en speciell tidpunkt.  

IKT innebär att människor inte behöver vara lika styrda av tidsliga och rumsliga 

bindningar av vardagens aktiviteter. Det här kan komma att få betydelse för individens 

vardag. Det finns dock en oro över ökande ojämlikheter mellan olika grupper i samhället – att 

delar av befolkningen hamnar utanför IT-samhället (Thulin 2004, s. 12–17).  

 

3. IKT - en integrerad del av ungdomars vardagsliv 
Innehav av IKT–utrustning i olika former såsom internet, dator och mobiltelefon ökar 

generellt sett i befolkningen. Det finns dock en stor grupp utan tillgång till detta. I mycket hög 

grad har unga människor tillgång till den nya tekniken och äldre människor står fortfarande 

utanför IT-samhället. Det visar på en åldersbetingad digital klyfta. Tillgången till bredband i 

hushållen är fortfarande på förhållandevis låga nivåer, även hos de yngre, men verkar öka 

snabbt. Användningen av dator, internet och mobiltelefon förtydligar att den nya tekniken 

integreras i ungdomars vardagsliv. Även erfarenheten av att använda IKT är mycket hög 

bland ungdomar i Sverige. IKT blir en del av vardagslivet och blir över tid ett mer självklart 
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val i olika sammanhang. Dock skiljer sig användningen åt mellan och inom grupper. Det finns 

skillnader emellan könen (Thulin 2004, s. 149–150). IKT innebär i teorin tillgänglighet till 

aktiviteter nästan överallt och när som helst. Diskussioner om ny teknologi kan ibland leda till 

en överdramatisering av effekterna av ny teknik. Det är lätt att man blir förblindad av alla 

möjligheter. Dock är ju användaren med i utveckling och utformning av ny teknik. Individen 

avvisar, använder eller omformar ju tekniken enligt sitt eget syfte eller mål. Människan själv 

bestämmer ju hur hon vill använda tekniken (Thulin 2002, s. 18–19). Det är fritt fram att 

använda olika företeelser såsom att chatta, blogga, vara på MSN, skicka SMS, mejla, använda 

ICQ, besöka hemsidor eller communities, ladda ner filer och musik, bara handla eller sköta 

bankärenden via nätet. Valmöjligheterna är i det närmaste obegränsade.  

3.1 Internet – en bakgrund 
Hur och var människor tillbringar sin fritid har länge studerats av forskningen. Fritiden i det 

moderna samhället sägs ha blivit mer privatiserat – människor verkar tillbringa allt mer tid i 

sitt eget eller i andras hem. Samhällets oro över att barn och ungdomar ägnar mycket tid vid 

sina datorer för att spela spel, chatta eller surfa på nätet finns där hela tiden. Aktiviteter 

utanför bostaden trängs undan, blir lidande eller väljs bort. Oftast ses detta som en negativ 

utveckling mot social isolering och med ökat stillasittande även försämrad livskvalitet för 

individen (Thulin 2004, s. 22).  

De svenska ungdomarna har mycket stor erfarenhet av olika former av IKT. Alla 

har någon gång surfat på internet, använt dator och mejlat. Bland medelålders människor 

avtar erfarenheten. Därför blir IKT-användning i hög grad en generationsfråga (Thulin 2004, 

s. 66–67). Datorn fyller många funktioner i ungdomarnas vardag. Datorn är ett arbetsredskap i 

skolan eller på arbetsplatsen för att genomföra vissa uppgifter (Thulin 2004, s. 88). Datorn 

utgör en kultur som samtidigt är både lokal och global (Hernwall 2001, s. 118). Den kan 

också vara ett socialt kommunikationsmedel för att förstärka, etablera eller bevara personliga 

relationer. Datorn får konkurrens av mobiltelefonen som också den är ett socialt 

kommunikationsmedel. Således kan datorn även vara en fritidssysselsättning som kan 

underhålla och förströ. Att utföra vardagliga ärenden som inköp, betala räkningar och söka 

information är också göromål som kan skötas via datorn (Thulin 2004, s. 88). I skolan blir 

datorn ett allt naturligare inslag i det vardagliga arbetet (Hernwall 2001, s. 67). Datorn kan 

inte erbjuda reflektion under lärandets gång. Den uppmuntrar till effektivitet och hög 

hastighet. Användaren erbjuds ingen dialog eller tillfällen till att stanna upp och reflektera 

eller diskutera (Hernwall 2001, s. 108).  
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 Användningen för dem som redan har internet ökar, medan spridningen till nya 

människor går långsamt. Internetgenerationen sätter störst avtryck i statistiken. Det är de som 

har vuxit upp med internet och nu är myndiga. De har ofta tillgång till allt och använder även 

internet till allt. Dock är det så att huvuddelen internetanvändare inte är unga utan 

medelålders. De använder internet på ett traditionellt sätt där e-post men även information står 

som första prioritet (”Svenskarna och Internet 2007”). Den digitala informationstekniken är 

en teknik som på ett eller annat sätt förekommer i barns och ungdomars direkta omgivning. I 

alla fall i det västerländska samhället. Media utgör ett centralt inslag i barns kultur vilket ger 

en kompetens i media- och teknikanvändande, men även en förståelse för sin samtid. Detta 

kan på ett avgörande sätt skilja sig från de vuxnas kompetens och förståelse (Hernwall 2001, 

s. 45–46).  Enligt Danielsson (2007) är ungdomarnas internetanvändning målinriktad och nära 

knuten till deras intressen. Äldre ser mediet som ett arbetsredskap medan yngre använder 

nätets underhållnings- och kommunikationsaspekter.  

Elza Dunkels har forskat om barns användning av internet. I en artikel i 

Pedagogiska magasinet (nr1/2008) visar hon på de resultat som hennes undersökningar har 

gett. De tyder på att internet tillför positiva aspekter i barns liv. Internet kan bryta isolering 

från andra, det innebär ett sätt att kommunicera med andra, samt att barnen kan finna egna 

intressen och inte minst hitta nya sidor hos sig själva. De negativa sidorna ges inte en så 

framträdande roll som det påpekas i vanliga fall. Det finns baksidor med internet och barnen 

lyfter fram exempelvis lögner och risker med otrevliga personer samt pornografi. Men 

faktiskt tycker barn att både reklam, tekniska problem och långsam uppkoppling är minst lika 

irriterande. De är medvetna om farorna men är inte direkt oroliga. De har däremot utvecklat 

motstrategier och ofta gjort detta utan vuxnas inblandning. Dunkels påpekar att det kan 

innebära att barnen undviker att vara på vissa sidor och väljer istället miljöer och 

nätgemenskaper de faktiskt kontrollerar. Hon menar att all kunskap om ungas nätkulturer 

måste sättas in i ett sammanhang. Skolan bör utbilda eleverna om internets faror och plocka 

upp etiska diskussioner kring detta (Dunkels 2008, s. 79). Ann-Britt Enochsson (2005) menar 

i sin artikel att ungdomarna har en särskild internetlogik som medför regler annorlunda än i 

verkligheten. De vågar säga mer på nätet. Samtidigt konfronteras de också med företeelser 

som tvingar fram en medvetenhet.  

Användningstiden för internet har tredubblats under de senaste sju åren och 

internet har dessutom krupit längre ner i åldrarna – till och med till förskolebarnen. Hos 

skolbarnen, från första klass och uppåt är internet redan väletablerat. Skolbarnen tillhör 

faktiskt gruppen med störst andel brukare. Detta kommer sig av att två av tre i befolkningen 
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har möjlighet att ansluta sig via bredband. Internet har därmed blivit ett lexikon eller en 

uppslagsbok där man kan finna allt från adresser, nyheter, tidningar, handelsplatser och inte 

minst en källa för underhållning vad gäller musik, film och spel (”Svenskarna och Internet 

2007”). 1990-talet kännetecknades av e-post och några webbsidor och den bilden har drastiskt 

förändrats. Nu har internet blivit ett underhållnings,- informations- och 

kommunikationsmedium (”Svenskarna och Internet 2007”). Martin Danielsson (2007) finner 

internet vara ett svårstuderat område då det ständigt utvecklas i rask takt teknikmässigt.  

Faktiskt är det så att en tredjedel av svenskarna står utanför internetvärlden. 

Bakom detta finns generationsskillnader som speglar intressen och behov. Även skillnader i 

inkomst och utbildning spelar roll. Ekonomin framför allt avgör tillgång till internet, men 

även funktionshinder såsom syn och motorik försvårar användningen (”Svenskarna och 

Internet 2007”).  

90 % av svenskarna över 18 år har tillgång till internet någonstans, 79 % har 

tillgång till internet hemma och 52 % använder internet dagligen. De populäraste 

internetaktiviteterna är e-post där 97 % använder detta; 87 % tar del av nyheter; 86 % söker 

information om tidtabeller och produkter och 78 % av dem som använder internet betalar 

räkningar på internet. Vad gäller communities så är 11 % av befolkningen över 18 år medlem 

i en webbgemenskap (community). Detta är en företeelse som inte existerade år 2000. 83 % 

uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda med internet och detta är en ökning från 75 % år 

2000. Av befolkningen handlar 37 % några gånger om året via nätet och det innebär en 

ökning från 8 % år 2000 (”Svenskarna och Internet 2007”).  

