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Resumé 

 

Web 2.0 har blivit ett vanligt förekommande ord ute på Internet och i datorrelaterad press. Men 

vad innebär detta egentligen? Ordet innebär i grund och botten en attitydförändring som har med 

hur Internetanvändare använder Internet och dess applikationer att göra. Det råder dock delade 

meningar om vad, vilka tekniker och applikationer, som kan räknas till Web 2.0.  

I detta arbete reder vi ut begreppet tydligare för att skapa oss en bättre förståelse för ordet och 

dess innebörd. Detta gör vi för att kunna identifiera faktorer som påverkar huruvida användare 

av Internet vill ta till sig de nya applikationer som Web 2.0 för med sig. Detta är även vårt 

huvudsyfte med arbetet. Genom att vi sedan jämför Web 2.0 med ”hur man brukat Internet 

tidigare” kan vi identifiera det som är nytt med Web 2.0. Det nya anser vi vara ett 

samarbetsperspektiv, ett aktivt givande och tagande av information/kunskap/erfarenheter mm. 

Denna nyvunna kunskap har vi sedan använt oss av när vi har sökt efter teori. Dessa teorier har 

resulterat i en egen undersökningsmodell. Med hjälp av teorin och den, utifrån teorin, utformade 

empiriska undersökningen, bestående av semi-strukturerade intervjuer, har vi försökt utreda vårt 

huvudsyfte med arbetet. Resultatet från vår respondentgrupp visar på att det finns ett par viktiga 

faktorer som är grundläggande och viktiga när det gäller acceptans av Web 2.0 applikationer. Vad 

gäller det aktiva deltagandet, som Web 2.0 innebär, ser vi dock en tydlig tendens att våra 

respondenter inte är beredda att ta till sig detta sätt att bruka Internet i dagsläget. Det verkar som 

Web 2.0 applikationerna måste vara riktade mot ett för respondenterna specifikt särintresse för 

att de skall vara intresserade av att aktivt delta. 

 

Nyckelord: Web 2.0, användaracceptans, Internetanvändning, deltagande  
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1. Inledning 
 

Sedan uttrycket Web 2.0 började figurera på Internet och i datarelaterad press i början av 2005, 

har det blivit ett alltmer vedertaget och använt ord. Web 2.0 har blivit lite av ett s.k. ”buzz-word” 

(el. modeord) hos en begränsad användarskara bestående framförallt av branschfolk, utvecklare 

och de vi vill kalla ”datanördar”. Skulle man däremot fråga gemene man vad Web 2.0 är, så skulle 

denne antagligen inte kunna redogöra för betydelsen av detta ord.   

Detta kan tyckas vara lite underligt då Web 2.0, enligt grundaren Tim O’Reilly (2005), i grund och 

botten står för ett nytt sätt att använda Internet. En attitydförändring som berör alla 

Internetanvändare.  

 

Konceptet ”Web 2.0” kom till under en brainstormingsession mellan Tim O'Reilly och 

MediaLive International. Dale Doherty, som tillskrivs epitetet; banbrytare inom webbområdet, 

och Tim O'Reilly menade att webben som sådan var viktigare än någonsin, med nya spännande 

applikationer. De funderade i banor kring huruvida dotcom-kraschen i början av årtusendet 

kunde ses som en sorts vändpunkt för webben, ett behov av att agera och att Web 2.0 skulle 

kunna vara ett svar på detta.  Därefter startades så en konferens som fick namnet ”Web 2.0 

Conference” (O'Reilly 2005).  

Men vad innebär då Web 2.0? Det är ett ganska svårdefinierat begrepp då det råder olika 

uppfattningar om vad Web 2.0 är och vad som ingår i begreppet. Vissa anser att Web 2.0 till 

närmelsevis är synonym till AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), ett 

programmeringsramverk av kombinerad standardiserad webbteknologi (Kap 3.1.6). Genom detta 

ramverk är meningen att man skall kunna utveckla applikationer på Internet som liknar de 

skrivbordsbaserade applikationer som används i hög utsträckning i dag (ex. MS Office). Detta 

innebär att det endast krävs att en vanlig Webbläsare är installerad på klientdatorn för att du skall 

kunna köra olika typer av applikationer (Alexei 2006, Garrett 2005).  

Andra användare av ordet Web 2.0 menar att det har att göra med distribuerad lagring att göra. 

Genom att lagra alla dina filer på servrar eller via moderna fildelningsnätverk som exempelvis 

BitTorrent, så ökas portabiliteten. Internetanvändare kan komma åt sina filer var som helst och är 

inte lika bunden till en och samma dator.   

En tredje förekommande åsikt om vad Web 2.0 egentligen är, har med sättet att bruka Internet 

att göra. Här nämns applikationer som recensioner på Internet, uppslagsverk där informationen 

är uppbyggd av dess användare, bloggar m.fl. (Kap 3). Det är alltså användarna som bygger 

innehållet och delar med sig av deras egna kunskaper, erfarenheter mm. Ovan har vi redovisat för 
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en del av de åsikter som vi funnit angående betydelsen av Web 2.0. Men det finns många fler och 

man skulle kunna skriva ett helt arbete om just detta. Men det som vi redovisat för, är de mest 

frekvent återkommande åsikterna. Ingen av de åsikter vi har redovisat är i sig fel, men dessa kan i 

sig självt inte förklara innebörden av Web 2.0 (O’Reilly 2005). 

 

Som för många nymyntade begrepp, finns det ett kommersiellt intresse bakom Web 2.0. 

Möjligheten för företag att utveckla Web 2.0 applikationer ses nämligen som en konkurrensfördel 

(O’Reilly) och e-handelsföretag som Ebay och Amazon kan nämnas som exempel på företag som 

har börjat anpassa sina applikationer efter Web 2.0. I övrigt inom verksamhetsområdet nämns 

särskilt Google som det framstående Web 2.0 företaget (O’Reilly 2005). De utvecklar mestadels 

av deras applikationer i AJAX idag, så som exempelvis Gmail.com. Nyligen köpte de även upp ett 

företag som heter Writely, vilket är en Ajax-baserad ordbehandlingsapplikation med 

funktionalitet som möjliggör samarbete vad gäller dokument och dylikt via Internet 

(www.writely.com).    

 

1.1 Problemformulering 
 

Web 2.0 är ett nytt och relativt vagt definierat begrepp. Vi ser en potentiell nytta med Web 2.0 

och vad det innebär för det framtida Internetanvändandet. Efter en tidig genomgång av Web 2.0 

kan vi konstatera att det skrivs väldigt mycket om just detta både i datorrelaterad press och på 

Internet. Något som dock inte berörts är varför och hur användare vill ta till sig detta. Det har 

setts som en självklarhet att detta Web 2.0 och allt vad det innebär kommer att vara en del av en 

Internetanvändares vardag i framtiden. Vi tror inte det är riktigt så enkelt att få användare att 

acceptera nya sätt att använda Internet. Vad är det egentligen som gör ett koncept som t.ex. Web 

2.0 framgångsrikt bland dess potentiella användare? Om användare inte ser nyttan med 

konceptet, och inte börjar använda det så tror vi att detta kommer att gå i graven. 
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1.2 Syfte 
 

Huvudsyftet med detta arbete är att identifiera viktiga faktorer som skulle kunna påverka 

huruvida användare av Internet vill ta till sig de nya applikationer som Web 2.0 för med sig. Vi 

vill även undersöka hur användarna ställer sig till de underliggande faktorer som Web 2.0 bygger 

på. För att kunna göra detta måste vi reda ut vad Web 2.0 egentligen är, och vad detta innebär för 

något nytt ur användarsynpunkt. 

 

1.3 Avgränsning 
 

När vi studerar Internetanvändningen syftar vi på hemmaanvändaren och alltså inte verksamhets- 

eller institutionell användning.  

Web 2.0 består av många olika beståndsdelar. Exempelvis så finns det en del som berör tekniken 

och en annan del som berör sättet att nyttja Internet. Vi har beslutat oss för att koncentrera oss 

på den senare för vi tycker att denna är intressantare och mer relevant för vårt syfte. Vi syftar inte 

heller till att förklara några definitiva framgångsfaktorer hos Web 2.0, utan snarare att försöka 

peka på indikationer som vi arbetar oss fram till. 

 

1.4 Målgrupp 
 

Vi riktar oss med denna uppsats i första hand till studenter som studerar inom det 

systemvetenskapliga programmet eller liknande. Vi har dock försökt att hålla uppsatsen så lättläst 

som möjligt. När vi har använt oss av svårbegripliga termer, så som vissa datortermer, har vi till 

bästa förmåga försökt att förklara dessa termer på ett begripligt sätt. Därigenom har vi inte 

begränsat vår publik till studenter i samma situation, även fast vi inser att det antagligen är dessa 

som har störst intresse för innehållet. 
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1 Inledning 

I det inledande kapitlet så introducerar vi det berörda ämnet, Web 2.0, för läsaren. För att sedan 

redovisa för problemområdet som rör detta arbete. I övrigt redovisar vi i detta kapitel för arbetets 

syfte, avgränsningar samt den tilltänkta målgruppen.  

 

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet redogör vi för vår undersökningsmetod. Vi presenterar vår datainsamlingsmetod i 

form av litteraturstudier och empiriinsamling. Vi förklarar vårt deduktiva/induktiva och 

framförallt kvalitativa tillvägagångssätt. Vad gäller empiriinsamling så förklarar vi utformningen 

av våra semi-strukturerade intervjuer och varför vi har valt just detta sätt för att tillgodose oss 

med empiri. Kapitlet avslutas med en diskussion runtomkring reliabilitet/validitet samt källkritik.      

 

Kapitel 3 Web 2.0 

I följande kapitel går vi djupare in på begreppet Web 2.0. Genom en litteraturstudie skapar vi oss 

en uppfattning över vilka applikationer som kan räknas till Web 2.0. Dessa ställs sedan i relation 

till dess konventionella föregångare. Detta följs av en analys av Web 2.0 där vi identifierar vad 

som är nytt med Web 2.0 gentemot hur man historiskt sätt har använt Internet. Kapitlet avslutas 

med en redovisning och motivering över vald teori. 

   

Kapitel 4 Teori 

I detta kapitel redovisar vi för den teori som har valts. Denna teori resulterar i en egenutformad 

preliminär undersökningsmodell. Kapitlet avslutas med att vi med vår undersökningsmodell 

skapar ett underlag för vår empiriska undersökning. 

 

Kapitel 5 Resultat 

I resultatkapitlet så redovisar vi för en sammanfattning av det resultat som vi har tillgodosett oss 

genom semi-strukturerade intervjuer.  
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Kapitel 6 Analys 

I analyskapitlet analyserar vi resultatet från den empiriska undersökningen. Detta görs med hjälp 

av den tidigare utformade undersökningsmodellen. Faktorer som påverkar respondenterna i olika 

grad identifieras samt eventuella samband mellan de olika faktorerna.  

 

Kapitel 7 Slutsats  

I detta kapitel så sammanfattar vi de faktorer som identifierats i analyskapitlet.  

  

Kapitel 8 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi runtomkring uppsatsens resultat och slutsats. Kapitlet avslutas med en 

diskussion rörande självkritik. 
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel kommer vi att behandla vår kvalitativa undersökningsmetod. Denna består av 

både induktiva och deduktiva inslag. Vi kommer även att motivera vårt val av 

undersökningsmetod.  

 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

Begreppet Web 2.0 är i vår värld, som studenter i informatik, ett ständigt återkommande utryck 

då det nämns i många it-relaterade tidskrifter så som exempelvis ComputerSweden och 

DatorMagazin. 

För att överhuvudtaget kunna utröna någonting som är relaterat till Web 2.0 var vi tvungna att 

undersöka och hitta information om vad Web 2.0 egentligen är. Detta gjorde vi genom en 

litteraturstudie som följdes av en analys där vi jämförde Web 2.0 applikationer gentemot 

konventionella Internetapplikationer. Baserat på detta sökte vi efter teorier som kunde förklara 

vårt huvudsyfte. För att kunna få någon kunskap över Internetanvändares acceptans av Web 2.0-

applikationer i synnerhet och vad som påverkar Internetanvändares acceptans för 

Internetapplikationer i allmänhet, tog vi fram en preliminär undersökningsmodell. Denna 

undersökningsmodell består av delar av teorier som vi tycker har relevans i sammanhanget. 

Undersökningsmodellen utgöra grunden när vi utformar vår empiriska undersökning. Genom att 

sedan återknyta det resultat vi fick ifrån den empiriska undersökningen med teorin kunde vi 

identifiera viktiga faktorer som spelar roll vad gäller Internetanvändares acceptans mot det som 

Web 2.0 innebär. 

 

2.2 Litteraturstudie - del 1 
 

För att undersöka om det fanns någon generellt gångbar definition av Web 2.0 så inledde vi våra 

efterforskningar med att söka efter vetenskapliga artiklar rörande Web 2.0 i ELIN, där vi använda 

sökord som Web 2.0. Detta visade sig dock fruktlöst då det inte visade sig finnas någon 

vetenskaplig forskning av Web 2.0 att döma av våra sökningar i ELIN. Därför tog vi Internet till 
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hjälp för vidare efterforskningar. Vi fann då att ett flertal artiklar refererade till en specifik artikel 

skriven av upphovsmannen till Web 2.0, Tim O’Reilly (2005). Vi valde därför att utgå ifrån 

O’Reilly’s (2005) definition av vilka applikationer som kan tänkas innefattas i begreppet Web 2.0. 

För att utifrån dessa typer av applikationer få fram vad som egentligen ”gjorde” dem till Web 2.0-

applikationer så var vi tvungna att jämföra dessa applikationer med konventionella applikationer 

som inte innefattades i Web 2.0. Vi specificerade de applikationer vi ansåg vara Web 2.0, och 

listade deras funktioner och syften. Därefter tittade vi på konventionella applikationer som på 

något sätt kunde jämföras med de Web 2.0-applikationer vi listat. Detta gjorde vi för att kunna se 

vad som skilde det ”gamla” sättet att utföra just den uppgift som applikationerna syftade till att 

utföra emot det nya sättet. Detta var intressant då vi såg att Web 2.0 inte ”bara” syftar till helt nya 

tillämpningar på internet, utan snarare till att ta befintliga tillämpningar inom olika områden och 

ändra på sättet man ser på dessa genom att förändra sättet man använder dessa. Vi kunde genom 

de olika applikationernas sätt att vara, härleda att det fanns ett nyckelord som var konsekvent 

igenom Web 2.0-tillämpningarna. Detta ledord var samarbete. En typ av samarbete som syftar till 

ett aktivt deltagande, ett givande och tagande av information/erfarenheter/kunskaper/stöd eller 

vad det månne vara. 

 

2.3 Litteraturstudie - del 2 
 

Literaturstudien i del 1 gjorde att vi i huvudsak kunde utkristallisera ett specifikt begrepp som vi 

tyckte var nytt, och som utmärkte Web 2.0-applikationer. Vi ville även på något sätt undersöka 

hur användaracceptansen skulle se ut för Web 2.0 och vilka faktorer som kunde spela in när 

användare skulle ta till sig dylika applikationer. 

Vi sökte därför litteratur som relaterade till användaracceptans av olika slag. Vi kompletterade 

denna sökning med det vi funnit från litteraturstudien i del 1. Med andra ord sökte vi 

användaracceptans som var relaterad till ett samarbetsperspektiv. Vi sökte vetenskapliga artiklar 

kring dessa sökord i ELIN, men även en del på Internet. Resultatet blev att vi identifierade två 

teorier som var mycket välrepresenterade i den vetenskapliga forskningen. Dessa var TAM 

(Technology acceptance model) och TPB (Theory of planned behavior), två teorier som vuxit 

fram genom beteendevetenskaplig forskning (Ajzen 1991, Gefen m.fl. 2000, George 2004). De är 

två teorier (modeller) som är väldigt välrepresenterad i vetenskaplig forskning och empiriskt 

testade i olika kontexter. Vi tyckte dock att dessa två teorier inte förklarade vårt 

samarbetsperspektiv tillräckligt. Så därför genomförde vi en brainstorming session angående 
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resultatet vi hade fått från litteraturstudie del 1. Resultatet av denna session var att vi tycktes se 

likheter mellan användningen av 

Web 2.0 applikationer och hur olika virituella “community” fungerar (se teorikapitlet). Så därav 

fick vi ytterligare ett sökord, nämligen “virtual community”. När vi kombinerade “virtual 

community” med “user acceptance” gjorde vi en intressant iaktagelse. Nämligen att det fanns 

vetenskapliga artiklarna som använde sig av TAM och TPB i dessa sammanhang (Bagozzi m.fl. 

2002). Detta fick oss att inse att dessa teorier på något sätt löper in i varande och eventuellt skulle 

kunna kombineras för att beskriva någonting som berörde båda teorierna. Ur litteraturen som 

berörde “virtual community” lånade vi en ihopsättning social processer som ömsesidigt 

påverkade varandra. Dessa processer (SOVC, Sense of virtual community) hjälper till att skapa en 

känsla av samhörighet hos deltagare. Dessa social processer består av för oss intressanta element. 

Delvis den som rör samarbete och delvis den som rör förtroende. Förtroende var en faktor som 

vi innan undersökning genomförts trodde spelade en stor roll huruvida användare var villiga att ta 

till sig Web 2.0. Detta var en faktor som vi rent intuitivt kände skulle spela stor roll för oss själva i 

detta sammanhang. Därför tog vi en preliminär slutsats att detta även påverkade andras avsikt till 

användning. 

 

2.4 Generera undersökningsmodell 
 

För att kunna få ut någonting av modellerna och teorierna vi samlat ihop, och för att kunna 

komma vidare med en undersökning såg vi nyttan med att kombinera de viktiga delarna hos våra 

modeller/teorier till en preliminär undersökningsmodell. Detta gjorde vi genom att kombinera de 

viktiga och relevanta punkterna i de teorier vi valt ut. Detta underlättades genom att vi kunde se 

att de naturligt ”gick in i varandra” på ett antal ställen.  

 

2.5 Deduktion och induktion 
 

Eftersom vi i vårt arbete både arbetar deduktivt och induktivt så anser vi det relevant att ge en 

kortfattad förklaring för dessa begrepp. 

Deduktion innebär att man utgår från en teori, detta kan vara i form av en modell eller ett 

ramverk. Därefter försöker man i princip verifiera eller falsifiera teorin med hjälp av egna 

empiriska observationer/resultat (Bryman 2002). Vanligt är exempelvis att man ställer upp ett par 
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hypoteser kring teorin som man ämnar undersöka. Resultatet kan också leda till att man som 

forskare känner att man vill omformulera teorin, och detta är i sig ett inslag av den induktiva 

teorigenereringen (Byman 2002). 

Motsatsen till deduktion är induktion, en forskningsvariant som lämpar sig i de fall man saknar en 

teori. Genom observationer i form av litteratur, intervjuer eller annan form av datainsamling så 

bygger man ett underlag som sedan kan ligga till grund för en ny teori (Bryman 2002). 

 

2.6 En kombinerad metod 
 

Man kan beskriva vår efterforskning som ett arbete som växer fram genom två faser. Denna 

innefattar både inslag av den induktiva och den deduktiva grenen. Vi kan alltså dela upp arbetet i 

två delar. Den första delen, där angripssättet är induktivt och den andra delen som är deduktiv. 

 

2.6.1 Del 1 - Induktion 
 

Forskningen påbörjades som vi nämnt ovan med att vi försökte skapa oss en bild över vad Web 

2.0 innebar. Web 2.0 visade sig vara ett diffust begrepp, vi kunde inte få något direkt enhetligt 

svar på vad detta innebar. Så vi var tvungna att skapa oss en egen uppfattning utav skriven text 

om ämnet. För att göra detta så identifierade vi ett par applikationer som anses vara Web 2.0 

applikationer. Valet av applikationer valdes utifrån en artikel skriven av den ursprunglige 

initiativtagaren till Web 2.0 (O’Reilly 2005). Därefter så identifierade vi motsvarande 

konventionella applikation för att jämföra och utröna vad som egentligen var nytt med dessa 

Web 2.0 applikationer. Följden av denna efterforskning blev att vi skapade oss en bättre 

förståelse för vad Web 2.0 innebar, och kunde identifiera vad det nya var enligt vår mening.  

Detta blev alltså i sig en egen efterforskning som utgjorde del 1 av vår studie. Resultatet var 

följden av ett induktivt arbete. Vi hade ingen klar definition framför oss, därav samlade vi 

information om ämnet. Som till följd av ett resonerande och tolkande arbetssätt, där vi sökte 

mönster, resulterade i någon form av klarhet som ledde till att vi kunde identifiera det nya med 

Web 2.0. Viktigt att ha i åtanke här är dock att det resultat vi når med en sådan metod naturligtvis 

är egna empiriska generaliseringar (Mersin 1967, refererad; Bryman 2002). Vi har trots allt ägnat 

oss åt att koncentrera våra ansträngningar på en viss empiri som vi ansett vara relevant för vårt 

syfte. 
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2.6.2 Del 2 - Deduktion 
 

Efter att vi hade tillgodosett oss med en bättre förståelse vad Web 2.0 enligt oss innebar. Kunde 

vi som nämnt i kap 2.2, redogöra för det som var nytt med Web 2.0. Ett återkommande ord var 

samarbete. Så för att komma vidare och till helhet reda ut vårt huvudsyfte med detta arbete 

började vi söka efter teori som kunde till viss del förklara fenomenet. Vi hade sedan tidigare 

användaracceptans som nyckelord och resultatet av vårt induktiva arbete hade givit oss samarbete 

som nytt nyckelord. Till följd av efterforskningar (litteraturstudie) med dessa nyckelord som 

utgångspunkt lyckades vi identifiera ett par teorier som var särskilt intressanta för vårt syfte. Vi 

ansåg att ingen teori i sig själv kunde förklara användaracceptans vad gäller Web 2.0. Därför 

kände vi ett behov av att kombinera element från de olika teorierna för att kunna skapa en egen 

undersökningsmodell som vi kunde använda för att utforma frågor till våra intervjuer.  

Detta var alltså ett resultat av ett deduktivt arbete, där vi sökte teori som blev en kombination av 

tre olika teorier. Denna teoridel bestod av en modell som låg till grund för utformningen av 

frågorna för våra intervjuer. Utav teorin och empirin från intervjuerna kunde vi sedan identifiera, 

enligt oss viktiga faktorer som anknyter till arbetets syfte. Därigenom återgick vi till ett induktivt 

arbetssätt i slutfasen av vårt arbete. 

 

2.7 Kvantitativt eller kvalitativt 
 

Den kvantitativa forskningen kan kortfattat förklaras som en inriktning som ofta förknippas med 

deduktion, man prövar alltså teorier. En kvantitativ forskare har ofta positivism och objektivism 

som ontologisk inriktning (Bryman 2002). Detta innebär att man anser att sociala företeelser vi 

använder i vardagen existerar oberoende av aktörerna (Byman 2002). Med andra ord anses att 

man kan förklara verkligheten med naturvetenskapliga modeller och bygga sin empiri på 

kvantifierbar data som kan bedömas med hjälp av siffror. 

Den kvalitativa forskningen i sin tur förknippas ofta med det induktiva synsättet, där man alltså 

vill skapa ny teori (Bryman 2002). En kvalitativ forskare bygger sin ontologiska inriktning på 

konstruktionism (Bryman 2002) vilket enkelt utryckt innebär att man ser att sociala företeelser är 

beroende av dess aktörer. Därav kan man inte förklara ett beteende via en naturvetenskaplig 

modell utan man vill istället tolka det empiriska materialet (intervju, observation mm.). 

 

Vår grundtanke med detta arbete var att vi skulle lyckas hitta någon teori som passade vårt syfte. 

Med hjälp av denna teori skulle vi sedan kunna utforma någon form av enkätundersökningen. 
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Denna skulle generera data som vi sedan kunde mäta och komma med ett par slutsatser. Men 

efter att vi hade inlett arbetet och uppmärksammat att Web 2.0 inte var så lättdefinierat så blev 

det en naturlig övergång till ett mer kvalitativt arbetssätt. Resultatet av litteraturstudie del 1 (kap. 

2.2) (Vad är Web 2.0) kom från ett induktivt arbete till följd av empiriska generaliseringar och 

egna tolkningar. Medan arbetets andra del (finna lämplig teori, utföra undersökningen) bestod av 

ett mer deduktivt arbete.  

Vår teoriundersökning resulterade tillslut i en egen konstruerad modell. Men syftet med modellen 

var inte bara att vi skulle testa och försöka validera den. Den låg till grund för utformningen av 

våra intervjufrågor. Alltså som ett underlag som skulle underlätta för oss att utforma så bra frågor 

som möjligt. Frågor som skulle generera svar där vi skulle kunna utröna genomgående viktiga 

faktorer som påverkar huruvida internetanvändare vill ta till sig Web 2.0 eller inte. Genomgången 

av svaren från våra respondenter blev till ett tolkningsarbete från vår sida, där vi värderade det 

som sagts. Därigenom gick vårt arbete från en ursprungstanke att vara uteslutande kvantitativ till 

att vara övervägande kvalitativ. Vi ser att vi borde få ut mer intressanta resultat av en kvalitativt 

utförd undersökning än om vi istället hade utfört en statistisk kvantifiering av vårt 

problemområde. Detta delvis p.g.a. att vi inte skulle kunna samla ihop tillräckligt mycket 

respondenter till undersökningen, och därigenom inte ha någon säkerställd kvalitet i vår statistik. 

På grund av arbetets begränsade storlek och den tidsbrist vi lider av tror vi att värdering och 

tolkning är att föredra gentemot kvantifiering.   

2.8 Varför intervju 
 

För att undersöka hur verkliga användare tar till sig Web 2.0-applikationer och dess 

underliggande värderingar ville vi göra någon slags undersökning. Detta eftersom undersökningar 

i verkligheten med verkliga användare troligtvis skulle vara en mycket användbar kunskapskälla. 

Vid detta förfarande kan man dessutom sätta undersökningen och undersöknigspersonerna i en 

viss kontext som passar våra undersökningssyften. Eftersom forskning kring vår specifika 

undersökningskontext saknades, och kontextspecifika teorier saknades, kunde vi inte genomföra 

någon enkel enkätundersökning. Vi hade helt enkelt inte tillräckligt mycket teorier och 

undersökningar i ryggen för att kunna genomföra en trovärdig undersökning av detta slag. Vi var 

istället tvungna till att använda en mer kvalitativ efterforskningsmetod för att kunna skapa en ny 

kunskap om detta område. Se kap. 2.7, där vi förklarar hur vi funderat kring kvalitativa- kontra 

kvantitativa forskningsmetoder. 
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2.9 Intervjuunderlag 
 

Vi började med generell information som i de flesta sammanhang kan ha inverkan på de resultat 

man får i undersökningar, såsom ålder och kön. Vi utgick delvis från vår preliminära 

undersökningsmodell när vi lade till frågor angående intervjuoffrets datorvana, hur länge denna 

använt datorer/Internet och vilken typ av uppkoppling som hon/han har. Detta syftade på 

modellen i det hänseendena “Experience” och “Resources”. Resterande frågor inom delen vi 

kallar “Generell Internetanvändning” är öppna frågor som till viss del syftar på olika delar av vår 

preliminära undersökningsmodell. Vi har i dessa frågor använt modellen som bas, men försökt 

hålla frågorna så öppna som möjligt. Detta har vi gjort eftersom vi inte vill styra intervjuoffret till 

att svara på ett visst sätt. Så vi försökte i högsta mån undvika ledande frågor vilket följer de 

rekommendationer av Bryman (2002) vad gäller kvalitativa intervjuer. Vi är inte ute efter att 

verifiera vår modell till vilket pris som helst, utan snarare att se om det finns någon relevans i den 

eftersom vi letar efter de faktorer som verkligen spelar någon roll i acceptansen av Web 2 

applikationer. Dessa öppna frågor kan leda till svar som antingen pekar på sambanden som vi har 

i vår preliminära modell, visa på nya förhållanden som vi ännu inte upptäckt, eller till och med 

förkasta vissa samband. 

