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Abstract 

This paper aims to examine whether there are any substantial differences between a generation of 
users born during the 1960’s and younger generation born during the 1990’s regarding the use of 
digital technologies connected to the Internet. Based on Marc Prensky’s theories on people born 
before and after 1980 saying those born before are not as natural when it comes to using digital 
technologies. We used diaries as a qualitative method to gather data from 16 respondents. The 
results show that there is a small percentage that differs in total use of digital technology in favor for 
the younger generation but not substantial enough to be ruled as a generation better fitted for 
Internet usage and digital technologies. The results also show that smartphones were the most used 
technology and surfing the web was the most performed activity. 
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1. Inledning 
Om du 2003 fick veta att en 12 åring har fått en mobiltelefon för drygt 4 000 kronor av sina 

föräldrar var det en ovanlig situation. Åkte du på semester utomlands med familjen samma frågade 

du inte efter WiFi-tillgänglighet på hotellet för det hade också varit en ovanlig situation. Istället 

skickade du vykort till släkt och vänner från semestern. 

På kort tid, knappt ett decennium har Internet blivit betydligt vanligare i vardagen. Idag är 

människor inte bara uppkopplade hemma utan även på jobbet, i skolan och under semestern. Det 

kan bero på att bredband har nått ut till fler hushåll och blivit mer prisvärt (SCB, 2013) men också 

för att vi vill vara mer mobila och nåbara. Internetuppkopplingen följer med på väg till jobbet i 

jackfickan i form av en smartphone eller surfplatta. Den används till att planera kommunala resan 

eller låta skolgruppen veta att du blir sen via gruppchatten. Det har inneburit att sociala medier har 

flyttat in på arbetsplatsen och skolorna. Att sociala medier är så populära och verkar vara 

beroendeframkallande för somliga har lett till att fler tar med sig internetuppkopplingen utomlands. 

Eller så söks Internet upp på resan i form av WiFi-anslutning, för att inte missa uppdateringar och 

nyheter på sociala medier. Konsekvenserna av för mycket sociala medier har för vissa blivit att de 

sparkats från sina jobb (Madden 2010) då arbetet har lidit på bekostnad av socialisering. I skolorna 

har det lett till mobbing på en större, offentlig scen, och trakasserierna följer med en hem från 

skolan (Lindqvist 2011, s.37). Vi är ständigt uppkopplade via olika enheter till exempel smartphones 

eller surfplattor och det förekommer större spridning i fler åldersgrupper (Findahl 2013, s.9). 

Spridningen sker åt båda hållen och Internet via digital teknik används av så unga som treåringar upp 

till användare över 75 år. 

Det säger oss att Internet har blivit så brett att det innehåller något för alla och med hjälp av den 

digitala tekniken i form av olika enheter når detta innehåll ännu fler. Internet har gått från att 

upplevas som något för entusiaster i början av 90-talet till att idag återspeglas i användare av samtliga 

åldrar. Prensky (2001, s.2) myntade begreppet ”digitala infödingar” om människor födda efter 

uppkomsten av internettekniker. Det är något som de växt upp med omkring sig och det faller dem 

naturligt att använda. De lär sig hantera teknik fort och har generellt bra förståelse för den samtidigt 

som de ständigt försöker komma på nya sätt att använda den till nytta i vardagen. Enligt Prensky är 

digitala infödingar människor födda efter 1980 medan de födda före är digitala immigranter. De 

digitala immigranterna är födda innan internetteknik uppkom och har svårare för tekniken. Det faller 

dem inte lika naturligt och de har i regeln svårare att lära sig att använda de flesta tekniker. 
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Enligt Findahl (2013, s9) har Internet ”domesticerats” och är lika självklart i vardagen som 

televisionen och morgontidningen. Har den ökade internettillgången och användandet inneburit att 

människan utvecklat nya vanor som kräver en ständig uppkoppling eller finns det skillnader i dessa 

vanor sett till Prenskys uppdelning av åldrar. Använder digitala infödingar fortfarande digitala 

tekniker mer och annorlunda än digitala immigranter, eller har spridningen av Internet och digitala 

enheter minskat skillnaderna? 

Vid genomförandet av vår undersökning fanns inga färdiga vetenskapliga studier gällande begreppen 

digitala infödingar, digitala immigranter, och om de fortfarande är relevanta idag. Enheterna 

smartphone, surfplatta, dator, smart-tv och spelkonsol används idag av människor i större variation 

av åldrar och Internet har fått en bredare användarbas. Idag kan ålderströskeln för digitala 

immigranter vara mycket högre men används missvisande för de födda innan 1980. Därför har vi 

valt att genomföra en jämförelsestudie mellan 60- och 90-talister gällande användning av aktiviteter 

med internetuppkoppling via diverse enheter. 

 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i användning av Internet via olika enheter mellan 

en äldre generation född under 60-talet och en yngre generation som är född på 90-talet. Studien 

bidrar med ökad kunskap i hur svenskar använder sig av internetuppkoppling och hur olika enheter 

används i vardagen. 

 

1.2 Frågeställning 
Huvudfrågeställningen för studien är följande: 

• Hur skiljer sig aktiviteter med internetuppkoppling mellan 60-talister och 90-talister? 

Utöver den centrala frågan kommer studien även att undersöka:  

● Hur skiljer sig användningen av olika enheter mellan 60-talister och 90-talister? 

● Till vilka aktiviteter och hur ofta används internetuppkoppling i vardagen? 
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1.3 Avgränsning 
Studien är inte begränsad till särskilda enheter, det krav som fanns var att endast enheter som 

använde sig av en internetuppkoppling till att utföra de registrerade aktiviteterna skulle vara med i 

undersökningen. 

1.4 Definitioner 
Smartphone  

Mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling och kamera med mer. 

Gränsen mellan en dator och smartphone är flytande, många vanliga datorfunktioner kan idag 

utföras med smartphones (Nationalencyklopedin, 2013). 

Smart-TV 

TV med avancerade datorliknande funktioner, internetuppkoppling och i vissa fall kamera. 

Somliga datorfunktioner kan idag utföras med en smart-TV (Helander 2012, s.1) 

Surfplatta 

En typ av pekdator med avancerade funktioner samt internetuppkoppling och kamera. Surfplattans 

framsida har en pekskärm som använderen styr datorns funktioner med (Nationalencyklopedin, 

2013). 

Ständig uppkoppling 

I vår studie definierar vi ständig uppkoppling som bredband, en uppkoppling som är redo att 

användas hela tiden och inte behöver ringas upp. En annan term för internetuppkoppling. 

WiFi 

Standarder för trådlösa datornätverk av typen WLAN (trådlöst bredband) (Nationalencyklopedin, 

2013). 

Internetuppkoppling 

I vår studie använder vi internetuppkoppling som term för all uppkoppling till Internet, vi skiljer inte 

på om det är via WiFi, mobilnätet eller bredband via kabel. 
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Kontantkort/Mobilabonnemang 

Ett kontantkort är ett mobilabonnemang där betalning sker i förskott och går att ringa med tills 

pengarna på kortet är slut. Med mobilabonnemang betalas själva tjänsten i förskott och det du ringer 

för i efterhand (Nationalencyklopedin, 2013). 

Enhet 

Med enhet syftar vi i vår studie till de fysiska apparaterna smartphone, surfplatta, dator, smart-tv 

eller spelkonsol. 

