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Abstract 
The current state of our web is one where users can create and distribute information freely 

and without constraining limitations of knowledge. It’s as easy as making a Facebook 

status update or sending out a Tweet to make contributions to the web and we’re all doing 

it. Web-Giants like Facebook and Google deinate the web because they have such massive 

user amounts and therfore they control the information their users see. This is a problem 

because we’re hidden from the entire information amount that is the web in the 21st century. 

Today we limit ourself unknowingly by using these sites who implements a personalization 

approach which tries to show us the information it thinks we want to see. The next 

generation of the web seeks to open up the web to computers that makes it easier for them 

to understand and analyse the information on the web. Then they can help us by giving 

more relevant answers to the questions we ask them and show us what we actually want to 

see. This papers focus is in how these questions affect the daily life of the digital natives 2.0. 

What is their views on a web-based life now and in the future. We then go on to use these 

islands of information to render forth a list of demands one should be able to ask of a web-

application in the future we know as Web 3.0.   
 
1. Inledning 
 

Webben som vi kallar det i folkmun är ett fenomen som uppstod den sjätte augusti 1991 

(Ward, 2006). Det är räknat som startskottet för webben som vi känner den idag. Tim 

Berners-Lee, en brittisk fysiker, var hjärnan bakom den revolutionära nya teknik som 

kommit att prägla vårt dagliga liv i tjugo år nu. Denna tid då webben fortfarande var i sin 

linda är en epok som kommit att bli känd som Webb 1.0. 
I början var webben en värld uppgjord av mestadels statiska sidor. De agerade som 

envägskanaler där skaparna kunde tillgängliggöra information som besökaren i sin tur skulle 

kunna läsa.  En stark egenskap som karaktäriserade sidorna under denna tid var att det inte 

existerade något incitament för besökaren att återkomma. Interaktion mellan sida och 

användare fanns inte, det var helt enkelt en värld där sidorna agerade likt en tidning. 

Skaparna var utgivare och besökarna var läsare. Det fanns ingen anledning att återvända 

förutom om man glömt det som stod där och man måste komma ihåg. Majoriteten av 

användarna av webben under denna tid var endast informationskonsumenter. 
Webben har redan från sin födsel varit i ett stadium av ständig utveckling. Webb 2.0 

är namnet som getts den period i webbens historia då användaren fick kraft att själv skapa 

innehåll och kommunicera med andra på webben (Silva et al, 2008, sid 10). När detta aktiva 

skapande möjliggjordes gick användaren från en läsare till en deltagare och skapandet av nytt 

material var nu en interaktiv och ständigt pågående process mellan användare och webben. I 

kontrast mot något som tidigare var drivet av stora investeringar från företag och 

organisationer. Användaren gick således från kraftlös till kraftfull.  
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Tekniker som t.ex. RSS1 och AJAX2 och sidor som Facebook och Twitter är nära 

relaterade till Webb 2.0. De tillåter en användare av webben att själv skapa innehåll och dela 

med sig av det. Det som möjliggör detta aktiva skapandet är alla dessa verktyg och teknikers 

enkelhet. Inlärningskurvan för att kunna lägga upp ett blogginlägg på Blogspot, skapa en 

video och dela den på YouTube, eller att hålla kontakten med vänner via Facebook är inte 

brant och det tillåter därmed många att göra det. Webbens innehåll blev genom Webb 2.0 

allmän domän och fritt för alla att bidra till.  

När också tillgängligheten till webben ökar dagligen genom utbredningen av 

Internetuppkopplingen samt en ständig ökning i bandbredd blir det fler och fler människor 

som kan delta i den gemenskap som webben är. När Internet på senare år även tagit steget 

vidare från datorn in i våra telefoner och TV-apparater blir det än mer tillgängligt och bara 

fantasin sätter gränserna för vars det kommer fortsätta. 
Framtiden står för dörren och det finns ett antal olika visioner som rör vad denna 

nästa version av webben skulle kunna innebära. Det handlar om visioner eftersom konsensus 

är att denna nya epok i webbens liv inte har kommit än. Vi är enligt många i ett sorts 

skymningsland mellan Webb 2.0 och 3.0 och det diskuteras flitigt i IT-branschen och 

akademin om vilka tekniker och förbättringar av webben som framtiden kommer att 

frambringa. Det finns ett antal utmärkande innovationer som är klassade som Webb 3.0. Den 

Semantiska Webben är en ambition att konvertera webben till en enorm databas som 

följaktligen kan skapa möjligheter för datorer att läsa och förstå webbens innehåll och 

därmed hjälpa oss göra bättre sökningar. Detta är den största och främsta visionen och den 

som kan anses vara närmst i tiden. Utöver det finns det framtida visioner om en tre-

dimensionell webb som kan komma att revolutionera hur vi interagerar med webbsidor och 

tjänster. Att söka media med annan media är även det en vision på samma sätt som tanken 

om The Pervasive Web vilket är den att vi blir fullkomligt omgivna av webbens tjänster och 

därmed ständigt uppkopplade (Silva et al, 2008, sid 11-12). 

Detta var webbens historia i fråga om de tekniker och tjänster som utmärker den. 

Men faktum är att webben är ingenting utan dess användare och en grupp människor som  

gjort mycket för webbens utveckling genom deras aktiva användning är dess digital natives.  

―Digital Natives = population of young people born after 1980, with access to 

(broadband) technologies, the skills necessary to use this technology in creative ways, and a 

shared culture how they interact with information, technology, and each other.‖ (Gasser, 

2008, sid 2) 

Digital Natives är en benämning för en generation född i en digital tidsålder och det 

är dessa som vi kommer att fokusera på i detta arbete. Vi är dock medvetna om att det finns 

en kontrovers kring begreppet och dess vetenskapliga värde men vi har valt att acceptera 

denna som ett tankeverktyg i vår studie.  

‖Youth are often seen as potential agents of change for reshaping their own 

societies…Especially now when youths thriving on digital technologies flood universities, 

                                                             
1 RSS (Really Simple Syndication) är ett format för sammanslagning av information på 
webben som. (RSS, 2009) 
2 AJAX (Asynchronous Javascript and XML) Teknik som förbättrar interaktion mellan 
användare och webbtjänst (Adaptive Path, 2005) 
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work forces, and governments and fascilitate radical restructuring of the world we live in.‖ 

(Hivos Knowledge Programme Report, 2009, sid 7) 

Vi anser att Digital Natives på ett bra sätt samlar in den generation vi är intresserade 

av. Dock väljer vi inte att fokusera på alla som kan anses höra till denna grupp utan vårt 

fokus ligger kring de som vi anser vara nästa webbversions early adopters3. 

 Early adopters är individer som är snabba på att acceptera och använda en ny form 

av teknik eller produkt. Digital Natives är historiskt sett bra på detta. Snabba på att ta till sig 

de nya teknikerna som kommer hand i hand med utvecklingen av, i vårt fall, webben.  

 ‖Arguably the rise of Web 2.0 applications might have created a second generation 

of digital natives, which can be separated from the first due to its familiarity and 

immersion in this new, Web 2.0, digital world.‖ (Helsper et al., 2010, 507-508)  

 Vi har valt att använda oss av termen Digital Natives 2.0 som en beskrivning av den 

grupp av människor som föddes in i Webb 2.0 eran. De som aldrig direkt fick uppleva den tid 

i webbens historia då en Tweet inte betydde någonting eller när Facebook inte ens var 

påtänkt. Det är de som föddes i början av nittiotalet och nu är det denna generation som har 

bästa förutsättningen för att vara de som först accepterar den kommande versionen av 

webben, dvs. Webb 3.0, och aktivt börjar använda den. 

 Om nu Digital Natives 2.0 är de som kommer att anamma Webb 3.0 vad är det som 

kommer att få dem att göra det. Vilka aspekter i en teknik är det som får en early adopter att 

ta till sig den. Vad anses vara kvalitativt hos en IT-applikation eller informationskälla av en 

digital native 2.0. Detta är frågor som kommer att tas upp och försöka besvaras i vårt 

fortsatta arbete. 

1.1. Problemformulering 

 Hur ser Digital Natives 2.0 på webben idag? Vet de vad begreppen Webb 2.0 samt 

Webb 3.0 har för innebörd? 

 Vad anser de vara viktiga aspekter av den nutida webben men även den framtida?  

 Vilka kvalitéer bör en applikation skapad för Webb 3.0 ha för att leva upp till de 

förväntningar som finns hos Digital Natives 2.0? 

1.2. Syfte 

Vi vill få en djupare förståelse för hur Digital Natives 2.0 använder webben idag och hur de 

ser på framtiden. När vi erhållit denna insikt i webbanvändandet hos Digital Natives 2.0 är 

det vårt mål att konkretisera detta i en generell kravspecifikation för hur en applikation 

designad för Webb 3.0 skulle kunna se ut. 

 
1.3. Avgränsningar 
Vi kommer att se på det som påverkar de Digital Natives 2.0 dagliga liv på webben. Dessa är 

de praktiska och tekniska aspekterna av finnande, skapande och delande av information på 

populärwebben, d.v.s. vi tror att vi finner dagens Digital Natives 2.0 på webbtjänster som 

                                                             
3 ―… individuals who adopt an innovation.‖ (Rogers, 1962, sid. 283).  
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har en stor användarskara och är i enkel bemärkelse populära. Vi har då avgränsat oss till en 

viss del av den populationen och det är gymnasieungdomar 16-19 år.  

 När vi ser på de tekniska aspekterna av Webb 2.0 och 3.0 kommer vi bara att utforska 

de delar som direkt kan relateras till det dagliga livet för Digital Natives 2.0 samt det som 

berör de visioner som finns dokumenterad om framtidens webb.  

 

 
2. Metod 
 

Vår undersökning kommer att kombinera ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt. Då 

antalet personer vi fått chansen att träffa är något begränsad anser vi att en kombination av 

dessa två metoder kan ge oss den bredaste inblicken i livet för Digital Natives 2.0 på webben. 

Den kvantitativa sidan använder vi för att kuna få specifik data om hur våra grupper 

individuellt spenderar sin tid på webben medan den kvalitativa delen har syftet att få igång 

en diskussion och se deras gemensamma vision. 

För att bekanta oss och få en djupare förståelse för de visioner och tekniker som finns 

i ämnet kommer vi att börja med att ta hjälp av den relaterade forskningen. Vi kommer med 

hjälp av materiell i form av artiklar och uppsatser vi hittar på nätet, universitetsbiblioteket 

samt litteratur från bekanta och vår handledare försöka se på vilka sätt den nutida och 

framtida webben lyfts fram. Vi vill även se vilka tekniker som tas upp samt om och hur detta 

kan relateras till resten av vår undersökning. Litteraturen kommer således vara den bas vi 

arbetar utifrån när vi går vidare i undersökningen och inom vilkens referensramar vi blir 

tvungna att arbeta. Vi kommer läsa igenom dessa för att sedan plocka ut och referera till de 

delar vi finner intressanta. Då vi vet att det finns en stor mängd information att hämta och en 

överhängande mängd forskning i ämnet tycker vi det skulle vara ignorant att förbise dessa. 