Detta följs av ett avsnitt där vi avhandlar två olika exempel på Web 2.0-applikationer som är 

lösligt baserade på existerade Web 2.0-applikationer. Vi har valt en ”tagging” applikation där 

Internetanvändare delar med sig av sina digitalkamerabilder och en wiki-applikation som är 

baserat på tanken om Wikipedia (se Kap 3.1.1). Vi valde just dessa applikationer för att vi ser dem 

som typiska Web 2.0-applikationer som väl representerar de underliggande värderingarna och 

tankarna generellt hos Web 2.0. Vi sätter således våra respondenter i en specifik Web 2.0-kontext. 

Detta gör vi delvis för att konkretisera användandet av en typisk Web 2.0-applikation. Vi vill 

genom detta se lite mer konkret hur användare relaterar till acceptans i en specifik Web 2.0-

kontext.  

 

Resultatet av detta blev en intervjuguide där vi hade försökt att strukturera ett eventuellt upplägg 

av intervjun. Vi försökte i så hög mån som möjligt utforma intervjun så att den blev så flexibel 

som möjligt. I och med detta kunde vi under intervjun ändra upplägget om intervjun gick i en 

viss riktning (Bryman 2002, s. 305). Eftersom vi var intresserade av att få en bra spridning på våra 

respondenter vad gäller ålder och datorvana så utformade vi frågorna så lättbegripligt som möjligt 

så även personer som inte hade så hög datorvana skulle förstå vad vi menade (Bryman 2002). 

Under intervjun så kunde det hända att vi försökte tolka det som sades som kunde leda till 
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följdfrågor huruvida vi hade tolkat som sagts på rätt sätt (Kavle 1996, refererad; Bryman 2002). 

Intervjun blev således semi-strukturerad med utredande och öppet ställda frågor där våra 

respondenter fick gott om tid på att fundera och svara. När man utför en sådan här typ av 

intervjuer gäller det att man har tålamod och ger respondenterna tid (Kavle 1996, refererad; 

Bryman 2002). Innan vi inledde vår intervjuomgång så genomförde vi pilotintervjuer i två 

omgångar. Detta gjorde vi för att vi skulle kunna se så att frågorna gav så utförliga och givande 

svar som möjligt. (För den slutgiltiga intervjuguiden i sin helhet, se Bilaga 1) 

 

2.10 Val av respondenter 
 

Eftersom vi i denna uppsats valt att belysa Web 2.0-acceptansen utifrån en hemanvändares 

ståndpunkt innebär detta att vi ville genomföra intervjuer som i någon mån belyste detta på ett 

brett genomsnitt av hemanvändare. Eftersom antalet hemanvändare på Internet generellt är flera 

miljoner, om inte miljarder, inser vi att generaliseringar utifrån våra intervjuer blir svåra att göra. 

Dock ser vi fortfarande nyttan med att välja intervjuoffer brett från hemanvändarnas skara, då det 

var detta vi ville undersöka. Hade vi istället valt att rikta in oss på en viss yrkesgrupp, åldersgrupp, 

o.s.v. så tror vi inte att det hade varit lika intressant för vår frågeställning. Detta även då vi inser 

att vi inte, med tanke på tiden vi hade till vårt förfogande, hade tid att genomföra tillräckligt 

många intervjuer för att kunna på ett brett sett generalisera över intervjuresultaten.  

Vi har valt att intervjua personer i vår närhet, såsom vänner och familj. Enligt Bryman (2002) så 

eftersträvar en kvalitativ forskare att skapa en nära relation till dem som studeras för att kunna 

uppfatta världen på samma sätt som de gör. Detta tror vi att vi uppnår med människor i vår 

närhet. Slutligen är det värt att nämna att vi inte diskuterat uppsatsen med våra respondenter, 

varken syftet eller utformningen av den innan intervjutillfället, eftersom vi inte ville påverka våra 

intervjuoffer att svara eller att tycka på ett visst sätt. 

 

2.11 Genomförande av Intervju 
 

Intervjuerna bestod av semi-strukturerade intervjuer. För att till fullo kunna koncentrera oss på 

respondentens svar så spelade vi in de intervjuer vi genomförde. En variant som förespråkas av 

Bryman (2002) och som gör att man tar bort behovet av att föra anteckningar. Inspelade 

intervjuer för med sig en del andra fördelar också, den underlättar för en noggrann analys för vad 
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människor har sagt, hjälper till att förbättra vårt minne och möjliggör för sekundäranalys 

(Heritage 1984, refererad; Bryman 2002).  

Intervjuerna har för att tidseffektiviseras genomförts av en enskild intervjuperson. Vi har således 

delat in intervjuerna så att vi genomförde intervju med ungefär lika många respondenter var. 

Intervjuerna var delvis i form av telefonintervjuer men även så kallade “Face-to-Face” intervjuer 

förekom. Valet mellan telefon och “face-to-face” gjordes inte p.g.a. någon särskild strategi utan 

användes snarare för tillgänglighetens skull. Med hjälp av modern teknologi kunde vi även spela 

in våra telefonintervjuer. Innan intervjuerna genomfördes informerade vi våra respondenter kort 

om vad vi skulle använda materialet till och bad dem om lov att spela in intervjun. Detta visade 

sig inte vara något problem då alla tillfrågade gav oss deras tillstånd. Resultatet av vår 

empiriinsamling blev tillslut 10 intervjuer som varierade mellan 25 - 45 minuter i längd, 3st av 

dessa var “face-to-face” intervjuer medan de resterande 7st var telefonintervjuer. 

 

2.12 Transkribering av intervju 
 

Nackdelen med inspelade intervjuer är att de genererar väldigt mycket material att hålla reda på 

(Bryman 2002). Detta kan ju naturligtvis också ses som något positivt då man som forskare 

tillgodoser sig med ett massivt material att analysera.  

Vad gäller transkribering av intervjuerna så valde vi att transkribera ordagrant. Detta gjordes 

p.g.a. att vi ville försäkra oss om att båda transkriberade på samma sätt, och då föreföll ordagrann 

transkribering som ett bra val.  

Vi har dock valt att inte koncentrera oss på att skriva upp omständigheter som gäller intervjun. 

Med detta menar vi pauser, tonlägen och dylikt. Slutligen delades transkriberingsarbetet upp så att 

var man transkriberade sina egna intervjuer. Efter transkriberingen skickades ett exemplar till 

gällande respondent så att han/hon hade möjlighet att kommentera om något inte var korrekt i 

transkriptionsmaterialet. Efter denna procedur hade vi införskaffat empiriskt material för vår 

analys.     
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2.13 Genomförande av intervjuanalys 
 

I och med att vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer så har vi byggt intervjun runt ett 

antal huvudfrågor. Dessa är som vi tidigare nämnt utformade efter vår modell samt litteraturen 

från teoriavsnittet. Frågorna är dock väldigt öppet ställda för att inte leda respondenten på ett 

specifikt spår. För att kunna se några generella uppfattningar eller svar så har vi i vårt 

resultatkapitel ställt upp våra frågor och redogjort för om vi kan se några generella drag. Vi har 

även redovisat de uppgifter som skiljer sig från mängden. På detta sätt försökte vi få en indikation 

om vilka faktorer som är viktiga vid användaracceptans av Web 2. 

Det resultat som vi har redovisat i resultatkapitlet (kap. 5) har vi sedan analyserat i det 

efterföljande analyskapitlet (kap. 6). Analysen är i huvudsak baserad på de faktorer som ingår i vår 

undersökningsmodell. Dock har vi inte slaviskt utgått från bara de faktorer som finns med i 

ursprungsmodellen, utan har vi sett nya faktorer så har vi redogjort för dessa med.  

Analysförfarandet gick till på följande sätt: Vi båda läste igenom intervjumaterialet. Därefter 

identifierade vi de viktiga punkter som respondenterna påpekade för varje fråga. Detta ledde till 

att vi kunde jämföra hur olika respondenter svarat. Vi använde därefter modellen för att passa in 

respondenternas svar i olika faktorer och relationer mellan faktorerna.  

 

2.14 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet används som ett forskningskriterium när man bedömer 

samhällsvetenskaplig forskning. Med validitet vill man se huruvida studien verkligen mäter det 

som avsågs mätas medan reliabilitet har med hur väl studien är replikerbar eller inte att göra 

(Bryman 2002). Replikering innebär i korta drag till vilken grad det är möjligt att genomföra en 

likadan studie och även uppnå ett liknande resultat.  

Vad gäller validitet kan man skilja mellan yttre och inre validitet där yttre validitet innebär till 

vilken grad forskningsresultatet är användbar för andra situationer utanför detta 

forskningsexempel. Inre validitet däremot, innebär hur väl teorin och empirin är kopplade till 

varandra (Bryman 2002).  

Vi anser att vår intervju, och vår teori är av oss anpassad för den forskningsdel vi vill undersöka. 

Eftersom vi utformade vår metod och vår modell efter just vårt problem, så tror vi inte att detta 

blir gångbart i andra situationer än vår egen utan att modifiera modellen. Däremot anser vi att vår 

 15 



Användaracceptans för Web 2.0                                Möller & Paulsson 

undersökning inte blir så svår att replikera, då vi har dokumenterat och redovisat hur vi har gått 

till väga i varje steg. 

Vi är dock långt ifrån säkra på att man kommer att uppnå samma resultat som vi har uppnått i 

vår undersökning om man gör om den i ett annat sammanhang. 

Genom att vi har utformat vår undersökning med vår teori som utgångspunkt och sedan i 

analyskapitlet (kap 6) kopplar svaren från våra respondenter till vår teori, så skapar vi en inre 

validitet. 

2.15 Källkritik 
 
För att skaffa oss en uppfattning om begreppet Web 2.0 så har vi i första steg letat efter 

vetenskaplig forskning på området i universitetets sökmotor för vetenskapliga skrifter (ELIN). På 

grund av brist på vetenskaplig forskning så har vi i stället nyttjat Internetbaserade källor och 

datorrelaterad press. I båda fallen har vi letat efter antingen en frekvent återkommande och 

accepterad definition eller, om möjligt, försökt finna en väl refererad artikel/text som flera olika 

författare har ett stort förtroende för. Genom att använda oss av detta tillvägagångssätt så har vi 

undvikt att förlita oss på skriven text med endast personliga värderingar om ämnet.  

 

För att sedan finna teorier för vårt område så har vi uteslutande använt oss av universitetets 

sökmotor, Elin, för att finna forskningsmaterial med hög kvalitet.  

Men att tillägga är att vid all forskning där litteratur väljs ut, sammanställs och analyseras påverkas 

resultaten av forskarens egna uppfattningar (Bryman 2002). Men det finns en skillnad mellan 

insamlingen av material till Web 2.0 mot insamlingen av material till teorin. Det är den att när vi 

har samlat in material för Web 2.0 så har vi redan innan sökningen haft en uppfattning om vad 

Web 2.0 innebär och vet därmed på ett ungefär vad vi letar efter. Men när det gäller teorin så har 

vi inte haft några förutfattade meningar om vilka teorier vi kommer att finna.  
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3. Web 2.0 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla skillnaden mellan det “konventionella” Internet, med 

vilket vi menar det Internet som vi historiskt har använt oss av, och Web 2.0.   

Vi kommer också att försöka tydliggöra skillnaden mellan konventionella Internet-

applikationer och Web 2.0-applikationer. Avsnittet avslutas med en analys där vi framlägger 

det som kan anses vara “nytt” med Web 2.0 och dess applikationer. 

 

3.1 Web 2.0-applikationer och dess användningsområden 
 

Eftersom vi inte lyckades hitta någon vetenskaplig forskning på Web 2.0 området så var vi 

tvungna att ta till Internetbaserade källor samt datorrelaterad press. Som resultat av våra 

efterforskningar kunde vi identifiera speciellt en artikel som ofta blev refererad till, nämligen en 

artikel av upphovsmannen till Web 2.0, Tim O’Reilly (2005). Denna artikel tar upp Web 2.0 som 

definition och exemplifierar Web 2.0-applikationer gentemot deras konventionella föregångare. 

Artikelns trovärdighet ansåg vi vara hög då referenser till O’Reilly var frekvent återkommande i 

det material vi hade läst om Web 2.0, däribland Lotsson (2006).  

 

Utifrån denna artikel har vi valt ett par applikationer som vi själva anser särskilt signifikanta och 

där det finns en tydlig konventionell motsvarighet. För att utifrån dessa typer av applikationer få 

fram vad som egentligen ”gör” dem till Web 2.0-applikationer så är vi tvungna att jämföra dessa 

applikationer med konventionella applikationer som inte innefattas i Web 2.0. Vi specificerar de 

applikationer vi anser vara Web 2.0 senare i detta kapitel (kap 3.1.1), och listar deras funktioner 

och syften. Därefter tittar vi på konventionella applikationer som på något sätt kan jämföras med 

de Web 2.0-applikationer vi kommer lista. Detta gör vi för att kunna se vad som skiljer det 

”gamla” sättet att utföra just den uppgift som applikationerna syftade till att utföra emot det nya 

sättet.  
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3.1.1 Wiki 
 

Wiki är i grunden en vanlig Internetsida, skillnaden är att på en hemsida som är en wiki ska varje 

besökare/användare kunna lägga till, ta bort och ändra på innehållet sidan/sidorna har.  

Ordet Wiki kommer från ”Wiki wiki”, som är Hawaiianska, och betyder ungefär kvickt eller snabbt 

(Wikipedia 2006). Wiki är också en akronym för ”what I Know Is”, vilket beskriver 

kunskapssamarbetet och utbytet av wiki. Den första wikin skapades 1994 och lades upp på 

Internet 1995. Alltså är Wiki en äldre tanke än vad man först kan tro.  

Wikin skapades hos ”design pattern”-communityt som ett sätt att skriva och diskutera design 

patterns. Det är dock främst på senare år som Wiki har blivit riktigt populärt.  

Det skall dock sägas att Wikis använts mest till kunskapsbaser (knowledge bases), men även 

kommit att användas inom Intranät och som ”collaborative software”, samarbetsbaserad 

mjukvara. Det finns många exempel på Wiki-sidor på Internet idag och den kanske mest kända 

tillämpningen som kan kallas för wiki är Wikipedia. Wikipedia är ett uppslagsverk på Internet som 

byggs av dem som besöker sidan. 

Söker man efter någonting på Wikipedia som inte än existerar på sidan blir man föreslagen att 

skriva om ämnet, likväl kan man ändra och redigera sidor som redan finns för att berika redan 

befintlig kunskap (Wikipedia 2006). 

Det stora utropstecknet gällande Wiki är den stora öppenheten i sättet användarna blir en ”del” 

av sidan.  

 

Vad gäller jämförelse Web 1.0 – Web 2.0, har Web 2.0 initiativtagare O’Reilly (2005) ställt 

traditionella Internetbaserade uppslagsverk mot en applikation som han anser vara Web 2.0, 

nämligen Wikipedia. Exempel på ett konventionellt Internetbaserat uppslagsverk är 

www.encyclopedia.com. Skillnaderna är ganska stora även om syftet med båda tjänsterna är i 

grunden det samma. Söker man på www.encyclopedia.com på något som inte finns i deras 

databas möts man direkt av ett meddelande som berättar just detta. Om man genomför samma 

förfarande med Wikipedia kan man eventuellt göra ett eget kunskapsbidrag direkt. 

Detta är mycket positivt med Wikipedia, öppenheten och samarbetet är slående jämfört mot 

konventionella uppslagsverk på Internet. 

Men den här typen av tjänster bygger på ett förtroende, att man i grund och botten litar på att 

människor gör korrekta inlägg. Wikis har under hela sin existens brottats med vandalismproblem 

(Wikipedia 2006). Man har dock ”korrekturläsare” så kallade moderatorer, som tar bort eventuellt 

skräp. 
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I övrigt när det gäller Wiki så skiljer O’Reilly (2005) mellan CMS (Content management systems) 

och Wiki. CMS är system som hjälper till med smidig publicering av ett begränsat antal 

auktoriserade personer, medan wiki handlar om att alla användare bygger upp informationen på 

sidan. Wiki innebär alltså med andra ord ett aktivt deltagande.   

 

3.1.2 Fildelning  
 

Torrents som tillämpning är i grunden ett smidigt och distribuerat sätt att dela filer mellan olika 

datorer genom P2P (Peer-to-Peer) teknik. Enkelt förklarat möjliggörs denna sorts fildelning enligt 

följande; Användaren laddar ner en s.k. .torrent-fil från någon hemsida som tillhandahåller denna. 

Denna fil innehåller information till den tracker som håller reda på de ip-adresser som har 

fragment av den fil man vill ladda ner. Detta nyttjar användarens bittorrent-klient på det sättet att 

den kan ladda ner olika fragment av samma fil från olika datorer i olika delar av världen som har 

hela filen man vill ha, alternativt delar av den. Detta innebär att man samtidigt som man laddar 

ner, även laddar upp de fragment man redan laddat ner till andra användare som saknar just dessa 

fragment. Detta sätt att fildela kringgår många lagar eftersom den server som tillhandahåller 

torrent-filen bara tillhandahåller information om en tracker, och trackern i sin tur innehåller inte 

heller den filen, som eventuellt är t.ex. upphovsrättsskyddad, utan den tillhandahåller bara de ip-

adresser som har hela filen eller fragment av densamma. För att Bittorrent skall fungera på det 

sätt det är tänkt är det av största vikt att användare som laddat ner fil/filer fortsättar att seeda 

dessa, d.v.s. att fortsätta ladda upp till andra användare efter att filen är helt nedladdad (Carmack 

2006). 

Fildelning har funnits sedan Internets barndom. Tidiga exempel som kan nämnas är BBS:er, som 

visserligen inte gick över det vi kallar Internet. Där ringde användare upp en s.k. BBS med sitt 

modem. Där kunde man kommunicera med andra användare och ladda upp/ner filer till BBS:en, 

vilket var en värddator som var kopplad med modem till det telefonnummer man ringt. 

FTP-servrar har länge funnits. Där kopplar användare upp sig mot en FTP-server via Internet 

med hjälp av FTP-protokollet (File Transfer Protocol), och får därigenom tillgång till 

uppladdning och nedladdning av filer till och från denna server. 

Vidare kan Napster nämnas, som var ett tidigt fildelningsprogram för att dela MP3-filer. Detta 

var på ett sätt också ett distribuerat sätt att dela filer. Man kopplade upp sig mot Napster-servrar 

som registrerade vad man valt att dela med sig från sin dator. Väl inloggad på Napster kunde man 

sedan söka efter filer som andra Napster-användare delade med sig av med hjälp av Napster-

servrarna. 
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Efter Napster har en mängd fildelningsprogram uppkommit som fungerat på samma sätt, men 

där man har haft möjligheten att dela vilka filer man velat, till exempel BearShare, Kazaa, Dc m.fl.  

Det traditionella sättet att lagra filer på Internet har alltså varit att lagra filerna på olika servrar. 

Enligt O’Reilly är ovan nämnda applikationer så som Napster, Torrent m.fl. ett tydligt steg mot 

Web 2.0. Genom att användare delar med sig och tillåter lagring av fragment av filer på deras 

datorer kan man minska behoven av dyra servrar genom att filer istället distribueras. Detta leder 

till att Internet används på ett effektivare sätt och där mottot är, ju mer man delar med sig desto 

högre genomslagskraft kommer detta att ha (O’Reilly 2005).  

 

3.1.3 Taggad sökning 
 

Att ”tagga” är i princip som att sätta nyckelord på en hemsida, bild, mm.   

Flera användare kan sätta olika taggar på t.ex. samma Internetsida. Sidor med liknande taggar kan 

sedan sammanföras för att göra sökningar på olika sidor relevanta. 

Detta kan kallas en sorts ”kategorisering” av webben (Wikipedia 2006). 

Taggningsbegreppet kan jämföras med Wiki på det sättet att det är ett samarbete mellan 

människor på Internet, samt en kunskapsdelning, eftersom det är användarna i detta fall som 

”klassificerar” webbsidor, och inte (bara) upphovsmakaren till den specifika sidan, eller 

sökmotorn. Genom att man på detta sätt tar hjälp av den mänskliga faktorn kan man skapa en 

betydligt smartare sökmotor som bygger på mänsklig intelligens snarare än indexerade ord (vilket 

traditionella sökmotorer gör) (O’Reilly 2005). 

 

3.1.4 Mashup 
 

Mashup beskriver en webbsida där man har kombinerat innehåll från flera källor till en integrerad 

Internettjänst. Detta, enligt många, exemplifierar vad Web 2.0 handlar om i grunden. 

Mashups konstrueras ofta genom API:er från de tjänster man skall använda och kräver därför 

inte någon egentlig specialkompetens då dessa tjänster är gjorda för att användas på detta sätt. 

API (Application Programming Interface) är i korta ordalag ett ”lager” som gör att olika 

datorprogram kan prata med varandra. Med hjälp av API:er så tillåter företag, som exempelvis 

Google, utvecklare att använda deras programbas för att tillverka egna applikationer utan att för 

den sakens skull känna till Googles källkod (Wikipedia 2006).  
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Idag används Mashups på många webbsidor. Exempel som kan nämnas är YouTube, som är en 

videotjänst, vilken möjliggör videovisning på en annan hemsida än just YouTube. Ett annat 

exempel är Google Earth, som kan användas på hemsidor för att exempelvis visa var ett visst 

evenemang skall hållas. Just nu får inte Mashups användas i kommersiella syften, vilket innebär 

att syftet med dessa måste vara icke-vinstdrivande (Wikipedia 2006). 

Historiskt kommer detta uttryck (Mashup) från musiken, där det användes då en DJ tog 

sångspåret från en låt och kombinerade denna med en annan låt. 

Vi illustrerar skillnaden mellan konventionella applikationer och mashup med ett exempel: Säg att 

du vill veta var du kan köpa biljetter till en konsert och du vill veta hur du skall navigera dig till 

biljettförsäljningsplatsen. Historiskt sätt har du varit tvungen att gå till bokningstjänstens hemsida 

för att kolla upp adressen, därefter har du varit tvungen att navigera dig vidare till en karttjänst 

som exempelvis eniro.se. Genom mashup-konceptet kan man kombinera dessa två tjänster och 

därmed göra mer användarvänliga och användbara tjänster. 

 

3.1.5 Blogg 
 

I och med att Internet öppnades för hela världen och de kommersiella krafterna 1991, och att de 

första webbläsarna släpptes för kommersiellt bruk samma år (Braa m.fl. 2000), fick Internet med 

ledorden World Wide Web ordentlig fart vad gäller användarantal och antal Internetsidor. Mot 

mitten av 90-talet började persondatorn med det tillhörande modemet bli vanlig i var mans hem. 

Under denna period började det dyka upp en uppsjö av personliga hemsidor, många ville testa på 

den nya tekniken och resultatet blev ofta en enkel presentation av personen och hans familj. Men 

den befintliga teknologin gjorde hemsidorna statiska och svåra att uppdatera, därav tröttnade den 

stora massan av hemsideskapare ganska fort. Språket som användes för att skapa sidorna var 

HTML, ett språk som även idag används i hög utsträckning fast ofta i kombination med andra 

tekniker för att göra Webben mer dynamisk. Denna statiska Web med HTML som grundspråk är 

en byggsten i det O’Reilly (2005) retroaktivt har givit samlingsnamnet Web 1.0. I och med nya 

tekniker och teknologi som har gjort Webben mer dynamisk och enkel att hantera, så har även 

engagemanget hos användare återvänt med skillnaden att 1995 skapade man personliga hemsidor, 

medan 2005 så bloggar man istället (O’Reilly 2005). 

Vad är då en blog? En blogg består huvudsakligen av fyra delar (Nilsson & Nymark 2006). (1) 

Den innehåller länkar och man kan länka till varje enskilt inlägg via så kallade “permalink”, 

länkning används ofta för att understödja sina argument. (2) En blogg har en så kallad 

“trackback” funktion vilket gör det möjligt att se vilka som i sin tur länkar till ens personliga 
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inlägg på bloggen. (3) Bloggen främjar kommunikation genom att användare har möjlighet att 

kommentera inlägg på bloggen och alla får ta del av kommentarerna. (4) En blogg kan ofta ses 

som en webbaserad dagbok där inlägg är ordnat efter datum med nyaste inlägget överst. Tanken 

är att man aldrig tar bort inlägg gjorda på en blogg utan dessa arkiveras och kan när som helst 

genomsökas. Detta innebär att man kan följa personers åsikter och se hur de ändras med tiden. 

O’Reilly (2005) anser att bloggen är del av trenden Web 2.0 med ledorden samarbete och 

öppenhet. Bloggen används i allra högsta grad till samarbete, att man öppet tar del av och delar 

med sig av kunskap och åsikter för att skapa en större förståelse för allt från politik till tips om 

var man kan hitta relevant information som man eftersöker. Detta leder i sin tur till att man 

åstadkommer en smartare Web med mer mänsklig interaktion. Detta kan också komma att spela 

en viktig roll för kunskapsspridning inom ett företag vilket man kan avläsa av nedanstående citat.      

 
“Perhaps, as some writers are saying, blogs are a new source of business intelligence, 

capturing the knowledge of key personnel for the benefit of all members of a company” 

(Herbet 2002) 

 

En blogg kan alltså liknas vid en så kallad social mjukvara, där användare delar med sig och 

samarbetar på Internt för att skapa en form av sammanförd intelligens, det är detta som många 

anser vara kännetecknet för Web 2.0 (McFredries 2006). Blogg bygger på deltagande inte 

publicering (O’Reilly 2005).   

 

3.1.6 Applikationer på Internet  
 

Statiska HTML sidor anses vara signifikant för Web 1.0 medan RIA (Rich Internet Application) 

anses vara Web 2.0 (O’Reilly 2005). Web 2.0 är som vi tidigare nämnt ett ganska svårdefinierat 

begrepp. Efter våra efterforskningar på Internet kan vi konstatera att det är många som anser 

eller tror att Web 2.0 till närmelsevis är synonym med AJAX (Asynchronous JavaScript And 

XML). Detta antagande är felaktigt enligt O’Reillys (2005) definition av Web 2.0, det handlar 

trots allt inte om en ny teknik utan snarare om en ny attityd och ett nytt sätt att bruka Internet.  

En viktig komponent vad gäller Web 2.0 är applikationer på Internet, något som O’Reilly (2005) 

kallar för “Rich User Experiences”, att man frångår statiska och svårmanipulerade HTML sidor 

till något som mer liknar vanliga datorapplikationer, för att användare skall kunna erhålla en mer 

sofistikerad användarupplevelse. Tekniker för att bygga sådana applikationer är i sig ingen nyhet, 

Macromedia (nu Adobe) med sitt flash-tillägg för webbläsare är ett exempel. Tekniken har i flera 
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år använts för att leverera en mer mediarik upplevelse och har framförallt använts inom reklam- 

och mediebranschen. Andra liknande alternativ är Sun Java applets, XUL, XAML (Microsofts 

motsvarighet till AJAX) och SVG (Alexei 2005). Fast av dessa tekniker så är det framförallt 

AJAX som förknippas med begreppet Web 2.0 (O’Reilly 2005). Anledningen är att AJAX består 

av redan befintlig teknik som kombineras ihop för att skapa applikationer som liknar vanliga 

applikationer och begreppet eller tillvägagångssättet är nytt då det myntades först 2005 av Jesse 

James Garrett (2005). Om man hårdrar AJAX så kan man konstatera att det består av flera olika 

befintliga tekniker, dessa är (Alexei 2006): (1) XHTML & CSS för presentation, (2) XML & 

XSLT för manipulation och utbyte av data, (3) asynkron mottagning av data via 

XMLHttpRequest och (4) JavaScript för att knyta ihop alltihop. Fördelen gentemot den klassiska 

Webbapplikationen är den så kallade AJAX-motorn som är skriven i JavaScript. Istället för att 

ladda en webbsida i början av en session så laddar webbläsaren AJAX-motorn. Denna motor har 

till uppgift att rendera användargränssnittet och hantera kommunikationen med servern. AJAX-

motorn gör det möjligt för användaren att interagera med applikationen asynkront, oberoende av 

kommunikationen med servern (Garrett 2005). Detta innebär att man undviker det som 

förknippas med den klassiska Webbapplikationen, nämligen fullständig omladdning av sidor.  