Generation 

Människor födda årtal som är närliggande av varandra och som exponerats för liknande sociala och 

intellektuella erfarenheter under senare tonåren (Mannheim 1952, s.291 McMullin et al. 2007, s.299). 
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2. Bakgrund 
Ordet Internet eller internetuppkoppling härleder oftast tankarna till datorer med tangentbord och 

mus, åtminstone gjorde de det för något år sedan. Idag används allt fler enheter till att koppla upp 

sig mot Internet och utöver traditionella datorer, stationära eller bärbara, använder vi smartphones, 

surfplattor, spelkonsoler och smart-TV (Findahl 2010, s.10). Ändå verkar det som att 

internetuppkoppling tas för givet, det kan beror på att Sverige har högst IT spridning i världen då 95 

% av hushållen i landet har tillgång till Internet (SCB, 2013). Trots det är regeringen inte nöjd förrän 

90 % av befolkningen har tillgång till bredbandsuppkoppling på 100Mbit/s, vilket är målet till år 

2020. (Hatt et al., 2011) I Sverige satsas det mycket på IT-infrastrukturen och den jämförs med 

utbyggnad av vägar och elnät av IT-ministern (Hatt et al. 2011). Internetanvändning i Sverige har 

ökat sedan år 1994 då 8 % av befolkningen använde sig av Internet dagligen till 25 % år 2003, och 

idag 2013 använder 81 % av befolkningen Internet dagligen (SCB, 2013).  

Att det har skett en ökning av internetanvändning i hushållen med 56 % på 10 år tolkar vi som att 

användningsområden för Internet ökar och en bidragande faktor är de nya enheter som tillkommer. 

Förutom att enbart använda traditionella datorer till bland annat surf, fildelning och datorspel så kan 

det idag även göras på en smartphone, surfplatta eller via en smart-TV. Smart-apparaterna blir fler i 

hushållen och många av dem kräver internetuppkoppling för att ladda ned material hålla sig 

uppdaterade med nyheter eller mjukvara, några kräver det för att fungera överhuvudtaget. Detta 

leder till att ständig uppkoppling är nödvändigt för fler användare och produkter samtidigt som det 

blir vanligare i vardagen, som idag oundvikligt är en uppkopplad vardag. 

 

2.1 Teori 
Marc Prensky inleder artikeln Digital Natives, Digital Immigrants (2001, s.3) väldigt provokativt med 

sina tankar om skolsystemet i allmänhet och vad de sjunkande betygen bland elever beror på senare 

år. Enligt Prensky, som till vardags arbetar som lärare, är utbildningsmodellen föråldrad och 

anpassad till undervisning före Internets tid och före internetteknik. Prensky menar att studenter 

tänker och lär sig annorlunda idag då deras psyken har förändrats till skillnad från tidigare 

generationer med tanke på annorlunda sociala och intellektuella erfarenheter. Han delar upp de som 

är födda innan respektive efter 1980 i digitala infödingar och digitala immigranter. Även om den 
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uppdelningen är väldigt bra då den har en tydlig gräns, redogörs inga risker för överlappning, något 

som är väldigt aktuellt i sådana frågor.  

De yngre användarna är födda med internettekniker och Internet runt omkring sig och har lättare att 

använda sig av det medan de digitala immigranterna emigrerar mot den nya tekniken och har svårare 

för att förstå den. Skillnaderna enligt Prensky syns mest i detaljerna, så som att de äldre användarna 

till exempelvis fortfarande använder sig av tryckta manualer till produkter istället för att söka om 

specifika informationen de behöver om produkten på Internet. Eller att de tillkallar personer som de 

vill visa något på sin enhet istället för att länka det till dem. Han utgår från att det enbart skulle vara 

de äldre användarna som agerar på så vis utan att ta hänsyn till att digitala infödingarna i flera 

situationer kan bete sig likadant. Enligt Prensky uppstår problem då dessa kulturer kolliderar med 

varandra speciellt inom undervisning där lärarna oftast är digitala immigranter och studenterna 

digitala infödingar. Han ser som lösning på problemet att de digitala immigranterna lär sig tala 

digitala infödingarnas språk, nämligen internetteknik. Undervisningen ska ges via internettekniker 

där studenter får lära medan de till exempel spelar spel på en dator. Prensky menar att det är lättare 

att lära ut om ny teknik än att få de som redan använder den att sluta göra det och återgå till äldre 

metoder.  

Däremot uppmärksammas inte problemet som kan uppstå om studenter kan spela spel enbart för 

nöjets skull och lärandet uteblir. Begreppet och artikeln Digital Natives, Digital Immigrants har fått 

en del kritik då Prensky bland annat använder artikeln till marknadsföring av programvara som 

tillverkas och säljs av hans företag. Bennett et al. (2008, s.776) ifrågasätter teorierna om lärandesättet 

Prensky presenterar då de anses otillräckliga och saknar empirisk grund. De påpekar även att 

fördelningen mellan digitala infödingar och digitala immigranter inte är befogad då sociala, kulturella 

och ekonomiska aspekter förbises och att det finns yngre användare som inte uppfyller 

förväntningarna från Prenskys teori. Samtidigt som de äldre vid något tillfälle måste varit 

ingenjörerna till dagens digitala teknik och således inte bör vara sämre insatta i tekniken. Trots 

kritiken använder vi Prenskys teori i vår studie då den på ett tydligt sätt sätter upp en gräns mellan 

äldre och yngre användare i form av ett årtal. Andra studier tenderar att ha med fler variabler för en 

gräns, vilket inte är fel men bidrar inte till vår undersökning. 

Med Prenskys hypotes i åtanke undersöker studien vilka skillnader mellan äldre och yngre användare 

som förekommer idag. Eller om de skillnader som beskrivs inte längre är aktuella i och med en 
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större spridning av Internet som i sin tur genererat användning av fler enheter. För att undersöka 

denna fråga används det etnografiska perspektivet. Det etnografiska perspektivet strävar efter 

förståelse för människor eller aktiviteter i deras naturliga miljö genom någon form av observationer 

(självobservationer) eller intervjuer (Brewer 2000, s6). Etnografiska metoder har sitt ursprung i 

antropologi där de användes just till att utforska människors vardag och försöka tyda deras 

verklighet (Blomberg et al. 2003, s. 966). Det etnografiska perspektivet har inte en bestämd metod 

eller en samling av metoder (Blomberg 2003, s.967) utan är ett synsätt och tillvägagångssätt för 

problemlösning som har utvecklats över flera år. Detta görs bland annat genom observationer, 

deltagande, icke-deltagande och självobservationer, olika typer av intervjuer samt logg- eller 

dagböcker (Blomberg, s.969). Till denna studie kommer dagböcker att användas som metod. 

 
2.2 Tidigare forskning 
Det finns en del studier inom tidigare forskning som undersöker internetanvändning i vardagen 

bland diverse grupper så som yngre användare, äldre användare och resande användare. Däremot 

finns inte många som jämför skillnaderna av användning mellan äldre och yngre användare. Trots 

det kommer de flesta fram till att åldern är en viktig faktor att ta hänsyn till vid jämförelsestudier 

men att det inte är den enda. Nedan redogörs tidigare forskning relevant för denna studie.  