Efter familj och vänner uppges TV vara den viktigaste källan för information. 

Därnäst följer dagstidningar, radio och sist internet. Internets position har stärkts avsevärt 

sedan år 2000. Användandet av internet har även ökat kontakterna med andra inom samma 

yrke, uppger 30 %, och med vänner 26 %. Däremot är svenska folket ännu skeptiskt till 

internets möjligheter att påverka och förändra det politiska livet och öka människors chans att 

påverka. 57 % av befolkningen känner sig delaktiga i det nya informationssamhället medan 

43 % känner det motsatta (”Svenskarna och Internet 2007”). 

Ungdomar som inte har tillgång till internet i hemmet använder tekniken på 

andra ställen. Finns det inte i hemmet används internet hos föräldrar, på skola, på internetkafé 

och på arbetsplats (Thulin 2004, s. 79). Bredband tillåter överföring av mycket snabbare 

datamängder på kortare tid. Därav kommer även hypoteser om att bredband leder till högre 

användning. Genom bruket av bredband finns det även utrymme för att använda internet till 

fler och olika slags ändamål (Thulin 2004, s. 69).  
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3.2 Mobiltelefon och hemtelefon – en bakgrund  
Idag ställs höga krav på individers förmåga till kommunikation i olika sammanhang och med 

olika medier som verktyg. Människor anpassar sig lätt och utvecklingen går snabbt framåt. 

Därför är datormedierad kommunikation eller CMC, (från engelskans ”Computer Mediated 

Communication”) ett naturligt inslag i de flestas vardag. Olika medier gör att vi kan meddela 

oss på snabba och enkla sätt. Ett ökat antal människor övergår från omedelbar kontakt via 

exempelvis telefon till att i stor utsträckning använda sig av chatt, SMS eller e-post (Bellander 

2006, s. 9). SMS är en förkortning av Short Messenger Service (Thulin 2002, s. 21).  

 I Sverige och västvärlden blev mobiltelefoner och internet vanliga på 1990-talet. De 

ungdomar som då började i grundskolans första klass har haft möjligheten att lära sig de nya 

kommunikationssätten parallellt med att de lärde sig läsa och skriva. De kan sägas vara den 

första generationen som har vuxit upp med datormedierad kommunikation. Möjligheten att 

söka kontakt och att meddela sig via CMC är lika naturlig som att ringa med den vanliga 

stationära telefonen (Bellander 2006, s. 9). I all skriven kommunikation saknas paralingvistisk 

information samt kroppsspråk och intonation och språkliga nyanser. Därför har CMC länge 

betraktats som ovänlig och opersonlig av forskningen. Urtypen för personlig kommunikation 

ansågs vara det direkta samtalet öga mot öga. En text producerad på dator ansågs vara 

motsatsen. Emoticons eller smilies har ersatt paralingvistisk information som går förlorad i 

skrift. Emoticons är sidovända ansikten, ; ) och skapas med hjälp av tecken på tangentbordet. 

Detta används även i SMS som skickas via mobiltelefonen. Användningen av dem är bevis 

för att synen på CMC som opersonlig och osocial är missuppfattad (Bellander 2006).  

 Det finns tre egenskaper som skiljer datormedierad kommunikation från tidigare 

medier. För det första finns det en möjlighet att lagra och överföra information. För det andra 

kan information läggas ut på exempelvis en hemsida och bevaras där till skillnad från 

information som kommer från TV, radio eller en dagstidning. För det tredje skiljer sig 

datormedierad kommunikation från tidigare mediers kommunikation genom att det finns en 

ny form av anonymitet. Det ges inga ledtrådar via CMC om kön, hudfärg, utseende eller 

social tillhörighet. Människor kan alltså lättare komma i kontakt med varandra. I texter som 

uppstår genom SMS och e-post har gränsen mellan tal och skrift blivit mindre tydlig och en 

ny typ av skrivande har uppkommit. SMS har t ex likheter med talat språk. Genom att 

använda SMS kan man nå människor där det inte finns möjlighet att tala (Bellander 2006, s. 

13–14). 

Mobiltelefonen har blivit ett än mer utbrett kommunikationsmedel i 

befolkningen parallellt med spridningen av internet – inte minst bland ungdomar. Mobilen 
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används uteslutande för kontakt med vänner och familj och större delen av kommunikationen 

är lokal. Mestadels kommunicerar man med personer som man regelbundet träffar. Mobilen 

används alltså för att koordinera möten av olika slag. Då används både SMS och samtal. SMS 

fyller en helt annan social funktion. Små hälsningar, SMS, sänds till kompisar där man 

berättar om något roligt har hänt, att man tycker om någon, för att skoja eller berätta vad man 

gör mm. De användare som alltid har mobiltelefonen med sig har utvecklat användningen av 

SMS för att upprätthålla en regelbunden social kontakt med vänner. SMS utgör en tredje 

textbaserad kommunikationsform, vid sidan av e-post och messenger, som blivit populär i 

ungdomarnas vardag på väldigt kort tid (Thulin 2004, s. 102–103). SMS lanserades i början 

av 90-talet och var tänkt som ett arbetsredskap för affärsmän, och det skulle underlätta arbete 

och affärskontakter. Idag är det ju, som bekant, mest ungdomar som använder sig av tekniken. 

Det blev alltså inte alls det resultat som var tänkt från början (Thulin 2002, s. 21).      

Enligt Bellanders undersökning från 2006 används mobiltelefonen till både 

skriftlig och muntlig kommunikation. Många ungdomar skaffar sig en egen mobil i samband 

med att de umgås utanför hemmet på egen hand, där den kan innebära en viss trygghet. Man 

ringer till föräldrar och kompisar men tar även emot samtal från dessa. Krav på att ständigt 

vara tillgänglig är en sida som utvecklingen av datorbaserade kommunikationsmedier har 

medfört. Detta kan vara både positivt och negativt. Likaså är många moderna mobiltelefoner 

multifunktionella vilket betyder att de kan användas till mycket mer än bara samtal. Mobilen 

kan användas till väckarklocka, almanacka, att spela spel på, att videofilma med eller lyssna 

på musik i. Många ungdomar använder idag oftare mobiltelefonen till att skicka och ta emot 

meddelanden/SMS med än vad de använder den för samtal. SMS, textmeddelanden via 

mobiltelefonen, är vanligare än e-post. Det kan också vara så att SMS, nätmötesplatser och 

chatt blir en social funktion som lappskrivandet stod för tidigare. Mobilen och datorn erbjuder 

möjligheter att skriva korta meddelanden i ett socialt syfte. Generellt sett skriver flickor mer 

än pojkar. De är också mer delaktiga i aktiviteter på nätmötesplatser samt SMS:ar betydligt 

mer än pojkarna (Bellander 2006, s 78–82). Människor ägnar mindre tid åt att prata i 

mobiltelefon jämfört med vanlig fasttelefon – antagligen därför att kostnaden för mobilsamtal 

är dyrare. Kvinnor tenderar att prata mer i telefon än vad männen gör (Thulin 2002, s. 54–55). 

Den fasta telefonen används i större utsträckning till att kommunicera med släkt och vänner. 

Dock används hemtelefonen till ärenden som exempelvis post och bankärenden, 

informationssökning och bokning av biljetter och tider (Thulin 2002, s. 62).  
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4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett mindre urval ungdomars 

vardagskommunikation sker med hjälp av olika former av IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) och hur användningen påverkar vardagslivet. Mer specifikt 

koncentreras undersökningen till medierna internet, datoranvändning och mobiltelefon. 

Genom att samtala med fyra unga människor kan man ge akt på hur deras vardagliga 

användning av internet och mobiltelefon ser ut. Fokus vilar på ungdomarnas situation 

eftersom de av forskare anses ha anammat tekniken på ett annat sätt än äldre användare.  

4.1 Problemformulering 
 I vilken omfattning och till vilka ändamål använder fyra ungdomar internet, dator och 

mobiltelefon?  

 Hur delaktiga är föräldrarna?  

 Finns det någon skillnad mellan killar och tjejer?  

 Finns det i den här undersökningen någon skillnad mellan gymnasieeleverna och de 

som går i skolår nio?  

 

5. Metod 
Underlaget till uppsatsen utgörs av empiriskt material från djupintervjuer. Därefter kommer 

underlaget från djupintervjuerna att jämföras och diskuteras. Varje person har före intervjun 

kontaktats per telefon. Intervjuerna genomförs utan inspelning eller bandspelare eftersom 

tiden medan anteckningar förs kanske genererar utförligare svar från den intervjuade. 

Personen får en chans att tänka efter. Dessutom kommer allt material att vara avkodat och 

icke möjligt att spåra till personen som intervjuats. Denna information har också givits till 

ungdomarna i förväg. 

 En intervju är oftast personlig i bemärkelsen att intervjuaren träffar intervjupersonen 

och genomför intervjun (Patel & Davidson, 2003). Personerna som ska besvara frågorna har 

valts ut på ett eller annat sätt och det kan vara viktigt att motivera. Dessutom är det viktigt att 

man som intervjuare informerar individen om hur hans eller hennes bidrag kommer att 

användas – om det är skyddat för utomstående eller inte. Den här informationen ska ges till 

personerna innan de besvarar frågorna.  