AJAX skiljer sig från andra liknande tekniker vad gäller öppenheten, det är (1) 

plattformsoberoende (de flesta webbläsarna kan idag hantera de tekniker som utnyttjas), (2) 

AJAX tillhör inte något enskilt företag, (3) utvecklare behöver inte lära sig någon ny teknik 

(Alexei 2005). Google anses vara en stor aktör vad gäller Web 2.0 och har redan idag flera 

applikationer färdiga som utnyttjar AJAX. Exempel på detta är Google Maps, Google Suggest 

(Garrett 2005), Gmail och Google Talk. Google står också för öppenhet och ser gärna att man 

använder deras AJAX utvecklade tjänster i egna applikationer, så kallade mash-up (Kap 3.1.4). 

Exempel på befintligt system som nyttjar detta är housingmaps.com, som kombinerar ihop 

Google Maps med Craigslist lägenhetsuthyrning för att skapa ett interaktivt lägenhetssökverktyg 

(O’Reilly 2005). 

Exempel på andra Web 2.0 applikationer som börjat dyka upp på Internet är Office applikationer 

och CRM lösningar (O’Reilly 2005). Ett bra exempel på detta är Writely.com som nyligen blev 

uppköpta av Google. Det är en Internetbaserad ordbehandlare som bygger på 4 punkter som kan 

relateras till Web 2.0. (1) Man kan dela med sig av dokument och avgöra vilka som kan få tillgång 

till dokumenten och även samarbeta med dokument i realtid, (2) Man kommer åt applikationen 

överallt, det enda som behövs är en webbläsare, (3) Man lagrar sina filer säkert online på servern, 

(4) Användargränssnittet liknar motsvarande skrivbordsapplikation (www.writely.com 2006). 
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3.1.7 Recension  
 

Recensioner är egentligen inget nytt, företag som Ebay, Amazon och databasen IMDB har länge 

använt sig av denna funktion. Vad gäller Amazon så låter de användare att göra recensioner av 

produkter så som böcker, musik, kläder mm. Dessa recensioner kan sedan vilken användare som 

helst se och med hjälp av dem skapa sig en bättre förståelse över huruvida produkten passar eller 

inte.  

Ebay har sedan en längre tid tillbaka haft en motsvarande funktion där användare kan ge sin 

utvärdering av försäljaren, produkten och leveransen, detta för att andra användare skall kunna 

känna sig trygga och skapa tillit till försäljaren. Dessa e-handelsföretag har alltså en gemensam 

nämnare, samarbete. Genom samarbetet mellan kunder skapas en tryggare och mer kvalitativ 

handelsmiljö vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler kunder börjar använda tjänsten vilket 

naturligtvis leder till ökade intäkter för företagen som tillhandahåller tjänsterna.    

 

3.1.8 Tips baserat på val/köp 
 

Tips baserat på val och köp, är en funktion som också räknas till Web 2.0 (O’Reilly 2005). 

Meningen är att man bygger upp statistik och beteendemönster hos användare. Amazon och 

Apples online musikaffär, Itunes, är exempel på Internetbaserade e-handelsföretag som nyttjar 

detta (www.apple.se 2006, www.amazon.com 2006). Genom att hålla reda på vad användaren 

lyssnar på och vilken musik användaren köper kan tjänsten ge råd eller tipsa om annan musik 

som han/hon skulle kunna tycka om. Så genom att utnyttja användarna mer aktivt kan dessa e-

handelsföretag skapa en rikare och mer inspirerande e-handel för dess användare.    

 

3.2 Diskussion kring Web 2.0-applikationer 
 

Vi kommer här att analysera de olika specifika Web 2.0-applikationerna för att kunna utröna vad 

som egentligen är nytt med dem. 

 

Wiki 

 

Wiki går ut på att användare gemensamt skall bygga upp hemsidor och dess innehåll. Detta 

handlar naturligtvis mycket om skapandet och utbytet information. Liknande konventionell 
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applikation har varit CMS, så kallade “Content Management Systems”. Organisationer har använt 

sig av sådana för att kunna underhålla hemsidor. Dessa administreras av endast ett fåtal 

administratörer. Så man kan tydligt se en skillnad här. Tekniken har som vi nämnt (kap 3.1.1) 

använts framgångsrikt för att skapa en kunskapsbas. Denna typ av applikation tar steget längre än 

ren informationspublicering då den har som primärsyfte att skapa och utbyta kunskap. 

 

Fildelning 

 

Fildelning och då särskilt tekniken som heter torrent möjliggör fildelning via Internet (se 

kap.3.1.2). Det som är särskilt intressant med tekniken Torrent mot exempelvis andra “peer-to-

peer” tekniker är att det har skapats en typ av Community runt kring fildelningen. Ett bra 

exempel på detta är www.thepiratebay.org. Där har användare möjlighet att diskutera kring filer 

med varandra och ge recensioner/betygsätta olika filer. I och med detta kan vi identifiera två 

typer av samarbete, dels att man delar med sig av filer och dels att man har möjligheten att 

interagera med varandra angående filerna. 

 

Blogg  

 

Blogg ser vi som en viktig del av konceptet Web 2.0. Tekniker har gjort det möjligt för var man 

att börja “blogga” och det har snabbt vuxit sig populärt. Med denna typ av applikation har 

användare möjlighet att utbyta erfarenheter/kunskaper. Ett exempel på en svensk motsvarighet 

till blogg är Macfeber.se. Detta är en entuiastsida för macanvändare där deltagare har möjlighet 

att dela med sig och tipsa om intressanta sidor relaterat till deras intresse. 

 

Att märka sidor 

 

Att märka sidor eller att “tagga”, som de ofta kallas, går ut på att användare hjälps åt att få mer 

relevans av sitt informationssökande på Internet. Traditionella sökmotorer så som Google skryter 

med hur många indexerade sidor de har, men hur hittar man egentligen rätt i denna djungel av 

information? Meningen är att man skall använda sig av den mänskliga faktorn. Med människan 

som hjälp har man möjlighet att få större relevans i sökningar då han eller hon kan värdera 

sökresultat. Detta är en stor kontrast vad gäller traditionella sökmaskiner som strikt söker efter i 

förhand indexerade ord.     
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3.2.1 En ny dimension inom Internetanvändningen 

 
Vi tycker att man vid jämförelsen av de olika tillämpningarna kan se att det finns en faktor som 

förändrar sättet att använda och se på Internet. Denna faktor identifierar vi som samarbete. 

Självklart har samarbete förekommit tidigare inom Internetanvändning, men denna “nya” typ av 

samarbete innebär en sorts gemensam kunskapsbildning och informationsspridning som vi inte 

tycker förekommit tidigare till någon betydande grad. En typ av samarbete som syftar till ett 

aktivt deltagande, ett givande och tagande av information/erfarenheter/kunskaper/stöd eller vad 

det månne vara. Det vi närmast skulle kunna jämföra denna nya typ av samarbete med är olika 

typer av s.k. “communitys” på Internet. Skillnaden är dock att Communitys på Internet varit 

ganska slutna intressegrupperingar, medan Web 2.0 påverkar och innesluter varje 

Internetanvändare och Internet i stort. Communitys har oftast krav på medlemskap och även 

ibland en viss mängd användande för att kunna vara en “fullvärdig” medlem och bidragare, 

medan Web 2.0 och dess applikationer inte kräver något av detta ifrån sina användare. Vi tycker 

att man kan se Web 2.0 som ett globalt Community där alla får vara med och bidra. Denna faktor 

ser vi som en ny dimension inom Internetanvändning. En strävan mot en högre grad av 

användardelaktighet som skall leda till en rikare Internetupplevelse. Med detta menar vi att 

användare delar med sig av sin kunskap till andra och därigenom skapar man en “intelligent” 

Web. Vi såg att Web 2.0 inte ”bara” syftar till helt nya tillämpningar på Internet, utan snarare till 

att ta befintliga tillämpningar inom olika områden och ändra på sättet man ser på dessa genom att 

förändra sättet man använder dessa. Vi kunde genom de olika applikationernas sätt att vara, 

härleda att det fanns ett nyckelord som var konsekvent igenom Web 2.0-tillämpningarna. Detta 

ledord var samarbete.  
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4. Teori 
 

 

I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår undersökning. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av vår preliminära undersökningsmodell och där vi även 

motiverar modellens sammansättning. 

 

 

 

4.1 TAM 

4.1.1 Förklaring och historia 
 

För att kunna analysera och betrakta användares vilja och förmåga att ta till sig ny teknologi 

måste vi använda oss av någon vedertagen och till syftet anpassad teori om hur detta bör 

studeras. När man undersöker detta ämne märker man att TAM är förhärskande inom ämnet 

(Gefen & Straub 2000). 

 

TAM betyder ”Technology Acceptance Model”  och har framarbetats av Davis, Gefen & Straub 

(2000). Denna modell baserar sig i sin tur på TRA, Theory of Reasoned Action (Moon m.fl., 2001, 

Legris m.fl. 2003). 

TRA i sin tur är framtagen av Fishbein & Ajzen för att kunna förklara och förutse människors 

beteenden i vissa specifika situationer. Fig. 4.1 föreställer TRA (Legris m.fl. 2003). 

 

 
Fig. 4.1 TRA, Legris m.fl. (2003) 
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Nyckelsyftet med TAM är att tillhandahålla en grund för att kunna spåra den verkan som externa

variabler har på interna övertygelser, attityder och intentioner (Legris m.fl. 2003). 

För att

 

 kunna göra detta använder TAM variablerna ”Perceived Ease Of Use”, PEOU och ”Perceived 

sefulness”, PU (Gefen & Straub 2000). 

riginalutförande (Legris m.fl. 

003) 

Intentionen att använda, Behavioral Intention to Use bestäms av individens attityd till användning. 

Denna attityd i sin tur bestäms av Perceived Usefulness, som innebär användarens uppfattning av till 

vilken grad systemet i fråga kommer att förbättra dennes arbete/öka dennes produktivitet. 

Perceived Ease of Use innebär användarens uppfattning av till vilken grad systemet i fråga är 

lättanvänt (Davis & Ventakesh 1996). 

 

Man har dock under senare år, efter en del forskning, märkt att PU:s påverkan på Intention bara 

delvis beror på Attitudes Towards Using. Detta förklaras genom att i vissa situationer, t.ex. 

arbetsmiljöer, kanske människor använder teknologi även om de inte har någon positiv attityd 

gentemot systemet i sig, t.ex. för att det kanske ändå medför en produktivitetshöjning. Därför har 

attitydsentiteten ovan strukits från senare TAM-modeller (Davis & Ventakesh 1996). 

 

U

Genom dessa variabler fick man med externa variabler som man inte kunnat vid användning av 

TRA (Davis & Venkatesh 1996). Fig 4.2 föreställer TAM i sitt o

2

 

 
Fig. 4.2 TAM, Legris m.fl. (2003) 
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4.1.2 Ändringar, tillägg och kritik emot TAM 
 

Som vi sett är TAM en stor och förhärskande modell för att kunna evaluera och också eventuellt 

förutspå teknologiacceptans. Vi anser att TAM måste användas i vår undersökning, men vi tror 

dock inte att vi ensamt kan förlita oss på TAM. Dock finns viss kritik emot TAM, och TAM 

anpassas ofta emot det specifika systemet det skall användas för att analysera. 

Vi kommer nu att gå igenom en del kritik, men även en del tillägg till TAM som potentiellt skulle 

kunna vara intressanta. 

 

4.1.3 PEOU och användande 
 

Detta tillägg som Gefen & Straub (2000) föreslår baserar sig på det faktum att man under många 

olika studier inte kunnat bevisa en direkt koppling mellan PEOU och ”IT-Adoption”, alltså 

acceptans. 

 

För att kunna förklara detta vill de dela upp PEOU i två delar, Nämligen intrinsic och extrinsic. 

Uppgifter som sägs vara intrinsic är uppgifter där IT/systemet i fråga är målet i sig själv med 

själva uppgiften. Vid uppgifter som sägs vara extrinsic är IT/systemet i fråga enbart ett medel för 

att komma till ett annat mål, alltså är det medlet istället för målet. 

Deras hypotes är att PEOU bara kommer att direkt påverka IT-adoption bara när uppgiften är 

intrinsic, alltså, PEOU kommer bara direkt påverka om IT/systemet i sig utgör själva målet med 

uppgiften (Gefen & Straub 2000). 

Detta testades i ett experiment, och resultaten pekade på att det de påstått är sant, vilket är i 

högsta grad intressant, då många tidigare studier på TAM utförts, där man fått tvetydiga resultat 

på hur PEOU påverkar IT-adoption. 
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4.1.4 Kritik mot TAM 
 

I en undersökning av Legris m.fl. (2003) undersöks tidigare analyser m.h.a. TAM. Legris m.fl. 

(2003) anser att TAM är en till stora delar robust och tillämplig modell, och även att den blivit 

bättre med tiden. De kan dock se tre svagheter i TAM-forskningen så här långt. 

 

Involvera studenter 

Många av TAM-undersökningarna görs på studenter av olika anledningar. Legris m.fl. (2003) 

anser att det borde ingå arbetsmiljöer i TAM-undersökningarna. 

 

Typer av applikationer 

Här anser Legris m.fl. (2003) att man bör studera införandet av ”business-process” applikationer 

också. Man ser att man historiskt mest studerat systemutvecklingsapplikationer och ”office-

automation”-applikationer. 

 

Användarna rapporterar själva användandet 

Eftersom användarna själva rapporterar sitt användande är det på intet sätt exakt. 

4.1.5 Förtroende och TAM 
 

Vid e-business har man identifierat att förtroende (trust) är intressant (Gefen m.fl. 2003). 

Här ser man att man både måste ta hänsyn till TAM, för applikationen som sådan, och till 

förtroende, eftersom man skall bedriva affärer med en annan part. Man kan här skilja på 

förstagångskunder (potentiella kunder) och återkommande kunder. Potentiella kunder borde bero 

mer på faktorn förtroende än den återkommande kunden som har erfarenhet av företaget sedan 

tidigare (Gefen m.fl. 2003). 

I undersökningen har man kommit fram till att balansen mellan PU och förtroende skiftar med 

tiden. För potentiella kunder spelade PU i princip ingen roll alls, medan förtroende var 

förhärskande. Man kunde dock se att efterhand som användares erfarenhet med teknologin och 

systemet ökade, började mer kognitiva val spela in vid bestämmandet av deras beteende (Gefen 

m.fl. 2003). 

Här ser man att det eventuellt finns vad de kallar ”trust-barrier”, alltså en förtroenderibba som 

separerar potentiella kunder från återkommande kunder. De ser den absoluta nyttan med att på 
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något sätt se till förtroende så tidigt som möjligt för att få kunder att bli återkommande kunder. 

Först då enligt Gefen m.fl. (2003) börjar PU spela en signifikant roll för användandet av systemet. 

 

4.2 Vad är en Virtuell Community? 
 

Det existerar egentligen ingen enskild och allmän accepterad definition om vad en virtuell 

Community (VC) är. Författare brukar i regel anpassa sin definition efter den specifika typ av 

Community som undersöks (Lee m.fl. 2003). Det som gör artikeln av Lee m.fl. (2003) särskilt 

intressant är att de försöker åstadkomma en mer generellt gångbar definition. Detta har de lyckats 

göra genom att först utföra en litteraturstudie över de mest förekommande och citerade 

definitioner från tidigare forskning. Därefter har de identifierat gemensamma nämnare i dessa 

studier. Dessa gemensamma nämnare har sedan använts för att skapa deras egna “generella” 

definition.  

Nämnare som har identifierats är följande:  

 

“Cyberspace”, Ett enligt oss flummigt ord som ofta syftar på Internet eller WWW (World Wide 

Web) som man så vill. Detta är en gemensam nämnare som identifierades av Lee m.fl. (2003). 

Detta innebär att en VC skall finnas på nätet och använda sig av dess “rymd”. Till skillnad mot en 

traditionell Community som alltid är geografiskt beroende, så har en VC inga geografiska gränser 

eftersom dessa inte existerar på Internet. 

Datorbaserad IT, används för att understödja aktiviteterna i en VC. Deltagare kommer åt VCn 

genom sin dator och de elektroniska medier som finns. Vanligt förekommande IT baserade 

applikationer som används inom en VC är exempelvis E-mall och diskussionsforum.  

Kommunikation och interaktion, VC bygger på ett aktivt deltagande av dess medlemmar. 

Communityn’s innehåll och struktur formas av deltagares utbyte av kunskap och erfarenheter 

med varandra. Denna interaktion leder till att fler meddelanden genereras och gör att VCn 

upprätthålls.  

Relation, skapas efter en tids kommunicerande och informationsutbyte. 

 

Av dessa ovan nämnda nämnare har Lee m.fl. (2003) försökt skapa en generell definition. 

 
“A cyberspace supported by computer-based information technology, centered upon 

communication and interaction of participants to generate member-driven contents, resulting 

in a relationship being built up.” (Lee m.fl. 2003) 
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De VC som existerar ute på Internet är framförallt en gruppering av människor som t.ex. delar ett 

gemensamt intresse (Blanchard & Markus 2004), eller varför inte en gemensam politisk ideologi. 

En svensk motsvarighet till VC är lunarstorm.se. De säger sig vara “Sveriges största sajt för 

dejting och vänskap” (lunarstorm.se). Här kan man också se en tydlig intressegrupp, för 

medelåldern är här 18 år. I och med att deltagarna befinner sig nära varandra i ålder och troligtvis 

fortfarande går i skolan är det troligt att de har mycket vardagligt tillsammans.  Detta kan vara allt 

från skolan, vänskap, relationer osv. Andra typer av VC som finns på nätet är allt från Multisport 

Network (MSN) till sjukdoms baserade VC där deltagarna delar en gemensam sjukdom.  

Så sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att en virtuell Community är mötesplatser för 

människor med särskilda intressen. En plats där deltagare kan kommunicera och dela 

erfarenheter/kunskap/information med varandra. Detta för att till slut kunna skapa någon form 

av relation till någon eller några av de andra deltagarna. En Community består ofta av en eller 

flera ledare eller sponsorer och en större kvantitet deltagare (Blanchard & Markus 2002). Man kan 

skilja mellan två olika typer av deltagare: 

De som aktivt deltar och delar med sig av egen information/kunskap  

De som är passiva på Communityn som endast tar del av andras inlägg men aldrig delar med sig 

av egna (Blanchard & Markus 2004).  

4.3 Sense of Virtual Community (SOVC) 
 

(Blanchard & Markus 2004) menar att en “virtual community” (VC) existerar endast när det finns 

en närvarande communitykänsla hos deltagarna (”Sense of Community” SOC). Även fast 

forskare har intresserat sig av SOC sedan 60-talet så har det inte skapats någon samstämmig 

definition (Blanchard & Markus 2004). McMillan m.fl. (1986 refererad; Blanchard & Markus 

2004) har gjort ett försök att definiera begreppet samt förklarat mer ingående vad detta innebär.  

Efter vår litteraturundersökning vad gäller SOC kan vi konstatera att McMillan & Chavis (1986) 

forskning är väl citerad och använd. McMillan & Chavis definition lyder som följer:   

 
“SOC, The feeling that members have belonging, a feeling that members matters to one 

another and to the group, and shares faith that members’ needs will be met through their 

commitment together” (McMillian & Chavis 1986 refererad; Navarrete m.fl. 2006) 

 

McMillan m.fl. (1986 refererad; Blanchard & Markus 2004) beskriver denne communitykänsla i 

form av ett ramverk med fyra dimensioner. De menar att för att en Community skall kunna 
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existera och kallas en Community måste alla dessa 4 dimensioner uppnås. Dimensionerna av 

McMillan m.fl. innebär att:  

 

1. Deltagarna känner att de tillhör och kan identifiera sig med Communityn. De skapas viss 

typ av avgränsning som särskiljer de som tillför Communitys från de som inte tillför 

Communitys.  Ett förhållande till Communityn växer fram som deltagarna vill skydda. 

För att bli deltagare så måste människor göra personliga investeringar så som exempelvis i 

tid. Vidare så upprättas symboler som har en speciell mening för gruppen. Dessa 

symboler hjälper till att bevara de upprättade gruppgränserna (McMillian & Chavis 1986 

refererad; Navarrete m.fl. 2006).      

2. Deltagarna känner att de själva påverkar och blir påverkade av deltagare i Communityn. 

Denna påverkan uppstår av processer som har med att bevara normer inom en grupp att 

göra (Blanchard & Markus 2004). Deltagare känner attraktion till en grupp om de känner 

att de själva kan påverka gruppen (McMillian & Chavis 1986 refererad; Navarrete m.fl. 

2006). 

3. Deltagarna ger stöd och tar emot stöd ifrån andra.  

4. Deltagarna utvecklar delade emotionella band mellan deltagarna. Detta skapas som en 

konsekvens av regelbundna interaktioner, delad historia, stolthet inför andra deltagare 

och rädslan till förnedring (Blanchard & Markus 2004). 

 

I arbetet av McMillian & Chavis (1986) resulterar ovan nämnda dimensioner i en modell. En 

modell som (Blanchard & Markus 2004) beskriver vara väldigt komplicerad att testa i enskilda 

fall. McMillian & Chavis försökte heller inte testa sin modell empiriskt 1986 och har inte heller 

gjort något försök efteråt. Enligt Blanchard & Markus (2004) så har SOC inte i sin helhet använts 

för att studera virtuella “Communitys” men de har dock identifierat forskning som kan relateras 

till alla 4 ovan dimensioner.   

 

4.3.1 Web 2.0 och SOVC 
 

Blanchard & Markus (2004) uppmärksammade att en hel del forskning hade kommit fram till att 

upprättandet av så kallade “virtual community” (VC), kan innebära en framgångsfaktor för 

företag inom E-handeln. Men författarna påpekar att upprättandet av en VC inte alltid är så 

självklart och enkelt. De skiljer mellan två typer av sociala grupperingar ute på Internet, VC och 

“virtual settlement” (VS). Jones (1997 refererad; Blanchard & Markus 2004) menar att en VS 
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existerar när kvantiteten av publik kommunikation, aktiva medlemmar och det fortlöpande 

användandet/deltagandet överstiger vissa tröskelvärden. Men det viktiga att inse är att endast de 

VS där medlemmarna har utvecklat någon form av relation till varandra kan kvalificeras som en 

VC (Jones 1997 refererad; Blanchard & Markus. L 2004). Upprättande av relationer var något vi 

såg i en av dimensionerna hos SOVC.  

 

Kan man se spår av SOVC i Web 2.0 applikationer? 

Utan att vi understödjer detta empiriskt så gör vi här en egen tolkning om huruvida man kan se 

inslag av SOVC i Web 2.0 applikationer. För att tydligare se detta ställer vi de tidigare nämnda 

Web 2.0 exemplen (Kap. 3.1) i relation till SOVC (för dimensionerna, se Kap 4.3).  

 

Wikipedia, här hjälper den stora massan varandra att bygga upp en stor kunskapsbas. Man kan 

enligt oss inte se några spår av den första dimensionen i SOVC. Det finns ingen möjlighet att 

identifiera sig med någon grupp av användare. Det finns ringa möjligheter att kommunicera med 

andra användare. Därigenom är wikipedia en relativt anonym och individuell applikation. Vad 

gäller dimension två och tre så tror vi att man som skribent känner att man påverkar men 

framförallt ger stöd åt läsare. Medan man som läsare troligtvis upplever ett stöd från vad som 

publicerats. Vi kan dock inte se någon möjlighet till fjärde dimensionen, att en användare 

utvecklar personliga relationer till andra användare.  

Fildelning, individer har möjlighet att ladda ner och även själv bidra i något som med kvantitet 

av aktiva användare bidrar till ett formande av ett enormt fildelningsnätverk. Den enda 

dimensionen som vi kan tänka oss här är att deltagarna känner att de ger stöd åt och tar emot 

stöd från andra användare genom att dela med sig av sina filer. Men vad gäller tekniken, torrent, 

så har det som vi nämnt (Kap. 3.1.2 ) skapats former av Community runtomkring fildelningen, 

där användare kan diskutera filer och lämna recensioner. Vad gäller detta så skulle man kunna 

tänka sig ett flertal av dimensionerna i SOVC.  

Att tagga sina sökningar, deltagare tar del av andra deltagares sökningar och kan själv “tagga” 

sidor som de tycker är värdefulla och som skulle kunna ge mervärden hos andra. Vi tror här att 

användare tror att de både kan understödja och påverka andra användare genom att “tagga” de 

sidor som de själva tycker är värdefulla. 

Blogg, kan bestå av en eller flera personer som har möjlighet att publicera. Dessa är ofta 

intresserelaterade med en personlig “touch”. Vem som helst kan dock kommentera ett inlägg. Vi 

ser här möjligheten för användare att identifiera sig med andra “bloggare” eftersom man i regel 

alltid publicerar sitt namn och ibland även en bild på sig själv. Blogg är dessutom ett utmärkt 
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verktyg för att utrycka sin åsikt och påverka och ge stöd. Läsarna kan också påverka och ge stöd 

åt skribenten genom att kommentera dennes inlägg. Genom långvarig interaktion mellan 

“bloggare” där deltagare har identifierat sig med andra aktiva på bloggen kan vi även tänka oss att 

det kan växa fram någon form av emotionella relationer. Detta är dock en av få Web 2.0 

applikationer som vi ser den möjligheten hos.   

Recension (typ Amazon.com), deltagare har möjlighet att publicera och ta del av recensioner. 

Recensioner som kan hjälpa användare hitta nya produkter som kan passa. Här ser vi att det finns 

en möjlighet att bygga upp en identitet genom att användare som recenserar en produkt lämnar 

ett namn med recensionen. Vad gäller Amazon.com är reglerna att man måste man vara en 

registrerad medlem av Amazon.com för att få publicera en recension. Därav har varje medlem ett 

bestämt användarnamn. Genom att användare påträffar samma namn i olika recensioner har 

deltagarna möjlighet att skapa en förtrogenhet till de som recenserar. Enligt oss så finns det även 

en möjlighet att deltagarna känner att de påverkar och blir påverkade av andra. I detta fall så 

resulterar det till att en kommersiell kraft tjänar på detta. Eftersom recensionerna kan leda till att 

Amazon säljer fler produkter. Men vi ser ingen möjlighet för användare att kommunicera med 

varandra och det är inte särskilt troligt att de bygger upp emotionella band mellan deltagare. 

Detta är något som även Blanchard & Markus (2004) konstaterar.      