Prensky (2001, s.3) menar att åldern har störst påverkan gällande vanor, hur väl människan anpassar 

sig till internettekniker och sedan använder sig av dem. Meyen et al. (2010, s.875) menar istället att 

skillnaderna i användning av digital teknik och Internet inte enbart beror på åldern utan även på kön 

och social position inom yrke. Utifrån de egenskaperna undersökte Meyen et al. (2010) vad som 

motiverar användningen av Internet i vardagen och om beteendemönster förekommer. Intervju 

användes som metod för de 102 respondenter åldrar 14 år och upp. Först identifierades och 

kategoriserades sju typer av internetanvändare;  

● Virtuosi: ständigt uppkopplade, kan inte föreställa sig en vardag utan internetuppkoppling 

● Professionals: ständigt uppkopplade för arbetets skull och för att utöka sin kunskap 

● Addicts: ständigt uppkopplade likt virtuosi men på ett mer beroende sett, Internet är som en 

bästa vän för dem 

● Aficionados: använder Internet främst för att fullfölja enstaka intressen och passioner, men är 

uppkopplade flera timmar dagligen 
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● Companions: använder Internet till att underhålla sina sociala kontakter, uppkopplade dagligen 

men ser inte Internet som en förnödenhet 

● Cautious: ser på Internet som ett komplement i vardagen för shopping, bankärenden och 

nyheter 

● Affiliated: använder Internet uteslutande till att hålla kontakt med familj och vänner 

 

Sedan drogs slutsatsen att åldern var en viktigare faktor än beräknat då ingen i kategorin Virtuosi, de 

som använde Internet flitigast, var över 30 år. I kategorin Affiliated, de som skulle klara sig lika bra 

utan som med Internet, återfanns ingen respondent under 30 år. De som strävade efter eller hade 

högre utbildning och bra jobb använde Internet flitigast och hade mest nytta av det. De med mindre 

ambition använde Internet utan specifika motiv och utan strävan efter ökad kunskap. Överraskande 

var att de kategorier av internetanvändare som låg överst gällande användningsfrekvens dominerades 

av män medan de tre i botten, med lägst frekvens, dominerades av kvinnor. Studien visade att de 

kvinnor som deltog var mindre intresserade av tekniken än männen med de få undantag av kvinnliga 

respondenter som återfanns i de tre mansdominerande kategorierna. 

Jessica Berner et al. (2011, s.120) undersökte med totalt 1402 äldre respondenter, i åldrarna 60 år och 

upp, attityder till internetanvändning, liksom Meyen et al. (2010) visar de att respondenter med 

högre utbildning använder Internet oftare än de med lägre utbildning. De visar även att desto äldre 

respondenterna var desto mindre använde de sig av Internet. 

I undersökningen av digitala klyftor hade Hargittai et al. (2008, s.614) intervjuat 270 unga vuxna 

mellan 18 och 26 år om deras internetvanor i ett försök att fastställa vad som motiverar 

internetanvändningen. De motiverar valet av målgrupp med att det är de som använder Internet 

mest och att de använder Internet mycket mer än sina äldre motsvarigheter. Även de har kommit till 

slutsatsen att de kvinnliga respondenterna visar mindre förståelse för internettermer och verktyg. 

Hargittai påpekar i sin senare studie (2009, s288) att ålder är en faktor som måste vara med vid 

undersökning av internetanvändning. Enligt dem är åldern på respondenterna är oftast det som styr 

syftet med undersökningen, till skillnad från vad några andra studier säger.  

Peters et al. (2004, s.248) förser 25 respondenter med en handdator utrustad med ständig 

mobiluppkoppling och följer användningen av dem under tre månader. Resultaten visar att 

användarna i början var imponerade av den nya tekniken men redan efter fyra veckor togs tekniken 
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för givet, istället för att ses som ny teknik sågs nu handdatorn som en statussymbol. Den ständiga 

uppkopplingen innebar ständig tillgänglighet för respondenterna, detta innebar att privatliv 

inkräktade på arbetsliv och vice versa. Respondenterna anpassade sig genom att emellanåt använda 

handdatorn till sociala ärenden på arbetstid och jobba under ledighet. 

Caroline Haythornthwaites (2001, s378) analyserar utifrån flera tidigare studier vad Internet används 

till och hur det påverkar vardagen när Internet används allt oftare på bekostnad av andra aktiviteter, 

exempelvis läsa böcker och se på TV. Haythornthwaite menar att Internet inte bör ses som en 

självstående entitet, utan som ett komplement till de andra offlineaktiviteter. Istället för att endast 

läsa böckerna undersöks mer fakta om böcker och författare. På så ökar kunskap om författarnas 

andra verk och det läses fler böcker. Samma modell appliceras på TV-tittande, istället för att bara se 

serier på TV ses fler TV-program via Internet på bättre passande tider. 

Karin Nilsson Helander (2012, s.33) menar att TV tittandet har förändrats sedan introduktion av 

Smart-TV och tillgången till Internet via TV. Detta då vi använder Video-On-Demand tjänster mer 

och multitaskar med en andra skärm så som surfplatta, dator eller smartphone. Användningen av 

smartphones har också förändrats från tidigt 2000-tal (Eva Thulin et al 2007, s241), även om 

röstsamtal och SMS fortfarande är dominerande användningsområden kan vi lägga till surf, skicka 

epost samt strömarmusik och video (Findahl 2013, s.21). 

Eleanor Wombwell et al. undersökte i artikeln Student and Teacher Views of the Internet (2011, 

s.41) attityder till Internet bland 300 elever och 60 lärare från samma skola via enkäter. Ett av 

resultaten visar att 25 % av lärarna kände sig väldigt säkra på hur Internet fungerar medan 53 % av 

eleverna svarade att de kände sig väldigt säkra på samma fråga. Studien är från 2011 men den ger 

stöd åt andra äldre forskningar tidigare presenterade, när den visar att lärarna underskattar unga 

flickors kompetens gällande internetanvändning. Findahl (2013, s16) å andra sidan visar att yngre 

och äldre kvinnor ägnar mer tid åt Internet än män. Det handlar inte om tekniken utan om 

innehållet för dem, de är mest aktiva på sociala medier, bloggar och flitigast när det gäller antal 

skickade bildmeddelanden och uppladdade bilder. 
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3. Metod 
Denna del tar upp metodval samt metoden dagbok. Sedan går det igenom urval och avgränsningar. 

Slutligen förklaras analysteorin och presenteras metodkritik. 

3.1 Metodval 
Som ett förarbete till denna undersökning utfördes en pilotstudie baserat på liknande frågeställning, 

användning av olika enheter och Internet, till den studien testades metoderna observation, enkät och 

intervju. 

Enkäten hade bra spridning och genererade flest respondenter men frågeställningens karaktär gjorde 

att en kvantitativ insamlingsmetod resulterade i stort bortfall av fullständiga svar. Intervjun tog 

längre tid än enkäten att utföra och analysera men tillät fördjupning i intressanta frågor samt 

förklaring av de frågor respondenten inte förstod. Förstudien bestod inte många frågor så 

intervjuerna blev väldigt platta och tomma. Observation skulle vara den bäst lämpade metoden för 

undersökningen då den visade vilken teknik respondenten använde sig av, och då det inte framgick 

till vilket syfte fanns möjligheten att fråga. Ett annat faktum är att respondenter i enkäter och 

intervjuer ofta svarar på ett sätt men agerar på ett annat (Blomberg 2003, s.969). Observationer 

skulle även vara svårare att genomföra av etiska skäl. I pilotstudien observerades en person i drygt 

två timmar, det räckte för att respondenten skulle finna det obehagligt att ständigt ha någon över sin 

axel, och ansåg det vara på gränsen till intrång i privatlivet. Till studien planerade vi att ha med 15 

respondenter som skulle observeras i mer än två timmar under en vecka. Beslutet blev att låta 

respondenterna utföra självobservationer i form av dagböcker. 

 

3.2 Dagbok 
Då studien undersökte hur internetuppkoppling via olika enheter används i vardagen för att fastställa 

skillnader mellan två generationer valdes dagboksstudier som kvalitativ metod. Dagboken skulle 

fyllas i dagligen av samtliga respondenter under en veckas period. Vi undersökte vilka enheter som 

användes, under vilken period på dygnet, alltså morgon, förmiddag, eftermiddag eller kväll, samt till 

vad. Kravet var att endast anteckna aktiviteter som använde sig av internetuppkoppling. Dagbok 

valdes som metod för att den kunde följa respondenterna under längre tid och vid tillfällen som för 

en normal observation hade varit omöjliga, exempelvis precis innan sänggående eller precis efter 

uppvaknandet (Blomberg 2003, s.971). Dessutom hade respondenten möjlighet att fylla dagboken i 
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efterhand ifall något hade glömts till skillnad från en intervju, på så sätt uppnås genom dagböcker 

rikare material. 