Vidare skapar det stöd och referenser som vi kan arbeta vidare utifrån och det kan även 

hjälpa oss ifrågasätta och eventuellt utesluta vissa delar om dessa lyfts fram som inaktuella i 

litteraturen. 

 Vi kommer även att använda oss av de sociala medier som finns tillgängliga. Det här 

kommer att göras på två sätt. Vi kommer bland annat att söka information på sajter som 

YouTube för att hämta och analysera information med koppling mot ämnet och vidare se hur 

den relaterar till vår frågeställning. Det kommer agera som ett tillägg utöver litteraturen då 

dessa nätverk omsätter en stor mängd information. Utöver att söka information kommer vi 

att försöka analysera dessa sidor. Detta för att redogöra hur dessa sidor ser ut samt för att 

skapa en förståelse för hur de kan användas. Vi är själva aktiva användare på många av dessa 

sidor och äger följdaktligen redan kunskap om dem ur ett användarperspektiv, vi ser dock 

möjligheter att bredda denna kunskap och tänker därmed besöka dessa sidor med ett mer 

analytiskt förhållningssätt. Vidare i undersökningen kan det även hända att vi stöter på sidor 

som vi sedan tidigare inte är bekanta med. Vi måste då undersöka dessa för att sedan kunna 

gå vidare i vårt arbete med en större insikt och förståelse och inte lämna något åt 

antaganden.  

 Den sista delen av vår undersökning kommer göras med två skolklasser. Dessa 

grupper består av två gymnasieklasser med skilda inriktningar och de skall genomgå en 
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enkätundersökning (se bilaga 1) och sedan aktivt få diskutera dagens webb samt hur de ser på 

framtiden. I denna undersökning deltog 34 elever varav 21 st är män och 13 st är kvinnor. 

Deras åldrar är mellan 16 och 19 år. Det urval som vi gjort är kopplat till de tidigare nämnda 

Digital Natives 2.0. Vi anser att dessa två klasser som vi har fått träffa ingår i just denna 

generation och anledningen till att vi gör undersökningen är främst för att se hur de Digital 

Natives 2.0 förhåller sig till webben och dess framtid.  

 Enkätundersökningen utför vi med syftet att få en inblick i deras användning av 

webben på individnivå. Detta kan följdaktligen ge oss chansen att se mönster mellan 

användning och faktorer såsom kön och ålder.  

Den första delen av enkäten som våra grupper fick svara på har en mer kvantitativ 

inriktning och riktar sig mot hur de individuellt använder sig av webben idag. Den första 

frågan ger deltagarna chansen att välja bland tolv olika sidor och tjänster som idag är väldigt 

populära och omtalade på webben. Det rör sig om sidor och tjänster som Facebook, YouTube 

och Skype vilka vi tror de flesta någon gång varit i kontakt med eller hört något om. 

Grupperna får här välja utifrån alternativen vilka sidor de använder eller har använt. Vi 

lämnar även ett utrymme för att de själva ska kunna fylla i eventuella sidor/tjänster de 

använder som inte är med bland de tolv. Det gör vi för att inte begränsa oss till endast de 

sidor vi uppfattat som populära. Utifrån detta hoppas vi kunna få en inblick i hur 

användandet faktiskt ser ut och vilka av dessa omtalade sidor som har en användarbas hos 

elevgruppen.  

Nästkommande fråga riktar sig till vilka plattformar som deltagarna använder sig av i 

sitt dagliga liv. De får även här vissa alternativ att utgå ifrån i form av de mest populära 

plattformarna exempelvis stationär dator, bärbar dator och Smartphone. Utifrån dessa 

alternativ får de sedan ranka plattformarna efter hur ofta de använder dem. De får ringa in 

ett alternativ på en skala som går från ett till fem. I denna skala representerar ett en väldigt 

låg aktivitet, d.v.s. aldrig och fem en väldigt hög aktivitet, d.v.s. dagligen. Anledningen till att 

vi vill se fördelningen av användande för de olika plattformarna är för att få en bild av hur 

Digital Natives 2.0 förhåller sig till nya kontra gamla platformar och om det är någon av dem 

som erhåller en överhängande majoritet. Detta kan således även ge oss en inblick i hur de 

kopplar upp sig mot webben och vad de anser vara kvalitativt där. 

 Vidare fortsätter enkäten med mer kvalitativa frågor där grupperna själva får 

reflektera kring webben i sina egna ord. Den första frågan riktar sig här till hur de använder 

sig av webben idag, d.v.s. vad de gör på webben i dagsläget. Denna fråga ställer vi för att få en 

än vidare bild av hur de faktiskt använder webben idag och inte endast fokusera på de sidor 

där de är aktiva. Nästa fråga som kan ses som en följdfråga till den föregående är hur de 

kommer använda sig av webben om fem år. Efter att först ha frågat hur de idag använder sig 

av webben vill vi se ifall de har en bild av hur de kommer genomföra sina webb-baserade 

sysslor i framtiden. Vidare kan vi här se om det finns någon koppling till de visioner som 

tagits upp i litteraturen men även våra egna idéer och visioner om framtidens webb.  

 Till sist ställer vi en bonusfråga där vi undrar vad Webb 2.0 är för något. Det här anser 

vi vara intressant delvis för att se vilken inblick grupperna har i de tekniska aspekterna av 

dagens webb men även när det kommer till att se hur vitt vedertaget begreppet Webb 2.0 är 

hos en generation som är uppvuxen i samband med dess utveckling. 
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 Då grupperna genomgått enkätundersökningen delar vi in dem i mindre fokusgrupper 

om fem till sex personer. I dessa fokusgrupper ska de sedan diskutera Webb 2.0 och hur de 

tror att Webb 3.0 kommer se ut. Vi ger dem här en grövre definition av Webb 2.0 och vilka 

tekniker som vi tror kan skapa en koppling och förståelse hos fokusgrupperna om vad 

begreppet innebär. Vi låter sedan dessa dikussioner pågå i tio till femton minuter och ber 

grupperna anteckna sina tankar. När dessa diskussioner är klara för vi en kort 

sammanfattning inför hela gruppen och varje fokusgrupp får lyfta fram sina tankar och 

visioner vilka vi sedan för en vidare diskussion kring.  

 Ett syfte med diskussionen är att ge deltagarna en chans att förstå vad Webb 2.0 är 

och få dem att försöka skapa en egen definition. Utöver det vill vi utforska vilka idéer och 

visioner de kan komma med i frågan om den framtida webben. Det gör vi för att, som vi 

nämnde tidigare, delvis skapa en uppfattning som kanske viker av från vår egen men även för 

att utforska den bild som ges av elevgruppen och om den kan kopplas mot de visioner och 

tekniker som tagits upp i litteraturen.  

 Då vi själva är betydligt mer insatta i informatikämnet efter att ha gått igenom det 

Systemvetenskapliga Programmet under de senaste tre åren ser vi en risk att vi kan sätta vad 

vi skulle vilja kalla ”osynliga begränsningar” i form av vad som är möjligt eller sannolikt 

utifrån det vi lärt oss under vår utbildning. Vi anser och tror att detta kan begränsa vår 

innovation och vårt nytänkande. Vi hoppas därmed att där vi följer en logisk bana baserad på 

kunskap kan grupperna vara mer innovativa och kreativa i sin vision om framtiden. Detta 

kan förhoppningsvis hjälpa oss att skapa en mer objektiv och innovativ bild av framtidens 

webb och hur den ses på av elevgruppen. 

 

2.1. Källkritik 

Vi kommer i detta arbete använda oss av ett antal begrepp för att belysa vissa delar i den 

digitala världen. Webb 2.0 är ett samlingsnamn för dagens typ av webbanvändning men det 

är inte ett allmänt verdertaget begrepp utan det finns fortfarande personer som ställer sig 

kritiska till dess faktiska värde. Bland annat säger skaparen av webben Tim Berners-Lee 

följande om begreppet: 

 ―Web 1.0 was all about connecting people. It was an interactive space, and I think 

Web 2.0 is, of course, a piece of jargon, nobody even knows what it means. If Web 2.0 for 

you is blogs and wikis, then that is people to people. But that was what the Web was 

supposed to be all along.‖ (IBM Developer Works, 2006). 

 Han anser alltså att Webb 2.0 är mer av ett buzzword som pratar om att människor 

har kopplats samman och säger då att detta har varit webbens mål ända från början. 

Följdaktligen är det inte en värdig definition av en ny version av webben. Detta är en 

återkommande kritik som Webb 2.0 får ta emot men vi anser att i dagens läge finns det inget 

alternativt begrepp som sammanfattar dagens webb på samma sätt och vi ser därför ett värde 

i att använda det i vårt arbete. 

 Webb 3.0 är i inte definerat fullt ut i dagens läge men många anser att det ändå är 

synonymt med framtidens webb. Då vi har valt att acceptera Webb 2.0 är det rimligt att vi 

därmed även accepterar dess framtid som är Webb 3.0. 
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 Digital Natives är ett begrepp som kommer genomsyra vårt arbete och det är även det 

mest diskuterade. Det finns stark kritik om värdet i att kategorisera en generation människor 

baserat på deras födelseår. Digital Natives sägs vara de som föddes efter 1980 in i en digital 

värld med tillgång till teknik. Dock finns det som sagt kritik mot detta. Chris Jones ställer sig 

kritisk mot det påstående att en definition av begreppet är att dess infödingar har tillgång till 

teknik och en inlärd kunskap att hantera den. 

 ‖The population they identify is one with access to technology, so not a universal 

condition, and dependant upon a learned digital literacy. If being part of the population 

they identify as Digital Natives is learned I am not sure what sense there is in retaining the 

idea of being a native.‖   
 Han pekar alltså på att denna definition är utan explicit värde då man inte kan lära sig 

att vara en inföding.  Vi väljer dock att se på Digital Natives på det sättet att de är en 

generation som har vuxit upp i direkt eller indirekt anknytning till webben. Den inlärda 

kunskap som de erhållit är en som tillkommit mer naturligt än de generationer som kommit 

innan dem och därmed är de Digital Natives.  

 
3. Relaterad forskning 
 

När vi dyker in i den relaterade forskningen är detta med fokus på ett antal frågeställningar. 

Hur söker vi och finner information på webben idag kontra framtiden. Hur skapas och delas 

denna information och till sist vilken kvalitet är det på denna webb. Det här är 

frågeställningar som kopplar an till den problematik som vi valt att fokusera på och kan, när 

vi utfört analysen, eventuellt stödja eller utesluta idéer och visioner som tas upp. 

 
3.1. Webb 2.0 Dagens Webb 
 

Bild 1. En tankemodell för att visualisera Webb 2.0 (Cashmore, 2005) 
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Den ovanstående bilden är ett försök att visualisera begreppet Webb 2.0 och de 

beståndsdelar som gör dess sammansättning. Glocalization är ett bregrepp som sammaför 

globalisering och lokalisering. Exempelvis är sociala nätverk ett exempel från Webb 2.0 där 

interaktioner som är både lokala och globala kan upprätthållas. Information sharing är 

självförklarande i det att det handlar om delandet av information på webben. Personalization 

handlar om den personliga sidan av webben, t.ex. personliga hemsidor och Identity 2.0 som 

talar om identitetens övergång in i det digitala mediet. 