 

4.3.2 Sociala processer som påverkar SOVC  
 

Blanchard & Markus (2004) studie utfördes på en Community för utövare av multisport. Denna 

hade formen av en nyhetsgrupp (newsgroup).  Blanchard & Markus fann att det fanns vissa 

sociala processer med ömsesidigt beroende som direkt ledde till att SOVC kunde uppkomma och 

bevaras. Processerna Blanchard & Markus fann var (1) Utbyte av stöd bland deltagare, (2) 

Skapandet av identitet och möjligheten att identifiera sig med varandra, (3) att deltagarna bygger 

upp ett förtroende för varandra. Anledningen till att människor engagerar sig i en social process 

är p.g.a. att de vill uppfylla något form av mål. Tillfredställs deltagarens mål så leder detta till att 

han eller hon vill fortsätta att engagera sig i de sociala processerna. Att deltagare fortlöpande 

producerar sociala processer leder vidare till att SOVC skapas och kan upprätthållas (Navarrete 

m.fl. 2006). I fig. 4.3 (Blanchard 2004) kan man se de processer som med ömsesidig påverkan 

skapar SOVC. 
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Fig. 4.3 , Sociala processer i SOVC, Blanchard (2004) 

4.4 Theory of Planned Behavior 
 

Theory of planned behavior (TPB) innebär på svenska en teori över vad som påverkar 

människors avsikt att utöva ett visst beteende. TPB är precis som ovan nämnda TAM egentligen 

en utbyggnad eller vidareutveckling av TRA (Theory of reasoned action) (Ajzen & Fishbein 1980 

refererad; Ajzen 1991, George 2004). Skaparen av TPB är en forskare som heter Ajzen (Ajzen 

1991, George 2004). Anledningen att Ajzen kände ett behov av att vidareutveckla TRA var p.g.a. 

teorins oförmåga att förklara beteenden som människor inte kan styra med sin egen vilja (Ajzen 

1991). Faktum är att det enda som skiljer de två olika teorierna åt är att TPB har fått en till faktor. 

En faktor som innebär att man har en känsla av kontroll över ett visst beteende (Perceived 

Behavioral Control), detta återkommer vi till.  

TPB är i sig utvecklad för att förutsäga och förklara mänskliga beteenden i specifika kontexter 

(Ajzen 1991). Avsikten att utföra ett visst beteende är precis som i TRA en central faktor inom 

TPB. Denna innefattar individens vilja att försöka och hur mycket denne är villig att anstränga sig 

för att utföra ett visst beteende. Kvaliteten på beteenden kommer därav vara beroende av 

individens avsikt att utföra det (Ajzen 1991). Med andra ord ju högre avsikt desto högre 

genomslagskraft på beteendet. Men huruvida en individs avsikt påverkar själva beteendet är 

beroende av individens möjlighet att själv bestämma om hon vill utföra beteendet eller ej. Men 

prestationsförmågan hos de flesta beteenden beror även åtminstone till en viss grad av icke 

motiverande faktorer så som befintliga möjligheter och resurser (tid, pengar, kvalifikationer, 

samarbete) (Ajzen 1991). Därav måste det finnas tillgängliga möjligheter och resurser för att 

utföra ett visst beteende. Detta är innebörden av den faktor som Ajzen kallar för “perceived 

behavioral control”, vilken vi nämnde ovan. Övriga faktorer som påverkar individers avsikter att 

utföra ett beteende är attityden gentemot beteendet och subjektiva normer. Ajzen’s modell fig. 

4.4 (Ajzen 1991) beskriver TPB.  
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Fig. 7.4.1, Ajzen (1991) 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.4, TPB (Ajzen 1991) 

 

Av modellen kan man utläsa att olika “beliefs” påverkar de tre faktorerna. Vi skall därför även 

försöka förklara hur dessa påverkar de olika faktorerna.   

 

Attityd mot beteendet, har med vilka positiva eller negativa värden som en människa skapar 

mot att utföra ett visst beteende. Dessa påverkas av så kallad “behavioral belief”. Det är en 

subjektiv sannolikhet som har att göra med att ett visst beteende kommer att innebära ett visst 

resultat.   

Subjektiva normer, har med den sociala påverkan och det sociala tryck människan upplever från 

sin omgivning. Dessa subjektiva normer påverkas av de normativa uppfattningar som finns. 

Egentligen är dessa individens upplevda förväntningar av viktiga personer så som ens familj, 

vänner, lärare, doktor, chef eller medarbetare.  

Upplevd kontroll över beteendet (PBC), har att göra med hur människan värderar beteendet. 

Är det svårt eller lätt att utföra? Detta beror även på tidigare upplevda erfarenheter och 

potentiella hinder som hon upplevt historiskt sett. PBC påverkas också i sin tur av “control 

beliefs”. Detta innebär uppfattningen av att man har faktorer som möjliggör utförandet av 

beteendet närvarande. Detta var något vi nämnde ovan, det kan röra sig om befintliga möjligheter 

och resurser (tid, pengar, kunskap m.fl.).   
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4.5 Vår modell 
 

För att kunna anpassa dessa teorier och modeller till vår problemställning var vi tvungna att 

kombinera element hos de olika teorierna. Detta ville vi göra för att kunna använda det relevanta 

hos varje teori, eftersom det inte finns någon exakt teori om det vi vill undersöka.  

Detta medförde att vi ville göra en egen ytterst preliminär undersökningsmodell. 

Vi ämnar testa dessa olika element som vi tror är viktiga. Eventuellt, beroende på resultatet av vår 

undersökning kommer vi bli tvungna till att revidera vår modell, kanske också förkasta den helt. 

Dock tror vi att en kombination av alla dessa teorier och modeller är nödvändig, eftersom de 

anspelar på de olika faktorer vi tycker oss kunna se. Vi tycker inte att varje modell i sig kan 

förklara hela vår problemställning. Vi inser att hopsättandet av olika teorier och modeller till en 

“egen” modell är vanskligt, men vi ser detta som det bästa sättet att få en fingervisning om hur 

användaracceptansen för Web 2.0-applikationer kommer att se ut. Fig. 4.5 visualiserar vår 

preliminära föreslagna undersökningsmodell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 Vår modell 

 

4.5.1 Förtydligande av modellen 
 

Vad man inte kan se i Fig 4.5 är att vi har inkluderat “perceived behavior control” (PBC) i 

PEOU, från TPB. Detta har vi med hänvisningar till ovan redovisade definition av de olika 

begreppen. Med andra ord PEOU innebär användarens uppfattning om hur svårt eller lätt det är 

att använda en specifik kontextberoende uppgift. På samma sätt definieras PBC som en 
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människas uppfattning om hur lätt eller svårt det är att utföra ett visst beteende. Så om vi utgår 

ifrån att PBC är inbakad i PEOU så kan man se både TAM’s alla komponenter samt de som 

ingår i TPB.  

Ifrån TPB har vi extraherat två enligt oss viktiga komponenter som påverkar PEOU och PU. 

Dessa är resurser och erfarenhet. Med resurser menas att tillgängliga resurser i form av tid, 

pengar och skicklighet har inverkan på människans uppfattning huruvida de anser att en uppgift 

är lätt/svår att genomföra (Ajzen 1991).    

Erfarenhet i sin tur innebär att man har nyttjat samma eller liknande beteende tidigare. Positiva 

eller negativa egenskaper kommer att ha inverkan huruvida användaren känner att beteendet är 

lätt/svårt att utföra, men även påverka den upplevda nyttan av beteendet (Ajzen 1991). Denna 

faktor är något som även TAM forskare identifierat. Exempel på detta är Dasgupta m.fl. (2002) 

som införde en faktor som de kallade för “level” och som i princip har samma innebörd som 

ovan nämnda resonemang.  

 

Man kan se ovan att modellen har en sammanhängande ruta innehållandes fler faktorer. Detta är 

taget från Communityteorin vi tidigare redovisade. Mer specificerat så är det de sociala processer 

som man genomgår för att skapa en Communitykänsla (sense of virtual community). Dessa 

processer är intressanta eftersom de medför en samarbetsvinkel till vår modell. Eftersom TAM 

och TPB i sig ursprungligen syftar till att förklara individuella beteenden så finns det relevans att 

ta med dessa sociala processer för att förklara Web 2.0 ur ett samarbetsperspektiv.  

Genom samarbete och genom att människor har möjlighet att skapa identitet och identifiera sig 

med andra så byggs ett förtroende upp. Exempelvis så är det troligt att människor bygger upp 

förtroende för en annan människa om han eller hon känner igen denna och kan relatera denna 

identitet till historiskt sätt positiv interaktion. Medan det är högst otroligt att han eller hon skulle 

lita på en person han/hon inte känner igen.  

En faktor som påverkar huruvida personer kommer att kunna skapa identitet och identifiera sig 

med andra är subjektiva normer (Blanchard m.fl. 2004). Vad gäller virtuella Community så tar 

Blanchard m.fl. (2004) upp två exempel på detta. Subjektiva normer och skapandet av förtroende 

var i deras forskning ett resultat av att vissa deltagare hade möts i det verkliga livet och sedan 

berättade om dessa erfarenheter med de andra deltagarna. Det andra exemplet hade att göra med 

att om användare kunde relatera publicerade inlägg om upplevelser till deras egna erfarenheter så 

byggdes ett förtroende (Blanchard m.fl. 2004). Inläggen var med andra ord tvungna att vara 

trovärdiga.  

 39 



Användaracceptans för Web 2.0                                Möller & Paulsson 

Subjektiva normer är också en del av TPB och därav den dragna pilen mot intention till 

användning i modellen. När det gäller TPB innebär subjektiva normer det tryck som finns från 

omgivningen att utföra ett visst beteende (Ajzen 1991). 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet från våra intervjuer. Detta görs genom att 

presentera frågeställningen och sedan redogöra för de generella uppfattningar vi kan utläsa 

samt intressanta avvikelser. 
  

 

Resultatet av vår empiriinsamling blev tillslut 10st semi-strukturerade intervjuer som varierade 

mellan 25 - 45 minuter i längd. 3st av dessa var “face-to-face” intervjuer medan de resterande 7st 

var telefonintervjuer. Nedan i tabell 5.1 kan man skåda spridningen av respondenter. 

 

Ålder Kön Respondent 

A 24 Kvinna 

B 21 Man 

C 57 Man 

D 28 Man 

E 58 Kvinna 

F 23 Man 

G 24 Kvinna 

H 23 Man 

I 21 Man 

J 23 Man 

 
Tabell 5.1, Respondentgenomgång 

 

Vad man kan se av tabell 5.1 är att vi inte har fått den breda spridning som vi ursprungligen 

eftersträvade. Detta är mycket beroende på rent administrativa anledningar, att vi helt enkelt inte 

lyckats samordna denna breda respondentgrupp inom den begränsade tidsrymd som omfattar 

detta arbete. Att tillägga är att det kan vara svårt att få en bra spridning på respondenter av endast 

10 intervjuer. En av våra respondenter föredrog att vara anonym. För att respektera detta och för 

att vara konsekventa, beslöt vi oss för att hålla samtliga respondenter anonyma. Vi tror inte att 

detta påverkar intervjuns resultat eller trovärdighet.  

Vad vi kan konstatera är att vi har fått en ganska jämn åldersgrupp med medelåldern på 30 år. Av 

våra 10 respondenter är 3st kvinnor medan resterande 7 är män. Av våra respondenter så anser 

sig 9st att de har god datorvana medan endast en respondent anser sig ha bristande datorvana. 

Att det blev på detta sätt kan vi inte själva styra över men viktigt att nämna är att vi tror det är 
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svårt att hitta respondenter med låg datorvana i dagens datorberoende samhälle. Resten av detta 

kapitel kommer att ägnas åt resten av frågeställningarna som vi gått igenom i vår intervju (se 

bilaga 1). 

 

1. Till vad/varför använder du Internet?  

 

Vi kan se att informationssökning förekom för samtliga respondenter. Vidare så kan man se en 

tendens att våra respondenter använder Internet för kommunikation. Bankärenden är också en 

återkommande tjänst som nyttjas.  

På frågan varför de använder Internet till dessa tjänster så är det genomgående svaret p.g.a. 

smidighet. Andra ord som också förekom och enligt oss kan relateras till smidigt är: 

lättillgänglighet, snabbhet och effektivitet. Ett exempel på ett uttalande som var ganska generellt 

för våra respondenter; 

 
”Först och främst så är det ett väldigt smidigt sätt att kommunicera med andra och 

framförallt söka information på ett snabbt och effektivt sätt. När jag använder den t.ex. för 

mina bankärenden så har det faktiskt blivit så att jag idag nästan aldrig är inne på banken, allt 

sköts via datorn.” (Respondent C) 

 

Andra användningsområden var fildelning, datorspel, bilder och bokningar av olika slag. Andra 

åsikter angående varför man använder Internet var för att det är användbart och orsaker 

relaterade till intressen.  

 

2. Anser du att du har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

 

Generellt så kan vi se att alla våra respondenter tycker att det är relativt lätt att ta till sig nya 

tjänster. Det finns dock ett undantagsfall som anser sig ha det svårt för att ta till sig nya tjänster.  

 
“Jag förstår väl inte riktigt hur jag... Det fungerar ju bra utan det nya, jag förstår inte hur det 

fungerar eller vad man skall ha det till” (Respondent I) 

 

Vi kan se en generell uppfattning varför våra respondenter anser sig ha lätt att ta till sig nya 

tjänster och det har med dator-/Internetvana att göra. En respondent uppgav att han ansåg att 

det var ett intresse och därför hade han lätt för att ta till sig nya tjänster. 
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”Jag är en van användare som söker nya tjänster, försöker hela tiden effektivisera mitt 

sökande och är intresserad av nya grejer helt enkelt. Mest av intresse. Kanske vinner man 

någonting på det också men mycket för att testa nya saker och följa utvecklingen och så.” 

(Respondent H) 

 

En annan respondent som ansåg sig ha lätt för att ta till sig nya tjänster påpekade att detta 

berodde på de instruktioner hon fick innan användning.  

 
”Med instruktion lätt, men det måste finnas klara instruktioner.” (Respondent E) 

 

Andra respondenter hade ibland svårt att se syftet med nya tjänster och var därför kritiska mot 

nya tjänster i allmänhet.  

 
”Jag är ofta väldigt kritiskt till många Internetsidor och ser inte riktigt syftet med att allt skall 

finnas och varför det finns överhuvudtaget. Det känns som att kvaliteten ute på Internet 

generellt har höjts, och det är inte lika mycket “ploj” längre. Sidorna håller en högre kvalitet 

och är mer strukturerade. För några år sedan var det mycket som var som en enda stor 

kollagebild på skärmen och man kunde trycka i princip lite överallt. Jag tycker det skall vara 

lättanvändliga sidor, tycker inte man behöver krångla till allting.” (Respondent B) 

 

 

Nästa kategori som berörs är en kombination av fråga 3,4,5 då de hör ihop. 

3. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

4. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

5. Vad är det som krävs för att du skall lite på något som står skrivet på Internet? 

 

Vad gäller förtroendet för Internetsidor kan man se att etablerade företag, institutioner och 

liknande, alltså företag och sidor som respondenterna känner till sedan tidigare av någon 

anledning, förekommer i praktiskt taget varje svar. Vidare så anser samtliga respondenter att 

information och dylikt måste verka seriös för att det skall byggas upp ett förtroende. 

 
”Seriösare dagstidningar, morgontidningar kan jag säga. De litar jag ganska mycket på. 

Universitetets information. Utöver detta är det ganska lite jag litar på.” (Respondent H) 

 

”Banken, SAS, SJ och liknande sidor. Boplats när man söker lägenheter.” (Respondent D) 
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Källa var även en punkt som flera tyckte var av intresse. Flera respondenter ville ha flera källor på 

sin information angående varifrån informationen ifråga kom, och huruvida den stämde eller inte. 

 
”Det är källan. Att man vet var det kommer ifrån. Att man vet att det är en seriös hemsida. 

Det är ju ett förtroende man får ha, för hemsidan, eller företaget som har gjort hemsidan.” 

(Respondent H) 

 

Överraskande nog, enligt oss, så tyckte många av våra respondenter att seriositet angående 

layouten var mycket viktig. Med detta menade de att sidan i fråga skulle vara “snygg” och ge ett 

professionellt och seriöst intryck och detta var ett krav för att de skulle få ett förtroende för 

sidan.  

 
”Det skall vara snyggt, som om de har lagt ner tid på det. Det skall inte bara vara, “ja vi 

slängde upp en hemsida här i eftermiddags”. Om man skulle lämna ut personliga uppgifter 

om sig själv så skulle jag aldrig göra det på en sådan sida.” (Respondent A) 

 

Opartisk information var en intressant synpunkt som framlades av en enda respondent. Han 

menade att han bara trodde på information som var opartisk i meningen att det inte låg något 

kommersiellt intresse bakom. 

 
”Det är när det är nått etablerat företag som ger ut information som inte är i syfte att sälja 

någonting. Alltså opartisk information, men när det handlar om marknadsföra någonting är 

jag mycket mer skeptisk. Då tror jag i regel inte på, det som står. För det är så lätt att slänga 

ut något på Internet, jämfört med att trycka något t.ex.” (Respondent F) 

 

Om informationen kan kopplas ihop med någon sorts marknadsföring eller kommersiellt syfte 

påverkas alltså förtroendet för informationen för gällande respondent. Det får alltså enligt honom 

inte finnas något egensyfte med informationen. 

 

6. Anser du dig vara en passiv eller aktiv användare av Internet? 

(Förklaring av Passiv/aktiv, se Bilaga 1) 

 

Här har vi fått ett övertygande underlag som visar på att respondenterna endast är passiva. Det 

finns dock ett intressant undantagsfall. Respondenten i fråga säger sig vara aktiv då han har fått 

en erfarenhet i det området han är intresserad av. Därigenom har han möjlighet att hjälpa andra 

och det gör han gärna.  
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”Jag är aktiv i ett forum som behandlar sportmotorcyklar. Där är medlemmarna mycket 

kompetenta och hjälper med frågor, som har samma motorcyklar och så, där tror jag väldigt 

bra på vad som sägs.” (Respondent J) 

 
”Definitivt aktiv, anser jag själv, jag både hjälper och får information.” (Respondent J) 

 

7. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 

som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 

 

Vi kan konstatera med en aning förvåning att ett flertal av respondenterna svarade att de inte 

kunde komma på någon tjänst som de inte skulle kunna tänka sig använda. Detta tycker vi är ett 

intressant svar eftersom många generellt är rätt kritiska till vissa tjänster och dess syften. I övrigt 

kunde man se att ett flertal av våra respondenter inte hade något intresse av att skapa nya 

kontakter via Internet. De såg helt enkelt inte nyttan med detta. 

 
”Du kan inte känna en person som du sitter och pratar med på Internet. Det kan ju vara kul 

att sitta och chatta med någon på t.ex. ett diskussionsforum, det kan vara om vad som helst, 

men just internetdejting, det skulle jag inte göra.” (Respondent G) 

 

”I övrigt tycker jag de här olika sidorna som finns för olika kontakter mellan personer är rätt 

ointressanta för mig. Inkluderat chatsidor och sådant.” (Respondent C) 

 

 

Det fanns respondenter som inte skulle kunna tänka sig att använda spel, exempelvis Casino via 

Internet, detta berodde på ointresse och en av respondenterna utryckte sig som följande; 

 
 “Det blir så abstrakt i förhållande till de pengar man satsar när man helt enkelt bara kan 

trycka på en knapp” (Respondent F) 

 

Slutligen nämnde en respondent bankärenden och betalning via Internet som tjänster hon inte 

skulle kunna tänka sig använda. Densamma nämnde också tjänster där man på något sätt måste 

ange privata saker som sidor hon inte kunde tänka sig använda. 

 
”Ja bankärenden och betalning via Internet skulle jag inte använda mig av. Inte sidor som rör 

upplysning om mitt privata. Inga statistikuppgifter om det skulle röra det som gällde det 

privata”. (Respondent E) 
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8. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 

Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre?  

 

Generellt kan vi se på resultatet av denna fråga att respondenterna vid en sämre uppkoppling 

antagligen skulle begränsa deras nuvarande Internetanvändning. Om däremot uppkopplingen 

skulle förändras till det bättre så har vi fått relativt olika resultat. Hälften av alla respondenter 

säger här att de inte skulle påverkas nämnvärt av en snabbare Internetuppkoppling. De som 

menar att de skulle påverkas av en snabbare Internetuppkoppling säger övergripande att de skulle 

ägna sig mer åt olika “strömmande” mediatjänster, såsom filmuthyrning på Internet, TV via 

Internet, o.s.v. Ett fåtal svarade att de skulle börja fildela mer. 

 
”Om det skulle bli väldigt, väldigt mycket snabbare så är jag inte så säker på att det skulle 

öka...En sak som jag skulle överväga om det blev riktigt snabbt och framförallt stabilt, det är 

att ta in Tv via Internet.” (Respondent C) 

 
”I och med att fildelningen har blivit förbjuden så tror jag nog, att skulle man kunna 

stabilisera Internet så hade möjligtvis att hyra filmer varit intressant lösning. Att slippa gå till 

en videobutik. Jag vet att det finns i dagsläget. Men det är fortfarande inte såpas bra att jag 

kan “streama” filmer flytande till tillfredställande kvalitet. Sen är det ju naturligtvis så att 

informationsflödet kan ju alltid bli större.” (Respondent D) 

 

 

9. Hur har ditt Internetanvändande förändrats med tiden från det att du började använda 

Internet? 

  

Samtliga av våra respondenter anser att deras Internetanvändning har ökat både vad gäller den tid 

de lägger på Internet och de tjänster de nyttjar. En respondent påstår att anledningen till denna 

ökning är p.g.a. att han börjat använda Internet mer nöjesrelaterat. Han påstår sig haft en 

nyttogrund som i sig inte har förändrats utan snarare byggts på med mer nyttotjänster och även 

nöjesrelaterad användning. 

 
”Mer och mer nöje. Nyttogrejen ligger i grunden, sen blir det mer och mer nöje tror jag.” 

(Respondent H) 
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10. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 

begreppet? 

 

Här kan vi se en övertygande positiv trend. De flesta av respondenterna var från början skeptiskt 

inställda till e-handel. Detta har dock förändrats med tiden beroende på att de delvis har hört 

positiva omdömen från andra och dels p.g.a. egen erfarenhet av e-handel.  

 
”Mer och mer positivt. Man har använt det själv, och man har pratat med andra, och det är 

väldigt sällan som det är negativa reaktioner över det. Det är väldigt smidigt också.” 

(Respondent H) 

 

Ingen av våra respondenter har blivit lurade under e-handel. En respondent anser att han alltid 

varit positivt inställd mot e-handel och därför har inte inställningen förändrats.  

 
”Jag har alltid varit positiv emot e-handel, det främjar både företaget och konsumenten. Jag 

har haft samma hela tiden. Vissa företag kollar jag upp extra noga.” (Respondent J) 

 

En annan respondent ställer sig negativ till e-handel och har alltid gjort det. Hon uppger att 

anledningen till detta är det som skrivs i medier, alltså om olaga intrång, stulna kontokoder mm.  

 
”Det är den information man får, negativt från medier, framförallt medier. Att man hackar 

sig in, att man klarar att knäcka koder osv. Det gör mig tveksam. Jag släpper inte mina siffror 

i onödan.” (Respondent E) 

 

 

11. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 

använder på Internet?  

 

Här svarar respondenterna övervägande att omgivningen och vännerna spelar roll angående vilka 

sidor man använder och besöker. Detta för att man kan få tips på nya tjänster och sidor via 

personer i ens närhet. En respondent tyckte att han inte kunde se sig påverkad av personer i sin 

närhet när det gällde hans Internetanvändande. 
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Fall 1 

(För utförlig fallbeskrivning se bilaga 1) 

 

1. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

 

Övergripande kan vi se att det i grund och botten handlar om intresse, om man i detta fall vill 

dela med sig av sina bilder eller inte.  

 
”Det är mitt intresse för fotografi och ta del av andras foton och tips. Jag tycker det spontant 

låter kul. Men det är ju intresset för foto, plus att det är ett väldigt smidigt sätt att dela med 

sig av bilder genom gallerier så.” (Respondent F) 

 

Vi kan även se att många respondenter ville se en egennytta om de skulle kunna tänka sig att dela 

med sig av sina bilder. 

 
”Att jag först får något utbyte av det. Får jag ett utbyte av det kan jag ändå tänka mig att dela 

med mig men i så fall väldigt begränsat. Inga personliga bilder, utan endast rena motiv.” 

(Respondent H) 

 

En respondent sade även att de skulle vara orolig för vad bilderna skulle användas till.  

 
”Jag vill väl inte att det skall användas till vad som helst, vill veta vad bilderna skall användas 

till.” (Respondent A) 

 

Man kan dock se på ett antal av respondenterna att de skulle kunna tänka sig att dela med sig om 

de såg att någon annan kunde ha nytta av deras bilder. 

 
”Har jag tagit bilder som jag vet att någon annan kan ha nytta av. Säg att jag åker på semester, 

där jag tar jättefina bilder. Då skulle jag kunna tänka mig att lägga upp dem där om någon 

annan som letar bilder på det resmålet kan se hur fint det är där och så.” (Respondent G) 

 

Vi ser också att den enda respondenten med ett egentligt kameraintresse var den enda som 

förbehållslöst skulle kunna tänka sig att börja använda denna sida aktivt. 
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2. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna sida 

aktivt? 

 

Vi kan av de svar vi fått på denna fråga identifiera fyra viktiga faktorer: Seriositet, personlig 

integritet, användbarhet/kvalitet och säkerhet. Den framstående faktorn är i detta fall seriositet. 

Om respondenterna upplever att andra använder tjänsten oseriöst så skulle detta avskräcka dem 

från att använda tjänsten. Två respondenter kommer in på det faktum att de är rädda för att deras 

personliga integritet skall kränkas. 

 
”Det som skulle kunna få mig att bli avskräckt skulle vara om det innebär att det blir för 

personligt, att det på något sätt kommer in på den personliga integriteten. Alltså att man 

därmed hela tiden blir kontaktad av folk, visserligen via datorn, om man skall sitta och svara 

på frågor via mail hela tiden. Där vill man ju styra lite själv, omfattningen.” (Respondent C) 

 

En respondent påpekar att hon anser att tjänsten måste hålla hög kvalitet för att därigenom 

upplevas som användbar. En annan respondent nämner att hon är rädd för att användare skall 

kunna “hacka” sig in i hennes dator och är alltså rädd för de rent säkerhetsmässiga aspekterna. 

 

3. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 

erfarenheter enligt ovan nämnda exempel?  

 

Alla respondenter ser en nytta med detta. Det som är intressant är att det är tydligt att de har 

förstått själva idén, faktum är att de i många fall ger egna exempel som tyder på att de verkligen 

har förstått grundtanken. Exempelvis svarar en respondent så här på denna fråga;  

 
”Det ser jag verkligen. Jag tror det är ett jättebra sätt att lära sig saker på. Jag har exempelvis 

sett sajter där folk har publicerat bilder och där andra sedan har redigerat dessa bilder och 

publicerat dessa som kommentar. Där de har berättat vilka filter de har använt och så. Så det 

är ju ett fantastiskt kunskapsutbyte. Jag tror detta gäller alla medier och intressen. Man kan 

nog lära varandra väldigt mycket och att det kan fungera som en kunskapsbank att söka i 

också.” (Respondent F) 

 

Fast i de flesta fallen kan vi se att, det faktum att de inser nyttan med denna tjänst, påverkar inte 

huruvida de vill använda tjänsten aktivt.  
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Fall 2 

 

1. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

 

Vad gäller fall 2 så kunde vi se att alla respondenter ställde sig positiva till att använda sidan, så 

länge informationen som var lagrad på sidan var korrekt och sidan höll sig på ett seriöst plan.  

 
”Om personer i min omgivning tipsade mig om att den var väldigt bra. Ett väldigt bra sätt att 

gratis kunna ta del av och utbyta information. Jag tycker det var väldigt bra att det kunde 

rankas. Det första som jag tänkte när jag hörde att man skulle skriva in information själv och 

att seriositeten och kvaliteten kanske inte blev så hög men kvantiteten ökar.  Det måste ju 

finnas ganska massiv kontroll för att ta bort felaktigheter och behålla seriositet.” (Respondent 

B) 

 

 

2. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna sida 

aktivt? 