Dagböcker är pålitliga men det kan även vara en påfrestning för respondenten att föra dagbok. 

Skulle det bli påfrestande för respondenten kan det resultera i att den inte fylls i (Bell 2005, s.175). 

Eftersom dagboksformen är studiens enda metod var det extremt viktigt att respondenterna förstod 

innebörden av att medverka i undersökningen särskilt då motvilligt deltagande skulle resultera i 

oanvändbar data (Bell 2005, s.176). Varje respondent informerades muntligt, innan de fick tacka ja 

till deltagandet, angående vad som krävdes av dem samt vad dem skulle förvänta sig av oss, 

nämligen att deras namn inte kommer att användas. Det som inte kunde utlovas var anonymitet då 

det fanns en chans att data från dagböckerna skulle presenteras i studien tillsammans med andra 

uppgifter så som deras ålder och vart de bor, däremot skulle samtliga respondenter vara 

konfidentiella (Bell 2005, s.57). De informerades om att dagboken kan komma att göra intrång på 

deras privatliv (Burgess 1994, s.308) och de skulle då avstå från att fylla i just den aktiviteten. 

3.3 Avgränsning 
I studien har vi valt att avgränsa oss till två generationer och tog därför inte hänsyn till vilket år 

under respektive decennium respondenten var född, detta då en generation utgörs av årtal som är 

närliggande av varandra och som exponerats för liknande sociala och intellektuella erfarenheter 

under senare tonåren (Mannheim 1952, s.291 McMullin et al. 2007, s.299). Människor födda tidigt 

eller sent under ett decennium, har liknande egenskaper som de födda under omgivande decennier. 

Till exempel skulle en individ född 1968 ha liknande sociala och intellektuella erfarenheter som en 

annan individ född under tidigt 70-tal, se figur 1. På samma sätt angränsar 90-talister till 80-talisterna 

och för att undvika detta bestämdes att de äldre respondenterna skulle representeras av personer  

födda på 60-talet och de yngre respondenterna av personer födda på 90-talet.

 

Figur 1: visuellt exempel med omgivande generationer. 
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Urvalet av respondenter försöktes göra representativa (Bell 2005, s.148) via icke-slumpmässigt 

kvoturval där antalet män och kvinnor skulle vara lika många. Studien utfördes på totalt 16 

respondenter, jämnt fördelat mellan könen åtta män och åtta kvinnor. Av de åtta från respektive kön 

var hälften födda på 90-talet och hälften på 60-talet. 

 

3.4 Urval 
Eftersom studien jämför två generationer kunde inte specifika åldrar bestämmas så för enkelhetens 

skull använde vi decennium så som 80-tal och 90-tal. Att ha med respondenter födda på 2000-talet 

skulle innebära att de äldsta skulle vara 13 år vilket är för ungt där av bestämde vi att den yngre 

generationen skulle utgöras av 90-talister. Eftersom studien utgår från Prenskys hypotes med 

uppdelning av yngre och äldre användare vid 1980 kunde de äldre respondenterna inte vara yngre än 

70-talister. De äldre användarna, 60-talisterna, anses inte vara för gamla för att använda digital teknik 

i något område, däremot kan det ifrågasättas om de yngsta 90-talisterna skulle vara för unga. Sett till 

att de yngsta internetanvändarna i Sverige är så unga som tre år, ansåg vi att de yngsta 90-talisterna 

inte bör ses som för unga. Visserligen blir spannet mellan respondenternas åldrar väldigt stort men 

det påverkar inte undersökningen. 

 

 

 

Figur 2: index över samtliga respondenter. 

 

3.5 Genomförande 
De 16 respondenter som deltog i undersökningen ombads föra dagbok över alla aktiviteter de 

utförde som krävde en internetuppkoppling samt via vilken enhet och en kommentar om motivet till 
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användningen. De skulle även anteckna när på dygnet de utförde aktiviteten, och för att underlätta 

för respondenterna delade vi upp dygnet på fyra delar, morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll. Vi 

bestämde att morgon var från då respondenten vaknade till klockan 10.00. Från klockan 10.00 till 

klockan 13.00 skulle räknas som förmiddag, klockan 13.00 till klockan 18.00 tillskrevs som 

eftermiddag och från klockan 18.00 till att respondenten skulle sova räknades som kväll. Dagboken 

skulle föras under en veckas tid, sju dagar, med anledning att få med både arbetsdagar och helg. 

Utöver muntliga instruktioner fick samtliga respondenter en bilaga med instruktioner och exempel 

på hur dagboken skulle föras. 

 

En mall för dagboken skapades online och en personlig länk skickades ut till de respondenter med 

ett mailkonto. Dessa mallar var personliga och endast respondenten och forskarna kunde se 

innehållet. Det gick bra att skriva direkt i mallen eller skriva ut den och anteckna för hand. För att 

tillgodose samtliga respondenter och öka flexibilitet var användning av mallen inget krav så länge 

dagbok fördes med efterfrågade punkter. 

 

3.5 Metodanalys 
Analys av dagböckerna kommer att göras utifrån Brymans fyrstegs modell (Bryman 1994 s.178) som 

förkortat går ut på att läsa in all data, förstå vad den handlar om, markera återkommande detaljer 

och ovanliga punkter eller problem och gruppera dem i kategorier eller teman. Sedan läsa texten på 

nytt och överväga det som tidigare markerats och kategoriserats. Analys av data är en del av 

förståelsen men utöver detta måste egna tolkningar läggas till. Om möjlighet finns ska det sedan 

knytas till frågeställning och tidigare forskning. Även Bell skriver att det alltid bör letas efter likheter 

och upprepade mönster (Bell 2005, s.205) men mindre undersökningar använder sig oftast inte av 

statistiska analyser utan fokuserar på att utforma en kodningsram för grundläggande information, 

summor och procenttal (Bell 2005, s.216). 

De kategorier som kommer att användas är utformade av forskarna och är baserade på de aktiviteter 

som förekommer i undersökningen. Kategorierna som används är: sociala medier, kommunikation, 

strömmad video, strömmad musik, arbete/studier, surf, underhållning, reseplanering och verktyg. 

Aktiviteternas syfte styr vilken kategori de placeras i, till exempel har surf på Facebook placerats 

under sociala medier fastän webläsaren har använts för att surfa dit. På samma sätt hamnar chatt via 
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Facebook under kommunikation fastän det sker via Facebook. Surf utgörs istället av att webläsaren 

används till aktiviteter som inte har anknytning till de övriga kategorierna, till exempel läsa nyheter 

eller leta information. Eftersom aktiviteterna vi presenterar kan anses ha andra syften än de som 

stod som grund för kategoriseringen i vår undersökning kan överlappning förekomma. 

 

3.6 Metodkritik 
Användning av dagbok som metod är en risk då det finns möjlighet att respondenterna glömmer 

eller inte orkar uppdatera dagboken. Det finns även risk för att de förändrar sitt beteende på grund 

av dagboken och till exempel utför aktiviteter som inte normalt görs endast för att ha något att 

skriva om (Oppenheim 1992, s.481). En annan svaghet med den valda metoden var att det inte 

framgick exakt hur lång tid en aktivitet användes. Alternativet att följa respondenters aktiviteter 

genom förinstallerade program på respektives smartphone övervägdes då det är smidigare och visar 

hur länge en aktivitet körs, dessvärre fungerar det bara på smartphones och eftersom studien inte är 

begränsad till någon enhet användes inte det alternativet.  