 I det här fallet träffar jag personerna för intervjuerna. Under tiden för jag 

anteckningar för hand och frågorna har ett fritt svarsutrymme. Jag har försökt att inte 
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formulera varken ja-eller-nej-frågor eller några ledande frågor. Jag har valt att inte använda 

bandspelare av tre skäl: 

1. jag hade inte tillgång till en mindre bandspelare, 

2. det kostar tid och pengar att renskriva och skriva ut intervjuerna ordagrant, 

3. bandspelaren kan påverka de svar som man får – spontanitet och naturlighet tenderar 

att försvinna med bandspelaren på (Patel & Davidson, 2003). 

5.1 Intervjuer  
Valet av intervjupersoner gjordes slumpmässigt och föll på två ungdomar i övre delen av 

tonåren, alltså gymnasieelever, samt två ungdomar i mellanskiktet av tonåren, d.v.s. elever i 

skolår nio. Undersökningen går ut på att se om det finns någon skillnad mellan äldre och 

yngre ungdomar i deras användning av mobiltelefon, datoranvändning samt internet. 

Nackdelarna med få intervjuade är att det inte går att se mönster gällande för ungdomar över 

lag. Då behöver undersökningen utvidgas ytterligare. Fördelarna kan vara att svaren blir mer 

kvalitativa och möjlighet att ställa följdfrågor finns. Nedan kommer varje person att kort 

presenteras för att visa hur vars och ens livssituation ser ut. Eleverna har fått fiktiva namn. Då 

begreppet dator används avses användningen av endast datorn utan uppkoppling mot internet.  

 
5.1.1 Erica 

Erica bor på landsbygden och åker buss in till tätortens gymnasium. Hon går andra året på 

tekniskt program och bor tillsammans med sina föräldrar och sina två yngre bröder. Hon har 

kontakt med hela sin klass och lite mer med tre andra tjejer. På fritiden träffar hon ofta sina 

morföräldrar och en annan tjej från skolan som hon har närmare kontakt med. Erica 

promenerar mycket, pratar i telefon och träffar kompisen C. I skolan gör hon dagligen 

lektionsanteckningar, SMS skickar hon dagligen, men e-post, vykort och vanliga brev skriver 

hon mer sällan. Chattar och sitter vid internet gör hon någon gång i veckan och vanliga lappar 

skriver hon varje vecka om hon vill familjen något. De viktigaste informationskällorna tycker 

hon är internet, TV, dagstidningar och radio i nämnd ordning. Vad gäller underhållning ser 

hon helst på TV, därefter tidningar, radio och internet. Hon träffar människor för att 

underhålla relationer och oftast är det redan etablerade kontakter. Ibland händer det att hon 

träffar nya kontakter som hon lärt känna via gamla kompisar. En del kompisar pratar hon även 

med i vanlig telefon. 
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5.1.2 Axel 
Axel bor i en tätort men går på en gymnasieskola i en närliggande stad – därför pendlar han 

varje dag. Han bor hemma med sina föräldrar och har inga syskon. Han går andra året på en 

kombination av idrotts- och energiprogrammet. På fritiden spelar han fotboll vilket innebär att 

han har kontakt med jämnåriga i fotbollsklubben samt övriga han tränar med. Han har kontakt 

med många i de övre tonåren och mest killar. Mycket går efter intressen. I skolan gör han 

anteckningar varje lektion, skickar SMS och e-post varje vecka. Vanliga brev skriver han 

sällan, likaså chattar han och skriver lappar mer sällan. För information litar han främst till 

dagstidningar, sedan internet, TV och radio i nämnd ordning. Vad gäller underhållning tittar 

han främst på TV, sedan internet, dagstidningar och radio i nämnd ordning. Nästan varje dag 

underhåller han redan etablerade relationer, men det händer att han skaffar nya kompisar 

genom gamla kompisar. Underhåller relationer gör han också via SMS och e-post. Bäst är att 

träffas tycker Axel, men då han pendlar mellan skola och bostad på olika orter så är det inte 

alltid lätt att träffas efter skolan. De kompisar han träffar på hemmaplan är de han tränar 

tillsammans med.  

 
5.1.3 Samuel  
Samuel går i skolår nio och bor i en tätort med sina föräldrar och sin tjugoåriga syster. I 

skolan har han mest kontakt med de med samma intressen, övervägande killar samt tätare 

kontakt med tre till fyra andra killar i klassen. På fritiden umgås han med andra än de i 

klassen – mestadels med dem som han tränar och spelar hockey tillsammans med. Han 

spenderar en del tid vid datorn. I skolan gör han lektionsanteckningar varje vecka, skickar 

SMS dagligen och e-post varje månad, vanligt brev eller vykort förekommer sällan. Han 

chattar dagligen och skriver lappar någon gång per månad. För Samuel är den viktigaste 

informationskällan internet, sedan TV, därefter dagstidningar och sist radio. Vad gäller 

underhållning kommer först internet, sedan TV, radio och sist dagstidningar. Oftast 

underhåller Samuel redan etablerade kontakter dagligen och ansikte mot ansikte. Han tycker 

att det funkar bättre att träffas; det blir mer personligt och man kan läsa ansiktsuttryck.  

 

5.1.4 Maria 
Maria bor också i en tätort och går i skolår nio i grundskolan. Hon bor med sina föräldrar och 

nittonåriga bror. Hon har mest kontakt med två av tjejkompisarna i klassen. På fritiden har 

hon kontakt med en tjej som bor på annan ort men som tränar i samma fotbollslag. Förutom 

att spela fotboll pluggar hon en hel del, jobbar i en klädaffär samt på ICA. I skolan gör hon 
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lektionsanteckningar varje vecka och dagboksanteckningar varje månad. Hon skickar SMS 

dagligen, e-postar mer sällan, skriver sällan vanliga brev eller vykort. Hon chattar eller 

använder internet varje vecka. Vanliga lappar eller meddelanden skriver hon till familjen varje 

vecka om hon vill dem något. Den viktigaste informationskällan tycker hon är internet, sedan 

TV, dagstidningar och radio. Som underhållning ser hon helst på TV och sedan följer internet, 

radio och dagstidningar. Maria använder både redan etablerade kontakter och nya. Främst 

underhåller hon redan etablerade relationer. Orkar hon inte träffas så använder hon SMS, chat 

eller vanlig hemtelefon. Den vanliga kommunikationen är bra och viktig anser hon. 

 

6. Begreppsförklaringar 
I resultatredovisningen och analysen förekommer vissa begrepp. Samtliga förklaringar är 

hämtade från Wikipedia som är en sökmotor på internet. Benämningar och 

användningsområden framgår av följande tabell:  

 

Medium, webbplats mm. Användningsområde 

Dator Utan anslutning till internet. 

Internet Webbsidor, hemsidor, nätgemenskaper mm. 

Mejl E-post 

Communities Nätgemenskaper för dem med lika intresse. 

Skype Ringa telefonsamtal via internet. 

Eniro Adresser, kartor, telefonnummer mm. 

MySpace Sida för musiker och artister. 

YouTube Videoklipp  

The PirateBay Fildelar och nedladdningar av olika slag. 

Lexin Internetbaserat lexikon. 

LAN (Local Area Network) Flertalet datoranvändare sammankopplade i 
ett nätverk för att spela spel mot varandra, 
fildela eller tävla.  

MSN (Microsoft Network) Nyheter, direktmeddelanden mm. 

Facebook Används för att skriva blogg i. Deltagare 
världen över.  

Bilderdagboken/Bilddagboken Används för att skriva blogg i. 

Blogg En webbplats som innehåller inlägg på en 
webbsida där inläggen ordnas efter den 
ordning de kommer in; det senaste högst upp. 
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7. Resultatredovisning 
Resultaten som framkommit ur intervjuerna kommer att presenteras under avdelningarna 

vardagskommunikation, mobiltelefon och hemtelefon, dator och internet.  

7.1 Vardagskommunikation 
”Man träffar ju mest dem man tränar med på fritiden. Och så de som har samma intressen som 

jag” säger Samuel. Generellt sett har alla fyra ungdomarna mest kontakt med dem som har 

liknande intressen och Samuel, Maria och Axel tränar tillsammans med dessa på fritiden. 

”Det blir ofta till att anteckna varje lektionspass”, säger Axel. Samtliga ungdomar gör 

lektionsanteckningar minst varje vecka, Samuel gör dagboksanteckningar varje vecka och 

Maria varje månad. SMS skickar Erica, Samuel och Maria dagligen och Axel skickar SMS 

varje vecka. Maria och Erica skickar e-post mer sällan och Samuel skickar e-post minst en 

gång i månaden, Axel varje vecka. Chat eller internet använder Erica och Maria någon gång 

varje vecka och Samuel gör det dagligen och Axel mer sällan. Brev eller vykort skickar de 

intervjuade sällan eller aldrig.  

Majoriteten, dvs. Erica, Samuel och Maria använder internet som den primära 

källan för information och på andra plats kommer TV. Axel prioriterar dagstidningar och 

sedan internet. Lägst prioritet har radio. Vad gäller underhållning är TV det 

underhållningsmedium ungdomarna väljer främst utom Samuel som väljer internet, därefter 

anger Axel och Maria internet som underhållning, Erica väljer tidningar och Samuel väljer 

TV. ”Jag träffar hellre kompisar även om det kan bli pinsamt tyst när man är färdigpratad”, 

säger Erica. I umgänge och sociala relationer med andra säger ungdomarna att de helst träffar 

människor eller kompisar för dessa kontakter. ”Man pratar en del med kompisars kompisar”, 

säger Erica. Alla ungdomarna upprätthåller redan etablerade kontakter men skapar även nya 

sådana genom de kontakter man redan har. Man byter då oftast mobilnummer med varandra. 