 

Alla respondenter nämner att kvaliteten på information på ett eller annat sätt spelar roll. Om de 

kan se att informationen är oseriös, verkar tvivelaktig eller på andra sätt verkar tveksam är 

respondenterna ytterst tveksamma till att använda tjänsten.  

 
”Om kvalitén är dålig och informationen är oriktig. Då räcker det med en liten mängd 

felaktig information.” (Respondent H) 

 

Generellt kan vi se att respondenterna gör denna bedömning genom att relatera till egna 

erfarenheter och kunskaper. Några anger att de använder sig av sunt förnuft för att sovra bland 

informationen.   

 

3. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 

Internetbaserat uppslagsverk? 

 

Alla respondenter ställer sig här positiva till denna typ av uppslagsverk. Den generella 

uppfattningen som råder bland respondenterna är att man antagligen kan få bredare information 

om saker och ting som man söker efter.  
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”Att vem som helst kan dela med sig av olika erfarenheter, och kanske lokal kunskap både i 

Sverige och i världen och från olika kulturer som aldrig skulle ges utrymme för den 

informationen i ett lexikon. Det kan ju vara jämförelser med olika trakter i Sverige som 

traditioner eller dialektala ord mm.” (Respondent B) 

 

Det nämns dock att informationen antagligen inte kommer att vara lika saklig, men att den 

kanske kommer att vara snabbare uppdaterad, och ha bättre information om lokala företeelser 

o.s.v. En respondent tyckte också att det var positivt att tjänsten var gratis. Det verkar som om 

flera tycker att det antagligen kommer bli mer nyanserad information eftersom fler personer från 

olika ställen med olika bakgrund skapar informationen. 

 

4. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 

läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 

 

Här kan vi inte dra några direkta slutsatser utan uppfattningen angående denna fråga är rätt delad 

bland respondenterna. Vissa tycker att det inte spelar någon roll alls medan andra tycker att det 

spelar stor roll. En respondent tyckte att det spelar roll vilken ställning personen har som gjort 

inlägget.  

 
”Klart att det kan påverka lite grann. Däremot är det fråga om vilken information man får, är 

det exempelvis “Bengt Andersson” som är svetsare eller är det “Jörgen Johansson” och är 

professor i någonting så är det klart att det kommer att påverka mig väldigt mycket. Huruvida 

den information som läggs ut är sann eller inte. Men å andra sidan så kan ju båda två ha 

väldigt, väldigt rätt. Det vet ju inte jag.” (Respondent D) 

 

En annan intressant vinkling gavs av en annan respondent;  

 
“skulle jag veta vem det var så kan det ju ändra ens uppfattning, så det bästa är ju egentligen 

om informationen är anonym så man kan tänka fritt.” (Respondent C) 

 

Medan en annan respondent skulle irritera sig på en person som han skulle kunna se gjort ett 

flertal inlägg; 

 
“då skulle man kanske se att det är en och samma person som lägger in massor med grejer, 

och är en sådan där viktigpetter och då hade man ju blivit rätt sur på denne.” (Respondent F)
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6. Analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet från vår undersökning och försöka relatera 

resultatet till vår teori (undersökningsmodell, Kap 4.5).  

 

 

6.1 Lätt eller svårt att ta till sig nya tjänster på Internet 
 

Vår ursprungstanke när vi författade denna fråga var att kunna utreda vad som påverkade PEOU 

(kap. 4.1.1). Utifrån vår teori och vår preliminära undersökningsmodell tycker vi oss kunna 

härleda datorvanan hos respondenterna till “experience” i modellen. Detta innebär att 

erfarenheten påverkar huruvida de tycker att de har lätt för att ta till sig nya tjänster (här PEOU). 

En respondent tyckte att hon hade lätt att ta till sig nya tjänster om hon fick klara instruktioner. 

Detta tolkar och identifierar vi som “Resources” eftersom tillgängliga resurser påverkar hennes 

uppfattning om det är lätt eller svårt. 

Två respondenter, som ställde sig i olika grader kritiska till att ta till sig nya tjänster, ansåg att de 

inte kunde se syftet med att ta till sig nya tjänster, om det redan fanns ett fungerande sätt att 

utföra samma uppgift idag. Den ena respondenten var helt kritisk emot nya tjänster. Vi tycker att 

detta faller in på flera olika delar av vår undersökningsmodell. Hans egna upplevda skicklighet 

passar in i “Resources”. Resources påverkar PEOU, “Perceived Ease Of Use”. Detta kan man 

också se i hans svar, då han tycker att nya tjänster verkar svåra. Sedan påverkades hans upplevda 

nytta av de nya tjänsterna (PU) av huruvida han tyckte att det var lätt att ta till sig de nya 

tjänsterna (PEOU). Fig 6.1 illustrerar de samband vi har identifierat utav resultatet.    

                              

 

 

                   
   

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 
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6.2 Internetsidor och förtroende 
 

Här hade vi ett mycket utpräglat svar på vilka sidor på Internet som respondenterna litade på, 

och vilka faktorer som spelade in för att de skulle lita på en sida. De tyckte att det skulle vara 

etablerade företags hemsidor, som t.ex. kända företag, olika typer av institutioner, statliga och 

kommunala hemsidor. Den bakomliggande faktorn bakom dessa svar verkar vara att de vill känna 

till varifrån sidan kommer, att de vill kunna känna igen och identifiera källan till informationen.  

Detta tycker vi hänger ihop med “Making & Creating Identification” i vår modell. Detta 

eftersom, om respondenterna kan identifiera ett etablerat företag så skapar de tydligen ett 

förtroende för vad som står på sidan. Detta i sin tur påverkar intentionen till användning enligt 

vår modell. 

 

Vi ser även att vissa svarat att sidan måste inge ett seriöst intryck. Detta är någonting som vi inte 

kan direkt associera med någon del av vår modell som vi ser det. Dock kan vi se att det ligger 

närbesläktat med “Subjective norms”. Vidare anser vi att layout enbart är en faktor som påverkar 

den uppleda seriositeten.  

En övrig faktor som vi har kunnat identifiera är någonting som vi vill kalla neutralitet, alltså att 

informationen är icke-partisk, och att ingen har något egensyfte med informationen. Denna 

faktor påverkar förtroendet för Internetsidor. Fig 6.2 illustrerar de samband vi har identifierat 

utav resultatet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2 
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6.3 Passiva / aktiva användare av Internet 
 

Vi trodde när vi författade frågorna och när vi funderade över vår problemställning att 

Internetanvändandet idag är till mesta del passivt. Detta kunde vi även utläsa av svaren som våra 

respondenter gav oss. Alla utom en respondent ansåg sig vara passiva användare av Internet.  

Detta är intressant då vi tycker att tanken bakom Web 2.0 förutsätter att man till viss del blir en 

mer aktiv Internetanvändare (aktiv deltagare). Den enda respondent som svarade att han var en 

aktiv Internetanvändare påverkades av “Experience” och det faktum att han vill hjälpa andra på 

samma sätt som han fick hjälp av andra (“Exchanging support”).  

 

6.4 Tjänster som respondenterna inte skulle kunna tänka sig att 
nyttja 
 

Ett antal respondenter kunde inte tänka sig att knyta kontakter på Internet. Vi tolkar detta som 

att PU påverkar “Intention to use”. 

Två respondenter svarade att de inte kunde tänka sig hasardspel över Internet. En annan 

respondent sade att det kan vara lätt att “fastna” i, att det är för enkelt att spela bort mycket 

pengar. Respondentens svar kan relatera till PEOU, som i sin tur påverkar PU. 

En respondent skulle inte kunna tänka sig att göra bankärenden och betalningar på Internet. 

Denne skulle heller inte kunna tänka sig att lämna ut någon del av sitt privatliv eller privat 

information på Internet. Detta verkar vara en integritets- och säkerhetsfråga som vi inte direkt 

har stöd för i vår modell. Fig 6.3 illustrerar de samband vi har identifierat utav resultatet. 

 

 
 

 

 

 

Fig. 6.3 

 

I övrigt sade hälften av alla respondenter att de inte kunde komma på någon tjänst som de 

absolut inte skulle kunna tänka sig att använda. 
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6.5 Hur Internetanvändningen påverkas av Internetuppkopplingen 
 

Om Internetuppkopplingen skulle påverkas till det sämre säger alla respondenter att deras 

Internetanvändning skulle minska. Här ser vi en koppling mellan “Resources” och PU. Detta 

genom definitionen av PU som vi har förklarat i teorikapitlet. När Internetuppkopplingen är 

väldigt långsam ser användaren inte att det är produktivt att t.ex. ladda ner, eller se strömmande 

film via Internet. Då kanske de istället väljer att gå och hyra filmen, då detta antagligen blir 

billigare i längden, och kräver mindre tid och ansträngning.  

Om respondenternas Internetuppkoppling hade förändrats till det bättre påstår hälften att det 

inte hade gjort någon skillnad i deras Internetanvändande. Den andra hälften påstår generellt att 

de hade lagt till fler tjänster som de använde, ofta bandbreddskrävande tjänster som de inte skulle 

kunna nyttja till fullo i dagsläget. Detta påvisar enligt oss samma relation som ovan nämnda, alltså 

mellan “resources” och PU. Fig 6.4 illustrerar de samband vi har identifierat utav resultatet. 

 

Resources  PU 
 

Fig. 6.4 

 

6.6 Attityd gentemot e-handel 
 

Övervägande kan vi se att attityden ändrats till det bättre. De respondenter som angett att detta 

var fallet motiverade det med deras egen erfarenhet av e-handel, samt att andra människor i deras 

omgivning givit positiva reaktioner. Detta relaterar vi först och främst till “Experience” i vår 

modell, och även “Subjective norms”. “Subjective norms” i den bemärkelsen att omgivningen 

påverkar. Första respondenten som inte ändrat inställning säger att hon aldrig använt e-handel, 

och därför inte har någon uppfattning. Detta kopplar vi till “Experience”. Nästa respondent hade 

alltid varit positivt inställd till e-handel. Vi kan inte placera varför i vår modell, utan hänvisar till 

yttre omständigheter och attityder. Den tredje respondent där attityden inte förändrats var, och är 

skeptisk till e-handel. Anledningen till att attityden inte har förändrats säger hon är p.g.a. 

massmedia och de negativa skriverier som rör Internet (säkerhet) påverkar henne. Detta kan vi 

härleda till “Subjective norms”, påverkan från omvärlden. Fig 6.5 illustrerar de samband vi har 

identifierat utav resultatet. 
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Fig. 6.5 

 

6.7 Omgivningens påverkan på Internetanvändandet 
 

Alla respondenter utom en påpekade att omgivningen påverkade deras Internetanvändning. Vi 

har alltså fått ett underlag som tyder på att “Subjective norm” påverkar “Intention to use”. Fig 

6.6 illustrerar de samband vi har identifierat utav resulatet. 

 

 norms  Intention to use 

Fig. 6.6 

s av fall 1 
 

Vi s a a har tre huvudpunkter för vad som skulle kunna få dem att använda 

tjän n

 

. Detta kopplar vi framförallt till PU. 

kulle ha någon nytta 

tt andra kan se värde i det material som de har till 

förfogande. Här kan man se en koppling till “Exchanging support” i vår modell. 

 

Subjective

 

6.8 Analy

er tt respondentern

ste  i fråga.  

• Egennyttan 

• Nytta för andra 

• Intresse 

 

1. Egennyttan eftersom de vill se en nytta för sig själva för att vara villiga att dela med sig av sitt 

eget material

 

2. Nytta för andra eftersom respondenterna känner att de måste se att andra s

för det de delar med sig av. Alltså om de tror a
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3. Intresse eftersom respondenter inte ser varför de skulle engagera sig i tjänsten om de inte

intresse för tjänstens huvudsyfte. Intresse kan vi int

 hade 

e koppla till vår modell. 

Vi s ä s tre huvudpunkter när det gäller faktorer som skulle kunna få våra 

resp d ån denna sida. 

 

 Låg seriositet 

rhet 

itet kan vi inte enligt oss koppla till vår ursprungliga undersökningsmodell.  

. Nytta kopplar vi till PU.  

n o.s.v. 

 att i princip alla respondenter är passiva användare av 

nternet. Vi kan här se att våra respondenter tydligt ser nyttan med denna typ av aktivt 

deltagande, men detta påverkar i det givna fallet inte det faktiska intresset att nyttja denna typ av 

värt. 

e informationen som var där var 

 dock kopplingen mellan dessa faktorer ytterligare.  

 oriktig, alltså samma samband som 

och kan med utförliga 

exempel beskriva fördelen med denna typ av uppslagsverk.  

 

er ven att det finn

on enter till att bli avskräckta fr

•

• Dålig “nytta” med tjänsten 

• Dålig integritet/säke

 

1. Serios

2

3. Integritet och säkerhet är punkter som vi inte heller ser att vi utan vidare kan passa in i vår 

modell. 

 

På frågan om respondenterna såg någon nytta med givandet och tagandet av informatio

svarade alla ja. Detta innebär en koppling till PU i vår modell enligt oss. Detta är intressant 

eftersom vi ser i föregående frågor

I

tjänst på ett aktivt sätt nämn

 

6.9 Analys av fall 2 
 

Alla respondenter kunde tänka sig att använda sidan så läng

seriös och korrekt. Vi vill se detta i den ursprungliga modellen som att sidan bygger upp ett 

förtroende (trust) genom att ha seriös (seriousity) och korrekt information (se Fig 6.2). Detta 

stärker

Samma relationer gällde i frågan vad som skulle avskräcka från att använda sidan aktivt. Det 

skulle uteslutande vara om informationen där var oseriös och

ovan. 

Alla våra respondenter tycker att tjänsten som nämns i fall 2 är intressant 

 57 



Användaracceptans för Web 2.0                                Möller & Paulsson 

Generellt så tror respondenterna att informationen kan bli mindre saklig och bredare. Vi ser här

en signifikant del av PU som påverkas av olika externa omständigheter.  

Slutligen på frågan angående huruvida identifiering av de personer som gjort de inlägg de läser 

påverkar uppfattningen om inlägget, så tycker de flesta respondenterna att det v

 

erkligen påverkar. 

Därigenom kan vi se en koppling mellan “Making & Creating identification” och uppbyggnaden 

av ett förtroende (”trust” i modellen), ett samband som vi identifierat i fig. 6.2. 
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7. Slutsats  
 

Vi har genom vår undersökning kunnat identifiera faktorer som har inverkan på människors 

Internetanvändande. Dessa faktorer skall ses som en fingervisning om vilka faktorer som spelar 

roll.  Som vi nämnt tidigare så har vi identifierat det aktiva deltagandet ur samarbetssynpunkt som 

det nya med Web 2.0. Vad gäller vår undersökning kan vi konstatera att respondenterna inte ännu 

verkar beredda att anamma ett sådant sätt att använda Internet. Som det ser ut för vår 

undersökningsgrupp så verkar det behövas en attitydförändring. Det verkar som att användarna 

på ett tydligare sätt måste kunna se syftet med det aktiva deltagandet. Detta är något som vi inte 

kan se hos vår undersökningsgrupp idag. Våra respondenter ser klart och tydligt nyttan med detta 

sätt att använda Internet, men detta påverkar i dagsläget inte deras attityd gentemot aktiv 

Internetanvändning enligt Web 2.0.  

 

Vi kan utifrån vår undersökning se att följande faktorer spelar en stor roll för våra respondenters 

acceptans av Internetapplikationer ur ett Web 2.0 perspektiv:   

 

• Intresse 

 

Intresse av Internettjänsten, att det existerar ett särintresse som är kompatibelt med 

Internettjänstens syfte verkar påverka huruvida hon/han kan tänka sig att aktivt deltaga. 

 

• Upplevd användbarhet (PU) 

 

Att det finns en nytta med Internettjänsten, att Internettjänsten täcker ett befintligt 

behov.  

 

• Upplevd enkelhet (PEOU) 

 

Den upplevda enkelheten hos en Internettjänst påverkar respondenternas uppfattning 

huruvida tjänsten är användbar eller inte. 

 

 

 

 

 59 



Användaracceptans för Web 2.0                                Möller & Paulsson 

• Erfarenhet 

 

Bra eller dålig erfarenhet av Internettjänsten påverkar respondenternas attityd gentemot 

tjänsten. Erfarenhet i form av datorvana verkar påverka huruvida man har lätt att ta till sig 

nya tjänster. 

 

• Förtroende 

 

Vi ser att förtroendet för Internettjänsten är viktigt och påverkar respondentens avsikt till 

användning. Att ha förtroende visade sig särskilt viktigt när det gällde att handla via 

Internet, lita på information och att vilja aktivt deltaga.  

  

• Seriositet 

 

Respondenterna tycker att det är viktigt att informationen som finns på tjänsten och 

tjänstens layout skapar ett seriöst intryck. Detta påverkar både förtroendet för tjänsten 

och intentionen till användning. 

 

Övriga faktorer som vi har kunnat identifiera är följande. 

 

• Resurser  

 

Vi ser att resurser i form av hastigheten på Internetuppkopplingen påverkar den upplevda 

nyttan av att använda Internettjänster.  

 

• Utbyte av stöd 

 

Möjligheten att kunna ge och få stöd från andra var viktigt för den enda respondent som 

ansåg sig vara en aktiv Internetanvändare.  

 

• Identifiering 

 

Möjligheten att kunna identifiera personer som delar med sig av kunskap/information 

mm. verkar påverka förtroendet för informationen.  
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• Subjektiva normer 

 

De flesta respondenterna känner att de blir påverkad av deras omgivning vad gäller 

Internetanvändning. Omgivningen kan alltså påverka dem att ta till sig en ny tjänst eller 

dylikt. 

 

• Integritet  

 

Personlig integritet är en faktor som kan spela roll huruvida man vill aktivt deltaga och 

dela med sig av information/kunskap/filer mm. Vi ser att det finns en rädsla för att det 

man delar med sig av skall missbrukas och att den personliga integriteten skall kränkas. 

 

• Säkerhet 

 

Även fast denna faktor inte var särkilt signifikant i vår respondentgrupp kunde man 

identifiera en rädsla för att aktivt deltaga om detta kunde leda till att andra deltagare skulle 

kunna ”hacka” sig in i dennes dator. 
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8. Diskussion 
 
Efter genomförd uppsats kan vi konstatera att det ämne vi valde var ett mycket svårt ämne att 

behandla. Delvis p.g.a. att det hade skrivits väldigt lite om Web 2.0, detta var trots allt ett väldigt 

nytt begrepp och det rådde delade meningar om vad detta egentligen innebar. Därav blev detta i 

sig en utredande del av arbetet, att definiera vad vi ansåg vara Web 2.0. Dessutom så är det alltid 

svårt att undersöka människors beteenden och vad som driver dem till ett visst beteende. Det kan 

vara svårt att undersöka och få en generell förståelse om detta eftersom människor inte är 

rationella. 

 

8.1 intervjuresultat och modellen 
 

Av analysen kan vi konstatera att vi har fått ut ett par viktiga samband från våra intervjufrågor. Vi 

identifierade samtliga entiteter från vår undersökningsmodell och även flera av sambanden. Vi 

kan också konstatera att vi funnit ett par nya viktiga faktorer som inte passar in i den preliminära 

undersökningsmodellen utan har ett eget existensberättigande. Vad detta beror på kan vara svårt 

att säga. Eventuellt skulle vissa säga att de faktorer vi identifierat som nya “egna” faktorer hellre 

skulle ingå som del i någon redan existerande faktor. Det tycker inte vi. Enligt vår tolkning av 

samtliga faktorer i vår undersökningsmodell så går det inte att placera in de nya faktorerna där.  

De nya faktorerna vi identifierade var följande: 

• Seriositet 

• Integritet 

• Säkerhet 

• Intresse 

Seriositet har återkommit i olika frågeställningar. Framförallt har det rört den information som 

publiceras på sidor men det har även inneburit själva designen och layouten på sidan. I samtliga 

fall så har seriositeten varit kopplat till förtroendet för tjänsten/sidan och den information och 

dylikt som har blivit publicerad på sidan.  

Integriteten tror vi är en viktig punkt i Web 2.0 sammanhang då det handlar om att dela med sig 

av information/kunskap/filer mm. När det gäller vårt första fall i vår undersökning så menade 

många respondenter att man inte delar med sig av personliga bilder. En respondent var rädd för 

att hans personliga integritet skulle hotas genom sitt bidrag. Genom att andra deltagare kunde 
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identifiera och “hypotetiskt” se hans e-postadress, var han rädd för att bli kontaktad från massor 

av folk som hade synpunkt på hans inlägg.  

Vidare så var en återkommande faktor intresse. Att användaren i fråga har ett intresse för tjänsten 

spelar uppenbar roll. Detta är intressant då Web 2.0-tanken till största del går ut på att vara 

intresseneutral. En av våra respondenter ansåg sig vara en aktiv användare av Internet. Mycket 

intressant är dock att anledningen att han är en aktiv Internetanvändare grundar sig i hans 

intresse för motorcyklar. Han är alltså inte en aktiv Internetanvändare för att vara en aktiv 

Internetanvändare, utan han är en aktiv Internetanvändare för att få ett mervärde från sin hobby.  

Vi tycker att intressefrågan kopplad till aktivt Internetanvändande är mycket intressant, speciellt 

vid återkoppling till Gefen & Straub (2000) och diskussion angående TAM och “intrinsic” och 

“extrinsic” (se kap. 4.1.3). Vi ser här att respondenten ser sitt aktiva Internetanvändande som en 

“extrinsic uppgift”. Det kan möjligtvis vara så att för att vilja bli en aktiv användare ute på 

Internet så måste man kanske ha ett intresse som är kopplat till “extrinsic” värden, alltså att 

applikationen i sig inte är själva målet med användningen. Det här är dock spekulationer från vår 

sida och vi lämnar detta till framtida forskning. 

Denna diskussion som berör intressefaktorns betydelse kan återkopplas till vårt teoriavsnitt (Kap 

4.2) där vi behandlar virtuella “communities”, då dessa i de allra flesta fall är intresserelaterade.  

 

Vidare så har vi i våra intervjuer berört företeelsen e-handel. Detta är i stort sett den enda 

specifika företeelsen som vi har tagit upp i de allmänna frågorna. Övriga frågor syftar till stor del 

på allmänt Internetanvändande. Detta hade vi en anledning till att göra. Vi trodde att vi genom 

denna frågeställning skulle få fram resonemang som rörde säkerhet och integritet. Det visade sig 

dock att detta var något som våra respondenter i allmänhet inte berörde. Det visade snarare vara 

omgivningens påverkan och egen erfarenhet som påverkade deras attityd gentemot e-handel, 

alltså inte säkerhetsrelaterade frågor.  

 

Vad gäller Internetanvändning så tycker vi inte att det är så märkligt att respondenterna säger att 

deras Internetanvändande hade minskat med en långsammare uppkoppling, samtidigt som de 

flesta påstår att deras användande inte skulle påverkas vid en snabbare uppkoppling. Vi tror att 

detta kan ha sin förklaring i att alla respondenter vet hur det är att ha en långsammare 

uppkoppling än vad de har idag (baserat på frågan som gäller hur länge de har haft Internet), 

samtidigt som den uppkoppling de har idag med stor sannolikhet är den snabbaste uppkoppling 

de har haft, i de flesta fall. Om man inte har haft en snabbare uppkoppling än vad man har idag 

så vet man kanske inte heller vilka eventuella möjligheter detta skulle kunna ge, samtidigt som 

 63 



Användaracceptans för Web 2.0                                Möller & Paulsson 

man vet att möjligheterna man har på Internet i viss mån minskar med hastigheten man är 

uppkopplad med. Man kan nog ha svårt att relatera till någonting man inte har upplevt. Om man 

inte vet någonting annat så är man antagligen nöjd med sin modemuppkoppling, men när man 

sedan uppgraderar till bredband så skapas nya användningsområden och “standarder” Med 

standarder i detta fall menar vi exempelvis tiden man måste vänta på att en Internetsida skall 

ladda. 

 

Vi tror, även om det inte framkommit i våra intervjuer, att det finns tjänster som respondenterna 

inte skulle kunna tänka sig att använda. Då denna fråga var så öppet ställd kan det vara vanskligt 

att komma på någonting på rak arm, respondenten kan behöva god betänketid och i vissa fall 

förslag på tjänster. Vi ville dock inte leda in våra respondenter i en specifik kontext i detta skede 

så därför gav vi inte några exempel. Hade vi exempelvis frågat om respondenterna hade kunnat 

tänka sig att använda tjänster som t.ex. syftade på “eskortservice” via Internet, så hade (nog) 

ingen av våra respondenter svarat ja. Dessutom har vi i frågan sagt att de skall utgå ifrån de 

tjänster de känner till. Möjligheten finns att de inte är speciellt bevandrade i vilka tjänster Internet 

erbjuder.

8.2 Självkritik 
 

Det är viktigt för oss att påpeka att de samband, den modell och de faktorer som vi kommit fram 

till i denna uppsats genom ett antal intervjuer, inte är hela sanningen. Våra intervjuer som vi 

bygger en stor del av våra argument på är baserade på vad användare tror att de tycker, i en viss 

kontext. Vi mäter eller undersöker inte deras egentliga användande eller åsikter. Vi undersöker vad 

de tror de skulle tycka och tänka i vissa situationer, som är skapade av oss. Visserligen ställer vi 

även många frågor om deras historiska och nuvarande användande av Internet. Även här finns en 

viss invändning. Respondenterna kanske drar sig till minnes hur deras Internetanvändning har 

sett ut, även om den kanske inte sett ut så som de trott. Hur människor säger att de tycker och 

fungerar är inte alltid sant när det kommer till kritan. Kanske hade vi kommit till andra resultat 

om vi istället mätt det egentliga användandet. Detta är dock inte vårt syfte. Vi accepterar att vi 

kanske inte i varje specifikt fall får ett helt sanningsenligt svar. Detta offrar vi för att kunna ha 

mycket öppnare frågor än vad vi annars skulle kunnat ha haft och därigenom håller vi oss till de 

faktorer i vår modell som vi “tror” påverkar. Det som vi nämnt är dock problematik som alla 

kvalitativa forskare råkar ut för (Bryman 2002) och är även vanligt förekommande kritik riktad 

från kvantitativa forskare som vill kunna generalisera.  
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8.3 Är syftet uppfyllt? 
 

Vi tycker att vi hittat ett antal faktorer som vi tror kan påverka användares nyttjande av 

applikationer som kan ingå i begreppet Web 2.0. Vi kan inte generalisera över våra resultat. 

Däremot kan vi säga att dessa faktorer verkar spela roll för just våra intervjurespondenter i denna 

kontext. Slutligen vill vi påpeka att vi inte kan vara säkra på att de faktorer vi identifierat är alla 

faktorer som spelar roll. Vi kan heller inte uttala oss om huruvida dessa faktorer på något sätt är 

generella för alla Internetanvändare ute på Internet idag. Vårt delsyfte, att utröna vad Web 2.0 

egentligen var, anser vi att vi har gjort. Vi har utrönat vad Web 2.0 står för i vår kontext. 

Naturligtvis så hade vi kunnat välja andra Web 2.0 applikationer att undersöka. Men vi tror dock 

att det hade resulterat i samma dimension som vi identifierade i Kap. 3.2.1, nämligen samarbete.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 Inledande frågor 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Uppskattad datorvana 

4. Hur länge har du haft/använt en dator? 

5. Hur länge har du haft/använt Internet? 

6. Har ni dator/Internet idag hemma? 

7. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 

 

 

 Generell Internetanvändning 

1. Hur, till vad, till vilken utsträckning och varför använder du Internet idag? 

2. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

3. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

4. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

5. Vad är det som krävs för att du skall lita på något som står skrivet på Internetsidor? 

6. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 

Passiv = Tar del av information och tjänster 

Aktiv = Bidrar även med information och/eller tillför något till Internettjänster 
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 Generell Internetanvändning 

7. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda?  

8. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 

9. Hur har ditt Internetanvändande förändrats med tiden från det att du började använda 
Internet? 

10. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 
begreppet? 

11. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet?  

 

Fall 1  
Du står inför beslutet att börja använda en ny Internettjänst. Internettjänsten innebär i korta drag: 
Du delar med dig av dina digitalkamerabilder på sidan, men du väljer själv vilka bilder du vill dela 
med dig av. Du kan även använda sidan utan att dela med dig av några bilder, i detta exempel 
menas dock att ditt beslut angående användning av sidan syftar till “aktivt” användande, alltså att 
dela med dig av dina egna bilder. Du kan även söka på bilder som andra fotografer tagit på 
samma sida. Alla som besöker denna hemsida kan “tagga” dina bilder. Tagga innebär att man 
märker bilderna med ett eller flera ord. Exempel på detta kan vara att du tagit ett fint kort på 
domkyrkan i Lund. På domkyrkan sitter en mycket utrotningshotad fågelart. En fågelskådare 
skulle då kunna “tagga” din bild med denna utrotningshotade fågels namn, även om det inte var 
fågeln som från början var huvudmotivet för bilden. Sidan är i grund och botten en sökmotor där 
du kan söka efter de “taggade” bilderna. På detta sätt skall man således kunna finna mervärde i 
bilderna som läggs upp på Internetsidan du funderar på att börja använda. För att använda denna 
sida behöver man inte på något sätt vara professionell, eller ens semi-professionell fotograf. Alla 
som vill vara med får vara med.   

 Frågor - Fall 1 

1. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

2. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna sida 
aktivt? 

3. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 
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Fall 2 
Du står inför beslutet att börja använda en ny Internettjänst. Tjänsten du funderar på att ta till dig 
och använda regelbundet är en informationssökningssida. Denna sida är ett uppslagsverk på 
Internet. Det nya med applikationen är att du och alla andra användare själva bygger 
informationen som finns i detta uppslagsverk. Detta fungerar enligt följande. Säg att du vill hitta 
information om nässlor i detta Internetuppslagsverk. Då visar det sig att det inte finns någon 
information lagrat om detta. Du kommer då få en fråga om du själv vill lägga till information om 
nässlor i uppslagsverket. S.k. moderatorer finns, och det innebär att texter som man finner 
stötande eller felaktiga kan anmälas, och därmed borttagas. Kvaliteten av informationen bedöms 
även, och information kan “rankas” i kvalitet. Tjänsten bygger på ett aktivt givande och tagande 
bland deltagarna som skall leda till att man får en helt annan relevans i sökningarna efter som det 
är mänsklig intelligens som ligger bakom sökningarna. Detta exempel syftar inte nödvändigtvis till 
att du återkommande skall skriva till ny information, utan enbart informationssökning är relevant 
användande. 

 Frågor - Fall 2 

1. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

2. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna sida 
aktivt? 

3. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 

4. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 
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Bilaga 2 - Transkribering 
 

Respondent A 
 
Intervjuperson: Joakim Möller 
Tid: 25 min 
Kvinna, 24 år 
Intervjutyp: Face-to-face 
 
1. Uppskattad datorvana 

 
Ganska bra 
 
2. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
Ja var nog runt 8 år när pappa skaffade vår första dator. Det var väl runt då jag fick den första 
kontakten med en dator.  
 
2.1 Hur använde du den då? 
 
Jag skrev lite på den. Men sedan var det nog framförallt i skolan som jag använde datorer, när jag 
var runt 12 år gammal. 
 
3. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
Sedan jag var runt 12 år gammal. (?) 
 
4. Har ni dator/Internet idag hemma? 
 
Ja 
 
5. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
Jag tror det är en bredbandsuppkoppling på 0.5 Mbit 
 
6. Hur, till vad, till vilken utsträckning och varför använder du Internet idag? 
 
Jag kollar mail, och sedan letar jag bilder på olika bildbanker. Sedan över huvudtaget till olika typ  
av informationssökande. 
 
6.1 Något mer? 
 
Nej, jag håller inte på och chattar direkt. 
 
6.2 Till vilken utsträckning använder du Internet? 
 
Varje dag i alla fall. Kanske någon timma minst. Det är lite olika vad man gör också. 
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6.3 Varför använder du Internet? 
 
Om man nu sitter vid datorn och skall ta reda på någonting, tycker jag att det är ett smidigt sätt 
att få reda på någonting. Man kanske inte har ett lexikon eller sådant där tillhands eller om man 
skall ta reda på något som kanske en karta där man kan hitta information och så där som man 
annars skulle vara tvungen att ringa runt för att fråga om. 
 
6.4 Är det enkelheten med andra ord? 
 
Ja, fast samtidigt om jag befinner mig någon annanstans så kanske jag lika gärna ringer eller gör 
det på något annat sätt. Men i och med att man ofta har en dator till hands och ofta sitter där så 
blir det smidigt ja! 
 
6.5 Om du har valmöjligheten telefon/Internet så tar du till Internet? 
 
Det beror på vad det gäller. Om jag var hemma och datorn inte stod på och jag bara skulle kolla 
upp ett ord. Då skulle jag inte sätta på datorn utan istället gå till bokhyllan. 
 
7. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

Inte jättelätt men inte svårt heller. Medium. 

8. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

Det beror på hur sidan ser ut. Om det ser proffsigt ut och om det verkar seriöst liksom det man 
läser. 

8.1 Vad menar du med seriöst? 

Om jag t.ex. läser någonting och så vet jag att det som står skrivet är sant. Men om det står saker 
som verkar väldigt...Ibland så är det helt uppenbart att det endast är någon som bara “blajar”. 
Men om man säger att det står någonting som verkar väldigt seriöst som jag vet är 
fel…Exempelvis översättningstjänster som jag har använt mig av någon gång och så får man jätte 
konstiga översättningar till engelska. Så när man läser det så skrattar man för att det är helt fel och 
då tycker jag inte att man har förtroende för det. 

9. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

Banken känns pålitlig. Olika shoppingsajter och sådant kan jag vara lite misstänksam mot. Jag 
skulle inte vilja handla ifrån något jag inte har hört något om eller vet att andra använder. Men jag 
skulle nog kunna handla ifrån ett företag som Ica, eftersom det är en känd butikskedja och så. 

10. Vad är det som krävs för att du skall lita på något som står skrivet på Internetsidor? 

Det skall vara snyggt, som om de har lagt ner tid på det. Det skall inte bara vara, “a vi slängde 
upp en hemsida här i eftermiddags”. Om man skulle lämna ut personliga uppgifter om sig själv så 
skulle jag aldrig göra det på en sådan sida. 

10.1 När det gäller betalning via Internet, vad är det då som krävs för att få ditt 
förtroende? 

Om det finns ett sådant där litet hänglås nere i ena hörnet då känns det ju säkert. Men annars 
föredrar jag att de skickar faktura i sådant fall. 
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11. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 

Passiv 

12. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 

Dating på Internet. 

12.1 Varför? 

Jag föredrar att träffa människor live liksom! 

13. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 

Om det blev en sämre Internetuppkoppling skulle jag nog inte göra något mer än att kolla mailen 
i princip. Om jag fick mycket, mycket snabbare och man inte kunde bli fälld så skulle jag nog 
ladda ner en hel del. 

14. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 
begreppet? 

Ja det har den nog. För då skulle jag nog inte handla sådär direkt. Men efter att man hörde att fler 
och fler började handla på Internet så blev jag mindre skeptisk. Men jag föredrar fortfarande att 
handla ifrån sådana som jag känner till. Eller, som när jag skulle handla linser för ett tag sedan så 
valde jag...hellre en firma som är mer känd en de som kanske var billigast. 

14.1 Vad påverkar att du anser att företaget är känt? 

Jag har väl hört om den, dels att andra har använt sig av den tjänsten eller den firman eller också 
så har man väl påverkats av mycket reklam och sådant tror jag. 

14.2 Hur hittade du just detta företag? 

Jag sökte på Internet, och just att hemsidan gav mig ett seriöst intryck och informationen var 
organiserad och lättförstådd påverkade nog en hel del. 

15. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 

Det är klart man blir påverkad. Som när jag började min utbildning så fick man lära sig om olika 
bildsajter som man kunde gå in och sno bilder på och sånt. Såg man sedan någon som hade 
snygga bilder på en presentation så skulle jag fråga varifrån bilderna kom. 

15.1 Om dina vänner och familj skulle vilja att du skulle använda exempelvis Skype då? 

Ja, det skulle nog kunna påverka mig att börja använda det. Det är något som jag nog aldrig skulle 
börja använda annars. Jag använder det i och för sig inte ännu. Men kompisar och släktingar gör 
det. 
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Fall 1 

16. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Om jag skulle lägga ut bilder så att andra såg dem så skulle det vara riktigt bra bilder och då skulle 
jag inte bara vilja ge bort dem. Då skulle folk få köpa dem i så fall. 

16.1 Tänk dig tanken att genom att du delar med dig. Så byggs en enormt stor 
bilddatabas där alla kan vara med att “tagga” och nyttja? 

Det är ju schysst. Bara det blir seriös taggning och sådär. Jag skulle definitivt kunna tänka mig att 
använda tjänsten, men däremot är jag nog inte en sådan som lägger ut mina egna bilder. 

16.2 Varför inte det? 

Jag vill väl inte att det skall användas till vad som helst, vill veta vad bilderna skall användas till. 

16.3 Men säg att det inte finns något som kan knyta dig till bilden? 

Ja, men då är det väl bara lathet då. Men egentligen så borde det väl vara så att om man inte själv 
delar med sig så får man inte själv ta del. Det skulle ju öka deltagandet. Då skulle ju jag också vara 
tvungen att delta. Det kan ju vara så att man kan se bilderna som små, och kan få dem 
högupplösta om man själv bidrar. Då ser man ju vad man går miste om. 

17. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Att det bara var dåliga bilder. Om jag skulle använda tjänsten och söka på ett ord, och så kommer 
det upp 10 000 olika bilder som är irrelevanta skulle jag bli jätte irriterad och sluta använda 
tjänsten. Om jag använder det och märker att det är oseriöst så använder jag ju inte det. 

18. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 

Ja absolut. Exempelvis så hade jag ett projekt med bäbisar. Då surfade jag till olika “mamma” 
sajter där de skrev om sina erfarenheter med olika barnvagnar och sådär. De gav ju tips och fick 
tips. 

Fall 2 
 
19. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Om jag märker att jag får bra svar och sådär. Om jag t.ex. söker på nässlor och får upp namnet på 
latin och kuriosa och sånt. Historik, typ på medeltiden användes det till, “blablabla”. Det kan ju 
vara betydligt mer information man får reda på då som har med växten att göra än om man söker 
i ett lexikon. 

19.1 Internetbaserat? 

Ja tänker alltså att man får reda på saker som är vitt skilda. Sådant tror jag inte man får upp i ett 
lexikon även fast det är Internetbaserat. Informationen kan nog bli mer innehållsrik eftersom det 
är fler som har skrivit den. 
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20. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Att det bara står en massa skit. Så om det är någon som går in för att ljuga och gör detta bra på 
ett övertygande sätt. Kan ju det få stå kvar rätt så länge. 

21. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 

Att man får reda på mer, eftersom fler skrivit det och att det kanske inte är så sakligt som ett 
konventionellt uppslagsverk. 

22. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 

Om jag t.ex. tycker att ett inlägg av “Hubbe” är bra så skulle jag se nyttan av att kunna läsa alla 
inlägg som han har gjort.
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Respondent B 
 
Intervjuperson: Joakim Möller 
Tid: 42 min 
Man, 21 år 
Intervjutyp: Face-to-face 
 
1. Uppskattad datorvana 
 
Medelgod.  
 
2. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
14 år, när pappa skaffade dator 92 kanske? 
 
2.1 Hur använde du den då? 
 
Spelade lite spel, sedan när pappa köpte ny dator och det blev användarvänligare operativsystem 
så ökade väl användningen.  
 
3. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
Tja, tror jag började använda Internet runt 1998 (8 år) 
 
3.1 Hemmet eller i skolan? 
 
Mest via hemmet, men det var ju mycket försök från skolans håll att integrera Internet i 
undervisningen. Men det blev inte mycket av det. 
 
4. Har ni dator/Internet idag hemma? 
 
Ja 
 
5. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
Den är snabb, 100 Mbit. 
 
6. Till vad använder du Internet idag? 
 
Jag använder det mest till att kommunicera via mail med människor och organisationer i min 
omgivning. Framförallt nu när jag kom in i studentvärlden på alvar genom ett program och man 
aktiverade sig i olika föreningar. Studiesocial och utbildningsbevakande har mailanvändningen 
ökat betydligt. Jag har aldrig känt ett sådant behov av mail som jag gör nu och man känner att 
man kan få mycket information via mail. Speciellt nu med Lundakarnevalen kan droppa in när 
som helst. Men framförallt nu den här kursen som jag läser nu har vi ett stort 
bioinformatikavsnitt med dels labbar, och jag hade ingen aning om att den världen var så stor på 
Internet. Det finns hur mycket databaser, olika sidor som helst som man använder. I övrigt 
använder jag Internet som en allmän informationskälla för att hänga med i samhället.  
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6.1 Något mer, mer fritids? 
 
Både mail och informationssökande är ju också fritidsrelaterad. Om jag inte går på dagssidors 
hemsidor eller... Jo förresten så har jag kollat mycket på senaste tiden på Svts arkiv. Det är väldigt 
intressant, de bygger ut där för varje dag som går känns det som. Och sådana sidor märks det 
verkligen att man utvecklar möjligheten till att hitta information på nätet och jag tycker att svt har 
gjort väldiga framsteg i och med att de kommit med det här med tv och nyhetssändningar i 
mobilen också. Så på det området är de väldigt framåt, och det är ju något positivt tycker jag. 
 
6.2 Varför tror du att du tar till Internet? 
 
Det är väl framförallt nu i höstas när jag skaffade bärbar dator och det har blivit så lättillgängligt 
nu med den snabba uppkopplingen man har också. Så det är väldigt lätt att använda den som en 
slags telefon för att kommunicera. Som t.ex. skype och msn för snabbmeddelanden är ju väldigt 
användbart också om man är hemma och har datorn på. Speciellt när det rör småsaker så är det 
jättebra. 
 
6.3 Känner du dig beroende av Internet? 
 
Nu är jag ju beroende av Internet, för om jag inte skulle ha tillgång datorn nu skulle jag missa 
mycket information eftersom det skickas väldigt mycket via mail och så. 
 
6.4 Till vilken utsträckning använder du Internet? 
 
Dagligen, någon timme per dag blir det nog minst. 
 
7. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

Jag är nog lite medel. Ligger nog lite mittemellan. 

7.1 Varför? 

Jag är ofta väldigt kritiskt till många Internetsidor och inte riktigt ser syftet med att allt skall 
finnas och varför det finns överhuvudtaget. Framförallt sådana sidor...Det känns som att 
kvaliteten ute på Internet generellt har höjts, och det är inte lika mycket “ploj” längre. Sidorna 
håller en högre kvalitet och är mer strukturerade. För några år sedan var det mycket som var som 
en enda stor kollagebild på skärmen och man kunde trycka i princip lite överallt. Jag tycker det 
skall vara lättanvändliga sidor, tycker inte man behöver krångla till allting. 

8. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

Ja det har jag, det är klart det beror på vad det är för sidor man får information från.  

8.1 Vad är det då som krävs för att du skall få förtroende för en Internetsida? 

Att den skall ge ett intryck av seriositet. Att den förmedlar ett proffessionellt utförande. Att den 
är strukturellt upplagd. Det är klart att det har att göra med syfte också, om det är mer inriktat på 
nöje så är ju gränserna inte lika snäva som om det handlar om studierna. 
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9. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

Det är väl många som jag tycker är helt okej. Men jag kan inte komma på någon nu som är helt 
optimal. De där dagstidningarna tycker jag är bra, men ibland så märker man att de, de är inte lika 
seriösa som de tryckta papperstidningarna. Man märker ofta att det är lite länkar och sådant där 
extra material. Förmodligen finns det väl en anledning, att det lockar mer. 

10. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 

Passiv 

12. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 

Nej, det glömde jag förresten förut att påpeka, att jag använder Internet till banken. Om jag skulle 
se det som en för stor säkerhets risk att använda bank via Internet, om man ser till sådan 
användning så tycker jag det är lite överdrivet. 

12.1 Du nämnde förut att du ifrågasatte vissa sidors existensberättigande ser inte syftet? 

Ja det finns mycket sånt mellan allt det andra fortfarande men. Det känns som kvalitén har höjts 
mot vad den var för ett par år sedan. Detta kan väl i och för sig bero på att sökmotorerna har 
blivit bättre och ger ett bättre resultat. Att sökresultat med högre relevans kommer högre i 
rangordningen, så att man inte upptäcker sådana sidor lika ofta men ofta privatpersoners 
hemsidor, som bara känns som de tar plats. Ah, vi lägger upp en hemsida! 

13. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 

Ja, nu är den såpas bra så nu skulle ju inte den vanliga Internetanvändningen påverkas om den 
blev till det bättre. 

13.1 Sämre då, exempelvis modem? 

Ja då skulle det påverkas på det sättet att det skulle vara svårt att ta emot en hel del mail. Att man 
skulle tröttna på det och varit tvungen att lösa det på något annat sätt. Man skulle nog inte 
utnyttja det lite snabbt för att kolla olika informationssaker som man behöver lite snabbt, för det 
skulle helt enkelt inte gå. 

14. Hur har ditt Internetanvändande förändrats från att du först började nyttja Internet? 

Ja, det har väl blivit seriösare. När jag första började använda det var det nog för att man skulle 
prova på det. När jag började använda det mer så handlade väl om att jag började chatta med 
kompisar på kompissajter och lite allt möjligt. Men jag såg ju ingen anledning att börja använda 
mail då. Det förknippade jag bara med kontakter med utlandet. För jag förstod inte varför man 
inte kunde prata i telefonen. Det är väl den stora förändringen att jag utnyttjar den mycket 
mer...Att man faktiskt kan använda det till saker i vardagen. 

14.1 Vad är det som har påverkat att din Internetanvändning har förändrats? 

Mycket att, som jag så tidigare, att jag tycker att det har blivit en seriösare prägel över det. Att 
man ser en verklig nytta med det istället för att se det mer som någon ”ploj” grej. 
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14.2 Hur har du insett den verkliga nyttan? 

Att jag märker att jag tjänar på att använda mer tjänster för att hänga med. Allmänt 
informationssökande, att man slipper slå i böcker. Om man inte har lexikon och sådant kan man 
alltid hitta information. På förra kursen klagade jag på en labbhandledare att labbhandledningen 
innehöll så mycket information och var så svåra att greppa med metoder och tillvägagångssätt. 
Men han bara svarade sådär som om det var helt självklart, “men du får ju googla, det gör jag 
10000 gånger varje dag”  

15. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 
begreppet? 

Nja? Nu tycker jag i de flesta fall om man inte tycker att det är något konstigt och så är det bara 
att gasa och köra på. Det känns inte som det är så mycket att akta sig för så länge...det beror väl 
på vilka seriösa handelspartners man har och så. Sj och bankärenden, sådana känns inte så 
riskfyllda. 

15.1 Skulle du kunna tänka dig att handla från ett företag du inte känner till? 

Det beror nog på hur högt priset var och vad jag hade fått för uppfattning om sidan när jag läst 
på den och om jag blivit länkad dit t.ex. genom...det kan vara att man skall förnya virusprogram 
och sånt. Då hade jag nog förmodligen gjort det. 

16. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 

Det skulle nog verkligen påverka, skype t.ex. Sådana tjänster har det bara med kompisar att göra 
att jag börjar använda. För att man märker att det finns en kommunikation som man inte riktigt 
hänger med i och så blir man introducerad och märker att man kan behålla kontakten utan att 
prata i telefon och förbruka pengar. Sedan är det här...allmänt, kan ju vara någon “ploj” sida som 
en kompis säger gå in där och så. Då kanske man blir nyfiken. 

 

Fall 1 

17. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Om jag fann sidan och kände att jag hade något att bidra själv med. Så skulle jag kanske lägga in 
lite bilder. Som jag tyckte att andra skulle kunna ha nytta av. 

17.1 Skulle du vara en aktiv eller passiv deltagare? 

Jag skulle nog snarare vara passiv. Det är ju en intressant tanke det kan ju väcka många nya spår i 
världen. T.ex. för att se världen skulle man ju kunna söka väldigt lätt och hitta en mängd olika 
motiv. 

Hmm... Det är väl om jag skulle tagga sådana där bilder själv då. Jo, i förstahand hade jag nog 
taggat andras bilder. Men det beror ju lite på vad jag hade för bilder också. Om jag skulle ha 
uppfattningen att andra skulle ha något intresse att se mina bilder. Det beror nog på om de var 
mer inriktade på sevärdheter eller om de var mer bilder från mitt umgänge. Mer privata bilder 
skulle jag nog inte se riktigt nyttan med att de lades upp på en sådan sida. 
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18. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Om jag helt enkelt upptäckte att det inte var något att ha. Att det bara var massa skitbilder. Som 
jag inte kända att jag drog någon nytta av att ta del av. Oavsett vad de föreställde då. Det är ju 
klart, man kan tänka sig att folk började “tagga” sökord som man inte hade tänkt. Att motivet för 
bilden används på fel sätt. 

19. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 

Ja, oavsett vad det är för information så tror jag att det kan vara ett bra sätt att ta del av det. 

Fall 2 
 
20. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Om personer i min omgivning tipsade mig om att den var väldigt bra. Ett väldigt bra sätt att 
gratis kunna ta del av och utbyta information. Tycker det var väldigt bra att det kunde rankas. Det 
första som jag tänkte när jag hörde att man skulle skriva in information själv och att seriositeten 
och kvaliteten kanske inte blev så hög men kvantiten ökar.  Det måste ju finnas ganska massiv 
kontroll för att ta bort felaktigheter och behålla seriositeten.  

Finns inte det redan något sådant ute, vad är det nu det heter…Wikipedia. Jag var inne där när jag 
inte kom in på national encyklopedin. Kollade info om lundastudenter, olika ord och traditioner 
och sådant. Det var ganska häftigt. 

20.1 Tror du att detta hade stått i NE? 

nej!, så det skulle kunna ses som en kompletterande informationsdatabas på så sätt också.  

21. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Om man ständigt påträffade fel information och om man inte hittade ett fullgott svar. Att man 
upplevde att själva söktjänsten var så svårhanterligt att man inte hittade rätt i 
informationsdjungeln. Att man fick helt, kanske något som inte rörde ämnet eller att 
informationen inte verkade trovärdig. Jag skulle nog sluta använda den om jag kände att jag blev 
mer irriterad av den än vad jag hade nytta av den. 

22. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 

Att vem som helst kan dela med sig av olika erfarenheter, och kanske lokal kunskap både i 
Sverige och i världen och från olika kulturer som aldrig skulle ges utrymme för den 
informationen i ett lexikon. Det kan ju vara jämförelser med olika trakter i Sverige som 
traditioner eller dialektala ord mm. 
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23. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 

Det beror nog helt på vem som har gjort inlägget. Jag tror inte att jag helt enkelt bara skulle få ett 
förtroende för ett inlägg om jag vet vem som har skrivet det. Det beror nog på hur det är skrivit 
och så. Men det skulle kanske vara så att om jag visste vem det var som har skrivit det, så skulle 
jag se det som mer kvalitativt.
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Respondent C 
 
Intervjuperson. Joakim Möller 
Tid: 34 min 
Man, 57 år 
Intervjutyp: Telefon 
 
1. Uppskattad datorvana 
 
Ganska god 
 
2. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
Jag har använt dator sedan 1993. (13 år)  
 
2.1 Hur använde du den då? 
 
Tvingades börja använda den på det företag jag jobbade på. 
 
3. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
Sedan 1994 tror jag. I första hand på jobbet via mail. 
 
4. Har ni dator/Internet idag hemma? 
 
Ja 
 
5. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
Ja, bredband, 8 Mbit tror jag. 
 
6. Till vad använder du Internet idag? 
 
Jag använder det för att skicka och ta emot mail, jag använder det för mina bankbetalningar, jag 
använder det för att söka efter resmål och betala reser, jag använder det överhuvudtaget när jag 
letar information om olika saker vare sig det gäller att man skall köpa någonting eller behöver 
information om någonting. 
 
6.1 Varför använder du Internet? 
 
Först och främst så är det ett väldigt smidigt sätt att kommunicera med andra och framförallt 
söka information på ett snabbt och effektivt sätt. När jag använder den t.ex. för mina 
bankärenden så har det faktiskt blivit så att jag idag nästan aldrig är inne på banken, allt sköts via 
datorn. 
 
6.2 Till vilken utsträckning använder du Internet? 
 
Jag är väl inne på Internet privat varje dag. Sedan kan det variera tidsmässigt. Men vad kan det 
vara, man kanske är inne i snitt 1 timme per dag. 
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7. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

Ganska lätt, Antagligen p.g.a. att jag har använt Internet ett längre tag. 

8. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

Ja, alltså när det gäller etablerade sidors information så har jag det. 

8.1 Vad menar du med etablerade sidor? 

Ja typ om man söker på, om man skall ha information om... Jag kanske går in på Dagens Industri 
tjänstesida eller Göteborgsposten eller andra tidningar, har jag ett förtroende för att det är riktigt 
och rätt. Det är ju svårt att säga...man får ju sovra sådant material på samma sätt som man sovrar 
annat material som man t.ex. får hem i brevlådan där det står beskrivet olika saker. Så jag tycker 
inte det är någon skillnad. 

9. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

Jo, jag får väl säga det att jag har ju ett rätt högt förtroende för Internetbanken som man är inne 
på rätt mycket, annars hade jag inte använt den. Den använder man kontinuerligt. Jag har rätt 
högt förtroende för att t.ex. beställa en resa via Internet och jag kan tänka mig att köpa prylar och 
betala via Internet. 

9.1 Vad är det som krävs av sidan för att du skall lämna ut dina uppgifter på det viset? 

Det krävs nog att det skall vara ett relativt känt, eller för mig känt varumärke. Igenkänning och att 
jag vet att det finns något seriöst bakom. Och då kan jag känna att jag vågar beställa och att det 
kommer att fungera. 

9.2 Så du förutsätter att de håller en hög säkerhetsnivå, för att du litar på varumärket? 

Ja, det gör man nog på det sättet. Jag tror inte normalt sätt att man tänker så mycket på hur det 
ser ut på “baksidan”. 

10. Vad är det som krävs för att du skall lita på något som står skrivet på Internetsidor? 

Se ovan frågor. (Känt varumärke, seriositet, sovra) 

10.1 När det gäller betalning via Internet, vad är det då som krävs för att få ditt 
förtroende? 

Se ovan (Känt varumärke, seriositet) 

11. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 

Jag är inte så mycket aktiv i den bemärkelsen som att jag bidrar. Jag söker mest information och 
använder det som ett effektivt hjälpmedel. 

12. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 

En tjänst som jag inte skulle kunna tänka mig använda, det är ju spel. 
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Casino? 

Ja, just det. 

Varför inte? 

Det är inte min grej...I övrigt tycker jag de här olika sidorna som finns för olika kontakter mellan 
personer är rätt ointressanta för mig. Inkluderat chatsidor och sådant.  

13. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 

Jag tror inte mitt nuvarande Internetanvändande hade förändrats speciellt mycket om jag fick en 
sämre eller en bättre uppkoppling. 

13.1 Säg att du återgår till modemanvändning igen 

Ja det kan ju förändras på det sättet. Får jag modem igen så tror jag att min Internetanvändning 
skulle gå ner rätt mycket. Till att bara användas för måste grejer som banktjänster och liknande. 

Men om det skulle bli väldigt, väldigt mycket snabbare så är jag inte så säker på att det skulle 
öka...En sak som jag skulle överväga om det blev riktigt snabbt och framförallt stabilt, det är att 
ta in Tv via Internet. 