Mallen som skapades online användes bara av tre respondenter, de flesta förde dagbok via 

ordbehandlingsprogram eller för hand och skickade renskriven text via epost. I efterhand kändes det 

onödigt att ha utformat den och skrivit särskilda instruktioner. Majoriteten av respondenter 

kommenterade inte varför de utförde en viss aktivitet och de som kommenterade gjorde det väldigt 

fåordigt. Forskarna underströk inte tydligt nog önskan om kommentarer till motiven. En respondent 

missförstod uppgiften och hade endast antecknat tid samt vilken enhet som användes då. Detta 

förlängde forskning med en vecka då dagboken fick skrivas om. Data från 16 respondenter under en 

veckas observation är väldigt mycket, undersökningen hade kanske gått att genomföra under fyra 

dagar istället för sju, till exempel torsdag till söndag, för att få med arbetsdagar och helg.  
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4. Resultat och Analys 
Detta stycke kommer att redovisa och analysera data från insamlade dagböcker. Liknande data 

identifierades och kategoriserades efter bland annat generation, individuell respondent, kön och 

enhet. Sedan jämfördes skillnader mellan generationerna med hjälp av index, diagram och 

färgscheman. 

4.1 Totala användningen 
Ur ett etnografiskt perspektiv har dagböckerna bidragit med förståelse för hur en grupp yngre 

respektive äldre respondenter använder internetuppkoppling genom olika aktiviteter och enheter. 

Eftersom 16 respondenter mellan åldrarna 14 år och 53 år deltog kan resultaten inte generaliseras 

utan visar istället exempel på hur olika enheter med internetuppkoppling kan användas i vardagen. 

Under den vecka som varje respondent förde dagbok utfördes sammanlagt 1 145 aktiviteter som 

använde sig av internetuppkoppling, ungefär 10 internetrelaterade aktiviteter per respondent och 

dag. Delas det upp mellan generationerna står 60-talisterna för 44.4 % av aktiviteterna och 90-

talisterna för 55.6 % eller 508 respektive 637 aktiviteter, detta framgår i figuren under.  

 

 

Figur 3: totala aktiviteter fördelade per person och generation. 

Spridningen i åldrarna var högre än förväntad då den äldre generationen utförde nästan lika många 
aktiviteter, det var en skillnad på 129 aktiviteter. Bland båda generationer fanns enskilda 
respondenter vars användning stack ut i antal utförda aktiviteter, som helhet var fördelningen bland 
de resterande jämn.  
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Män födda på 90-talet är de som har utfört flest aktiviteter, 395, följt av kvinnor födda på 60-talet 
296. Sett per respondent var männen födda på 90-talet jämnare i antal aktiviteter. Respondenten 
med flest aktiviter utförde 118 stycken jämfört med 90 från den med minst utförda. Hos 60-talist 
kvinnorna var siffrorna 99 respektive 40, en tydligare skillnad. 118 aktiviteter var även den högsta 
siffran en 90-talist hade utfört medan en 60-talist respondent hade utfört 112 som mest, en skillnad 
på 6 aktiviteter. Även vid minst antal aktiviteter mellan generationerna skiljer 6 stycken, 90-talisten 
med minst aktiviter utförde 32 stycken och 60-talisten 26. Kvinnor födda på 90-talet och män födda 
på 60-talet stod för minst antal aktiviteter med 242 och 212 stycken utförda, det visar att 
användningen könen emellan är omvänd sett till generationerna. De yngre männen och äldre 
kvinnorna stod för flest internetanslutna aktiviteter i respektive generation medan de yngre 
kvinnorna och äldre männen stod för minst.  

Under vardagar var skillnaden mellan generationerna sett till hela veckan nästan oförändrad med 
11.1 % men under helgen skiljde endast 2.1 % i antal aktiviteter med internetuppkoppling. 
Motivationer som: “planerar resan genom SL:s mobilapplikation”, ”söker upp vägar på Hitta.se” och ”låter 
GPS:en välja snabbast väg när det är trafik” förekom i dagböckerna bland både 90-talister och 60-talister, 
däremot utfördes aktiviteterna endast på vardagar av den äldre generationen. Sett till kön är 
skillnaden mellan män och kvinnor också liten, nämligen 6 %, männen var aktivare och stod för 53 
% av aktiviteterna. 

 

Dagböckerna visar större skillnader mellan kön gällande vilka tider på dygnet aktiviteterna utfördes, 
de yngre männen utförde nästan dubbelt så många aktiviteter som de yngre kvinnorna under 
förmiddagar och kvällar där 136 aktiviteter utfördes på förmiddagen och 100 på kvällen jämfört med 
de yngre kvinnornas 70 respektive 51 aktiviteter. Mellan de två generationerna sticker den yngre 
generationen ut under förmiddagar där aktiviten är 4.1 % högre än under äldre generationens kvällar, 
som är deras mest aktiva tid på dygnet. Till denna studie hade dygnet delats upp i fyra delar, morgon, 
förmiddag, eftermiddag och kväll. När vi parar ihop delarna till endast dag och kväll blir skillnaderna 
ännu tydligare då 8.9 % procent skiljer antalet aktiviteter åt under dagen och endast 2.3 % under 
kvällen. 
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Figur 4: totala aktiviteter efter tid på dygnet. 

 

4.2 Kategoriserad användning 
I undersökningen var respondenterna anslutna till Internet via flera olika enheter för att utföra olika 
aktiviteter. För bättre översyn har aktiviteterna tolkats och sorterats i nio kategorier utifrån 
forskarnas uppfattning av deras syfte. Kategorierna som skapades var kommunikation, sociala 
medier, strömmad video, strömmad musik, arbete/studier, surf, underhållning, reseplanering och 
verktyg. 

 

Figur 5: index av samtliga aktiviteter efter kategori per generation. 

I listan syns hur många aktiviteter som utförts för varje kategori samt en jämförelse mellan 
generationerna. Det framgår att kategorierna reseplanering och kommunikation där chat, epost och 
Skype ingår är de med störst skillnader mellan de yngre och äldre användarna. Kategorin 
reseplanering som utgörs av internetbaserad GPS-navigering och planerare för kommunala resor 
representeras endast av kvinnorna bland den äldre generationen medan det är männen (21 gånger) 
som använder det sju gånger mer än kvinnorna (3 gånger) bland de yngre. Kategorin verktyg med 
aktiviteter som internetbankärenden, väderprognoser och aktuella temperaturer samt träning 
används inte lika ofta men förekommer dagligen bland de respondenter som utförde de 
aktiviteterna. Kontroll av väderprognoser är en av de aktiviteter som respondenterna motiverade 
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med att kommentera: “Jag tittar väderprognoser inför veckan för att kunna planera arbetet” och “Kollade upp 
hur vädret kommer bli imorgon så jag vet vad jag ska ha på mig i skolan”. Aktiviteter inom sociala medier 
utfördes mest av kvinnor födda på 60-talet som var uppe i 104 aktiviteter tätt följt av män födda på 
90-talet med 102 aktiviteter. Männen ur den äldre generationen stod för endast sju aktiviteter inom 
kategorin sociala medier.  