Ibland når man inte kompisar eller andra människor som man vill och missuppfattningar via 

SMS, e-post och chat förekommer. Därför vill ungdomarna helst träffas ansikte mot ansikte. 

Kan man inte träffas på det sättet så använder man i hög grad SMS, e-post, chatt eller vanlig 

hemtelefon. 

7.2 Mobiltelefon och hemtelefon 
Alla deltagare i intervjuerna har egen mobiltelefon och har haft det sedan början av tonåren. 

De personer man ringer är kompisar och föräldrar. ”Det funkar bättre att träffas – mer 

personligt. Kan läsa andras ansiktsuttryck. Svårt att prata känslor i SMS”, säger Samuel. SMS 
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skickas dagligen. Antalet SMS varierar men oftast ett flertal varje dag. SMS skickas på olika 

tidpunkter och är därför svårare att uppskatta tidsmässigt. Alla fyra ungdomarna har dessutom 

kamerafunktion men använder den sällan. Samuel har internet i mobilen men använder det 

inte pga. hög kostnad. Maria är den som använder mobilen till Mp3 och musikfiler.  

Tiden man ringer någon varierar, men det rör sig om 1–2 minuter enligt 

ungdomarna. Det beror på ärende och person. ”Jag skulle ha svårare att vara utan mobilen än 

något annat”, säger Maria. Maria har alltid mobiltelefonen i standby-läge. Samuel, Axel och 

Erica tror sig nyttja mobiltelefonen varje dag men mindre än en timme. Maria däremot tror sig 

använda mobilen varje dag mer än en timme. ”Det är lätt att skicka smilies till varandra, glada 

eller ledsna. Ett vanligt brev är så vågat. Vykort är en annan sak”, säger Samuel.  

Anledningen till att man skickar mycket SMS är att det fyller en social funktion. Enligt 

ungdomarna kan man på ett enkelt och smidigt sätt höra hur någon mår, lyckönska eller 

gratulera en person eller fråga om något lite snabbt. Kostnaden för SMS är lägre och då 

används det frekventare, påstår de intervjuade. Samtliga ungdomar tycker att mobilen är ett 

socialt redskap. Man håller kontakten med andra via mobilen samtidigt som telefonerna leder 

till samtal om modeller, funktioner och ringsignaler.  

”Mobilen är bekvämare. Men det är pinsammare att prata i vanlig telefon så 

föräldrarna hör”, säger Samuel. Jämfört med hemtelefonen är mobilen snabbare att använda 

men vid längre samtal används hellre den vanliga hemtelefonen. I mobilen finns redan 

numren till kontakterna inlagda vilket bidrar till viss bekvämlighet enligt ungdomarna själva. 

Erica, Axel och Samuel anser sig använda hemtelefonen varje dag men mindre än en timme. 

Maria är inte riktigt säker på tidsåtgången. Ungdomarnas hemhushåll har generellt sett flera 

fasta telefoner. Erica, Samuel och Maria har minst en stationär telefon och oftast flera bärbara. 

Endast Axel har bara stationära telefoner, dock på spridda platser i huset, och ingen bärbar 

alls. Av de intervjuade hamnade endast Erica överst på listan för vem i familjen som använder 

hemtelefonen mest. Av de övriga hamnade Axel på andra och Maria på tredje plats. I Samuels 

familj var alla användares tid så lika att det inte gick att avgöra. De man pratar med i 

hemtelefon är olika släktingar, kompisar och flickvänner/pojkvänner.  

Det finns olika anledningar till varför unga använder mobilen så mycket enligt 

dessa fyra ungdomar. Svaren som togs upp var att man är ute efter information och kunskap. 

Det är även lätt att använda mobilen på många olika sätt och den är framför allt smidig att 

använda. ”Det är lätt att prata med andra genom SMS”, säger Samuel. Dessutom anser de att 

yngre genrationer är uppväxta med teknik på ett annat sätt – det är naturligare att utnyttja den. 

Axel och Samuel tycker att en dag utan mobil skulle vara helt ok, Erica tycker att det skulle 
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vara skönt. Maria anser att det skulle vara svårare att vara utan mobilen än något annat. Om 

man är upptagen av annat som distraherar skulle hon uppleva det som enklare att avstå 

mobilen en dag. 

Maria, Axel och Samuel tror att mobilen är lite av en statuspryl eller 

statussymbol för vissa människor. Det finns många som har och använder mobiltelefon, men 

långt ifrån alla har det, enligt ungdomarna. De anger olika faktorer som kan spela in; man kan 

ha förlorat eller tappat den, blivit bestulen, fått förbud av föräldrar eller ekonomiska 

förhinder. Vissa yrkesgrupper är kanske mer hjälpta eller beroende av mobiltelefonen, anser 

Erica. Ungdomarna upplever att personer utan mobil är svårare att nå eller meddela sig med.  

”Vill jag så stänger jag av”, säger Erica. När det kommer till den ständiga 

tillgängligheten är alla fyra ungdomarna individuellt eniga om att det är ett val som varje 

enskild mobiltelefonägare gör. Är man ovan, om man blir irriterad eller ofta felringd till så är 

det upp till personen själv. Deras uppfattningar över lag är att det blir vad man själv gör det 

till. De upplever själva att de bestämmer efter sinnesstämning – det är inget större problem 

enligt deras egna tycken.  

Ungdomarnas svar tyder på att det finns både för- och nackdelar med 

mobiltelefonen. Fördelarna visar på möjligheten att nästan alltid kunna få tag i folk man 

söker, det är smidigt och snabbt, den är bärbar, har flera olika användningsområden, kan 

användas i nödsituationer och andra kan kontakta mig. Några nackdelar är strålningen, 

kostnader för samtal samt att alltid vara tillgänglig. ”Jag orkar inte bry mig om strålningen”, 

säger Maria. En annan fördel med mobilen är att slippa frankera och posta som med reguljär 

postgång, anser Erica. Samma person tycker också att man oftast slipper vänta en längre tid 

på svar eller resultat. Det innebär få moment. Likaså upplevde Erica och Axel det mer 

omständigt att mejla om datorn inte var påslagen. Att träffas upplever de som bäst, dock med 

hänsyn till var man bor geografiskt sett. För övrigt gillas SMS bra. Samtliga ungdomar tror att 

SMS står sig bra i konkurrensen mellan olika snabba kommunikationssätt. Det är snabbt och 

smidigt. Samuel och Maria tror att mejlen har fler fördelar eftersom den är billigare för att 

man kan skicka mer information via filer och större meddelanden vid ett och samma tillfälle. 

Dessutom kan man skicka beställningar och leveranser mellan företag och industrier, tror 

Maria och Samuel.  

 De tillfrågade ungdomarna anser att samhället redan nu har nått en ganska hög 

brukar- och användarnivå angående mobiltelefoni. Sammantaget tror de att mobilen i 

framtiden kommer att kunna användas inom fler områden såsom film och musik. De tror 

också att finesserna blir fler och att tekniken förfinas ytterligare. Ericas tankar lutar åt att ”den 
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största boomen har kanske varit”. Hon anser att de som är unga och använder IKT väldigt 

mycket just nu blir äldre. Därför tror hon inte att den användningen kommer att öka så 

markant som den hittills gjort. Bitvis upplever de fyra ungdomarna att SMS, internet och 

datorn används överdrivet mycket. Erica och Maria tycker att SMS skickas onödigt mycket 

ibland. Axel anser att internet och chatt används nästan överallt, Samuel att barn brukar 

datorn alldeles för mycket. Flera timmar framför den är negativt, påstår han. Inga av 

ungdomarna har några direkta regler angående användningen av mobilen eller hemtelefonen. 

Föräldrarna och de själva har tillsammans koll på hur det fungerar då räkningen kanske stiger.  

7.3 Dator 
Det finns oftast ett flertal datorer i ungdomarnas hem men minst en. Erica, Samuel och Maria 

är de som har fler datorer i hemmet än en. Axel och Erica delar datorer med andra i familjen. 

De som använder datorn en gång i veckan är Erica och Maria. Resterande, alltså Samuel och 

Axel använder datorn varje dag men Samuel mer än en timme varje gång och Axel mindre än 

en timme per gång. ”Jag är handikappad utan datorn. Den används till så mycket”, säger 

Samuel. Datorerna finns placerade i arbetsrum, så ser det ut hos Erica och Axel, eller på 

ungdomarnas egna rum, som hos Samuel och Maria. De tror allihop själva att de skulle sakna 

datorn om de inte hade tillgång till den, även om det är en vanesak. Axel tror att det kan vara 

svårare att få tag på folk som är utan dator. Det fungerar oftast att kontakta via dator och mejl 

om telefonsamtal inte besvaras, anser de. ”Tror mejl används mer för långvarig kontakt. Mer 

information, skriva och fråga”, tror Erica.  Samuel känner sig ”handikappad” utan den 

eftersom den används till mycket. Det är dessutom lätt att via datorn kolla information som 

man har missat, tycker Maria och Erica. Ungdomarna har haft tillgång till dator sedan tidiga 

åren i grundskolan, ungefär sedan tioårsåldern. Det kan variera något dem emellan. De har 

tillgång till datorer i skolan, hemma och hos kompisar. Utan uppkoppling används datorn till 

att rita skisser eller ritningar, till digitalkameran, lyssna på musik, till skolarbeten eller film 

och spel. Ungdomarna tror lite olika vad gäller framtidens datorer. Främst tror Axel, Samuel 

och Erica att tekniken och programmen fortsätter utvecklas. Erica och Maria tror också att 

designen förändras och att formatet på datorerna blir kompaktare och smidigare. Axel tror 

också att internet och spel kommer att expandera. 