14. Hur har ditt Internetanvändande förändrats från då du först började använda 
Internet? 

Jag kan nog säga att när det gavs tillfälle. Så var jag rätt tidigt ute när bankerna började erbjuda 
tjänster via Internet. Den har väl varit den stora förändringen. 

14.1 Varför anammade du den tjänsten? 

Det var det att jag tyckte att det kändes väldigt smidigt, innan fanns det en tjänst som gjorde att 
man i princip bara kunde lämna in sina räkningar i ett kuvert som jag använde. Men det här var ju 
samma fast ännu bättre i och med att man kunde själv sitta och knappa in sina betalningar. Det 
som drev på var att man inte behövde passa tider och göra det vid speciella tidpunkter. 

Sen vidare så tror jag att jag har börjat använda Internet successivt alltmer för 
informationshämtning. Jag söker information på ett helt annat sätt mot vad jag gjorde i början. 
Jag har lärt mig hitta. Tyckte det var rätt svårt i början med sökmotorerna, det blev så rörigt. 

15. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 
begreppet? 

Positivt i den bemärkelsen att jag hade nog inte i början övervägt att försöka beställa någon vara. 
Jag gjorde visserligen ett försök i begynnelsen med en datorskärm som fungerade alldeles 
utmärkt. Men sedan så gick den sönder och då fick man skicka tillbaks den, och det var rätt 
besvärligt. Efter den minnesbilden så blev jag rätt försiktig med beställning. Det tog ett tag innan 
jag återupptog det. 
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15.1 Varför började du använda det igen då? 

Det tror jag beror på att all näthandel idag är betydligt... De har lärt sig av sina misstag, de har 
bättre så att säga system och rationella hantering när det gäller baksidan, nämligen logistiken. På 
att kunna skicka ut sina varor till kunderna och ta tillbaks dom vid felaktigheter. Det fungerar helt 
enkelt mycket bättre. 

16. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 

Jag tror att framförallt så är det nog jobbrelaterat som har påverkat mitt Internetanvändande. Inte 
så hemskt mycket mina vänner och bekanta mer än att man vi något tillfälle har fått tips om 
någon speciell sida. Men jag känner nog att det mesta som har påverkat och påverkar min 
Internetanvändning är jobbrelaterat. 

16.1 Familj då? 

Ja, det har nog påverkat i och med att jag har haft ett par söner som drivit på. Om det inte hade 
varit för dem så hade jag nog befunnit mig på stenåldern när det gäller detta tror jag. 

Fall 1 

17. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Man måste nog vara genuint fotointresserad. 

17.1 Men om du bortser från just “kamerabilder” och tänker på själva grundidén? 

Jag kan ju tänka mig mycket väl att man kommer in på en sådan sida och tycker det är kul att 
klicka runt och titta på lite olika foton, jag har sätt någon liknande sida för reseberättelser med 
foton från olika resmål. Då kunde man läsa lite vad de tyckte och det var ju rätt “käckt” där får 
man ju anstränga sig lite själv och skriva om vad man har varit någonstans. 

Jag skulle nog mycket väl kunna tänka mig att gå in och titta på en sådan sida och ha nöje av det. 
Men vad är det som skall få mig att själv lägga in mina egna bilder? Det var lite svårare. 

17.2 Men om det nu rörde resor som du nämner, skulle du kunna tänka dig dela med dig 
av dina egna reseberättelser?  

Ja jag skulle kunna tänka mig. Jag var ju som sagt inne på en sådan sida för lite sedan, och det 
tyckte jag var rätt intressant. Om man hade varit i Italien så skulle man kanske kunna lägga ut ett 
par bilder och berätta att det varit fantastiskt fin och rekommendera si och så. Det är ju rätt bra 
då, framförallt om man söker på en speciell ort än att få de där vanliga turistaktiga. Ja det skulle 
jag kunna tänka mig. 

18. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Det som skulle kunna få mig att bli avskräckt skulle vara om det innebär att det blir för personligt 
att det på något sätt kommer in på den personliga integriteten. Alltså att man därmed att man 
hela tiden blir kontaktad av folk, visserligen via datorn, om man skall sitta och svara på frågor via 
mail hela tiden. Där vill man ju styra lite själv, omfattningen. 
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18.1 Skulle du tagga andras bilder då? 

Det skulle jag nog kunna tänka mg. Det som möjligen skulle kunna avskräcka en är ju också det 
där personliga. Låt säga att man har lagt ut en bild och så kanske folk är rätt negativa. Det är ju 
inte så kul. 

Att de tycker att bilden är dålig? Eller vad menar du? 

Det behöver inte var just att den är dålig utan något negativt om bilden. 

Syftar du på något oseriöst om den bilden du har lagt upp? 

Ja något oseriöst alltså. Däremot skulle jag nog mycket väl kunna tänka mig att tagga bilder om 
jag kände att det låg något i bilden som ingen har sett.  

Men du måste ha någon form av egenintresse för att göra det? 

Ja, det tror jag. 

19. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 

Ja, det tror jag. Jag tror att man genom ett sådant här förfarande skulle kunna utveckla både sig 
själv och andra på ett väldigt bra sätt. Det görs det väl på både gott och ont via så kallade 
chattsidor idag? 

Jag har väl varit inne på nån någon gång som har handlat om aktier. Det kan ju vara rätt 
intressant att läsa om det. Jag har inte gjort några inlägg själv. Men vad det gäller detta exempel 
med aktie så kan man konstatera att många inlägg är synnerligen oseriösa! Så man får ju sovra den 
informationen väldig, väldigt ordentligt. 

19.1 Hur avgör du att det är oseriöst? 

I det fallet ser jag det genom att de... Det finns ingen underbyggande fakta om uttalanden om 
vissa aktier och vad som kan hända. Utan det är mycket spekulation, kanske mer oseriös 
spekulation. Har man inte den förmågan att sovra så kan man då locka andra att tro att det är 
sant. 

Fall 2 
20. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

En sådan sökmotor skulle kunna vara jätteintressant att komma åt och börja använda. Det som 
kan få mig att börja använda den är att jag tror att jag kan hitta bättre och seriösare information 
där än vad jag gör på andra ställen. 

20.1 Vad tror du är fördelarna gentemot Internetbaserat uppslagsverk? 

Fördelarna i sådan fall är att det är lite  mer spännande, lite mer intressantare därför att ett 
konventionellt uppslagsverk redovisar ju fakta och om du frågar på samma ord i en sådan jämfört 
med konventionellt så får du olika svar kanske. Du får det på ett annat sätt eftersom det är skapat 
av användarna. Du får nog inte ett svar som är så precist som i ett konventionellt. Det kan ju i sig 
vara utvecklande och spännande. Där skulle jag nog vara intresserad av att gå in och titta och leta 
på faktiskt. 
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21. Skulle du lita på informationen? 

Nja, jag är ju en skeptiker så att jag hade väl i den mån jag var osäker på just en frågeställning 
skulle jag nog gå till det konventionella och kolla i alla fall. Eller om jag kände att...Att det inte 
stämde då skulle jag kanske förtydliga det då. Lägga in mina kommentarer. 

21.1 Du skulle alltså relatera till egna kunskaper och erfarenheter? 

Ja, det skulle jag nog. 

22. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Det skulle ju vara att innehållet och det man sökte på var...Att man själv såg att det mest var 
“blaj” och oseriöst och att det inte stämde någonstans. Att man kommer in på en sökmotor som 
man sedan upplever inte ger någonting. 

23. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 

Jag skulle jag veta vem det var så kan det ju ändra ens uppfattning, så det bästa är ju egentligen 
om informationen är anonym så man kan tänka fritt. 

23.1 Men om du skall bedöma seriositeten i det som står skrivet, och så ser du att det är 
en person som du känner till som har gjort inlägget? 

Om det finns ett namn bakom personen och det namnet är känt. Då tror jag att det påverkar ens 
uppfattning och inställning. Däremot kan namnet inte säga mig ett dugg och det kan ju också 
påverka mig naturligtvis när jag gör bedömning om innehållet. Men man är ju lite uppvuxen med 
ett ramverk som gör att man påverkas om man vet så att säga vem som har sagt någonting, åt ena 
eller andra riktningen.
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Respondent D 
 
Intervjuperson: Joakim Möller 
Tid: 25 min 
Man, 28 år 
Intervjutyp: Telefon 
 
1. Uppskattad datorvana 
 
Ganska god 
 
2. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
Sedan någon gång mot slutet av 80-talet tror jag.  
 
2.1 Hur använde du den då? 
 
I början var det väl mest till spel. 
 
3. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
Sedan 1994, men från och till, så säg att man började använda det ordentligt runt 96 (10 år). 
 
4. Har ni dator/Internet idag hemma? 
 
Ja 
 
5. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
Bredband, 8 Mbit 
 
6. Till vad använder du Internet idag? 
 
För det mesta informationsök, du gör t.ex. dina bankärenden, bokar biljetter, bokar andra typer 
utav tider exempelvis golftider och så. Du läser tidningen på Internet. Letar reda på saker 
egentligen. Använder uppslagsverk som wikipedia och sådana saker också. Gör lite 
prisjämförelser för att se vad som är billigast och sådär när man skall köpa grejer och handlar 
självklar då också. Sedan kommunicerar jag också via Internet, via mail och Skype.  
 
6.3 Varför använder du Internet? 
 
Det är smidigt 
 
7. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

I den mån jag använder dem, så tycker jag inte det är speciellt svårt. Det klart jag visar en del 
motståndskraft till det här när de ändrar layouten, så där när man har lärt sig den. Men jag tycker 
inte det är särskilt svårt att lära sig.  
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8. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

Ja det har jag nog. Jag tror inte man reflekterar över om detta skulle vara rätt eller inte. Så jag tror 
man litar på det. 

8.1 Allt som står på Internet? 

Klart inte allt. Men om man säger så här, sidor som man vet är säkra litar man ju på den 
information som står. 

9. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

Banken, SAS, SJ och liknande sidor. Boplats när man söker lägenheter. 

9.1 När du söker information som du behöver i något syfte, vad får dig att lita på 
informationen? 

Grundkriteriet för att jag skall veta att sidan är korrekt är väl helt enkelt att man går efter .se 
adressen, och sedan layouten på en hemsida. Du ser ju oftast ganska väl med dina egna ögon om 
detta är sida som är gjord av leverantören eller om det är en fejkad sida. Men det är ju klart, man 
kan ju bli lurad. Den möjligheten finns. 

10. Vad är det som krävs för att du skall lita på något som står skrivet på Internetsidor? 

(Se ovan) 

11. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 

Passiv 

12. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 

Jag skulle nog inte utnyttja möjligheten att köpa grejer från Tyskland t.ex. sprit och alkohol och 
sådant för jag litar inte på det. 

13. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 

I och med att fildelningen har blivit förbjuden så tror jag nog att skulle man kunna stabilisera 
Internet så hade möjligtvis att hyra filmer varit intressant lösning. Att slippa gå till en videobutik. 
Jag vet att det finns i dagsläget. Men det är fortfarande inte såpas bra att jag kan “streama” filmer 
flytande till tillfredställande kvalitet. Sen är det ju naturligtvis så att informationsflödet kan ju 
alltid bli större.  

13.1 Men åt ett sämre då? Typ modem? 

Då hade jag nog bara använt det till att göra sporadiska banktjänster, möjligtvis boka på Internet. 
Men jag hade inte alls hållit på med något annat, informationssökning och sådär. Utan bara varit 
för syftet att dra någon nytta av det då.  
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14. Hur har ditt Internetanvändande förändrats från det du först började använda 
Internet? 

Från början var det nog mycket att man skickade lite mail och man tittade mest på aktier och 
sådana saker till att bli mycket, mycket bredare. Du kan göra dina banktjänster du kan göra dina 
bokningar du kan sitta och prata så här som vi gör nu (Skype) och det låter hur bra som helst. Du 
kan spela via Internet du kan ladda ner filmer, fildelning och lyssna på musik och sådan saker. 
Det gjorde man ju inte tidigare. 

14.1 Har det med din Internetuppkoppling att göra? 

Framförallt har det nog med dels hårdvaran, i och med att hårdvaran har blivit bättre så har också 
mjukvaran blivit större och i dagsläget så hade man inte kunnat klara sig på ett 28.8 modem i 
samma utsträckning för det hade tagit alldeles för lång tid medan det var fullt acceptabelt förr i 
tiden. Man hade bara blivit vansinnig på uppkopplingen. 

15. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 
begreppet? 

Jag har blivit mer positiv till det. 

15.1 Vad beror detta på? 

De olika säkerhetslösningar som finns och om man är ansluten till vissa tjänster kan man känna 
sig mer trygg än vad man gjorde i början. Det behöver egentligen inte betyda att de är bättre men 
det känns mer tryggt. Jag menar erfarenheten visar ju att det funkar, de som var ute först, de har 
ju bevisat att det här är faktiskt ett ganska smidigt sätt.  

16. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 

Mer förr än nu. Nu använder man de sidor som man själv känner för. Det är klart när man får 
tips om, “gå in och titta på den här sidan”, så gör man väl detta. 

16.1 Men säg att det är en helt ny tjänst 

Då skulle de nog kunna påverka mig. De kanske säger att “titta här nu har jag hittat en ny grej 
som är jätte bra, gå in och kolla på den”, så skulle jag självklart gå in och kolla på den. Hade jag 
då tyckt att den var lika bra som den personen tyckte så hade jag antagligen också börjat med 
den. Så påverkad blir man ju. 

Fall 1 

17. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Att jag skulle vara intresserad av fotografi. 

17.1 Men om du tänker dig den grundläggande tanken och bortser från att det är bilder. 
Tänkt information, erfarenheter, information? 

Jag hade inte haft några problem att dela med mig med bilder om det skulle vara så. Det tycker 
jag är helt acceptabelt.  
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17.2 Men skulle du verkligen göra detta, eller skulle du snarare använda tjänsten föra att 
söka? 

Jo, jag skulle nog snarare använda den för att söka. 

17.3 Skulle du “tagga” andras bilder? 

Nej 

17.3.1 Varför inte? 

Syftet är ju inte att sätta ett namn på det utan syftet är ju att titta på bilden.  

17.3.1 (Förtydligar exemplet ovan) 

Det är väl en bra lösning kan jag tycka, så om det fanns ett intresse ja. Jag skulle nog inte göra det 
dock. 

18. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Det är ju olaga intrång i så fall att det betyder att de kommer in på min dator. 

18.1 Men filerna är lagrade på en server, de kommer inte åt din dator. 

Annars har jag inga problem med det. Jag har inga problem med någon “copyright” eller så. 

19. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 

Ja det blir ett utbyte av information, du kan dela med dig med flera, flera får kunskapen och 
kunskapen sprids vidare. 

20. Du nämnde tidigare golf, om vi ändrar exempel ovan att relatera till golf. Att man kan 
dela med sig av information angående de golfbanor man spelat på och sina upplevelser 
om detta. Hade detta ändrat din attityd gentemot att aktivt deltaga? 

Då är det ju klart att jag skulle kunna dela med mig med mina åsikter. Men jag skulle nog i första 
hand inte göra det. Utan jag skulle nog läsa andras uppfattningar.  

Så det påverkar nog inte ditt beslut att vara delaktigt betydligt? 

Nej. 

Fall 2 
21. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Det skulle vara ett behov av att kontinuerligt söka efter information. Att behöva slå upp saker. 

21.1 Motsvarigheten här är ju National Encyklopedin 

Ja precis, problemet här är ju frågan om den informationen som vi delar med oss av inte har 
någon grundstomme i systemet. Så man kan ifrågasätta om allt som lägg sin är rätt. Kan jag lita på 
informationen. Jag är tveksam. 
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22. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Det är... Är detta rätt det som jag läser. Det är trots allt det som är viktigt, att när du söker 
information. Att den information du tar till dig är den rätta. Så du inte lär dig fel. 

23. Skulle du börja använda denna sida aktivt, skriva egna inlägg? 

Jag tror inte det. I och med att jag vill själv vara säker på min sak och det är sällan jag känner att 
jag är så säker på min sak. Så därför tror jag inte alla andra kan vara det heller. 

24. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 

Att det kanske är gratis.  

Och möjligheten att få annan information som inte skulle stå i ett vanligt traditionellt 
uppslagsverk. Det finns ju mer möjligheter i ett sådant system. Men också mer risker. 

25. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 

Klart att det kan påverka lite grann. Däremot är det fråga om vilken information man får, är det 
exempelvis “Bengt Andersson” som är svetsare eller är det “Jörgen Johansson” och är professor i 
någonting så är det klart att det kommer att påverka mig väldigt mycket. Huruvida den 
information som läggs ut är sann eller inte. Men å andra sidan så kan ju båda två ha väldigt, 
väldigt rätt. Det vet ju inte jag.  

Ja, det påverkar mig vad det är för personer och att jag kunde känna igen personen. 
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Respondent E 
 
Intervjuperson: Joakim Möller 
Tid: 25 min 
Kvinna, 58 år 
Intervjutyp: Telefon 
 
1. Uppskattad datorvana 
 
Jag ät nog medel kanske. 
 
2. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
I hemmet hade vi väl en redan på 80-talet, men den använde inte jag. Säg att jag har haft en i 15 
år kanske. Ursprungligen i jobbet. 
 
3. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
Har använt i ca 10 kanske. 
 
4. Har ni dator/Internet idag hemma? 
 
Ja både dator och Internet 
 
5. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
Den är snabb. Bredband! 
 
6. Till vad använder du Internet idag? 
 
Jag använder det när jag letar efter någonting, söker någonting. Jag läser också tidningen. Hitta 
adresser företag osv. Sedan så mailar jag också. 
 
6.1 Varför använder du Internet till detta? 
 
För att det går mycket snabbare att hitta det jag vill hitta. Snabbare att få kontakt via mail. 
 
6.2 Hur mycket använder du Internet? 
 
Varje dag. Mailen är igång varje dag, säg 25 % utav dagen då. 
 
6.3 Hur mycket tid ägnar du åt hemmasurfande?  
 
Det är inte så mycket. Kanske 2 timmar i veckan. 
 
7. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

Med instruktion lätt. Men det måste finnas klara instruktioner.  
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8. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

Ja, det jag är inne på så att säga. Men jag är ju inte inne på skitsidor så att säga. Som när jag söker, 
om resor om en specifik plats så tror jag på det. Info om vad företaget gör, så tror jag ju på det. 

9. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

Egentligen sådana som riktar in sig mot information, information till allmänheten. 

9.1 Det finns ju sidor som du kan göra dina bankärenden och så 

Det gör jag ju inte. 

9.2 Varför inte? 

För att jag inte litar på dem. 

9.3 Varför litar du inte på dem? 

Nej jag litar inte på att lämna ut mina grejer, jag är tveksamt till allt sådant. Jag tillhör den gamla 
genre som är väldigt tveksam att släppa allt ut så. 

9.4 Varför denna rädsla, vad är det som påverkar dig? 

Det är den information man får, negativt från medier, framförallt medier. Att man hackar sig in, 
att man klarar att knäcka koder osv. Det gör mig tveksam. Jag släpper inte mina siffror i onödan.  

10. Om du skulle handla något av intresse via Internet, tror du att det spelar roll om du 
känner igen företaget? 

Ja, absolut. Jag skulle inte gå in på något som jag inte vet vad det är.  

X. Vad är det som krävs för att du skall lita på något som står skrivet på Internetsidor? 

(se ovan) 

X.X När det gäller betalning via Internet, vad är det då som krävs för att få ditt 
förtroende? 

(Frågan är inte aktuell för denna respondent) 

11. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 

Passiv 

12. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 

Ja bankärenden och betalning via Internet skulle jag inte använda mig av. Inte sidor som rör 
upplysning om mitt privata. Inga statistikuppgifter om det skulle röra det, som gällde det privata. 
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13. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 

13.1 Till exempelvis modem? 

Då skulle jag definitivt inte våga göra någonting. Då skulle jag bara söka info, skulle aldrig uppge 
någonting, 

13.2 Skulle det även påverka den tid du ägnar åt Internet? 

Kanske 

14. Hur har ditt Internetanvändande ändrats från då du först började använda Internet? 

Jag har ju använt det mer och mer efter att jag har sett vad jag kan få svar på och idag använder 
jag sökmotorn mer än vad jag gjorde förr. Förr gick jag nog direkt på adresser som jag ville 
besöka. Men nu kan jag gå till en sökmotor. 

15. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 
begreppet? 

Inte alls egentligen för jag är fortfarande skeptisk.  

16. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 

Ja det tror jag. Att man får information om sådant som man inte hade någon aning om fanns och 
därmed kan få tips och råd för att använda det själv. 

Fall 1 

17. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Det är möjligt om jag har något att dela med mig av som någon annan skulle ha någon glädje av. 
Men det skulle vara väldigt bestämt vad jag skulle lämna ifrån mig. Jag skulle liksom ha många 
spärrar innan jag lämnade ifrån mig det för att jag inte visste hur det skulle handskas med. 

18. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Ja det är ju om de skulle missbruka något som jag inte hade tänkt att de skulle få använda det till. 

18.1 Du måste se att det är seriöst liksom? 

Ja, jag skulle inte bara slänga ut det på nätet och låta det få användas hej vilt.  

18.2 Tror du att du även skulle kunna tänka dig tagga andras bilder? 

Nej, det är inte jag så intresserad av. 

18.3 Varför? 

Jag har inte det behovet. Jag är inte en sådan som söker på bilder för att använda det i eget syfte. 
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18.4 Men låt säga att du använde sidan i något du har intresse av, ta resor t.ex. Säg att du 
skall åka till Italien och har med denna tjänst möjlighet att söka upp de platser du vill 
besöka för att se vyer och läsa information om detta. Hade det påverkat din uppfattning 
om tjänsten? 

Så använder jag ju det informationsmaterial som finns tillgängligt idag. Jag skulle kanske använda 
den, men jag skulle nog inte bidra så mycket till den. 

19. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 

Ja, är jag ute efter någonting och någon har självupplevt det eller har mer att tillföra än det som 
finns i övrigt, så skulle jag nog kanske uppleva det som positivt. 

Som exempelvis, när vi åkte till Prag så hade vi en guide som en familj hade gjort självtillverkat 
och som dom sen då distribuerade eller sålde eller vad de nu gjorde. Men jag menat, den var ju 
mycket mer givande att gå på än den allmänna. 

19.1 Varför ansåg du detta? 

För att de har självupplevt det och bedömer det utifrån det. Det är inte bara en allmän 
information att här finns det och det, utan där var det även ett omdöme om det dom hade sett. 

Fall 2 
20. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Då skulle jag få ändra mitt lite mesiga datoranvändande till något aktivt och det tror inte jag att 
är...Jag är inte där. Jag tycker inte det skulle vara... Så mycket dataanvändare är jag inte så att jag 
skulle tycka det var kul. 

21. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Om jag var tveksam till det som stod där naturligtvis eller om det gick över gränsen på något sätt. 

21.1 Hur bedömer du om det är tveksamt eller inte? 

Utifrån egenkunskap naturligtvis 

22. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 

Om det är faktabaserat så kan det väl vara okej, det kan ju ge lite mer än ett vanligt kanske. 

Om du får mer upplysningar som du inte finner...Om det bara står nässlor är och ett latinskt 
namn är en grön växt i encyklopedin och det här står att den växer i sådan jordmån och den blir 
så och så stor och för att bli av med den måste du handskas med det här medlet, så tycker ja ju att 
det är givande. 

Det kan bli fylligare info om saken i fråga. 
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23. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 

Ja, det skulle säkert påverka. Det tror jag 

23.1 På vilket sätt? 

Det beror på vem som har skrivit, det kan ju både vara positivt och negativt. Det beror ju helt på 
vem som lämnat ifrån sig det. 
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Respondent F 
 
Intervjuperson: Joakim Möller 
Tid: 27 min 
Man, 23 år 
Intervjutyp: Telefon 
 
1. Uppskattad datorvana 
 
God 
 
2. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
Sedan mitten av 90-talet, kanske 10 år. 
 
3. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
Sedan slutet av, hmm... Sedan 97 kanske. (9 år). Det var i hemmet. 
 
4. Har ni dator/Internet idag hemma? 
 
Ja 
 
5. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
Fast bredbandsuppkoppling på 10 Mbit 
 
6. Till vad använder du Internet idag? 
 
Främst till mailkoll, informationssök av olika slag. Mest informationssök skulle jag vilja säga. 
Väder/Varor/tjänster och sådant där. Det förekommer väl även en del nedladdning av filer. Men 
inte till någon stor utsträckning längre.  
 
6.2 Till vilken utsträckning använder du Internet? 
 
Någon timme om dagen. 
 
6.3 Varför använder du Internet? 
 
För att det är väldigt lättillgängligt och smidigt. 
 
7. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 

Lätt. 

7.1 Vad tror du att detta beror på? 

Att jag är född på 80-talet. Jag tror det! 
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7.1.2 Vad menar du med det? 

Jag tror att det innebär att jag har vuxit upp i en generation som har naturligt lekt med sådana här 
grejer och kan “språket”, eller vad man nu skall kalla det. Så därför när det kommer en ny grej så 
är det inte ett stort steg, inget man behöver lära sig från början utan mer som en påbyggnad på 
något man redan kan. 

8. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 

Svår fråga. Det skiljer väldigt mycket mellan privat och institutions info. Allt som är skrivet av 
privatpersoner är ju i princip ljug liksom. 

8.1 Vad är det som påverkar huruvida du får förtroende för en Internetsida? 

Det är när det är nått etablerat företag som ger ut information som inte är i syfte att sälja 
någonting. Alltså opartisk information, men när det handlar om att marknadsföra någonting är 
jag mycket mer skeptisk. Då tror jag i regel inte på, det som står. För det är så lätt att slänga ut 
något på Internet, jämfört med att trycka något t.ex. 

9. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 

Stora organisationers sidor. 

10. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 

Två traderaaktioner på 10 år. 3 forumsinlägg kanske. Nej, jag är passiv. 

11. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 

Mat, va vad det nu de försökte komma med i slutet på 90-talet, handla mat på Internet.  

11.1 Varför? 

För det är så olika, när det handlar om frukt och grönt. När det handlar om råvaror, 
lösviktsgrejer, vill jag faktiskt kolla kvalitén på i butiken. Det är ett exempel på tjänst som jag inte 
skulle kunna tänka mig använda.  

Förutom frukt, skulle jag nog inte vilja använda mig av speltjänster av olika slag heller. Jag har 
dels inget intresse av det och dels tror jag att det är väldigt lätt att fastna i det på grund av att det 
är så enkelt och det blir så abstrakt i förhållande till de pengar man satsar. När man helt enkelt 
bara kan trycka på en knapp. 

Du syftar alltså på internetcasinon och sådant? 

Exakt. 

12. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 

Jag har ju förändrat till ett bättre ganska så nyligen. Så det är ganska svårt att svara på. Kan hända 
att jag hade laddat ner mer filer om jag hade fått en bättre uppkoppling och kanske även börjat 
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titta mer på strömmande video på nyhetssajter i större utsträckning än vad jag gör nu. Det har jag 
i och för sig upplevt att den svaga länken inte egentligen är min uppkoppling, kanske.  

12.1 Mot ett sämre då? 

Då hade jag fått lägga ner detta, och mer hållit mig till info, kolla mail och sånt. Alltså lägga ner 
strömmande ljud och bild. 

12.2 Hade det påverkat tiden du ägnade åt Internet? 

Ja det är möjligt att jag hade suttit mindre då, ja. 

13. Hur har ditt Internetanvändande förändrats från då du först började använda 
Internet? 

Det ha kommit att omfatta fler och fler tjänster som vädertjänster, alla bankärenden man kan 
göra, informationssökning om produkter, recensioner...mycket sånt. Faktiskt en hel del tjänster 
om man tänker efter. Från början bara mail. 