Det syns tydligt att kategorin surf favoriseras bland 60-talister medan 90-talister föredrar sociala 
medier. Totalt var de tre största kategorierna hos 60-talisterna surf (34.1 %), sociala medier (21.9 %) 
och kommunikation (12 %) medan 90-talisterna föredrog sociala medier (26.7 %) följt av surf (20.3 
%) och kommunikation (16.6 %). Den yngre generationen föredrar mer komplicerade aktiviteter då 
strömmad musik och strömmad video utgör 9.4 % respektive 9.1 % på bekostnad av kategorin surf 
samtidigt som kategorin sociala medier fortfarande utgör större andel än hos 60-talisterna. 
Aktiviteter med strömmad musik utfördes fyra gånger mer av 90-talisterna (60) än av 60-talisterna 
(15), aktiviteter med strömmad video utfördes oftare än de med strömmad musik bland båda 
generationer. Aktiviteter ur kategorin kommunikation, utfördes 45 gånger mer hos 90-talisterna än 
60-talister, kategorin favoriseras av den yngre generationen som tydligt framgår via en respondents 
motivationer från flera dagar i dagboken: “använde KIK och Whatsapp på kvällen för att prata med 
kompisar”, “Whatsapp på kvällen, planerade en grej”, “chat på Whatsapp och KIK, någon ville få tag på mig”. 

 

 

Figur 6: 60- och 90-talisters aktiviteter efter kategori per generation. 

Arbetsrelaterade och/eller studierelaterade aktiviteter utfördes 35 gånger av 60-talister och 43 gånger 
av 90-talister, sett till de övriga aktiviteterna utgör det 6.9 % hos den äldre generationen och 6.8 % 
hos de yngre, den äldre generationen använder internetuppkoppling via enheter till arbete eller 
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studier mer än vad de yngre gör. Samma sak gäller för kategorin underhållning som står för 6.5 % av 
60-talisternas aktiviteter och 3.9 % av 90-talisternas. 

4.3 Användning av enheter 
Dagböckerna visar att fem olika enheter användes i undersökningen till över 16 typer av aktiviteter 
som sorterades i de nio kategorierna. Enheterna sorterades efter typ samt vilken aktivitet de 
användes för. 

Enheter använda av respondenter i undersökningen var liknande för båda generationer. 
Smartphones, datorer och surfplattor användes mest och de användes nästan lika ofta, bara 
smartphones visar på högre siffror bland den yngre generationen, de använde smartphones 352 
gånger medan 60-talisterna använde dem 271 gånger. Undantagen var spelkonsoler som var den 
minst använda enheten, 17 gånger, och användes endast av männen födda på 90-talet. Smart-tv 
användes 12 gånger av 60-talister och 24 gånger av 90-talister. Bland 60-talisterna var det två 
respondenter som använde smart-tv medan de var fyra bland den yngre generationen, 90-talist 
kvinnorna (18) använde smart-tv tre gånger mer än vad 90-talist männen (6) gjorde. Smart-tv 
användes lika många gånger under helgen (6) som på vardagar (6) av 60-talisterna medan 90-
talisterna använde sig av smart-tv hälften så många gånger under helgen (8) som vardagar (16). 

 

Figur 7: antal enheter använda per generation 

 

Alla andra enheter används färre gånger under helgen jämfört med vardagar till och med sett till 
användningen per dag. Störst skillnad stod smartphone för, 60-talisterna använde dem 213 gånger 
under vardagarna men bara 57 gånger under helgen, det är en minskning på cirka tre fjärdedelar. 
Siffrorna var liknande för 90-talisternas användning med 277 tillfällen måndag till fredag och 75 
under helgen. Surfplattor användes ungefär lika mycket mellan generationerna, 50 gånger totalt för 
90-talisterna varav 19 gånger under helgen. 60-talisterna stod för 49 användningar totalt och 14 för 
helgen, lite mer än en halvering under helgen för båda generationerna. Smartphone användes mest 
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till sociala medier bland båda generationerna tätt följt av surf för 60-talister medan 90-talister hade 
mer spridd användning över enheterna. Surf och nyheter var få aktiviteter som utfördes lika mycket 
via smartphone och dator, en respondent född på 60-talet motiverar datoranvändningen med: “jag 
föredrar att läsa nyheter på datorn för att kunna läsa tidningar från mitt hemland” medan en annan respondent 
skriver: ”håller mig uppdaterad om Spanien, ska dit på semester om en vecka”.  

Datorn användes mest till surf (47) aktiviteter bland 60-talisterna och därefter arbetsrelaterade (15) 
aktiviteter. 90-talisterna använde även dem datorn mest till surf (27) aktiviteter följt av sociala medier 
(21). Surfplattan användes mest till att läsa nyheter bland den äldre generationen medan den yngre 
primärt använde surfplattan till att strömma musik. Intressant är att den yngre generationen enbart 
använde smart-tv till att strömma film medan de äldre även surfade via smart-tv utöver att strömma 
film. 
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5. Diskussion 
Skillnaderna mellan generationerna 60- och 90-talisters aktiviteter via internetanslutna enheter i vår 
studie var många men skillnaderna mellan könen var fler. Vi utgick från Prenskys artikel Digital 
Natives, Digital Immigrants som säger att människor födda efter 1980-talet har lättare för att 
använda sig av digital teknik och därför blir duktigare på det och då bör det anses naturligt att de ska 
använda tekniken oftare. Det har även våra respondenter gjort, men skillnaderna mellan 60-talisterna 
och 90-talisterna i den totala användningen av aktiviteter var små, det skiljde endast 129 aktiviteter. 
Det skiljer sig ännu färre aktiviteter sett till användningen enbart under helger, det kan bero på att 
samtliga respondenter födda på 60-talet arbetade som sysselsättning medan hälften av de födda 
under 90-talet studerade på heltid. Studenter har dels mer fritid och mindre restriktioner gällande 
användning av den digitala tekniken, få högskolor har förbud mot privat användning av datorer eller 
smartphones samt att en stor del av studerandet sker via dessa enheter. Fastän många jobb idag 
utförs med hjälp av nternetuppkopplade datorer, är gränserna för privat användning av datorer och 
smartphones striktare på arbetsplatser än de mer flytande gränserna i skolor. Det i sin tur minskar 
icke arbetsrelaterade aktiviteter under kontorstid. Med tanken på att smartphones var den mest 
använda enheten i vår studie, 623 gånger totalt, undrar vi om resultaten hade varit annorlunda ifall 
samtliga respondenter arbetade då det var väldigt jämnt resultat trots 90-talisternas fördel med friare 
användning. Studien undersökte inte hur länge aktiviteterna pågick så det går inte att säga att tid 
generarar utförandet av fler aktiviteter, men enligt tiderna på dygnet som aktiviteter utfördes så 
pekar det på att fler aktiviteter utförs under lediga perioder. 

Att den grupp som stod för flest internetanslutna aktiviteter var män födda på 90-talet var ingen 
överraskning. Samma resultat återfanns i Meyen et al. studie om olika typer av internetanvändare där 
Virutosi var deras kategori för dem som använde Internet mest, var ständigt uppkopplade och inte 
kunde föreställa sig vardagen utan Internet, en kategori som utgjordes av män under 30 år. Även 
deras två efterföljande kategorierna, de som använde Internet näst och tredje mest i Meyens studie 
bestod av nästan enbart män därför var det lite förvånande men samtidigt intressant att den grupp 
som kommer på andraplats över antal aktiviteter i vår studie var kvinnor födda på 60-talet. Meyen et 
al. resultat visar att deras kvinnliga respondenter som deltog visade minst intresse för tekniken fastän 
studien är från 2010 och efter att smartphones lanserades.  En anledning kan vara att deras forskning 
utfördes med respondenter både från städer och landsbyggden i Tyskland och hade större variation i 
åldern medan samtliga våra respondenter var 60-talister och bodde i Stockholm, Sverige. En annan 
anledning kan vara att många av våra kvinnliga respondenter har införskaffat sina smartphones, 
datorer och surfplattor nyligen och fortfarande ser på dem som ny teknik som de använder dem 
oftare ungefär som studien av Peters et al. visar. Fast då måste vi anta att de övriga grupperna i vår 
undersökning har haft sina enheter längre tid än vad kvinnorna födda på 60-talet har.  