Eli Pariser säger i ett framträdande följande angående personalization: ―There are a 

whole host of companies that are doing this kind of personalization...this moves us very 

quickly, toward a world in which the Internet is showing us what it thinks we want to see, 

but not necessarily what we need to see.‖  (Pariser, 2011, tid in i video: 3:43) 

Google, Facebook , Stumbleupon (StumbleUpon, 2011) är exempel på sidor som lär 

känna dig som användare allt eftersom du använder tjänsten. Det är ett prov på det som 

kallas machine learning, d.v.s. mjukvara som utvecklar beteenden baserat på insamlad data. 

Google är ett exempel som visar sökresultat som den tror du vill se och andra sidor gör 

liknande saker.  

Information management knyter tillbaka till privatlivet på webben. Hur kan jag 

som användare kontrollera vilken information som finns tillgänglig om mig. Det dessa två 

bubblor skapar tillsammans är en grund av information som sedan kan presenteras på olika 

sätt med hjälp av de Webb 2.0 tekniker som finns, t.ex. RSS. Detta är det som i figuren kallas 

Collaborative Remixability. Global information och personlig information som presenteras i 

wikis och bloggar, i mashups och i sociala nätverk, är det som sedan kan aggregeras och 

presenteras på oändligt många sätt.  
Cade Metz skriver följande om Webb 2.0 och det tar hänsyn till den kritik som finns 

angående begreppet och dess användbarhet:   

―Because the concept blankets so many disparate ideas, some have questioned how 

meaningful - and how useful - it really is, but there’s little doubt it owns a spot in our 

collective consciousness.‖ (Metz, 2007, sid 74).  

Webb 2.0, brett som det än må vara, har vi kommit att acceptera som ett 

samlingsnamn för dagens webb och här nedanför skall vi ta upp det som är skrivet om det. 
 
3.1.1 . Hur finner jag information på webben 

I dagens läge är sökandet av information en relativt enkel uppgift. Det vill säga att sökandet 

är enkelt.  

―Commercial search engines are a logical and common first port of call for the 

discovery of Web resources.‖ (Vaughan et al., 2004, sid 1). 
Nästan alla aktiva Internetanvändare har någon gång gått in på Google eller någon 

annan sökmotor och gjort en sökning. Man skriver sitt valda sökord och sökmotorn hittar ett 
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stort antal sidor som nämner detta specifika ord. Vi skulle kunna säga att detta är allmän 

kunskap och när folk talar om att hitta information tänker de allra flesta på webbaserade 

sökmotorer. 

 

Bild 2. Diagram över marknadsandelar för sökmotorer Maj 2011 

 
 

I ovanstående diagram speglas en värld där ett företag, Google, har herravälde (ca 90 

% globalt) över informationssökande. Kan man då välja det enkla svaret: om jag vill finna 

information på webben Googlar jag det?  

Lewandowski skriver följande om detta fenomen: ―...It is interesting to see that the 

search engine market is shared by just a few companies and deinated by just one, namely 

Google.‖ (Lewandowski, 2005, sid 1). 

Diagrammet understryker detta citat och visar på att detta är den verklighet vi lever i. 

Nio av tio sökningar går via Google och resten är i princip Microsofts sökmotorer Bing och 

Yahoo. Tänk följande scenario och det kommer troligtvis kännas rimligt för de allra flesta: 

Lisa säger “vad hette presidenten i USA 1972”, Lars svarar “Jag vet inte, Googla det”. 

 Detta är ett allmänt verdertaget tillvägagångssätt och anledningen till att vi skriver det 

är för att i vår mening är detta det enkla svaret på ovan ställda fråga. “Hur finner jag 

information på webben?” “Googla det!”. 

Frågan om hur vi finner information på dagens webb handlar därmed mindre om vars 

vi skriver in det, d.v.s. vilken sökmotor vi väljer, för statistiken säger att vi kommer använda 

Google, och mer om hur vi fysiskt söker. D.v.s. på vilken plattform och i vilken sorts miljö vi 

interagerar med webben. Med den teknik som finns tillgänglig idag, Smartphones, 

surfplattor, Smart-TV etc. är tillgängligheten det som tillåter oss användare i större 

utsträckning ha tillgång till information. 
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―...the web evolves, higher bandwidth rates are available and access to Web itself is 

more widely spread including the ability to connect using a diversity of mobile devices.‖ 

(Silva et al., 2008, sid 10). 
I detta citat nämns just detta. Tillgången till webben i Sverige är att 89 % av 

befolkningen har tillgång till Internet hemma (Internetstatistik, 2011). Vidare såldes cirka 

100 miljoner Smartphones i världen första kvartalet av 2011 (Gartner, 2011). När tillgången 

är stor, och fortsätter bara att växa, blir möjligheten att snabbt söka och finna information 

mycket enklare.  
 
3.1.2. Informationskvalitetet och standarder 

Kvalitet och standarder är två begrepp som ofta tas upp i anslutning till webben idag. 

Standarder är de olika språk och verktyg som vi har möjlighet att använda oss av när vi 

utvecklar för webbpublicering, några exempel kan vara HTML4, XHTML5, Javascript6 och 

PHP7.   

 Kvalitet kan handla om kvalitet på information och sökningar eller kvalitet på själva 

webbsidan. Det kan även syfta mot de standarder som används och hurvida webbsidan 

levererar gentemot dess rekommendationer och riktlinjer. Vidare har varje enskild 

användare en individuell bild av kvalitet och denna bild kan även under vissa omständigheter 

bryta mot den ovannämnda, standardiserade bilden av webbkvalitet. 

När det kommer till sökningar, som vi nämnde i den tidigare sektionen, finns det en 

mängd aspekter att tänka över när det kommer till kvalitet.  

―Questions of quality, that is, are less about what single source to trust for 

everything than about when to trust a particular source for the question at hand.‖(Duguid, 

2006) 

Varje enskild användare som söker efter information på webben är själv den som 

bestämmer om det svar som denne får är av hög eller låg kvalitet. Det handlar inte om att 

hitta en källa som man kan lita på hela tiden utan att kunna lita på enskilda källor som är 

relevanta för den fråga som man ställt. Alltså finns det bara en person som verkligen 

bestämmer vad som är en kvalitativ sökning och det är den som gjorde sökningen. 
Dock jobbar alla stora informationsdistributörer med att skapa de mest kvalitativa 

sökningarna. Google är den överlägset mest använda sökmotorn idag och de har ett team 

ämnat just för detta ändamål. “Search Quality”, som gruppen heter, skriver på sin blogg om 

de olika tekniker de använder sig av för att skapa högsta möjliga kvalitet på sökningarna. 
―The heart of the group is the team that works on core ranking. Ranking is hard, 

much harder than most people realize. One reason for this is that languages are inherently 

ambiguous, and documents do not follow any set of rules. There are really no standards for 

                                                             
4 HTML (HyperText Markup Language) Språk för att beskriva struktur på webbsidor. (W3C, 
2011). 
5 XHTML (Extensible HyperText Markup Language) Detsamma som HTML men använder 
en annan syntax baserad på XML. (W3C, 2011). 
6 Javascript är ett scriptspråk som används vid webbutveckling. (Javascript, 2011). 
7 PHP(Hypertext PreProcessor) Scriptspråk som är speciellt utformat för webbutveckling och 
kan användas tillsammans med HTML. (PHP, 2011). 
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how to convey information, so we need to be able to understand all web pages, written by 

anyone, for any reason.‖ (Google Search Quality, 2011). 
Här lyfter gruppen fram det som de säger är hjärtat i deras arbete, att ranka sidor är 

enligt dem en väldigt avancerad process då man måste analysera innehåll från en mängd 

olika länder och kulturer samt från traditionella såväl som otraditionella webbsidor. Hur 

informationen framförs ska således inte spela någon roll utan det är informationen i sig som 

är viktig menar “Search Quality”. 
Att kvalitet på sökningar är något Google inte tar lätt på blir förståeligt när man ser 

närmre på deras statistik. Det tredje kvartalet 2009 omsatte Google $5.94 billioner dollar 

(Investor Google, 2009) och de senaste tre månaderna har 49,5 % av alla Internetanvändare 

besökt Google.com (Alexa.com, 2011). Det är därmed uppenbart att det lönar sig att jobba 

med kvalitetsfrågor. 

W3C (World Wide Web Consortium) är utvecklare och underhållare av standarder, 

protokoll och programvara, HTML och XHTML är några av deras mer välkända och 

välanvända standarder. XHTML 1.0 är en välkänd standard som används av bland annat 

Facebook. På W3C’s webbsida kan vi se tydliga och strukturerade riktlinjer för hur denna 

skall användas. Exempel på dessa kan ses nedan och de är generella för alla olika typer av 

XHTML 1.0: 

 ―4.4. Attribute values must always be quoted…4.2. Element and attribute names 

must be in lower case‖ (W3C, 2011)  

En sida som har tar upp problem med XHTML 1.0 är ”Dive into HTML5” (Pilgrim, 2011, del 

1) som visar på hur många sidor felaktigt anser sig följa denna standard. 

 “Even today, millions of web pages claim to be XHTML. They start with the XHTML 

doctype on the first line, use lowercase tag names, use quotes around attribute values, and 

add a trailing slash after empty elements like <br /> and <hr />. But only a tiny fraction of 

these pages are served with the application/xhtml+xml MIME type that would trigger 

XML’s draconian error handling. Any page served with a MIME type of text/html — 

regardless of doctype, syntax, or coding style — will be parsed using a ―forgiving‖ HTML 

parser, silently ignoring any markup errors, and never alerting end users (or anyone else) 

even if the page is technically broken.”  (Pilgrim, 2011, del 1) 

―By some estimates, over 99% of HTML pages on the web today have at least one 

error in them. But because these errors don’t cause browsers to display visible error 

messages, nobody ever fixes them.‖ (Pilgrim, 2011, del 1). 

Det som här lyfts fram är att även om en stor mängd människor väljer att följa en 

standard, i det här fallet XHTML, hör det inte till ovanligheten att folk avviker från dessa 

riktlinjer och därmed undgår delar av standarden. 
Att finna information på webben idag är, som vi nämnde här ovan, något som de 

flesta inte har något direkt bekymmer med. Google, Facebook, Wikipedia och Twitter är sidor 

som dagligen dyker upp i konversationer och oftast är det ingen som undrar vad dessa är för 

något. Men det vi undrar över är kvaliteten kring den här informationen och om den kan 

räknas som riktig. Med riktig menar vi då om informationen i sig uppfyller en viss (i många 

fall outtalad) kvalitet. Vidare kan vi se att i många fall är sidan i sig bristfällig vilket Pilgrim 

påvisar när han lyfter fram att över 99 % av alla webbsidor idag har minst ett fel 
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strukturmässigt. Hur kommer detta påverka framtiden när det tillkommer nya standarder 

och ramverk. Kommer dessa fel att kvarstå även här eller kommer en majoritet av sidorna att 

sluta fungera vid en tidpunkt när de gamla teknikerna och standarderna lämnas? 
 