7.4 Internet 
”Internet är överdrivet dyrt”, anser Samuel. Alla ungdomarna i intervjun har tillgång till 

bredbandsanslutet internet både hemma och i skolan. Det är, enligt dem själva, mycket sällan 

som de samtalar med sina föräldrar om vad de har sett eller gjort på internet. Det beror oftast 
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på vad det handlar om. Maria pratar med sin pappa om vad hon stött på via internet. 

Föräldrarna å andra sidan, tar inte direkt del av ungdomarnas nätanvändning. Samuel, Axel 

och Erica tycker att det är både bra och dåligt. Dessa tre tycker också att det är viktigare att 

föräldrar till yngre barn har mer intresse och uppsikt. 

Ungdomarna använder internet olika och besöker flertalet webbsidor. Det som 

används är bl.a. Hotmail, Aftonbladet, Eniro, Lexin, YouTube, Wikipedia, MySpace och 

Skype (dvs. ringa samtal via internet). Samtliga använder sig av MSN och Erica, Maria och 

Samuel besöker frekvent Bilderdagboken/Bilddagboken. Nedladdning av musik förekommer 

också – det gör Axel. En annan gemensam nämnare är att de sällan e-postar eller bloggar; 

Axel spelar enstaka gånger online-spel.  

Vidare tror ungdomarna att det ligger lite status i att använda nätet. ”Det som är 

bra med internet är enkelheten”, tycker Erica. Liksom med mobilen tror Axel att yngre 

människor är vana vid tekniken på ett annat sätt och därför innebär det inte några större 

problem att använda det. ”Frågar kompisar om läxor gör jag ibland. Då använder jag MSN”, 

säger Axel. Erica och Samuel antar att man blir bekväm och får reda på det mesta via nätet. 

Maria och Axel tycker att man blir van vid att använda internet som en informationskälla. 

”Man kan ju gå på fel saker ibland”, tycker Axel. Därför tror också samtliga intervjuade att 

personer utan internet blir lite utanför. Det är accepterat att vara utan internet, tycker de, men 

samtidigt har man vant sig vid och förväntar sig att flertalet människor har internet och kan 

nås via den vägen. Axel tycker att man missar en del eftersom kompisar inte kan kontakta en 

eller att man kan kontakta andra genom internet. Man kan inte heller ta del av information 

eller ta emot eller skicka filer. 

I ungdomarnas vänskapskretsar används olika webbsidor. MSN är en ledande 

sida liksom Bilddagboken. Något som också används är MySpace. Axel tror att chattsidor 

används mest och sedan blogg. Samuel däremot, tror att communities är populära dit folk som 

är intresserade av samma sak vänder sig. Maria är av åsikten att Bilddagboken besöks flitigast 

för tillfället. 

 Erica, Axel och Maria tror sig använda internet varje dag men mindre än en timme. 

Endast Samuel använder internet mer än en timme per dag. Oftast är de ensamma då, dock 

svarar Samuel och Maria att de ibland använder nätet i sällskap med kompisar. Hälften av 

ungdomarna, Maria och Samuel, har haft tillgång till internet hemma mellan fem och sex år, 

Erica i sju till åtta år och Axel i knappt två år. 

Samtliga ungdomar i intervjun tror att en dag utan internet skulle gå bra. Ena 

hälften, Erica och Axel, anser sig inte behöva använda internet dagligen medan andra hälften, 
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Samuel och Maria, tror att det skulle gå bra. Det är en vanesak, resonerar de. Det finns inte 

någon av de intervjuade som personligen har behövt några särskilda regler kring 

internetanvändningen. Maria upplever modemuppkopplingen svårare med att hålla koll på 

tiden man varit uppkopplad samt kostnaden. Via bredband är man istället ständigt ansluten för 

ett lägre eller snarlikt pris. Skillnaden är att kvaliteten är bättre samt att man inte behöver gå 

ut på nätet om man inte vill. Det är inte så omständigt, säger Maria. Erica tycker att det är bra 

att den anslutningen inte hindrar framkomsten till den vanliga telefonen.  

Den framtida användningen av internet tror samtliga ungdomar kommer att 

utvecklas. Exakt hur vet de inte. Däremot tror Samuel att det kommer att bli enklare och 

effektivare men känsligare på samma gång. Axel anser att vi har bundit upp och baserat 

många funktioner kring internet och datorer. Detta gör att vi behöver eller måste använda 

internet mer eller mindre hela tiden – vi är mer beroende.  

 

8. Analys 
Urvalsgruppen har varit liten. Ungdomarna som har intervjuats använder sig mer eller mindre 

av IKT (alltså mobiltelefon, internet och i viss mån hemtelefon) som redskap för social 

kontakt och sociala ändamål. I vilken omfattning och till vilka ändamål använder de här 

ungdomarna internet och dator samt mobiltelefon och hemtelefon? Det visar sig att 

ungdomarna helst vill träffas ansikte mot ansikte i sociala relationer. När detta inte är möjligt 

används olika former av IKT eller teknik även om det råkar bli missuppfattningar och 

feltolkningar av SMS och andra meddelanden ibland. Alla ungdomarna har egna 

mobiltelefoner. De ringer och skickar SMS dagligen. Antalet SMS varierar, men oftast ett 

flertal varje dag. Samtalstiden då de ringer varierar mellan 1–2 minuter per samtal. Samuel, 

Axel och Erica är de som använder mobilen mindre än en timme per dag, Maria brukar sin 

mer än en timme dagligen, har den alltid i standby-läge och är alltid anträffbar på så vis. Hon 

tror sig använda mobilen ungefär halva dagen, från och till. Ingen av de andra har mobilen på 

jämt. De tycker allihop att man själv som person väljer hur anträffbar man vill vara – det går 

att stänga av. Därmed kan man se att användningen är olika för olika personer och deras 

behov och vanor. Det visar på svårigheten att generalisera ungas användning av mobiltelefoni. 

I det här fallet har endast en av fyra hög användarnivå. SMS fyller en social funktion för 

ungdomarna och är, enligt deras svar, enklare, snabbare och bekvämare att använda än 

internet. De skulle dock välkomna en sänkning av mobilkostnaderna.  
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Mobilen är också ett socialt redskap. Man använder den för att ringa och skicka 

SMS till diverse mottagare – alltså fyller den en funktion för sociala relationer. De unga 

underhåller relationer men skapar även nya sådana via mobiltelefonen. Samtidigt som de 

håller kontakt med andra leder mobilen till prat om exempelvis modeller, ringsignaler etc. Att 

skicka SMS kostar mindre och brukas därför oftare, säger ungdomarna. Ungdomarna har 

nästan alltid mobilen med sig. Därför anser de det enkelt att önska någon lycka till eller fråga 

någon hur vederbörande mår lite snabbt. Däremot använder ungdomarna hemtelefonen vid 

långsamtal då man pratar med exempelvis släktingar. Erica var den i intervjuerna som 

använde hemtelefonen mest varje dag och i familjen. Tidsåtgången rörde sig om en knapp 

timme. Att de unga använder mobilen så mycket beror på, enligt dem själva, att man är ute 

efter information - information om hur andra mår eller information till sig själv men inte desto 

mindre kunskap som rör livet, skolan eller andra företeelser. Dagens ungdom har kunskapen 

och modet att ta till sig och använda ny teknik. De tycker också att det är smidigt och mindre 

omständigt med mobilen. Men, även dessa ungdomar upplever för- och nackdelar med 

mobiltelefonen. En större nackdel som återkommer hos alla ungdomarna är till exempel 

strålningen.  

Det är enligt Erica, Axel och Samuel ok att vara utan mobilen en dag. Maria, 

som använder den lite mer än övriga, finner det svårare att vara utan den. Återigen endast en 

av fyra som har ett större behov än övriga i gruppen. Dessa unga tror att det beror på att man 

vänjer sig snabbt och det blir en vana, en statuspryl man klarar sig utan egentligen. Eftersom 

mobilen är en vanlig företeelse och fokus ofta hamnar på de unga, så antas de bruka ett 

medium som mobilen mer än andra samhällsgrupper eller kategorier. Kanske kan det bero på 

att yngre oftare tar till sig och provar nya metoder och tekniker. Även ungdomarna i 

intervjuerna tyckte att SMS och mobil används för mycket och vid fel tillfällen, såsom vid 

bilkörning och då man har tråkigt. Ungdomarnas resonemang tyder på ett förhållningssätt till 

mobilen som utvecklats till att inte bara gälla individens bekvämlighetsnivå, utan även till att 

räkna in riskfaktorer och andra avgörande negativa och positiva sidoeffekter som främst 

mobiltelefoni kan ha. 