De yngre kvinnorna, respondenterna födda på 90-talet var näst sist sett till antal utförda aktiviteter 
och det var bara 30 aktiviteter som skiljde dem åt från män födda på 60-talet som låg sist. På 
förhand förväntades deras användning vara högst med tanken på att de ligger överst på index över 
användningen av sociala medier ibland annat Findahls rapport Svenskarna och Internet. Eftersom 
vår forskning inte dokumenterade hur länge respondenterna använde sig av aktiviteter utan bara de 
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gånger den användes finns det möjlighet att kvinnor födda på 90-talet kan ha använt de olika 
enheterna till aktiviteter så som Facebook, Instagram eller läst bloggar under längre perioder än de 
övriga grupperna men att det inte registrerats någonstans. Tyvärr blir det fallet för de flesta 
aktiviteter som utförs via applikationer. Vi är ganska säkra på att resultaten hade varit helt 
annorlunda om undersökningen hade tagit hänsyn till hur lång tid aktiviteterna utfördes. Kvinnor 
födda på 90-talet hade förmodligen varit överst på flera listor över antal utförda aktiviteter då de 
använde fler enheter till fler kategorier än de övriga respondenterna. 

Vi kan konstantera att 90-talisterna utförde fler aktiviteter under morgon, förmiddag och 
eftermiddag, tre av fyra delar som vi delade upp dygnet på i studien. Även här tror vi att det beror på 
att hälften av 90-talisterna studerar och har mer fritid under dagen då kväll var den enda perioden 
där 60-talisterna utförde fler aktiviter via internetanslutna enheter. Det i sin tur kan bero på att alla 
respondenter födda på 60-talet var gifta och oftast har mer ansvar i hemmet och därför också 
möjlighet att använda enheter under kvällen medan 90-talisterna kanske gör aktiviter som inte kräver 
internetanslutning, som bio eller bowling. Det var ett av problemen vi upplevde då vi inte bad 
respondenterna anteckna platsen där aktiviter utfördes i dagböckerna. Vi fick istället förlita oss 
mycket på typen av aktivitet och motivationen till den, där det var möjligt. Skulle vi veta platsen för 
aktiviteten skulle det ihop med motivationen vara lättare att förstå även kontexten för aktiviteterna 
som utfördes. 

Vår studie visar att sociala medier användes väldigt mycket men fortfarande är det vanlig surf som är 
den mest använda kategorin i vår studie. Att surf är populärt beror enligt oss främst på att det är 
mångsidigt, användarna har olika intressen och många av dem nås lättast genom vanlig surf. Till 
kategorin surf har vi däremot inte räknat in sociala medier, reseplanering, strömmat innehåll fastän 
de kan utföras via webbläsaren, istället har de fått egna kategorier. Aktiviteten surf har utförts totalt 
302 gånger, varav 173 gånger av 60-talister och 129 gånger av 90-talisterna. Den yngre generationen 
föredrar sociala medier och har utfört aktiviteter ur den kategorin 170 gånger, vilket är fler gånger än 
vad de har använt surf. Anledningen till att surf totalt är den mest använda kategorin sett till antal 
utförda aktiviteter beror på att 60-talisterna använde det ofta, nämligen 34.1 % av deras totala 
aktiviteter, mer än sociala medier (21.9 %) på andra plats och kommunikation (12 %) på tredje plats 
tillsammans. Vi tolkar det som att den äldre generationen inte använder lika många applikationer 
som de yngre, eftersom de flesta appar enligt vår erfarenhet laddas ner via rekommendation från 
vänner, något som inte är ett lika troligt ämne för en äldre generation. En möjlighet är att 60-talister 
utför fler aktiviteter i en tryggare miljö så som datorns webbläsare. Men eftersom dagböckerna visar 
att 60-talisterna använder smartphones i stort sett lika ofta som 90-talisternas, använder 60-talisterna 
förmodligen webbläsaren via smartphones. 

Medan sociala medier är den mest använda kategorin bland 90-talisterna, är det kvinnor födda på 60-
talet som har utfört aktiviteter inom sociala medier flest gånger, 104, jämfört med män födda på 90-
talet som stod för 102 aktiviteter. Eftersom män födda på 60-talet endast har utfört 7 aktiviteter 
inom sociala medier undrar vi om det finns något samband mellan att yngre män och äldre kvinnor 
socialiserar via Internet mest, speciellt nu då många dejting hemsidor även erbjuder tjänster via 
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smartphones för att vara deras användare bland annat ska vara mer nåbara. Om det är en tillfällighet 
eller resultatet av en mer sociologisk natur, är tyvärr inget vår forskning kan ge svar på men det är en 
underhållande tanke. 

Aktiviteter ur kategorin sociala medier utfördes främst via smartphone vilket tyder på att det har 
blivit mer mobilt och kan utföras ”på språng”. Det kan även tolkas som att användare av sociala 
medier inte längre har tid att vänta tills de sitter framför en dator för att höra av sig och uppdatera 
sina sociala medier, istället vill de vara nåbara hela tiden och på så sätt ständigt uppkopplade. Särskilt 
90-talisterna som främst använde smartphone till sociala medier och chatt. Att 60-talisterna inte 
använde chat lika mycket ser vi som att det bara framstår som så i förhållande till 90-talisternas 
användning. Den yngre generationen använder förmodligen chattprogram via smarthphones istället 
för SMS och MMS för att det är gratis medan den äldre generationen och arbetande 90-talister 
förmodligen inte resonerar på samma sätt. Även här handlar det lite om ifall någon har 
rekommenderat en chatt applikation till en, dessa chattapplikationer så som KIK eller Whatsapp blir 
mer användbara om fler av ens vänner och bekanta använder samma applikation. De fungerar i 
praktiken som sociala medier, där användarna själva skapar innehållet eller i detta fall är innehållet. 
Istället för chatt använde 60-talisterna smartphones mest till sociala medier och surf.  

Datorn användes fortfarande mycket men till andra syften så som surf och arbetsrelaterade eller 
studierelaterade aktiviteter och förknippas som stationär, en enhet som används antingen hemma 
eller på jobbet alternativt skolan men inte i andra kontext. Även surfplattan som är mer mobil 
användes uteslutande i hemmet, den kanske främst ses som just en dator i smidigare format, något 
som används hemma men inte tas med på buss eller tågresan. De respondenter som använde 
surfplattor bodde samtliga i villa eller radhus. Vår undersökning bekräftar även det Nilsson Helander 
skriver i sin forskning om smart-TV, då vi ser på mer strömmad video även via smart-TV istället för 
endast via datorn och surfplattan. Det var ingen enhet som användes av samtliga respondenter, inte 
ens smartphone. Det säger att spridningen av Internet är större än spridning av olika enheter men 
också att enheter inte är ett representativt mått till en mindre undersökning som vår, resultaten hade 
med all sannolikhet varit annorlunda vid en större undersökning av samma slag. Olika respondenter 
föredrar olika sätt att ansluta sig till Internet på där de ändå utför mestadels likadana aktiviteter. 