3.1.3. Skapa och dela med sig av information på dagens webb 

I dagens läge finns det en myriad av sätt som en användare kan dela med sig av information 

som denne kommit över. Internetförespråkaren Tim O’Reilly skriver följande:  

“A new data source has been added to the Web-real-time indications of what is on 

our collective mind.”(O’Reilly et al., 2009, sid 9).  

Detta syftar mot giganterna inom sociala-medier Facebook och Twitter. Twitter har 

sina tweets och Facebook sina statusuppdateringar. De är båda sätt där användarna snabbt 

och enkelt kan skriva en kort text som kommer att publiceras på nätet. O’Reilly et al. (2009, 

sid 9) talar om informationskaskader på dagens Webb där nyheter sprids viralt på Twitter 

genom re-tweeting.  

―Like a Tweet? Retweet! Sometimes you come across a Tweet that you just have to 

share.‖ (Twitter Help Center, 2011).  

Det är för många därmed den första källan av information om något 

häpnadsväckande just har hänt, t.ex. var Twitter det första sätt som många erhöll 

information om tsunamin som drabbade Japan i början av Mars. När telefonnätet var nere 

kom det cirka 1200 tweets per minut från Tokyo (Mashable.com, 2011) .  

Ett typexempel för delning av information på webben är Wikipedia.  

―...wiki collaborations are characterized by the sharing of knowledge whenever it is 

needed and wherever it is located.‖ (Pfeil et al., 2006). 

O’Reilly et al. skriver om delning och gemensamt skapande i ett brett perspektiv: 

―Web 2.0 is all about harnessing collective intelligence‖ (O’Reilly et al., 2009, sid 1). 

Wikipedia är flaggskeppet för hur användarna av Webb 2.0 frivilligt kan skapa 

information om ett valt ämne och sedan tillåta alla att läsa det och detta är bland annat det 

som O’Reilly et al. talar om när de säger att Webb 2.0 handlar om att utnyttja den kollektiva 

intelligens som finns hos dess användare. Dock finns det en viss problematik inbyggd i detta 

förfarande och Pfeil et al.(2006) går vidare och talar om kulturella skillnader i skapande och 

delning av information. Det är många svårigheter då olika kulturer är vitt skilda i många 

aspekter: Språk, symboler, färger etc. ses alla olika på och det leder till svårigheter då de ska 

gå samman och skapa en gemensam sammansättning av information. 
Facebook, Twitter, Wikipedia och inte att glömma bloggar är alla mer eller mindre 

enkla sätt där användaren aktivt kan skapa innehåll på webben. Silva et al. skriver följande:  

“Web 2.0:...defined by the empowerment of the end user to actively create content 

and participate in the Web to expose themselves and relate to other users...‖ (Silva et al., 

2008, sid 10). 

De går sedan vidare och nämner de teknologier som faktiskt gör allt detta möjligt. 

RSS strömmar revolutionerade delningen av material på webben då det är ett generaliserat 

sätt att dela med sig av en sidas material i XML format. Asynchronous Javascript And XML, 

även känt som AJAX (Adaptive Path, 2005) är ett samlingsnamn för tekniker som har hjälpt 

sidor att bli mer interaktiva. AJAX ger utvecklare möjligheten att sammanföra information 



 

 

14  
 

från olika sidor till en gemensam vy som i sin tur kan skapas enligt användarens intressen. 

Interaktionen mellan användare och webbserver på dessa sidor sker asynkront då AJAX 

skapar ett mellanlager som medierar kommunikationen mellan dem. AJAX renderar 

gränssnittet som användaren ser och sköter kommunikationen med webbservern och det är 

en av de allra främsta teknikerna inom Webb 2.0. Tekniker som RSS och AJAX är de som 

möjliggör delning och interaktiv användande av dagens webb. Om man exempelvis vill skapa 

en webbsida som aggregerar information från diverse andra webbsidor kan man med hjälp av 

AJAX sammanställa många t.ex. RSS-strömmar och presentera dessa i en gemensam vy. 

Facebook och Google är förespråkare av AJAX och det är stor del i funktionaliteten i deras 

tjänster. 
 
3.2. Webb 3.0 Framtidens Webb 
Webb 3.0 är en benämning som kommit att betyda framtidens webb bortanför Webb 2.0. När 

vi ska ta allt vi lärt oss från den gångna eran och göra det bättre och utveckla vad som är 

möjligt att göra på webben.  

―But as is so often the case, the future isn’t clearest in the pronouncements of big 

companies but in the clever optimizations of early adopters and ―alpha geeks‖. (O’Reilly, 

2009, sid 8) 

Detta citat talar om att framtiden för webben oftast inte fastställs i någon projektplan 

hos ett stort bolag utan hos innovationer hos alpha geeks och acceptansen hos early 

adopters. Vi ska nu gå igenom vilka tekniker och visioner som dessa båda trendsättare 

potentiellt kan komma att använda i framtiden. 
 
3.2.1. Information och dess kvalitet på den nya webben 

Webb 3.0 eller framtidens Webb finns definierat i en mängd olika artiklar och på minst lika 

många olika sätt och först skall vi redovisa den Semantiska Webben. När det kommer till hur 

vi i framtiden kommer ta del av och finna information på webben är det framförallt den som 

man talar om.  

 ―In essence, the Semantic Web is a place where machines can read Web pages much 

as we humans read them, a place where search engines and software agents can better troll 

the Net and find what we’re looking for. ―It’s a set of standards that turns the Web into one 

big database,‖ (Metz, 2007, sid 76). 

 ―Rather than providing automatic information retrieval, semantic search engines 

seek to improve on thee Google-like search model we’ve grown so accustomed to. The idea is 

to move beyond mere keyword searches to a better understanding of natural-language 

queries.‖(Metz, 2007, sid 78-79). 

 "The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in 

which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to 

work in cooperation." (Semantic Web, 2011). 

 Med andra ord är tanken med den Semantiska Webben att koppla samman alla 

webbsidor och skapa en databas som innehåller webbens fulla innehåll. Förhoppningen är att 

det sedan förbättrar hur vi gör våra sökningar idag. Vidare är den inte en ny eller separat 
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webb från den vi redan använder oss av, det är samma webb fast där webbsidorna och 

informationen ges en väldefinierad mening. 

 Den Semantiska Webben tas ofta upp i samband med kvalitet på information och 

sökningar. W3C som grundare av termen introducerar det på detta sätt: 

 ―The Semantic Web is a web of data. There is lots of data we all use every day, and it 

is not part of the web. I can see my bank statements on the web, and my photographs, and I 

can see my appointments in a calendar. But can I see my photos in a calendar to see what I 

was doing when I took them? Can I see bank statement lines in a calendar? Why not? 

Because we don't have a web of data. Because data is controlled by applications, and each 

application keeps it to itself.‖ (W3C, 2011). 

 För att vidare utforska på kvalitetsaspekten kan vi se till Tim Berners-Lee’s definition 

av den Semantiska Webben och skillnaden gentemot Webb 2.0.  

 ―Semantic Web‖...converting the Web into a huge database, where we can make very 

sophisticated and complex queries. ―I think maybe when you’ve got and overlay of scalable 

vector graphics-everything rippling and folding and looking misty-on Web 2.0 and access 

to a semantic Web integrated across a huge space of data, you’ll have access to an 

unbelievable data resource.‖ (Silva et al., 2008, sid 10).  

 Kvaliteten, om man ser på information och dess tillgänglighet, menar Berners-Lee att 

genom implementationer av skalbar vektor grafik i ett abstrakt och anpassningsbart 

gränssnitt med koppling mot den Semantiska Webben kommer möjligheter skapas som ger 

tillgång till ett omätbart datanätverk. Data och informationen finns redan, allt är på webben, 

men det Berners-Lee visar på är hur den Semantiska Webben tillsammans med andra 

tekniker ska göra informationen mer tillgänglig och överskådlig.  

 Utöver den semantiska webben talas det även om “Media Centric Web” när det 

kommer till framtidens söktekniker.  

 ―...the use of media objects as the main element to find other media. Future search 

engines should take media as input and be able to search for similar media objects based on 

its features and not only based on textual metadata.‖(Silva et al., 2008, sid 12).  

 ―Media Centric Web‖ handlar med andra ord om att istället för att vi gör sökningar 

utefter ord och taggar är alternativet att göra det utefter exempelvis utseendet av en bild eller 

hur en låt “låter”. Den här typen av sökningar och teknik är inget konstigt då det finns sidor 

som aktivt implementerar eller har implementerat det.  

 ―Rather than manually adding ―Mom‖ tags to all your photos of Mom, you can show 

Riya what she looks like and it adds the tags for you.‖(Metz, 2007, sid 78). 

 Riya (Riya.com, 2011) som tyvär har stängts ner är ett exempel på en webbsida som 

baserades på och använde sig av foto-sökningar eller “Visual Search Photo Service” som de 

kallar det och är ett tidigt försök att skapa en applikation för en media centrerad webb. 

Vidare är även Shazam (Shazam.com, 2011) en webbtjänst som implementerar denna typ av 

teknik, den här gången är det dock med koppling mot musik. Genom att lyssna på en låt kan 

Shazam läsa av den och ge låtnamnet och artisten. I stort handlar ‖Media Centric Web‖ om 

att man exempelvis gör en sökning utifrån en bild på Obama och då får upp andra bilder av 

Obama. Det kan även handla om att man gör en sökning utfrån en låt av Elvis och får upp 

andra låtar som liknar eller låter som den låten. Båda dessa är exempel på media centrerade 
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söktjänster och de kan ses som en förnimmelse om en framtid där det finns alternativa 

sökmöjligheter. 

 3D-webben är en annan vision som ofta lyfts fram i anknytning till Webb 3.0. Här 

handlar det om ett nytt typ av gränssnitt genom vilket vi kommer interagera med webben. 

Denna förklaras med nedstående citat.  

 ―...the creation of virtual 3-dimensional worlds...These environments allow users to 

live in a virtual worlds the way they may never live in real life!...The Residents of the 

virtual world can explore, meet other residents, socialize, participate in individual and/or 

group activities, and create and trade items and services from one another. Nonetheless, all 

social interactions in online virtual worlds occur through text messaging, audio and/or 

video…Traditional 3D virtual environments imitate real-life objects and reproduce them in 

the virtual world. Furthermore, all the interactions occurring between avatars are kept in 

the virtual world and are not reflected back to real users in real-time. Reflecting inter-

avatar communication to the real world would increase the level of involvement and make 

these environments more entertaining and exciting.‖ (Silva et al., 2008, sid 11). 

 Tanken med 3D-webben är att vi ska interagera med samma typ av information och 

tjänster som vi idag gör via den traditionella webbläsaren men i ett tredimensionellt grafiskt 

gränssnitt. I ovanstående citat talar Silva et al. om att man i traditionella 3D-världar 

distanseras på grund av att interaktionerna inte reflekterar tillbaka till användaren för att 

därmed skapa verkliga konsekvenser av ett handlande. De går vidare i resonomanget med att 

föreslå att man skulle kunna implementera någon form av känsel där användare av denna 

3D-värld skulle kunna t.ex. skaka hand eller ge varandra en kram. Det skulle följdaktligen 

skapa en interaktion som är mer underhållande och intresseskapande. 