Sida vid sida finns också datorn och internetanvändningen. Av ungdomarnas 

svar att tolka så erbjuder inte datorn i sig utan internet någon större grad av kommunikation 

eller utmaning. I varje hem hos dessa fyra unga finns det tillgång till minst en dator. Axel och 

Erica är de som delar dator med andra i familjen, orsakerna kan vara olika. Likaså visar den 

här mindre undersökningen att datoranvändningen kanske inte är så utbredd som gemene man 

antar. Erica och Maria använder datorn en gång i veckan. Axel och Samuel hör till dem som 
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brukar datorn varje dag - Samuel mer än en timme och Axel mindre än en timme. Att dela 

dator med andra familjemedlemmar innebär kanske att man inte alltid kan prioritera sig själv 

och sina intressen. Ungdomarna anmärker även här att datorn är en vanesak. De har tillgång 

till datorer hemma, i skolan och hos kompisar – samtliga med bredbandstillgång. Utan 

anslutning använder de datorn till att rita skisser eller ritningar, till digitalkameran, lyssna på 

musik, till skolarbeten eller film och spel – alltså både till nytta och nöje.  

 Genom internet får datorn ett utökat användningsområde och begränsningarna 

minskar. Webbsidorna man besöker är Hotmail, Aftonbladet, Eniro, Lexin, YouTube, 

Wikipedia, MySpace och Skype. Samtliga använder sig av MSN och Erica, Maria och Samuel 

besöker Bilddagboken. Axel är ganska ensam om att ladda ner musik. En annan kanske 

överraskande företeelse är att dessa fyra sällan e-postar eller bloggar. Axel är den ende som 

någon enstaka gång spelar online-spel. Som med mobilen tror ungdomarna att det ligger lite 

status i att kunna ha och använda internet. Bruket av detsamma kräver teknik och vana och 

även här är ungdomarna duktiga att nyttja det. Erica och Samuel tror att man av bekvämlighet 

tar reda på information och annat via nätet. Det blir snabbare uppdaterat där. Maria och Axel 

anser att man blir van vid att använda internet som källa. Internet används även för att sköta 

andra servicetjänster eller för handel. De tror också att det blir ett visst utanförskap för dem 

utan internet. Det är accepterat men de och andra förväntar sig att flertalet människor har 

internet och kan nås via den vägen. Man kan inte kontakta eller kontaktas. Finns inte folk 

anträffbara via mobil kan e-post vara ett alternativt sätt. Erica, Axel och Maria tror sig själva 

använda internet varje dag men mindre än en timme. Endast Samuel använder internet mer än 

en timme per dag. Erica och Axel anser sig inte behöva använda nätet dagligen, Samuel och 

Maria tror att det skulle gå bra även om Samuel känner sig ”handikappad” utan. I det här 

fallet är det han som utgör en person av fyra som är högre brukare av internet än övriga i 

gruppen intervjuade.  

Även internet innebär sociala kontakter. Däremot tycker ungdomarna att det är 

omständigare att starta upp en dator för att mejla än att skicka ett SMS eller ringa lite snabbt. 

Fördelen med internet är att det är billigare än vad mobiltelefoni är. Kontentan så långt är att 

ungdomarna helst träffas men använder sig av mobil- och hemtelefoni samt dator- och 

internettjänster som kommunikationsstrategier. Dator och mobil är vanebildande, enligt 

ungdomarna. 

 Men, hur intresserade och delaktiga är föräldrarna av internet och vad deras 

ungdomar stöter på där? Ungdomarna säger själva, alla fyra, att det är mycket sällan som de 

samtalar med sina föräldrar om vad de har kommit i kontakt med på nätet. Föräldrarna å andra 



   

 24 

sidan tar inte heller del av ungdomarnas nätanvändning. Den enda av dessa fyra som pratar 

om det emellanåt är Maria. Samuel, Axel och Erica tycker det är både bra och dåligt. Däremot 

anser de det viktigare att föräldrar till yngre barn har intresse och kontroll. Någon anledning 

till varför föräldrarna inte deltar i sina ungdomars internetanvändning kunde de inte svara på. 

Maria sa att hennes föräldrar litar på hennes omdöme, men för övrigt framkom det inte några 

orsaker till det låga intresset som föräldrarna i den här intervjun visade. Hade föräldrarna 

personligen blivit frågade hade kanske resultatet blivit ett annat.  

Finns det då någon skillnad mellan killar och tjejer i den här undersökningen? 

Inte vad man kan finna här. Troligen krävs det en större undersökning för att kunna kartlägga 

sociala mönster, hur vardagen ser ut mm. Det går inte att dra några generella slutsatser av 

dessa intervjuer vad som gäller ungdomen som helhet. Det finns två som eventuellt skiljer sig 

lite mer från övriga intervjuade och det är Samuel och Maria. Samuel använder internet i 

större utsträckning än övriga tre ungdomar. Maria å andra sidan använder mobiltelefonen i 

högre grad än resterande i gruppen. Hur mycket mer Samuel använder internet är svårt att 

säga för att kunna jämföra. Men, han känner sig ”handikappad” utan dator och internet och 

använder det trots allt mer än en timme varje dag. Maria har sin mobil på standby dygnet runt 

och tror sig använda mobilen ungefär halva dagen sammanlagt. Erica skulle kunna vara den 

som, lite tillspetsat sagt, kan vara utan både mobil och dator och internet. Detta kanske 

uppfattas som lite ovanligare.  

Däremot kan man hellre finna skillnader mellan eleverna i skolår nio och 

gymnasieeleverna. I den här undersökningen kan man lite snävt säga att gymnasieeleverna 

lägger mindre energi på och vikt vid att använda dator, internet och mobil. Kanske är dessa 

mindre viktiga för dem. Enligt deras egna svar, Ericas och Axels, så behöver de inte använda 

detta – de kan prioritera annat. För niondeklassarna är detta fortfarande viktigt. 

Gymnasieeleverna använder dock tekniken men behovet styr mer hos eleverna i skolår nio. 

Gymnasieeleverna lägger mer tyngden på att kunna använda tekniken för ett syfte, att den ska 

tjäna till något. Handlar det om nyhetens behag eller förströelse? Spelar det faktum in att man 

har kommit in på det program man önskat så att vardagen och förströelserna ser annorlunda 

ut? 

 Hur påverkas deras vardag av IKT-användningen? Det finns såklart skillnader 

mellan ungdomarna. Ericas och Axels vardag påverkas inte i någon större omfattning. Erica 

använder i princip mobiltelefon, dator och internet dagligen, men hon kan klara sig utan 

dessa. Likaså är det för Axel. Han använder också mobiltelefon, dator och internet varje dag. 

Dock brukar han det inte så mycket att han är beroende eller inte kan tänka sig att vara utan. 
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Till viss del påverkas dessa två ungdomar men inte så att vardagliga rutiner behöver stå 

tillbaka.  

 I jämförelse med Erica och Axel påverkas Samuel och Maria desto mer. För 

Samuels del är det viktigt att ha tillgång till dator och internet eftersom han annars känner sig 

”handikappad”. Han är också den som tillbringar mest tid framför datorn av de fyra 

ungdomarna. Maria är starkt beroende av sin mobiltelefon. Den är på stand-by dygnet runt. 

Hennes vardag är alltså påverkad av användningen av mobiltelefon. Hon anser att hon 

behöver den och att hon är beroende av densamme. Det är svårare att säga exakt och hur 

mycket Samuels och Marias vardagliga rutiner och livsmönster påverkas av deras IKT-

användning.  

 Sammantaget visar undersökningen på att ungdomarna använder datorn till 

skolarbeten, ritningar, spel, foton och musik. Internet används för att söka information och 

kunskap och att i viss mån kommunicera med kompisar då man inte kan träffas eller då man 

bara helt kort behöver fråga något. Likaså blir det ett extra sätt att nå folk – att mejla kan vara 

en annan väg att kontakta någon. Den ledande tekniska prylen i den här undersökningen är 

utan tvekan mobiltelefonen. Via SMS och samtal underhålls och skapas relationer. Samtidigt 

är den snabb och smidig att använda men tyvärr dyr i drift enligt ungdomarna själva. Mejl och 

internet som antagits vara ledande verkar vara mindre populär och mer omständig enligt dessa 

fyra ungdomar - även om den är billigare i jämförelse med mobiltelefoni.  

 
9. Diskussion  
Hur representativa är då intervjupersonerna i förhållande till vad litteraturen belyser? Av 

intervjupersonerna påverkas Erica och Axel minst av IKT-användningen. Deras vardagliga 

rutiner och mönster behöver inte stå tillbaka för deras behov av att använda dator, 

mobiltelefon och internet. De använder sig av ny teknik men den upptar inte någon större del 

av deras tid. De upplever det smidigt att använda men de kan också avstå om de blir tvungna. 