13.1 Är detta substitut till tjänster som finns i “verkliga” livet? 

Ja det är det ju faktiskt. Väder och bank skulle jag verkligen säga att det är det. Jag har inte kollat i 
en tidning hur vädret skall bli på evigheter. 

13.1 Varför tar du då till Internet framför dessa? 

Det är helt enkelt smidigt och lättillgängligt.  

14. Hur har din attityd gentemot e-handel påverkats från du först hörde talas om 
begreppet? 

Positivt, väldigt positivt. Jag var jätte skeptisk och tyckte som alla andra att man blir lurad vad 
man än gör. Men nu har jag köpt rätt mycket grejer, till och med från Tyskland senast, köpte jag 
en ganska stor grej. Men helt klart åt det positiva håller, kanske beroende av att jag hittills aldrig 
har blivit lurad. Jag hade säkert svarat annorlunda om jag hade blivit det. Men det känns som man 
kan bli lurad i vilken situation som helst. Även utanför Internet. Så jag tror inte det skiljer så 
mycket om man har lite vett, sunt förnuft. 

14.1 När det gäller betalning via Internet då, vad är det då som krävs från en sida? 

Det där är ju väldigt subjektivt. Där är man ju lite lättlurad, om en sida ser seriös ut p.g.a. att den 
har en genomarbetad layout och ett vettigt språk så kan jag lita mer på den och när det finns 
sådan där säkerhetsverifieringar man kan klicka vidare sig på. Som man i och för sig inte vet om 
dom verkligen är sanna. Ju mer underbyggt det är desto bättre är det. Sedan om man kan hitta 
recensioner av olika butiker där man får privatpersoners åsikter, och när man märker att de inte 
är uppenbart konstruerade av företaget självt så kan även lite på dom då anser jag. Så ungefär 
bygger jag min bild innan jag betalar. 

15. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 

Ja det tror jag verkligen, för det är så man får tips om tjänster och sidor och grejer. Så det tror jag 
verkligen. 
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Fall 1 

16. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Det är mitt intresse för fotografi och ta del av andras foton och tips. Jag tycker det spontant låter 
kul. Men det är ju intresset för foto, plus att det är ett väldigt smidigt sätt att dela med sig av 
bilder genom gallerier så. Hur kul som helst! Har du någon adress eller? 

17. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Om det är mycket oseriösa typer som bara håller på och skriver dumma grejer, om det nu är 
rasistiskt eller fåniga grejer, för att “paja” det. Det skulle kunna avskräcka mig. 

17.1 Då syftar du på både bilderna och “taggningen”? 

Ja just det. 

17.2 Skulle du dela med dig av dina egna bilder? 

Ja det skulle jag nog göra. Om forumet känns ok och seriöst så skulle jag ha gjort det. 

18. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 

Det ser jag verkligen. Jag tror det är ett jättebra sätt att lära sig saker på. Jag har exempelvis sätt 
sajter där folk har publicerat bilder och där andra sedan har redigerat dessa bilder och publicerat 
dessa som kommentar. Där de har berättat vilka filter de har använt och så. Så det är ju ett 
fantastiskt kunskapsutbyte. Jag tror detta gäller alla medier och intressen. Man kan nog lära 
varandra väldigt mycket och att det kan fungera som en kunskapsbank att söka i också. 

Fall 2 
19. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 

Om det inte är en allmän sökmotor. Utan att det handlar om ett specialämne där intresserade 
träffas och byter kunskaper. T.ex. om ett intresse, om en artist eller liknande. Jag tror att det krävs 
vissa begränsningar att det inte kan handla om allting för då tror jag att man får låg kvalitet på 
många specialsaker. Istället om man har ett special ämne där många bidrar så tror jag man håller 
upp kvaliteten på det genom att folk inte går med på vad som helst. Men det är ju lite negativ 
inställning också. 

19.1 Skulle du själv dela med dig med information? 

Ja, det kan mycket väl hända. Antagligen hade jag mest kommit in på den genom andra 
sökmotorer kan jag tro. 

20. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 

Det är nog samma svar som i förgående exempel. Om det är låg nivå på det som skrivs, om det 
är oseriöst, att moderatorerna inte sköter sitt jobb. Då menar jag inte bara beträffande kränkande 
grejer utan även kvalitén på det. För det är ju mycket ungar som håller på med Internet alltså. Om 
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man bara kan skriva in en grej så gör man lätt det och då kan det bli rätt kasst liksom. Så kvalitén 
skulle nog kunna avskräcka mig.  

21. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 

Jag tror att det kommer att vara mycket mera uppdaterat. Kanske sämre generell sakinfo men 
bättre special info om mindre och okända grejer, lokala grejer, tror jag.  

 

22. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 

Så kanske det skulle påverka mig, ja... För då skulle man kanske se att det är en och samma 
person som lägger in massor med grejer och är en sådan där viktigpetter och då hade man blivit 
rätt sur på denne.  

Men om du ser att han skriver seriös information? 
Det hade känts mer seriöst om man kunde se att det var stor spridning vad gäller vilka som gjort 
inläggen gentemot att det sitter ett fåtal och skriver. Så att anknyta till huvudfrågan så skulle det 
kunna hända att detta skulle påverka, ja. Men inte i någon jätteutsträckning. 
 
22.1 Vad är det som påverkar dig att tro på inlägget av exempelvis “Pelle Svensson”? 
Så länge jag ser att det inlägget inte ligger i hans egna intresse liksom. Att det ligger i hans intresse 
att ljuga om någonting. Exempelvis om det står skrivit att Pelle Svensson är världens bästa 
ishockeyspelare och så ser jag att det är Pelle Svensson själv som har skrivit det. Då hade jag inte 
litat på inlägget. 
 
22.2 Tror du att du relaterar till egen kunskap och erfarenheter? 
För att sålla mellan det som står skrivet, ja absolut. Man sväljer ju inte vad som helst. Speciellt 
inte när det handlar om att privatpersoner har lagt in grejer ganska fritt. Utan då ligger man i 
händerna på moderatorerna.  
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Respondent G 
 
Intervjuperson. Daniel Paulsson 
Tid: ca. 35 min  
Kvinna, 24 år 
Intervjutyp: Ansikte-mot-ansikte 
 
1. Uppskattad datorvana 
 
Ganska liten... 
 
2. Hur Länge har du haft eller använt en dator? 
 
Svårt att svara på... Jag vet inte...  
 
2.1 Ok, men, hur länge har du använt datorer? När började din datoranvändning? 
 
På högstadiet började det. Säg en 11 år då.  
 
3. Hur länge har du haft eller använt Internet? 
 
9 år kanske... 8-9 år i alla fall minst. 
 
4. Har du dator eller Internet hemma idag? 
 
Ja. 
 
5. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
Hehe, det vet jag inte riktigt... 
 
6. Hur, till vad och i vilken utsträckning och varför använder du Internet idag? 
 
Betala räkningar och... Jo men det är klart man använder det till informationssökning av olika 
slag. 
 
7. Du säger alltså att du använder det för informationssökning och för att betala 
räkningar? 
 
Ja. 
 
7.1 Varför använder du Internet för att betala räkningar t.ex.? 
 
Smidigt, och det går ganska fort. 
 
7.2 Har du någon erfarenhet av att betala räkningar på något annat sätt?  
 
Ja. Via posten.  
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8. Ja... Du har sagt att du söker efter information också. Vilken typ av information söker 
du? 
 
Oj. Det är allt möjligt. Det är alltifrån att kolla telefonnummer till någon på typ hitta.se eller eniro 
till att kolla upp vägbeskrivningar och kartor. 
 
8.1 Varför använder du Internet istället för vanliga kanaler? 
 
Det är samma där... Det är för att det är samlat, även om det är spritt på olika sidor är det ändå 
lätt att hitta, alltså det är en och samma sökväg eller vad man nu ska kalla det. Hade jag inte gjort 
det på Internet hade jag fått gå via flera olika vägar. Om man t.ex. vill kolla upp hästträningar 
måste man kanske ringa till varje klubb, och höra vad just de har för träningar. Sitter man framför 
datorn kan man ju liksom söka på Internet och få upp alla... Då är det en sökväg liksom, Istället 
för att ha flera olika.   
 
9. Anser du att du har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 
 
Jag har nog ganska lätt.  
 
9.1 Vad grundar du det på, så att säga? 
 
Ja... Jag har ganska lätt att ta till mig sånt över huvudtaget. Men... Lätt och lätt.... 
 
Man kan säga så här; vad beror det på att du tycker att det känns lätt för dig att ta till dig 
tjänster, vad är det för faktorer som spelar in?  
 
Ofta är det ju att det hela tiden är något som är smidigare, än tidigare sätt. Man ersätter ofta det 
med något.  
 
9.2 Du anser alltså att de nya tjänsterna som du börjat använda på Internet, det har du 
börjat använda för att byta ut, göra något på något annat sätt än vad du gjort förut? 
 
Ja, för att det är ett smidigare sätt, ofta. Jag använder ju inte Internet så mycket överhuvudtaget, 
men då jag gör det, t.ex. om man börjar med det exemplet att jag t.ex. betalar räkningar via 
Internet, då har jag ersatt att gå till posten och betala massa olika räkningar, som tar massa tid. Då 
har jag ersatt det med att betala på Internet för att det är ett smidigare sätt. Att söka 
telefonnummer på Internet, då har jag ersatt det för att det är smidigare än att slå i en 
telefonkatalog eller så... 
 
10. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internet? 
 
Det beror på vilka sidor det är. Det beror helt på vilka sidor det är. Läser jag någonting på kanske 
postens hemsida, eller om jag kollar på någon organisation eller någon sådan hemsida, då tror jag 
ju på vad jag läser, men skulle jag sitta och läsa i något forum eller någonting sådant... Då tar man 
ju allt med en nypa salt. Det beror på vad det är för sida liksom.  
 
11. Vad är det då de sidor du litar på som de sidor du inte litar på inte har?  
 
Det är ju om det är ett företag, eller en etablerad organisation eller någonting sådant, som där det 
är en grupp bakom. 
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11.1 Kan det vara vilket företag som helst eller?  
 
Nej, men lite mer... Etablerat.  
 
11.2  Som man känner till innan? 
 
Precis! Som man känner till innan, då litar jag ganska mycket på vad som står. Men så fort det är 
en privatperson som man inte vet vem det är, eller om det är...civila personer om man säger så, 
då kanske jag tar det mer med en nypa salt. Jag kanske inte direkt misstror, men då ställer jag mig 
kanske lite mer kritisk till det.  
 
12. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 
 
Det kan vara t.ex. instutitioners hemsidor och så... Statliga eller kommunala sidor... Där man vet 
vad källan är. Det har nog kanske med vem som ligger bakom att göra.  
 
13. Anser du dig vara en passiv eller aktiv Internetanvändare? 
 
Väldigt passiv.  
 
13.1 Hur kommer det sig att du inte vill vara aktiv? 
 
Bristande intresse och bristande kunskap.  
 
14. Utifrån de Internettjänster du känner till, finns det någon tjänst som du i dagsläget 
inte skulle kunna tänka dig att använda? 
 
Någonting jag absolut inte skulle kunna tänka mig är Internetdejting. Det är det enda jag kan 
komma på på rak arm.  
 
14.1 Varför inte? 
 
Det känns lite fel. Jag ska inte säga chatta, för det kan vara sjukt kul också. Men inte 
internetdejting. Inte chatta med någon man inte känner. 
 
14.2 Varför inte? 
 
Du kan inte känna en person som du sitter och pratar med på Internet. Det kan ju vara kul att 
sitta och chatta med något på t.ex. ett diskussionsforum, det kan vara om vad som helst, men just 
internetdejting, det skulle jag inte göra. 
 
14.3 Men du skulle inte kunna tänka dig att bli kompis med någon bara på Internet. 
 
Nej. 
 
15. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till det bättre respektive sämre? 
 
Jag skulle väl kanske inte använda det lika mycket om den blev sämre, till just 
informationssökning av olika slag. Om den blev sämre skulle användandet definitivt minska. Det 
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tror jag. Men om det hade förändrats till det bättre från vad jag har nu, då skulle inte mitt 
använda förändras så särskilt mycket. 
 
16. Hur har ditt Internetanvändande förändrats med tiden från det att du började använda 
Internet?  
 
Skrämmande lite. Den har nog förändrats ganska lite, jag använder det ju oftare nu än vad jag 
gjorde förr i tiden. 
 
16.1 Använder du Internet till samma saker som då? 
 
Ja, eller, jag har ju utökat användandet, självklart har jag det.  
 
17. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats med tiden sen du först hörde talas 
om begreppet? 
 
Jag har aldrig använt det. Min inställning har nog inte förändrats någonting under tidens gång. Jag 
ställer mig neutral. 
 
18. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 
 
Det är nog ganska mycket. Absolut. Folk ger en tips var man ska titta på Internet.  
 
18.1 Varför tror du att det är så? 
 
För att jag inte är en så pass stor användare av det, så att jag sitter inte och letar nya saker själv så 
mycket.  
 
 
Fall 1 
 
19. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 
 
Att komma i kontakt med den, och entusiasm. Har jag tagit bilder som jag vet att någon annan 
kan ha nytta av. Säg att jag åker på semester, där jag tar jättefina bilder. Då skulle jag kunna tänka 
mig att lägga upp dem där om någon annan som letar bilder på det resmålet kan se hur fint det är 
där och så.  
 
20. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 
  
Jag vet inte om jag kommer på någonting som skulle avskräcka mig... Man lägger ju inte upp vilka 
bilder som helst så klart. Nej, jag kan inte komma på någonting som skulle avskräcka mig.  
 
21.  Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 
 
Ja absolut. Jag tror att det blir en ökad användbarhet för alla. Om alla kan lägga till vad dom vill 
så blir utbudet större. Självklart finns det fördelar med det. Om utbudet blir större, så kanske 
intresset hos användare ökar också. 
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Fall 2: 
 
22. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 
 
För det första, att få reda på att den finns. Jag påverkas också mycket av tips från min omgivning. 
Om andra säger att de använt den och att den fungerar bra. Detta är definitivt en tjänst som jag 
skulle använda. Det uppkommer ju frågor hela tiden som man känner att man vill ska upp vad 
det är. Istället för att gå till sitt vanliga uppslagsverk i bokhyllan.  
 
23. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 
 
Ifrågasättandet av sanningshalten man läster där. Dock vet man ju om att sidan är uppbyggd på 
detta sätt, och man kan ju tydligen rangordna information. 
 
24. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 
 
Jag tror att det blir ett bredare spektra, det ges utrymme för kuriosa kring saker och ting, det 
behöver inte bara vara rent vetenskaplig fakta.  
 
 
25. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 
 
Det tror inte jag hade påverkat mig så mycket. Även om det skulle stå ”herr Svensson” så är det 
ändå en anonym person för mig. Det kunde lika gärna ha stått anonym. Jag tror på människans 
goda sidor. 
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Respondent H 
 
Intervjuperson. Daniel Paulsson 
Tid: 22 min 
Man, 23 år 
Intervjutyp: Telefon 
 
1. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
Så länge jag kan minnas... Säkert 16 år. 
 
2. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
10 år kanske... 
 
3. Har ni dator/Internet hemma idag? 
 
Ja 
 
4. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb?  
 
Bredbandsuppkoppling 
 
4.1 Hur snabb är den? 
 
8 Mbit. 
 
5. Hur, till vad, till vilken utsträckning och varför använder du Internet idag?  
 
Väldigt ofta, på de flesta sätt. Mycket informationsökning i skolan och privat informationsökning, 
slösurfning, kul grejer, ladda hem, illegal verksamhet, hehe. 
 
6. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet?  
Lätt.  
 
6. Hurså? 
 
Jag är en van användare som söker nya tjänster, försöker hela tiden effektivisera mitt sökande och 
är intresserad av nya grejer helt enkelt. Mest av intresse. Kanske vinner man någonting på det 
också men, mycket för att testa nya saker och följa utvecklingen och så.  
 
7. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 
 
Det beror väldigt mycket på var jag läser det någonstans. Generellt så har jag inte det. Det beror 
väldigt mycket på vilken hemsida man är på.  
 
8. Vilken typ av av Internetsidor har du störst förtroende för?  
 
Seriösare dagstidningar. Morgontidningar kan jag säga. De litar jag ganska mycket på. 
Universitetets information. Utöver detta är det ganska lite jag litar på.  
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9. Vad är det som krävs för att du skall lita på något som står skrivet på Internetsidor? 
 
Det är källan. Att man vet var det kommer ifrån. Att man vet att det är en seriös hemsida. Det är 
ju ett förtroende man får ha, för hemsidan, eller företaget som har gjort hemsidan.  
 
10. Anser du dig vara en passiv eller aktiv Internetanvändare?   
 
Jag bidrar med ganska lite. Jag är en passiv Internetanvändare.  
 
11. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 
 
Alla de jag inte använder...Inte någonting som jag skulle råda folk att passa sig för.  
 
12. Hur tror du ditt Internetanvändande hade påverkats om din Internetuppkoppling 
hade förändrats till det bättre respektive sämre? 
 
Hade jag haft snabbare så hade jag haft server t.ex. Jag hade nog haft någon sorts FTP kan jag 
tänka mig. Hade jag haft en sämre hade jag tagit bort hela fildelningsbiten, men fortfarande sökt 
information, men väldigt begränsat. Det är ju mycket nedladdning av små program och 
videosnuttar, musik o.s.v. 
 
13. Hur har ditt Internetanvändande förändrats med tiden från det att du började använda 
Internet?  
 
Mer och mer nöje. Nyttogrejen ligger i grunden, sen blir det mer och mer nöje tror jag.  
 
14. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats med tiden sen du först hörde talas 
om begreppet? 
 
Mer och mer positivt. 
 
14.1 Varför? 
 
Man har använt det själv, och man har pratat med andra, och det är väldigt sällan som det är 
negativa reaktioner över det. Det är väldigt smidigt också.  
 
15. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 
 
Delvis. Många av de nya hemsidorna får man ju tips av kompisar, men man hittar ju även mycket 
själv. 
 
Fall 1 
 
16. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt?  
 
Att jag först får något utbyte av det. Får jag ett utbyte av det kan jag ändå tänka mig att dela med 
mig. Men i så fall väldigt begränsat. Inga personliga bilder, utan endast rena motiv.  
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17. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 
 
Det är ju om man märker att den inte används seriöst. Jag skulle dock inte dela med mig av något 
personligt.  
 
18. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 
 
Definitivt. Det blir berikat och stor mångfald eftersom många kan tagga. 
 
Fall 2 
 
19. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 
 
Jag har redan provat en sån tjänst, och av goda erfarenheter kommer jag använda den fler gånger.  
 
20. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt?  
 
Om kvalitén är dålig och informationen är oriktig. Då räcker det med en liten mängd felaktig 
information.  
 
21. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk?  
 
Att man får flera vinklingar på samma information, informationen kan nog bli mer nyanserad. 
Kanske inte mer saklig, men mer nyanserad. Det kanske finns mer anknytningar till samhället och 
verkligheten förutom det rent sakliga. Lite mer levande information.  
 
22. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget?  
 
Absolut. Om det är en person som man vet lägger upp bra information, så kanske man kan söka i 
hans bibliotek, och då kanske läsa hans artiklar i första hand.  
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Respondent I 
 
Intervjuperson. Daniel Paulsson 
Tid: ca. 20 min 
Man, 21 år 
Intervjutyp: Telefon 
 
1. Hur länge har du haft/använt en dator?  
 
Det är väl...10 år. 
 
2. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
9 år. 
 
3. Har ni dator/Internet hemma idag? 
 
Ja. 
 
4. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb?  
 
det är... 8 Mbit. Bredbandsbolaget. 
 
5. Hur, till vad, till vilken utsträckning och varför använder du Internet idag?  
 
Underhållning, söker information, betalar räkningar, ekonomi. 
 
5.1 Vad för underhållning t.ex.? 
 
T.ex. datorspel. 
 
6. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet?  
 
Svårt. 
 
7. Varför? 
 
Jag vet inte, jag förstår väl inte riktigt hur jag... Det fungerar ju bra utan det nya. 
Jag förstår inte hur det fungerar eller vad man ska ha det till. 
 
7. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 
 
Det beror på vad det är för sidor förstås. 
 
8. Vad är det de sidor som du kan lita på har som inte de andra sidorna har? 
 
Källförteckning är ju bra. 
 
10. Anser du dig vara en passiv eller aktiv Internetanvändare?   
 
Jag är passiv. 
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10.1 Varför är du inte aktiv? 
 
Jag tror inte riktigt jag vet hur man använder Internet på det sättet. 
 
11. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda?  
 
Nej det tror jag inte. 
 
12. Hur tror du ditt Internetanvändande hade påverkats om din Internetuppkoppling 
hade förändrats till det bättre respektive sämre? 
 
Det hade nog sjunkit lite om jag inte hade så snabb uppkoppling. 
 
12.1 Varför tror du? 
 
När jag spelar och så, så hade det inte varit lika roligt. Det hade förstört lite granna. 
Internetanvändandet hade nog inte påverkats av ett snabbare Internet. 
13. Hur har ditt Internetanvändande förändrats med tiden från det att du började använda 
Internet?  
 
Det har ökat.  
 
13.1 På vilket sätt har det ökat?  
 
Jag har hittat på nya saker på Internet, men har samtidigt kvar det gamla. 
 
14. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats med tiden sen du först hörde talas 
om begreppet? 
 
Jag har använt det två gånger tror jag. I början var jag skeptisk, men nu när jag har provat och det 
funkar ju bra.  
 
14.1 Varför var du kritisk från början? 
 
Om det skulle gå för fort o.s.v. Jag var rädd att det skulle vara mer problem än vad det var nytta.  
 
14.2 Vad menar du med problem? 
 
Ja… Försenade leveranser, kanske betalningssvårigheter, för sen vara o.s.v. 
 
15. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 
 
Liten del har det ju, men inte betydande. 
 
Fall 1 
 
16. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt?  
 
Om jag får användning för det liksom. Om jag ser något mervärde i det för mig själv. 
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17. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt?  
 
Att jag delar med mig av mina bilder helt enkelt. Det kan ju bli problem. 
 
18. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 
 
Ja det kan jag ju se.  
 
 
Fall 2 
 
  
19. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 
 
Om jag vill få reda om mer om t.ex. nässlor som i exemplet, så kanske det finns mer information 
där än bara att nässlan är en växt. Där kan man få reda på mer, antagligen.  
 
20. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt?  
 
Det skulle vara kanske om informationen inte vore korrekt där.  
 
21. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk?  
 
Man får nog mer uppgifter om saker och ting som man söker på. Det är bra. 
 
22. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget?   
 
Det är både för- och nackdelar med det.   
 
22.1 Vad är fördelarna? 
 
Man kan ju få en bra respons. Det spelar mig egentligen inte så stor roll. 
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Respondent J 
 
Intervjuperson. Daniel Paulsson 
Tid: ca 20 min  
Man, 23 år 
Intervjutyp: Telefon 
 
1. Hur länge har du haft/använt en dator? 
 
De senaste 5-6 åren 
 
2. Hur länge har du haft/använt Internet? 
 
De 6 senaste åren 
 
3. Har ni dator/Internet idag hemma? 
 
Ja 
 
4. Vilken typ av uppkoppling har ni idag/hur snabb? 
 
BBB, 10 Mbit 
 
5. Hur, till vad, till vilken utsträckning och varför använder du Internet idag? 
  
Främst till att hålla kontakt med kompisar, men även informationssökning. 
 
6. Anser du att du generellt har lätt eller svårt att ta till dig nya tjänster på Internet? 
  
Jag anser att jag har lätt för det. 
 
6.1 Varför tror du att det är så? 
 
Jag är såpass van att använda Internet. 
7. Har du generellt förtroende för vad du läser på Internetsidor? 
 
Självklart måste man alltid vara lite kritisk, men oftast så tror jag på informationen jag hittar. 
 
8. Vilken typ av Internetsidor har du störst förtroende för? 
 
Jag är aktiv i ett forum som behandlar sportmotorcyklar. Där är medlemmarna mycket 
kompetenta och hjälper med frågor, som har samma motorcyklar och så, där tror jag väldigt bra 
på vad som sägs. 
 
9. Vad är det som krävs för att du skall lita på något som står skrivet på Internetsidor? 
 
Att fler personer kan bekräfta att så är det. Och att jag får leta på andra sidor också om 
informationen är sann. 
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10. Anser du dig vara en passiv eller en aktiv Internetanvändare? 
 
Definitivt aktiv, anser jag själv, jag både hjälper och får information. 
 
10.1 Varför har du blivit aktiv användare? 
 
Jag har fått en erfarenhet, kan bidra hjälpa andra personer, det gör jag gärna. 
 
11. Utifrån de Internettjänster som du känner till, finns det någon typ av tjänst på Internet 
som du i dagsläget inte skulle kunna tänka dig använda? 
 
Inte som jag känner till. 
 
12. Hur tror du att ditt generella Internetanvändande hade påverkats om din 
Internetuppkoppling hade förändrats till ett bättre respektive sämre? 
 
Sämre, kanske inte skulle använda det lika mycket kanske. Kanske hade blivit lite mer 
filmnedladdning om Internet var snabbare. 
13. Hur har ditt Internetanvändande förändrats med tiden från det att du började använda 
Internet? 
 
Det har ändrats ganska stort, Det är nu de senaste åren det har förändrats, jag surfar 2-3 
timmar/dag på Internet, främst forum och kontakt med vänner. 
 
13.1 Varför?  
 
Fler har dator, Internet blir billigare och billigare. 
 
14. Hur har din attityd gentemot e-handel förändrats från då du först hörde talas om 
begreppet? 
 
Jag har alltid varit positiv emot e-handel, det främjar både företaget och konsumenten. Jag har 
haft samma uppfattning hela tiden. Vissa företag kollar jag dock upp extra noga. 
 
15. Hur påverkar din omgivning och dina vänner vilka Internetsidor du besöker och 
använder på Internet? 
 
Det har jag svårt att se att den skulle göra. 
 
Fall 1: 
 
16. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 
 
Jag tror mest att jag skulle nyttja sidan när jag hade ont om tid över, kolla på bilder och se vad 
folk har taggat på. Annars hade jag inte använt den, nej. 
 
17. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 
 
Om jag råkar lägga upp en felaktig bild, så kanske det är svårt att få bort bilden. Om jag lägger 
upp en privatbild av misstag. 
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18. Ser du den potentiella nyttan av ett givande och tagande av information, filer och 
erfarenheter enligt ovan nämnda exempel? 
 
Ja, man kan dela med sig av information som kanske inte fanns där från början, med taggar o.s.v. 
 
Fall 2: 
 
19. Vad tror du personligen skulle kunna få dig att börja använda denna sida aktivt? 
 
Att jag behöver mer information och vet att jag kan lita på sidan, även att jag kan bidra med 
information till andra.  
 
20. Vad tror du personligen skulle få dig att bli avskräckt från att börja använda denna 
sida aktivt? 
 
Man får vara kritisk. Vissa lägger upp information som är felaktig, för att jäklas med en kanske, så 
man måste ju kolla upp informationen. 
 
21. Vad tror du är fördelarna med denna typ av uppslagsverk gentemot ett konventionellt 
Internetbaserat uppslagsverk? 
 
Kan finnas mer information. Personer får fritt skriva och förklara med vad dom menar med det. 
Det är nog den största fördelen skulle jag tro. 
 
22. Om du har möjligheten att kunna identifiera personer som har gjort de inlägg som du 
läser. Hur tror du då att detta skulle kunna påverka din åsikt om inlägget? 
 
Det skulle nog påverka mig mycket. Att det är en person jag känner, jag vet var han står och då 
tror jag på vad han skriver, man kanske inte vill trycka ner personen som man känner 
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