 ―On the 3D Web you could take a virtual stroll through an unfamiliar neighborhood 

shopping for houses or visit famous sites you’ve never seen. Google Earth already offers an 

experience not far removed from this.‖ (Metz, 2007, sid 79). 

 I denna tredimensionella webb ska vi leva likt vi gör i den verkliga världen och således 

kunna umgås, shoppa, byta och interagera med olika platser på webben. 3D-Webben är 

sannolikt en vision som är långt in i framtiden men onekligen ett gränssnitt som kan komma 

att revolutionera vårt sätt att interagera med webben. 

 Utöver de visioner och bilder om hur Webb 3.0 kommer att se ut finns en mängd 

tekniker som är på väg ut på webben som i sin tur kommer vara de tekniker som sätter 

grunden för nästa generations webb. HTML5  är den kommande versionen av HTML. 

HTML5 sticker på många sätt ut från sina föregångare då den implementerar tekniker som 

tidigare aldrig varit aktuella inom HTML standarden.  

  ―Whether you want to draw on a canvas, play video, design better forms, or build 

web applications that work offline, you’ll find that HTML5 is already well-supported.‖ 

(Pilgrim, 2011, introduktion del 4). 

  ―You don’t need to relearn things you already know. If your web application worked 

yesterday in HTML 4, it will still work today in HTML5. Period.‖ (Pilgrim, 2011, 

introduktion del 2).  

 ―Upgrading to the HTML5 doctype won’t break your existing markup, because all 

the tags defined in HTML 4 are still supported in HTML5. But it will allow you to use — and 
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validate — new semantic elements like <article>, <section>, <header>, and <footer>.‖ 

(Pilgrim, 2011, introduktion del 3). 

 HTML5 kommer utöver att vara samma klassiska standard som vi är vana vid, ha 

möjligheter för allt från vektorgrafik till video. HTML5 standarden är genom att ha de gamla 

implementationerna från föregående generationer fullt bakåtkompitabel. Om vi vidare 

analyserar detta i anknytning till vad vi nämnde under kvalitetsaspekter och standarder i 

Webb 2.0 där Pilgrim lyfter fram att 99% av alla HTML sidor hade minst ett fel 

strukturmässigt. Kan vi då anta att det Pilgrim här belyser innebär att dessa fel även kommer 

kunna kvarstå i HTML5? 

 ―Firefox, Safari, Chrome, Opera, and mobile browsers already support canvas, 

video, geolocation, local storage, and more.‖ (Pilgrim, 2011, introduktion del 4).  
 Då HTML och XHTML är de vanligast förekommande standarderna som används på 

webben idag är det kanske inte oväntat eller konstigt att det redan i denna stund finns stöd 

för HTML5 tekniker i en mängd webbläsare. 

 ―official standards describing this metadata are in place - including the Recourse 

Description Framework (RDF) and the Web Ontology Language (OWL) - and they’re 

already trickling into real-world sites, services and other tools.‖ (Metz, 2007, sid 76).  

 ―Represented in RDF, this data can be generated from a standard database, mined 

from existing Web sources, or produced as markup of document content. Machine- readable 

vocabularies for describing these data sets or documents are likewise required. The core of 

many semantic Web applications is an ontology, a machine readable deain description, 

defined in RDFS or OWL. These vocabularies can range from a simple ―thesaurus of terms‖ 

to an elaborate expression of the complex relationship among the terms or rule sets for 

recognizing patterns within the data.‖ (Jim Hendler, 2008, sid 108). 
Som den grundläggande tekniken för den Semantiska Webben fungerar RDF på det 

sättet att det ska beskriva metadata som i sin tur maskinellt kan läsas av och kopplas 

samman med metadata på andra platser. Utöver HTML5 är RDF (Resource Description 

Framework) tillsammans med OWL en samling tekniker med koppling mot den framtida 

webben som möjliggör en ny sorts webbapplikationer. 
 
3.2.2. Skapande och delande av information på den nya webben 

Det generella som man kan ta ut ur Webb 3.0 är att användaren ska få det enklare. Det är 

visioner om ständig uppkoppling (Pervasive/Ubiquitous Web), om interaktion i ett tre 

dimensionellt rum för att skapa användande mer lik vår verkliga värld (3D-Web), om 

sökningar efter media med media (The Media Centric Web)(Metz, 2007, sid 76). Alla dessa är 

visioner av innovation som skall göra radikala förändringar i hur vi använder webben.  Silva 

et al. skriver detta om målet med webben:  

 “...the goal of the World Wide Web is to enable universal information access, which 

considers the delivery of content under different usage environments...‖ (Silva et al, 2008, 

sid 10).  

 De går vidare och talar om en teknik eller vision som utan tvekan är aktuell för att 

kunna realisera ovanstående visioner:  
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 ―Ambient Intelligence...will enable technology to become unobtrusive, embedded in 

our natural surroundings, adaptive to the response of people and their context, and 

predictive to assist humans...web content will be accessible by any user from anywhere at 

anytime, renderable to any device over heterogeneous networks.‖ (Silva et al., 2008, sid 10). 

 Det som båda dessa citat har gemensamt är en referens till ett plattformsoberoende. 

De talar om information som kan levereras under olika användningsområden och är 

renderbart till alla enheter över alla sorters nätverk. Detta är det som vi kan se idag med bl.a. 

Smartphones och surfplattor. När webben har spridit sig utanför datorn (stationär och 

bärbar) kommer drömmen om The Pervasive Web närmre implementation. Silva et al. 

fortsätter med:  

 “...a next generation Web version that makes a convergence between the real world 

and the virtual means of communication and information access, enabling an ambient 

intelligence scenario of pervasive and ubiquitous computing.‖ (Silva et al., 2008, sid 10). 

 De talar om Ambient Intelligence som är definierat av:  

 ―the convergence of ubiquitous computing, ubiquitous communication, and 

interfaces adapting to the user‖ (Silva et al., 2008, sid 10). 

 Kontentan av det hela är drömmen om att vi som användare kan vara ständigt 

uppkopplade mot webben med ett adaptivt gränssnitt som anpassar sig efter oss. Att vi skall 

kunna använda oss av webbtjänster utan att aktivt behöva anropa dem. Att våra enheter alla 

är uppkopplade mot nätet och agerar som smarta agenter för att ge oss bästa möjliga 

information. 

 Detta är grunden för hur vi som användare anses skall använda webben i framtiden. 

Ständig uppkoppling och en omgivande intelligens ger oss en enhetlig upplevelse av webben. 

Man talar om att att Webb 2.0 var när användarna fick möjligheten att generera material på 

webben. Webb 3.0 är enligt många då våra datorer och enheter kan börja generera innehåll. 

För att detta skall vara möjligt behövs till exempel den Semantiska Webben som vi talade om 

innan. Om semantisk information implementeras på webben kommer våra datorer att kunna 

läsa av webbens innehåll likt vi kan göra själva och kan då göra smartare val åt oss, eller 

hjälpa oss göra smartare val åt oss själva. 

―There are many who worry about the dehumanizing effect of technology. We share 

that worry, but also see the counter-trend, that communication binds us together, gives us 

shared context, and ultimately shared identity.” (O’Reilly et al., 2009, sid 9). 
 Att skapa information och dela den under Webb 3.0 eran kommer att vara enklare och 

mer assisterat av tekniken än i dagens läge. Begreppet sensorbaserade applikationer 

innefattar applikationer som använder t.ex. telefonens GPS, gyroskop, kompass, kamera etc. 

för att ta in sensor data. Exempel på applikationer som använder detta idag är Layar 

(Layar.com, 2011) och Wikitude (Wikitude.org, 2011).  

 “Sensor-based applications can be designed to get better the more people use them, 

collecting data that creates a virtuous feedback loop that creates more usage.‖ (O’Reilly et 

al., 2009, sid 4). 

 Detta är visionen om Augmented Reality vilket är en del av de tekniker som kommer 

hjälpa oss att bli mer aktiva på webben fast med mindre ansträngning. Tekniken gör det åt 

oss. När den vet vars vi är och vad vi gör blir skapandet av information till stor del 



 

 

19  
 

automatiserat och det kommer bli en konstant dataström som hjälper systemet som vi 

använder att lära sig.  

 Nu har vi gått igenom några exempel på tekniker och tankar som finns kring Webb 

3.0 och skapandet av information. Sammanfattningsvis kan vi säga att det kommer att bli 

mer datorgenererad information på nätet och det kommer att pågå en ständing utveckling 

och inlärning för de system som utgör webben. De kommer att lära sig och det leder till att de 

kan med större framgång hjälpa oss användare. O’Reilly et al. ställer följande fråga:  

    “Is the Web getting smarter as it grows up?‖ (O’Reilly et al., 2009, sid 2). 
  När man ser till visioner som t.ex. den Semantiska Webben och de standarder som 

möjliggör den, eller tanken om Ambient Intelligence när datorerna lär känna oss som 

användare, blir svaret på den frågan rätt självklar. Ja webben blir smartare när den växer 

upp.  

 
 4. Resultat 

 

För vår undersökning har vi valt att fokusera på två gymnasieklasser vid olika skolor med helt 

skild inriktning. Dessa fick börja med att utföra en enkätundersökning varefter vi gick vidare 

in i en diskussion.  Vi ville se hur elevgrupperna använder sig av webben idag och 

anledningen till att vi valde vitt skilda klasser var för att vidga vårt perspektiv och få en mer 

breddad bild om deras webbanvändning samt webben i stort. Då intresse är en bidragande 

faktor när det kommer till vilken utbildning man söker ville vi inte endast välja klasser med 

en inriktning mot teknik eller motsvarande utan även ta de som inte direkt ansågs ha någon 

given koppling till webben.  

 Först ut var Skola 1: en andra årets teknikklass med inriktning mot IT-Teknik och 

Support från Umeå. Vissa individer i denna klass var förvånandsvärt insatta i webbens olika 

aspekter och talade således om relativt avancerade termer och tekniker.  

 Skola 2 var en första årets samhällsvetenskaplig klass med internationell inriktning 

från Örnsköldsvik och de hade en mer begränsad kunskap i ämnet. Trots detta var båda 

klasserna, om än på olika sätt, aktiva och tycktes intresserade i ämnet och undersökningen, 

följdaktligen var det hela en relativt problemfri process. 

 
4.1. Enkätundersökning 
Totalt svarade 34 deltagare på vår enkätundersökning och det var ett åldersspann mellan 16 

och 19 år. Nedan är diagrammen som visar deras fördelning.  
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Diagram 1: Fördelning av medverkande. Skola 1 

 

 

Vad som tydligt framgår här är att på gymnasieskolan med Teknisk inriktning var 

könsfördelningen väldigt begränsad, klassen bestod endast av personer med manligt kön. 