Marias och Samuels vardag påverkas desto mer av ny teknik. Maria är beroende av sin 

mobiltelefon och Samuel av dator och internet. Det svåra är att avgöra hur stor inverkan IKT-

användningen har på deras vardagliga livsstil och vilken effekt det ger. Eva Thulin (2004) 

skriver allmänt att tekniken är en del av människors vardag. Ungdomarna som intervjuats har 

själva bestämt hur stor del av deras vardag som tekniken får vara en del av eller hur den får 

uppta deras tid.  
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Materiella förändringar såsom datorer, internet och mobiler kan påverka 

människors liv på olika sätt. Framför allt finns en oro över hur ungdomarna påverkas av den 

(Thulin 2004). Hernwall (2001) anser att media är ett centralt inslag i ungas kultur samt att 

detta ger dem en förståelse för samtiden som kan skilja sig från vuxnas kompetens och 

förståelse. Här ser ungdomarna tekniken som en lösning och är mer optimistiska. Axel i 

intervjun tror att yngre är vana vid tekniken på ett annat sätt – därför är det inget problem att 

använda den. Man behöver inte vara på samma fysiska plats för att kunna prata. Thulin (2002) 

tar även upp aspekten att mycket kommunikation med hjälp av ny teknik sker mellan 

människor som befinner sig lokalt nära varandra. Likaså bekräftar alla ungdomarna som 

intervjuats - de underhåller relationer med dem som de redan känner även om de gör en och 

annan ny bekantskap med hjälp av internet eller mobil. De bor inte heller geografiskt sett 

långt ifrån varandra. Thulin (2002) tror inte heller att det virtuella kommer att ersätta 

människors önskan att faktiskt träffas och umgås fysiskt. Detta bekräftar flertalet av de unga – 

de vill helst träffas rent fysiskt. Eva Thulin (2004) visar även på en åldersbetingad digital 

klyfta där äldre människor står utanför eftersom unga i mycket hög grad har tillgång till den 

nya tekniken. Thulin (2004) påpekar att erfarenheten av att använda IKT är mycket hög bland 

ungdomar i Sverige. Dock skiljer sig användningen åt i vissa grupper. Däremot avtar 

erfarenheten bland medelåldern och IKT blir i hög grad en generationsfråga (Thulin 2004). 

Axel, Erica, Maria och Samuel är bevis på att de hellre använder den nya tekniken för att 

skaffa information och underhålla och etablera nya relationer. 

Lika mycket som Eva Thulin (2004) visar på att delar av befolkningen hamnar 

utanför IT-samhället, likaså finns oron för att barn och ungdomar ägnar för stora delar av sin 

tid till att spela spel, chatta eller surfa på nätet. Ungdomarna i de här intervjuerna var inte så 

oroliga för sin egen del, men däremot för yngre barn. De anser det viktigt att yngre barn hålls 

under uppsikt och inte sitter så mycket vid datorn – det är föräldrarnas ansvar. Hernwall 

(2001) påpekar att datorn är ett arbetsredskap i skolan men även ett socialt 

kommunikationsmedel för att förstärka, etablera eller bevara personliga relationer. Till viss 

del använder ungdomarna i intervjuerna datorn till att chatta med kompisar eller rådfråga 

varandra via nätet, men huvuddelen använder mobilen som ett socialt redskap. 

Tjejerna och killarna i intervjuerna har både positiva och negativa erfarenheter 

av internet. Maria och Samuel har berättat att de utsatts för personliga och negativa påhopp, 

men de belyser samtidigt nyttan och nöjet med internet om detta används rätt. Axel och Erica 

har övervägande goda erfarenheter. Enligt Elza Dunkels (2008) tillför internet positiva 

aspekter i barns liv. Givetvis är det inte bara positiva sidor med internet. Barnen i Dunkels 
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undersökningar tycker att både tekniska problem, långsamma anslutningar och reklam är lika 

mycket irriterande. De har istället utvecklat motstrategier till farorna, vilket vuxna inte alltid 

tror eller har vetskap om. Ann-Britt Enochsson (2005) menar att ungdomarna har en särskild 

internetlogik med regler annorlunda än i verkligheten. Dels vågar man säga mer än i vanliga 

fall, men man tvingas också konfronteras med företeelser som kräver och framtvingar en viss 

medvetenhet.  

Danielsson (2007) understryker att internet är ett svårstuderat område eftersom 

det utvecklas i rask takt rent tekniskt sett. Spridningen till nya användare går långsamt. De 

som sätter störst avtryck i statistiken gör internetgenerationen, alltså de som har vuxit upp 

med internet och som nu nått myndig ålder. Faktum är att huvuddelen internetanvändare är 

medelålders och inte unga. Detta kan låta märkligt då gemene man oftast generaliserar att 

unga borde vara de mest frekventa användarna (”Svenskarna och Internet 2007”). Två av tre 

har bredbandsanslutet internet, 79 % har internet hemma och 52 % använder internet 

dagligen. Mitt i alltihop står ungefär 1/3 utanför internetvärlden (”Svenskarna och Internet 

2007”). De intervjuade ungdomarna säger själva att det är ovanligt att människor inte har 

internet eller mobil. Det är accepterat men de tror ändå att dessa blir lite utanför och går miste 

om information och kontakter, men kanske främst möjligheter som nätet erbjuder. Dessa kan 

inte bli kontaktade eller kontakta andra, inte heller ta emot filer eller information via mejl. 

Men, ungdomar som inte har någon tillgång till internet har skola, internetcafé eller någons 

arbetsplats där de kan använda tekniken, enligt Thulin (2004). Enligt Danielsson (2007) är 

ungdomarnas internetbruk målinriktad och nära knuten till deras intressen. Yngre människor 

använder nätets underhållnings- och kommunikationsaspekter medan äldre däremot ser datorn 

som ett arbetsredskap. Ser man till de intervjuade ungdomarna så använder de datorn som 

både kommunikations- informations- och arbetsredskap. 

Theres Bellander (2006) tar upp det faktum att ursprungsmodellen för personlig 

kommunikation från början ansågs vara det direkta samtalet öga mot öga. I all den skrivna 

kommunikation vi har saknas intonation, kroppsspråk, språkliga nyanser och paralingvistisk 

information. Den datormedierade kommunikationen, CMC, medförde att emoticons eller 

smilies har ersatt paralingvistisk information som förloras vid skriftliga meddelanden. 

Emoticons och smilies har använts i SMS för att bevisa att synen på CMC som opersonlig är 

missuppfattad. Samuel kommenterar i sin intervju att det händer att meddelanden i SMS och 

mejl blir feluppfattade. Det är svårare att uttrycka det helt korrekt i förenklade och korta 

meddelanden. Detta är ännu en anledning till att man vill träffas för att kunna få allt sagt eller 

diskuterat. Vidare diskuterar även Bellander (2006) att e-post och SMS är en ny form av 
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texter, där gränsen mellan tal och skrift har blivit mindre tydlig. Genom främst SMS kan man 

nå människor där det inte finns möjlighet att tala. Detta bekräftar även ungdomarna. De 

mejlar och sänder SMS som sista utvägar om de inte kan nå människor via vanlig telefon, 

fysiska träffar eller mobiltelefon. Även om folk är upptagna så kan de läsa eller höra 

meddelanden som man har lämnat på antingen mobilen eller via mejlen. Datorn får 

konkurrens av mobiltelefonen som också är ett socialt kommunikationsmedel. Dessa 

påståenden bevisades ju genom ungdomarnas svar i intervjuerna. De använder hellre mobilen 

då den är smidigare att använda än datorn, trots att den kanske är mer ekonomiskt kostsam än 

vad dator, mejl och internetanslutningar är sett i ett längre perspektiv. 

 Sist men inte minst finns aspekten kring mobiltelefonen och dess olika 

användningsområden. Slutsatser från intervjuerna påvisar att mobilen används uteslutande för 

kommunikation och det innebär kontakt med familj och vänner. Större delen av 

kommunikationen är dessutom lokal. Man kommunicerar med personer som man regelbundet 

träffar, något som också överensstämmer är ungdomarnas svar och Thulins (2004) 

forskningsresultat.  

Thulin skriver att SMS som textbaserad kommunikationsform har blivit populär 

på kort tid, trots att det var ämnat för affärsmän från början. Populariteten i ungdomarnas 

vardag är utbredd. Det kan man lätt se i svaren från de fyra ungdomarna. De använder SMS 

flertalet gånger varje dag - mer än att ringa mobilledes eller mejla. Ett svar från dem löd att 

det är smidigt och enkelt. Man kan gratulera eller lyckönska eller vad som helst med SMS. 

Även som förströelse fyller det sin funktion. Grundpelaren i användningen av SMS är, enligt 

ungdomarna, en social funktion. Man upprätthåller relationer och förhållanden. Detta är också 

något som Eva Thulin (2004) styrker. Theres Bellander (2006) kommenterar också att unga 

och föräldrar använder mobiltelefonen som en länk och tillika trygghet då man rör sig på egen 

hand men ännu inte är vuxen.  

Personer som använder mobiltelefon är i regel ofta tillgängliga. Detta är dock ett 

val man får göra, tycker de intervjuade unga. Det visar sig att ungdomen av idag använder 

mobilen mer till SMS än till samtal, musik eller väckarklocka. Mobilen och datorn används 

båda för sociala syften. Eva Thulin (2002) framhäver att människor pratar generellt sett 

mindre tid i mobil än i vad de gör i vanlig hemtelefon. En viktig aspekt är kostnaden. 