Genomgående är skillnaderna mellan de yngre och äldre respondenterna små i förhållande till 
undersökningens omfattning och totala resultat. Det finns områden där användningen varierar mer 
mellan generationerna, bland gällande antal utförda aktiviteter, då till fördel för 90-talisterna men det 
betyder inte att samma aktiviteter inte utfördes av 60-talisterna. Inte heller sättet respondenterna 
förehöll sig till skrivandet av dagboken visade på större skillnad, då en ur varje generation lämnade in 
sin dagbok antecknad på papper medan samtliga resterande epostade sina dagböcker. Det visar på 
att båda generationerna använder samma metod till att lösa problem i vardagen, något som är 
tvärtemot vad Prensky anser om digitala immigranter. Med det sagt kan det inte påstås att den ena 
generationen är sämre än den andra gällande användandet av internetanslutning via olika enheter 
eller digital teknik i allmänhet. Den enda enheten som inte användes av 60-talister var spelkonsolen 
och det säger mer om våra respondenter än om några egentliga skillnader i generationer. Prenskys 
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teori om digitala infödingar och digitala immigranter påstår att immigranterna, som representeras av 
de äldre användarna skulle vara sämre på att använda olika enheter och göra det på annorlunda sätt. 
Det överensstämmer inte med resultaten i vår undersökning och de äldre använder av tekniken i lika 
stor utsträckning och till större delen samma aktiviteter. Det är svårt att hålla med Prensky när de 
egentliga skillnaderna är petitesser i form av utförandet av en aktivitet genom en applikation eller via 
webbläsaren på samma enhet. Det mesta säger att skillnaderna idag är färre när det kommer till de 
användare födda innan respektive efter 1980-talet och tendenser pekar på att Prenskys teori inte 
stämmer fullständigt. 

Som tidigare nämnt är vår undersökning väldigt liten i omfattning och resultaten är därför inte 
generaliserbara och bör inte ses som något annat än exempel på hur verkligheten kan vara.  
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6. Slutsats 
Vår studie undersökte frågan hur skiljer sig aktiviteter med internetuppkoppling mellan äldre och yngre 
användare som i detta fall utgjordes av en generation 60-talister och en generation 90-talister. Vi 
undersökte även hur användning av olika enheter och till vilka syften skiljer sig de mellan samma 
generationer. Vi utgick från Prenskys begrepp digitala infödingar och digitala immigranter för att 
jämföra eventuella skillnader. De digitala infödingar ska vara naturliga användare av internettekniker 
och internetuppkoppling medan de digitala immigranterna har svårare för det då det inte var lika 
förekommande under deras uppväxt. Tidigare forskning visade att det oftast var yngre män som 
stod för större internetanvändning och att kvinnor oavsett ålder hade mindre generellt intresse för 
digitala tekniken, men visade mer intresse för innehållet. Tidigare forskningen pekade även på att fler 
enheter används i vardagen till fler typer av aktiviteter. 

Forskningen utfördes med hjälp av självobservationsformen dagbok och lät 16 respondenter, 8 män 
och 8 kvinnor, föra dagböcker under en veckas tid. Resultaten visar bland annat att det inte skiljer 
mycket i antal utförda aktiviteter mellan generationerna, speciellt under helgen. Det kan förklaras 
med att hälften av den yngre generationen var studenter och har firare roll när det kommer till 
aktiviteter av privat natur. Den äldre arbetande generationen använde sig av internetuppkopplade 
enheter på jobbet men främst till arbetsrelaterade aktiviteter. Resultaten visar även att männen födda 
på 90-talet var de som stod för flest aktiviteter, något som även stöds av tidigare forskningen. 
Däremot var kvinnor födda på 60-talet de som stod för näst flest aktiviteter fastän tidigare 
forskningen visade att de generellt var minst intresserade.  

Bland aktiviteterna som utfördes var surf den populäraste kategorin följt av sociala medier och 
kommunikation. 60-talisternas utförda aktiviteter inom surf stod för fler än de utförda inom sociala 
medier och kommunikation tillsammans. 90-talisterna föredrog sociala medier följt av surf, 
kommunikation och strömmad media. Att enheterna används till fler områden samtidigt som 
kommunikation förblir en stark kategori är något som både tidigare forskning och resultat visar. 

Undersökning kommer fram till att det finns tendenser som pekar på att Prenskys teori inte stämmer 
då skillnader i användning mellan generationerna förekom men inte var av typen som beskriver 
digitala infödingar och digitala immigranter. Även om den äldre generationen utförde aktiviteter 
annorlunda än den yngre, utfördes ofta samma aktiviteter. Samtliga respondenter ur båda 
generationer använde sig av internetanslutning via olika enheter flera gånger per dag varje dag 
undersökningen pågick. 

 

6.1 Framtida forskning 
Eftersom få respondenter deltog i denna kvalitativa studie kan resultaten inte generaliseras utan visar 
exempel på vilka skillnader som finns i användning av internetanslutning via olika enheter mellan en 
äldre och en yngre generation. En mer omfattande studie inom samma område kan bekräfta eller 
förneka resultat från denna studie. Då skulle även fler aspekter som utbildning, boendeform och 
ekonomisk status kunna undersökas likt det i Meyens (2010) studie.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Anvisningar för dagboken 
 

Att skriva dagboken 

Vi är två studenter som ska skriva kandidatuppsats på programet IT, Medier och Design vid 
Södertörns högskola, vi har valt att undersöka skillnader mellan två generationer gällande 
användning av Internet och enheter uppkopplade till Internet. 

Vi hade tänkt genomföra undersökning med hjälp av att låta dig respondenten skriva dagbok under 
en veckas tid. Vi behöver veta vilken enhet ni använder, alltså mobiltelefon, dator, surfplatta eller 
vad som helst som använder en internetuppkoppling till att utföra den aktivitet du ska göra och när 
på dagen du gör det. Klockslag behövs inte, skriv istället om det var på morgonen (vaknar-10.00), 
förmiddagen (10.00-13.00), eftermiddagen (13.00-18.00) eller på kvällen (18.00-sover).  

Alltså det du antecknar är vilken enheter du använder, till vad (vad gör du på enheten), och 
när på dagen. 

Om möjlighet finns kommentera gärna varför du utför den aktiviteten. 

Det är valfritt hur mycket som skrivs men försök att hålla det mellan en halv och en hel sida per dag. 
Allt ni skriver behandlas konfidentiellt, däremot kan informationen insamlad användas i uppsatsen 
som blir publicerad på skolans bibliotek. Vänte helst inte längre än 24 timmar med att anteckna era 
aktiviteter då det är lätt hänt att man glömmer vad man gjorde! 

Ni kan föra dagboken direkt i mallen vi skickar ut via epost, den mallen är personlig så ingen annan 
än du och en av forskarna kommer att se den. Alternativt kan ni skriva i Word (open office) eller för 
hand på papper, däremot underlättar det en hel del för oss om ni renskriver det på datorn. 

Vid vilka som helst frågor ring eller maila oss! 

Tack! 

Dino & Daniel. 
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8.2 Bilaga 2 – Mall för dagboken 
Hej,  

Det är bara att skriva ner allt som du använt under dagen som har en internetuppkoppling, det kan 
vara allt från mobiltelefon till surfplatta, playstation eller smart-tv. Det är bara du och jag som ser 
den här filen och du allt som skrivs behandlas konfidentiellt, så skriv så mycket eller så lite du vill. 
Du kan skriva direkt i det här dokumentet eller det som än blir lättast, email, word eller för hand på 
papper! Hör av dig om det skulle vara något, tack! 

 

Exempeldag 04/11 2013 

På morgonen; använder mobiltelefonen för att kolla temperaturen och väderprognos för att... 

Förmiddag: använder datorn för att jobba med hemsidor lokalt och via Internet, läser bloggar 
online och twittrar online eftersom… 

Vid lunch; använder mobiltelefonen för att läsa nyheter och uppdateringar på sociala medier 

Under lunch: läser/skriver inlägg på sociala medier (Facebook, Instagram) för att.. 

Eftermiddag: planerar resan hem via mobilen online, chattar med vänner och gör planer för 
kvällen via onlinechatt 

Under kvällen: spelar spel online via konsol och läser inlägg på sociala medier, innan jag sover 
kollar jag på youtubeklipp via surfplattan för att… 

 

Måndag 18/11 2013 

 

 

Tisdag 19/11 2013 
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