Sammanlagt var det 13 personer medverkande i denna grupp varav den överhängande skaran 

var inom åldrarna 17 till 18 år med ett undantag för en person som var 19 år gammal.  

 

Diagram 2: Fördelning av medverkande. Skola 2 

 

 

Vid den andra gymnasieskolan kan vi se en betydligt jämnare fördelning av könen. 

Sammanlagt bestod klassen av 21 personer varav 13 st var kvinnor och 8 av dem var män. 

Åldern låg likt den andra gruppen relativt jämnt fördelat, med tio personer i 17 års åldern och 

11 personer i 16 års åldern.  
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 Då vi slår ihop båda grupperna blir den totala fördelningen att 21 st män och 13 st 

kvinnor deltog i undersökningen. Utifrån detta kan vi dra vissa slutsatser och jämförelser när 

vi ser på skillnaderna mellan de olika klassernas resultat. Vi kan då även ta denna 

könsfördelning i beaktelse då det kan vara en bidragande faktor till att vissa saker skiljer sig i 

resultaten. Att sedan en av klasserna är inriktad mot IT och den andra mot 

samhällsvetenskap är för oss en självklar aspekt att ha i åtanke när det kommer till analysen 

av deras användning av webben och framtidsvisioner.  

 

4.1.1. Vanligt använda plattformar 
I undersökningens första fråga bad vi dem att ranka vanligtvis använda plattformar vid 

Internetanvändning på en skala mellan 1 och 5 efter hur ofta de själv använder sagda 

plattform. 1 innebar aldrig och 5 dagligen. Varje plattform fick därför en poäng från varje 

deltagare (1-5). Den sammanlagda summan för en plattform från alla deltagare räknas utefter 

följande formel: Poängsumma plattform X = 

∑ (       (          )         (         )       )
 

   
 

Detta blev då ett tal som visar hur hög nivå av gemensam användning som den 

sagda plattformen har i klassen. Vi sammanställde den totala poängen för varje plattform i 

varje enskild testgrupp och dess diagram går att se nedan:  

 

Diagram 3: Användning av plattformar. Skola 1 

 
 

Vad det här representerar med sina delar är hur mycket tid hela klassen spenderar vid en viss 

plattform när det kommer till deras Internetanvändning. Här ser vi exempelvis att 

sammanlagt spenderar klassen mest tid vid bärbara datorer och minst tid vid surfplattor. TV, 

stationär och bärbar dator utgör tillsammans omkring 75% av stapeln och är därav de 

vanligast använda platformarna vid Internetanvändning enligt undersökningen hos Skola 1.  
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Diagram 4: Användning av plattformar. Skola 2 

 

 

Vid den andra gruppen var fördelningen i frågan om vilka plattformar de använder mest vid 

internetanvändning inte lika grov. TV som för Skola 1 tog upp en stor del av diagrammet har 

blivit mindre och istället för att vara en av de mest använda plattformarna blivit en av de 

minst använda. Den stationära datorn har även den minskat i kontrast till Skola 1. 

Smartphone och mobiltelefon har en större anhängarskara och är näst intill likvärdiga i fråga 

om användning. Tillsammans utgör de en lika stor andel som den bärbara datorn. Denna har 

till skillnad från Skola 1 ingen konkurrens när det kommer till att vara den populäraste 

plattformen vid Internetanvändning. Den tar upp mer än 25 % av diagrammet och är i den 

här klassen utan tvekan den mest populära.  

Vid en jämförelse av dessa två diagram finns det likheter i att den bärbara datorn har 

majoritet i båda testgrupperna. Detta är sannolikt orsakat av det faktum att de båda är 

klasser som blivit tilldelade datorer av sina respektive skolor. Det innebär alltså att dessa 

datorer logiskt nog används nästintill dagligen av sina brukare och att den ojämna 

könsfördelningen inte heller spelar någon roll i den aspekten.  

De största skillnaderna som vi kan se är mellan den stationära datorn, Smartphone 

samt mobiltelefon. Där den stationära datorn går ner i användning från Skola 1 till Skola 2 

ökar användning av Smartphone och mobiltelefonen.  

 

4.1.2. Vanligt använda webbtjänster 

Vi ville även i enkäten få en idé om vilka sorters webbtjänster som de båda grupperna 

använder sig av. Vi gav dem ett antal olika förslag på stora tjänster som finns idag och bad 

dem ringa in de som de använder eller har använt.  
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Diagram 5: Användning av webbtjänster. Skola 1 

 
 

I Skola 1 har Facebook, YouTube och Spotify ett 100 %igt användande. Tätt följt av Google-

tjänster,  Dropbox och Skype. Vidare är Twitter, Myspace, Wordpress samt Vimeo tjänster 

som används av ungefär 20-30 % av gruppen medan Blogspot endast har använts av en 

person i Skola 1. 

 

Diagram 6: Användning av webbtjänster. Skola 2 
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I Skola 2 är Facebook, YouTube, Google-tjänster och Spotify de som utmärker sig då 

de används av nästintill alla. Skype är också välanvänt medan Flickr och Blogspot/Blogger 

har något färre. Wordpress, Twitter och Myspace är tjänster med endast enstaka användare. 

De slutsatser som vi kan dra av detta är att det finns vissa trender i vad de båda 

grupperna använder för tjänster. De är tillsynes rätt lika då Facebook, YouTube, Google-

tjänster, Skype samt Spotify används av nästintill alla. Twitter och Mypace var inte lika 

välanvänt som de andra och det är möjligt på grund av att de båda gör, grovt generaliserat, 

samma sak som Facebook och därmed inte har lyckats penetrera just denna grupp av 

användare, d.v.s. svenska ungdomar mellan 16-19 år.  
Vi hade med tjänster i enkäten som i de olika grupperna inte fick några användare, 

bl.a. var det ingen i Skola 2 som svarade att de använde Dropbox eller Vimeo medan det 

första var ett välanvänt alternativ i Skola 1. En bidragande faktor till detta är troligtvis att det 

används i undervisningen. Dessa tjänster som inte hade några röster på respektive skola 

valde vi att exkludera från diagrammet men vi nämner dem här: i Skola 1 fick Flickr inga 

röster och togs därför inte med i diagrammet. I Skola 2 fick Dropbox och Vimeo inga röster 

vilket är exkluderade i diagrammet.  
 

4.2 Gruppdiskussion 

Under gruppdiskussionen fokuserade vi på några nyckelfrågor som vi lät diskuteras i mindre 

fokusgrupper. Grupperna fick anteckna sina visioner, idéer och svar på dessa frågor för att till 

sist öppet förmedla dessa till oss och resten av klassen för vidare diskussion. Under den 

öppna diskussionen där hela klassen var delaktig antecknade vi på klassrummets whiteboard 

det som togs upp. När det hela var färdigt visade whiteboarden klassens bild av webben vi 

använder oss av idag samt framtidens webb. I samband med dessa diskussioner hade vi 

frågor som tagits upp på enkäten där eleverna fått uttrycka sig fritt och reflektera kring Webb 

2.0 och Webb 3.0 i sina egna ord.  

 

4.2.1 Q & A – Skola 1 och Skola 2 

Nedan följer frågorna samt svaren från enkäten där eleverna fritt fick uttrycka sig och 

beskriva individuellt. Vi lyfter fram de svar som vi själva fann intressanta och relevanta men 

framförallt de svar som var vanligt förekommande. 

Vad gör du mest på webben idag? 
- ‖Facebook, läser bloggar, skolarbeten (Google m.m.), Spotify och YouTube‖ – 

Emelie, 17 år 
- ‖Spel, Facebook och söka fakta‖ – Johan, 16 år 
- ‖Facebook och Spotify, Google till skolarbeten‖ – Sandra, 17 år 
- ‖Facebook och Spotify, YouTube‖ – Elin, 16 år 
- ―Tittar bloggar, Facebook, Spotify och söker fakta till skolarbeten‖ - Lisa, 17 år 
- ‖Facebook, YouTube, nhl.com, aftonbladet och Spotify‖ – Oskar, 16 år 
- ‖Jag spelar, lyssnar på musik och kollar Facebook‖ – Emil, 16 år 
- ‖Sociala medier och Musik‖- Philip, 17 år 
- ―Jag spelar en hel del, pratar och chattar på Skype minst lika mycket, lär mig 

programmera lite, Facebook lite och surfa runt lite‖ – Alrik, 18 år 
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- ‖Nyheter, Facebook, Strömmande musik via Spotify och röstsamtal via Skype‖ – 

Sebastian, 19 år 
Under den här frågan stöter vi på ett flertal webbsidor och tjänster men de flesta tycks 

kretsa kring de mer omtalade. Facebook är framförallt en sida som lyfts fram hos i princip 

varje elev som en webbsida de dagligen använder. Vidare var Google eller annan form av 

informationssökning vanligt förekommande. YouTube, Skype och Spotify tycks även vara 

tjänster som eleverna visar stort intresse kring och aktivt använder sig av. 
Hur kommer du att använda dig av webben om 5 år? 

- ―Jag vill byta ut lokala applikationer mot webbaserade‖ – Lars, 17 år 
- ‖Allt ska vara online, på samma ställe‖ – Anonym 
- ‖Editerar bild och film på nätet, gör allt som vi tidigare gjorde lokalt via webben‖ 

Arvin, 18 år 
- ‖Allt sammankopplat via ett gigantiskt öppet media som självklart är direkt 

kopplade till bärbara enheter‖ – Sebastian, 19 år 
- ‖Jag tror att allt kommer finnas på webben och att vi kommer att använda webben 

till allt‖ – Emelie, 17 år 
Jag kommer nog använda webben till allt‖ – Linda, 17 år 
På den här frågan tycktes många elever känna sig osäkra, de flesta svarade att de inte 

visste eller att webben skulle ha samma utseende och tekniker som den har i dagsläget. Några 

stack dock ut från den normen och de som gjorde de visade en bild där webben helt skulle ta 

över desktoppen, en webb man använder till allt. 
Vad är webb 2.0? 

 - ”Den interaktiva webben!‖ – Lars, 17 år 

 - ‖Den interaktiva webben! Mycket bra!‖ – William, 18 år 

 - ‖En dröm om en semantisk webb som aldrig realiserades. Ett buzzword. 

Påbörjandet av flytten från desktop till webben‖ – Arvin, 18 år 
- ‖En framtida version av webben‖ – Emelie, 17 år 
- ‖Flashigare webb, 3d/animerat‖ – Alice, 16 år 

 Även här känns eleverna osäkra, ytterst få gick ifrån normen och vågade spekulera 

trots att de inte visste vad Webb 2.0 var för något. I slutändan var det en väldigt liten grupp 

elever som tycktes ha en riktig bild av vad Webb 2.0 var och lika många som visste vad det 

var för något trodde att det var något som snarare skulle kunna liknas vid visionerna om 

Webb 3.0. 

 
4.2.2  Öppen Diskussion 

Vid den öppna diskussionen med klasserna var alla betydligt mer aktiva och en definition 

samt förståelse för Webb 2.0 och Webb 3.0 var något som tycktes anammas snabbt av 

eleverna i båda klasserna.  