Liknande paralleller kan dras till svaren från de fyra ungdomarna. De pratar hellre i 

hemtelefonen vid längre samtal än i mobiltelefonen. Deras mobilanvändning är delvis 

påverkad av strålningsrisken, även om Maria var den som struntade i det och använder 
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mobilen mer än de övriga tre. Thulin (2002) påpekar också att fast telefon används till släkt 

och vänner vilket även Maria, Samuel, Axel och Erica gör. 

I stort sett visar sig alltså mina intervjupersoners datorvanor stämma väl överens 

med vad som lyfts fram i litteraturen. Undersökningen kunde inte visa på några skillnader 

mellan killar och tjejer utan snarare mellan de olika åldrarna. Eleverna i år nio visar mer 

intresse för och beroende av mobiltelefoni och dator- och internetanvändning än eleverna på 

gymnasiets andra år gör. Med ett bredare urval ungdomar kan man få mer information om 

ungas inställning till och beroende av IKT-användning. Eventuellt kunde man återkommit för 

uppföljande intervjuer av ungdomarna för att se om en förändring skett. Ett annat alternativ 

kan vara att ge intervjudeltagare en dagbok eller ett schema att fylla i tid som tillbringats vid 

dator, internet och användning av mobiltelefon, alternativt hemtelefon. Detta kan ge en mer 

tillförlitlig bild av tiden som läggs på diverse teknikanvändning och kommunikation med 

andra - både via teknik men även ansikte mot ansikte. Avslutningsvis är det svårt att sia om 

vilken kommunikationsteknisk pryl som står sig längst i debatten och framför allt, 

användningen av dessa. Populariteten kommer antagligen att bero på efterfrågan, 

bekvämlighet, smidighet, kostnad och möjligheter. Endast framtiden kan utvisa var vi 

människor kommer att befinna oss i teknikanvändningen. Det kommer främst att bero på 

individerna som använder och anammar denna teknik. 
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  Bilaga 

  

Intervjufrågor 
 

Vardagskommunikation & skrift  

1. Vilka har du mest kontakt med i skolan? Namn, klass, relation. 

2. Vilka har du mest kontakt med på fritiden? Namn, relation. 

3. Vilka bor hemma hos dig? Namn, släktdrag, relation, ålder. 

4. Vad brukar du göra på fritiden? 

5. Hur ofta gör du lektionsanteckningar/dagboksanteckningar/SMS/e-

postbrev/vanligt brev eller vykort/chat IT/lappar/annat, nämligen. 

      Tidsangivelserna var dagligen/varje vecka/varje månad/mer sällan/aldrig. 

6. Viktigaste källan för information: rangordna tv, dagstidningar, internet, radio i 

den ordning du finner dem vara. Nr 1 = viktigast. 

7. Viktigaste källan för underhållning? Samma som ovan.  

8. I vilken omfattning använder du dig av vanliga fysiska relationer (träffas, prata, 

ansikte mot ansikte)? Redan etablerade kontakter eller nya? 

9. Vad betyder den vanliga kommunikationen för dig (i jämförelse med chat, mobil, 

SMS etc.)? (Specificera vad det innebär; träffas eye-to-eye, prata,  träffa kompisar 

på fritiden, prata med kompisar i tfn,  chatta/prata över datorn). 

10. Underhåller man redan etablerade kontakter eller skapar man nya via olika 

sorters IKT? (Nätet, tfn, mobil eller ses). 

 
Mobiltelefon & hemtelefon 

1. Hur många mobiltelefoner används hemma hos dig?  

2. Har du egen mobil? Ja/nej. Hur länge har du haft en? Om nej, varför inte? 

3. Berätta hur du använder mobilen, vilka du brukar ringa respektive SMS:a till, 

hur ofta du använder den, om det finns kamerafunktion, internet etc. 

4. Delar du mobil med andra i familjen? 

5. Varför tror du att unga människor använder mobilen så mycket? Ligger det 

någon status i det? Vad är syftet? 

6. Om du tänker på en vanlig dag, hur länge brukar du använda mobilen? 
 

a. Varje dag men mindre än 1h 
b. Nästan varje dag 
c. Några ggr per vecka 
d. 1gång/vecka 
e. Några ggr/mån 
f. Ngn gång i månaden 



g. Mer sällan än 1 gång/mån 
h. Aldrig 

 

7. Vad har SMS för funktion? Vad används det för/till? 

8. Hur skulle en dag utan mobil vara för dig? Varför? 

9. Är mobil något som ”alla” har? Vad händer om man inte har någon mobil? 

10. Finns det någon skillnad i användandet av fast telefon och mobiltelefon? Fyller 

de olika funktioner? 

11. Hur tror du att det blir i framtiden med mobiltelefonen? Användningen, hur 

ser den ut? 

12. Vilka/Vem pratar du mest i telefon med? Relation? (Kompis, kusin etc.). 

13. Ständig tillgänglighet – är det +/-? Hur upplever du det? 

14. Mobilens användning i framtiden? Vad tror du? 

15. Hur mycket anv. du hemtelefonen?  
 

a. En timme eller mer per dag 
b. Varje dag men mindre än 1h 
c. Nästan varje dag 
d. Några ggr per vecka 
e. 1gång/vecka 
f. Några ggr/månad 
g. Ngn gång i månadaden 
h. Mer sällan än 1 gång/månad 
i. Aldrig 

 
16. Fördelar och nackdelar med mobiltelefon? 

17. SMS kontra e-mejl – hur ser konkurrensen ut här? 

18.  Används något eller några av IKT-medierna överdrivet mycket? Finns det 

några negativa aspekter med detta? 

19. Är mobilen ett socialt redskap tycker du? Varför/varför inte? 

20. Regler och förhållningssätt hemma – hur ser det ut hos dig angående mobil 

och hemtelefon? 

21. Var finns hemtelefonen/telefonerna hos dig? Vilket rum, trådlöst eller ej. 

22. Vilka i ditt hem anv. tfn? Rangordna om det går, vem mest/minst. 

23. Vilka pratar du oftast i fast telefon med? Namn, relation.  

 

Dator 

1. Hur många datorer finns hemma hos dig?  

2. Delar du dator med andra i familjen? 



3. Hur mycket tid spenderar du vid datorn per dag? 

a. En timme eller mer per dag 
b. Varje dag men mindre än 1h 
c. Nästan varje dag 
d. Några ggr per vecka 
e. 1gång/vecka 
f. Några ggr/månad 
g. Ngn gång i månadaden 
h. Mer sällan än 1 gång/månad 
i. Aldrig 

 
4.   Var står datorn placerad? 

5.   Hur länge har du haft tillgång till dator? 

6.   Var har du tillgång till dator, på vilka platser? Var använder du datorn mest? 

7.   Hur skulle en dag utan dator vara för dig? Varför? 

8.  Hur tror du att det blir i framtiden med datorer? Hur ser användningen ut? 

9.  Finns det internet hemma hos dig? 

10. Hur brukar du använda datorer? Brukar du chatta och/eller e-posta? Vilka 

webbsidor besöker du? 

11. Vilka i ditt hem använder datorer? Rangordna om det går vem som använder 

mest/minst. 

12.  Regler och förhållningssätt hemma – hur ser det ut hos dig angående datorn? 

13.  Hur använder du datorn utan internet? 

 

Internet 

1. I vilken utsträckning har du tillgång till internet? 

2. Varför skaffade du/ni internet? Vilket motiv fanns? 

3. Har du bredband eller modem? 

4. Pratar du med dina föräldrar om vad du gjort eller sett på internet? 

5. Tar dina föräldrar del av det du gör på nätet? Är det bra eller dåligt tycker du? 

6. Vad använder du internet till? Vilka webbsidor besöker du? Brukar du chatta 

och e-posta? Med vilka i så fall? Vilka program används? Vad använder du? 

7. Varför tror du att unga människor använder nätet så mycket? Ligger det någon 

status i det? Vad är syftet? 

8. Vad är positivt respektive negativt med internet? Finns det några risker? 

9. Communities, bloggar, hemsidor, chatt – vilket är populärast tror du? Vad 

används eller utnyttjas mest av detta idag? 



10. Lunarstorm, Playahead, MSN, ICQ – vad föredrar man i din umgängeskrets? 

Hur ser användningen av internet ut hos dina närmaste kompisar? 

11. Vad innebär tillgången eller avsaknaden av internet eller dator? 

12. Har du några obehagliga erfarenheter av internet? 

13. Om du tänker på en vanlig dag, hur länge brukar du använda internet? 

a) En timme eller mer per dag 
b) Varje dag men mindre än 1h 
c) Nästan varje dag 
d) Några ggr per vecka 
e) 1gång/vecka 
f) Några ggr/månad 
g) Ngn gång i månadaden 
h) Mer sällan än 1 gång/månad 
i) Aldrig 

 
      14. Är du ensam då du använder internet? 

      15. Hur länge har du haft tillgång till internet? 

      16. Var har du tillgång till internet? 

      17. Hur skulle en dag utan internet vara för dig? Varför? 

      18. Är internet något som ”alla” har? Vad händer om man inte har något? 

      19. Hur tror du att det blir i framtiden med internet? Hur ser användningen ut? 

      20. Fördel mobil/SMS/träffas/skriva vanliga brev/mejla? 

      21. Regler och förhållningssätt hemma – hur ser det ut hos dig angående internet? 

 