 När vi talade om Webb 2.0 handlade det på Skola 1 en hel del om molntjänster, 

sociala medier och interaktion med webben genom användargenererat innehåll. Då många i 

den här klassen via skolan använder sig av Dropbox, d.v.s. en webbtjänst som låter 

användaren spara innehåll på en webbaserad hårddisk var de flesta redan bekanta med 

molnet och hur det fungerar. Med dessa grunder gick diskussionen sedan vidare till hur det 
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skulle kunna se ut i framtiden och ämnen som ―hårdvara på nätet‖ kom på tal. Det 

diskuterades huruvida all datorkraft skulle vara möjlig att hämta via webben och att man 

således betalade efter hur mycket av den kraften man använder. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att prestanda som idag utgörs av den hårdvara som finns i våra datorer istället 

finns på webben via en molntjänst. Beräkningar som dessa delar idag gör lokalt skulle i detta 

scenario ske externt via denna tjänst. 

Vidare ledde bekantskapen med sidor som YouTube och Facebook till att det talades 

om den sociala webben och användargenererat innehåll och senare hur detta skulle komma 

att skötas i framtiden. Visionerna som kom fram kretsade kring själva interaktionen och hur 

detta skulle förändras. Att ständigt vara uppkopplad och interagera med sociala nätverk med 

diverse tänkbara och otänkbara gränssnitt var ett återkommande tema i diskussionen. 
Till sist diskuterades det även hur webben skulle kunna komma unifieras, att en tjänst 

interagerar med andra och att allt kopplas samman till ett gemensamt nätverk av tjänster. 

Det talades om en sida som länkade samman allt, en sida ifrån vilken allt var tillgängligt 

utefter ens egna preferenser och smak. Den Semantiska Webben kom också på tal i form av 

en slutsats i den diskussionen.  
 
4.3. Analys 

I de två grupperna som vi fick chansen att utföra undersökningen med var, som sagt, 

könsfördelningen till viss del skev, 21/13. Dock var inte summan av de tankar som togs upp 

något som speglade denna skevhet. Vid Skola 1 var det självklart problematiskt att få en jämn 

genusbild men detta vägdes upp av det faktum de mest aktiva vid Skola 2 var tjejerna. Det var 

bland annat sjuttonåriga Emelie som tror att allt kommer finnas på webben om fem år och 

att denna kommer användas till allt. Det var även Alice 16 år som svarade på frågan om vad 

Webb 2.0 är att det är en flashigare webb som präglas av 3D och animationer. Dock är detta 

något som kan anses höra till Webb 3.0 men det som vi anser vara viktigt är att de har 

visioner. Dessa Digital Natives 2.0, som vi valt att kalla dem, har faktiskt vissa tankar om hur 

framtidens webb skall se ut och det är inte begränsat till de teknikfokuserade killarna på 

Skola 1 eller grabbarna som spelar spel online i Skola 2. Dessa visioner är gemensamma över 

båda grupperna och detta är en viktig aspekt som vi ser i denna undersökning. 

 De båda klasserna har som vi nämnt fått egna datorer från sina respektive skolor. Vi 

ställde därför frågan om deras webbanvändning har ökat sedan de erhöll dem och det svar 

som vi fick var ett enhetligt ja. Detta förklarar utan tvekan varför den bärbara datorn har en 

relativt hög procent i vår undersökning för båda grupperna. En övrig observation som vi 

anser vara relevant är att i Grupp 1 är stationär och bärbar dator samt TV de överlägset mest 

använda plattformarna och detta tror vi är i samband med svaren på diskussionsfrågorna där 

de skriver att de spelar mycket uppkopplat mot webben. Dessa tre plattformars höga grad av 

användning anser vi därmed vara logisk med tanke på de intressen som deltagarna i Grupp 1 

har uppvisat. I Grupp 2 kan vi se en antydan till en mer balanserad användning av 

plattformar och detta tror vi kan vara orsakat av att gruppen inte har ett sådant enhetligt 

spetsintresse såsom spelandet för Grupp 1. 

När vi går vidare och ser på enkätundersökningen framgår det tydligt att bland 

undersökningsgrupperna är Facebook, YouTube och Google extremt populära webbtjänster 
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och används i stort sett av varje individ som deltagit i enkäten. Spotify och Skype är även de 

väldigt populära. Twitter Myspace och Blogger/Blogspot är tre sidor som knappt används av 

grupperna.  

Vad som blir intressant är dock när vi tar det sistnämna i kontrast med 

kommentarerna från enkätundersökningen. Även om det knappt fanns någon som använde 

sig av dessa bloggverktyg är det en grupp människor som här svarat att de dagligen går in och 

“läser bloggar”. Ur vårt perspektiv finns det två överhängande alternativ kring varför dessa 

individer ser det på detta sätt. Det första och kanske mest rimliga alternativet är att de helt 

enkelt saknar kunskapen om vad dessa applikationer/tjänster är för något och vet därmed 

inte att de använder sig av dem när de besöker sidan. Det andra alternativet är att de helt 

enkelt inte ser det som att använda tjänsten när de endast ”läser bloggar” på Blogger eller 

Blogspot. De ur undersökningsgrupperna som använde sig av dessa tjänster var främst 

kvinnor från Skola 2. Dessa hade inte visat någon överhängande kunskap om webben och 

dess tekniker och det vore då inte konstigt om dessa helt enkelt inte visste vad de använde sig 

av för applikation/tjänst. 
De tjänster som idag faller under fanan Sociala Medier var som vi nämnde tidigare 

väldigt populära bland undersökningsgrupperna. Det finns dock en underliggande faktor när 

det kommer till dessa sidor, framförallt Facebook: Ett givet antagande om vad man gör på 

dessa sidor. Vi fick aldrig någon direkt förklaring till vad som görs när dessa sidor besöks 

utan möttes upp av slangord och fraser som “FBar” och “hänger på Facebook”. Även om det 

lyfter fram att sidan är populär säger det inget om själva dragningskraften med den. Vad är 

det med Facebook som får många att intressera och använda sig av sidan trots skilda 

intressen och miljöer? 
Vid diskussionen om unifiering visade båda klasserna ett stort intresse, de flesta ville 

se en webb där informationen var kopplad samman men även att desktopen skulle bli en del 

av webben. Vidare talades det även i samband med molntjänster om att möjligheten att själva 

datorn skulle vara lagrad på webben och endast interagera med hjälp av en skärm och någon 

form av styrdon. I stort tycktes gränssnitt och plattformsfrågor vara väldigt intressant för 

båda klasserna. I den öppna klassdiskussionen dök en mängd idéer upp kring framtidens 

gränssnitt och plattformar. Bland dessa var ovan nämnda unifiering och molntjänster 

utmärkande men det talades även om saker som webben i 3D, plattformar där man har en 

display på en lins i ögat och ett gränssnitt där man interagerade genom handrörelser eller 

rösten. På många sätt stärkte dessa diskussioner de visioner som tagits upp i litteraturen, 

båda klasserna visade ett intresse och ambition för tekniker som den Semantiska Webben, 

3D Webben och den Media Centrerade Webben utan att egentligen ha kunskap om den 

bakomliggande tanken. 

Alla dessa analyser får ses som våra tolkningar av undersökningarna och kan inte 

anses vara vetenskapligt fastställda. Dock är det vår åsikt att de diskussioner som vi förde 

tillsammans med klasserna har gett oss en bekräftelse att Digital Natives 2.0 faktiskt har 

visioner om deras framtida digitala liv på webben. 

 

5. Diskussion 
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5.1. Dagens webb 
Vi har genom detta arbete försökt att konkretisera vår egen bild av vad webben är idag. Vi har 

tagit en djupdykning in i litteratur som vi anser är relevant inom ämnet. Vi har talat med två 

vitt skilda skolklasser för att få en insikt i hur Digital Natives 2.0 ser på webben, idag och i 

framtiden. Det vi sedan gjort är att sammanföra denna nya kunskap med vår egen version för 

att därmed berika denna och göra den mer konkret. Här nedan följer denna uppdaterade 

definition: 

 

5.1.1. Webb 2.0: Dagens Webb 

Begreppet Webb 2.0 såg dagens ljus på slutet av 90-talet men blev allmänt accepterat 2003 

som brytpunkten när webben började kunna generas av dess användare. I dagens läge är det 

svårt att föreställa sig en tid innan detta då vi har anammat användadet fullt ut. Facebook är 

en sida som, enligt många, kommit att definiera vad Webb 2.0 är. Ställ vem som helst frågan, 

‖vad är Webb 2.0?‖ och med största sannolikhet kommer du få svaren ‖Vet inte‖ eller 

‖Facebook”. Detta är vår erfarenhet efter ha ställt frågan till klasserna men också till andra vi 

träffat som inte har någon relation till webben förutom att de använder den. Webb 2.0 är ett 

begrepp som används för att beskriva en hel generations användande av webben, men det är 

inte känt särskilt långt utanför IT-branschen och akademin som studerar den. Fråga tio 

samhällsvetare eller beteendevetare eller vilka som helst som inte är relaterade till 

informationsteknologi och då kommer, med största sannolikhet, åtta stycken inte ha hört det 

förut.  

 Idag är information i alla dess former inte längre bort än en sökning på Google. Du 

skriver in ett sökord och möts upp av en uppsjö av relaterad och orelaterad information. Det 

är inte perfekt men vi nöjer oss med det. Vi finner oftast den information som vi söker. Det 

finns dock en omedvetenhet om den makt som sidorna som vi skänker vår tillit till har. De 

använder sig av algoritmer som väljer vilken information som presenteras för oss. Detta val 

baseras på vilka länkar som vi användare har klickat på tidigare. Vi får mer av det vi sett 

tidigare för enligt formeln är det detta som vi vill se. I mångt och mycket är det ett fullkomligt 

logiskt tillvägagångssätt. Det vi gillar bör vi ju vilja se mer av. Men det som händer är att 

webbens information som är utanför våra algoritm-definierade preferenser faller bort. Saker 

som vi skulle ha kunnat lära oss är avskärmade och vi får bara mer av samma. Det är vad som 

kallas Personalization och det är en aspekt av webben som få är medvetna om. 

I slutändan är Webb 2.0 när webbens användare själv kan generera information som 

publiceras, lagras eller delas. Webb 2.0 är också när sökandet och finnandet av information 

är enkelt. När användaren har makten att hantera och finna information och dela den med 

hela världen då är vi i Webb 2.0 eran. 

 

5.1.2. Användandet hos de Digital Natives 2.0 

De som vi vill klassa som Digital Natives 2.0  är som vi sagt tidigare de som endast vuxit upp 

inom Webb 2.0 eran. Deras datorliv har präglats av de koncept som utgör Webb 2.0 och har 

därmed inte upplevt tiden där man refererade till skolböcker istället för en wikipedia artikel. 

Då informationen fanns på biblioteket och webben inte var ett förstahandsalternativ. Vår 

generation, även om vi inte är mer än 24 år gamla, fick uppleva detta paradigmskifte på nära 
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håll och det har skapat vårt intresse för webben men hur ser det ut för generationen som kom 

efter oss? Vad kommer skapa ett IT-intresse hos en 16-åring idag? Vi talade med många av 

dem och de flesta verkar ta webben och dess existens för givet. Det är något som alltid funnits 

där och en naturlig del i deras vardag. De har en bild av webben som något som inte kommer 

att ändras, som något statiskt. Vi ställde frågan ‖Vad kommer DU göra på webben om 5 år‖ 

och det mest förekommande svaret var ‖ungefär samma som idag‖. Vi tror att vårt egna 

intresse och vilja att spekulera om en snabbgående utveckling av webben är orsakat av det 

faktum att vi har sett hur fort det går när det väl händer. Vi nämnde tidigare i arbetet att 

enligt oss är vi som en IT-användande generation, tillsammans, i ett skymningsland där 

Webb 2.0 är på slutet av sin livsbana och en ny paradigm är på intåg, populärt benämnt som 

Webb 3.0. 

 Digital Natives 2.0 tar sin dagliga tid på webben för givet och detta främjas av 

webbens höga tillgänglighet. Vår undersökning visade en relativt jämnfördelning mellan de 

olika plattformarna och det är enligt oss en antydan till att denna generation är uppkopplad 

på ett flertal sätt och inte är begränsad till föräldrarnas stationära dator hemma. 

 Det krävs ingen djupare kunskap för att förstå och använda de stora webbtjänsterna. 

Cirka 99% av de som vi talade med var aktiva användare av Facebook, Google och YouTube. 

Tre tjänster som kan ses som fanbärare för Webb 2.o. De har ett enkelt syfte och kräver inte 

något av sina användare förutom användadet i sig. Lika naturligt som det var för oss att slå 

på TV’n och se på Star Trek Enterprise på Ettan är det idag YouTube som tillhandahåller 

eftermiddagsunderhållningen.   

 

5.2. Teknik och användande på framtidens webb 
Vår tro är att framtidens webb kommer se ett ansvarskifte där hantering och bearbetning av 

data till större del blir automatiserad. Genom intåget av den Semantiska Webben hoppas och 

tror vi att datorn kommer att kunna läsa och förstå webben på en högre nivå och därmed 

kunna göra intelligenta val som i dagens läge görs av människor. Genom att 

webbapplikationer kan lära sig finna relationer i webbens datamängd är de intelligenta val vi 

talar om när den kan välja vilka relationer som är aktuella och relevanta för den ställda 

frågan. Det kan handla om något enkelt som att koppla samman en bild med en person med 

en dag till att förstå skillnaden mellan bush som i George Bush och bush som i buske. Söker 

jag på George Bush vill jag inte se buskar på samma sätt som jag inte vill se George Bush när 

jag söker på buskar. Det är i slutändan en fråga om att lära vår teknik att kunna förstå och 

tolka de frågor som vi ställer. 

 Att lära vår teknik kan låta som en enkel sak när man säger det högt men det som 

krävs är att vi skapar förutsättningar och standarder som använder ett universiellt märkspråk 

för metadata vilket tillåter systemen som utgör webben att läsa och förstå informationen. Det 

är ett steg, d.v.s. att de nya sidorna som skapas i framtiden bör ha semantisk information 

bifogad. Det andra steget, som är ett monumentalt åtagande, är att med hjälp av avancerad 

teknik lära system att skapa denna metadata för existerande webbsidor. Det är självklart 

mycket arbete som utförs om det här ämnet idag och det har pågått sedan en lång tid tillbaka. 

Vi vill dock bara poängtera att vi anser detta vara den kritiska tekniken som bör skapas och 
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användas för att framtidens webb skall kunna realiseras. Om den Semantiska Webben 

implementeras fullt ut och används tror vi att det är startskottet för Webb 3.0.  

 När dessa framtidsapplikationer- och tjänster skall utvecklas tror vi att det kommer 

följa trenden som pågått under hela Webb 2.0 eran, d.v.s. att utvecklingen blir enklare när 

utvecklingsmiljöerna själv kan generera mer kod och följa de standarder som gäller för 

framtidens webb. Tidigare i arbetet tog vi upp att nästintill alla sidor som använder sig av 

HTML standarden och finns på webben har felaktig kod. Detta anser vi vara ett stort problem 

inför framtiden om tekniker som den Semantiska Webben skall kunna blomstra. Det är vår 

förhoppning att med den nya HTML5 standarden skall framtidens sidor kunna ha en lägre 

grad av brister, även om den i sig inte adresserar dagens felaktiga HTML kod som är gjord 

under HTML4 vilket vi anser kan vara både bra och dåligt. Om en konvertering till HTML5 

skulle leda till korrekt kod för sidor skulle det vara önskvärt men samtidigt är då risken 

överhängande att denna nya standard inte skulle få den användning som behövs för att 

webben skall kunna utvecklas.  

 Angående användning av webben i framtiden tror vi att det kan gå åt två vitt skilda 

håll. I ett bästa-fall-scenario blir IT intelligent (i.e. Ambient Intelligence) och den webbubbla 

som är skapad av de tjänster som applicerar personifieringsalgoritmer spräcks och vi kan få 

en mer enhetlig bild av all den information som finns på webben. I ett värsta-fall-scenario 

kan denna bubbla bli mindre och än mer begränsad, det blir svårare att ta sig utanför den då 

applikationerna som skapar bubblan kommunicerar sinsemellan och personifieringen stärks 

när den kommer från mer än ett håll. Hur detta kommer att se ut beror huvudsakligen på hur 

webbens makthavare (Google, Facebook) väljer att går vidare i sin utveckling eller om det 

dyker upp nya innovatörer som kan ersätta dessa på tronen. 

 

5.2.1. En vision om framtiden hos Digital Natives 2.0 

I vår undersökning har vi stött på en antydan till att det inte finns en aktiv tankeverksamhet 

hos elevgrupperna om hur webben i deras framtida liv kommer att se ut. Dock anser vi oss se 

tendenser till en underliggande uppfattning som de själva inte är medvetna om. När vi fick 

chansen att prata med dem kunde vi skapa en gnista vilket ledde till en ström av visioner som 

de själva inte visste att de hade. Detta var inte bland alla deltagare men ändå hos tillräckligt 

många för att vi ska känna oss säkra nog att komma till denna slutsats.  

 Det vi märkte som understryker de visioner och tankar som eleverna har är att de i 

många aspekter är kopplade mot den litteratur som är skriven om ämnet. Detta utan att ha 

explicit tagit del av denna. Vi anser det därför vara rimligt att säga att dessa visioner har en 

potentiell användarbas bland Digital Natives 2.0. 

 

6. Slutsats 
 
De stora slutsatserna som vi kan dra om användningen av webben hos Digital Natives 2.0 

och dess framtid är att i dagens läge tar de den för givet. Webben är ständigt närvarande och 

tillgängligheten ökar för var dag som går. Det är deras främsta källa av information och 

underhåll av relationer. På grund av dess höga grad av interaktion i deras liv tror vi att om 

webben skall klara av en utveckling och gå in i en ny era måste den bekvämlighet som finns 
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idag kvarstå och helst utvecklas även den. Detta för att vi anser Digital Natives 2.0 vara den 

nya webbens early adopters och primära användare.Alla tekniker och visioner om 

framtidens webb som vi stött på under detta arbete tycks främja denna tanke. Det talas om 

Pervasive/Ubiquitous Web som vill integrera webben och dess tjänster i vårt liv nästintill 

totalt för att därmed skapa ett simultant leverne, delat mellan vår verkliga värld och den 

virtuella. Information skall finnas vid våra fingertoppar och det skall vara enkelt att finna 

den. Den önskade bekvämligheten känns därmed trolig. 

 Kunskapen om webben som ett tekniskt begrepp är till synes väldigt dålig utanför de 

som är aktiva inom ämnet. Digital Natives 2.0 verkar inte ha en särskilt bra uppfattning om 

vad t.ex. Webb 2.0 eller än mer vad Webb 3.0 är. Dessa båda är tankeverktyg för att beskriva 

en sorts användning som vi alla utför i vårt vardagliga liv i någon form. Men det är inte ett 

allmänt accepterat begrepp för att beskriva webben. I vår mening är Webb 2.0 definitionen 

av webben som den ser ut idag. Vi har inte stött på något annat, varken i litteratur eller 

konversation, som samlar in hela webben i ett begrepp. Vi önskar därför att nästa version av 

webben kommer ha en större samhällsförankring i fråga om vilket begrepp som väljs för att 

beskriva den samt vad det faktiskt är. Vi tror att om den stora användarskaran skulle ha bara 

en liten men korrekt bild av vad webben är skulle de också kunna motivera vad de vill ha, i 

form av tjänster och applikationer. Följdaktligen tror vi att webben skulle kunna utvecklas 

mer på grund av det. 

 Detta har varit de slutsatser som vi anser oss kunna dra om det liv Digital Natives 2.0 

lever på webben och deras tankar om det. Det har varit vårt mål från början att detta arbete 

skall utröna i en generell kravspecifikation över hur en webbsida eller tjänst designad för 

framtidens webb, Webb 3.0, skulle kunna se ut. Här nedanför följer vår slutsats som består 

av de målsättningar som vi anser att en utvecklare eller designer för Webb 3.0 bör sätta. 

Detta handlar om generella mål samt tekniker som bör implementeras för att tjänsten skall 

kunna klara av att vara konkurrenskraftig på den kommande versionen av webben. 

 

6.1 Kravspecifikation: Webbutveckling för Webb 3.0 

En webbsida eller tjänst designad för Webb 3.0 bör följa, eller sträva mot att följa, dessa 

generella krav: 

 Förenkla – Ej Försvåra interaktionen med webben 

o Ett huvudakligt mål, vare sig det är en sida eller tjänst, bör vara att förenkla 

livet på webben för sina användare och inte försvåra.  

 Följ HTML5 standarden 

o Utveckla sidan eller tjänsten med stöd i HTML5 som grund för att således 

kunna uppnå ett plattformsoberoende samt lägga en grund för semantiskt 

innehåll. 

 Utveckla mot det Semantiska Idealet 

o Följ de existerande och framtida standarderna för den Semantiska Webben. 

 Vara redo för Pervasive/Ubiquitous Web om användaren vill det 

o Sidan/tjänsten bör vara redo att implementeras tillsammans med andra 

applikationer och kunna kommunicera effektivt med dem.   
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Hur ser dina Internetvanor ut? 
  

Namn:    

Ålder: 

Kön:  

 

På vilka av dessa sidor/tjänster är du aktiv/har använt 
- Ringa in  en eller flera 

Facebook YouTube Twitter MySpace Google-tjänster Flickr 
Dropbox Blogspot/Blogger Spotify Vimeo Skype Wordpress 
Annan sida eller tjänst som inte nämns ovan 
 

Vilken/vilka plattformar använder du dig av för att få tillgång till webben 
- Ringa ett alternativ för hur ofta du använder dig av denna plattform. 0 = aldrig och 5 =dagligen 

Stationär dator  1 2 3 4 5 

Bärbar dator  1 2 3 4 5 

Mobiltelefon 1 2 3 4 5 

Smartphone   1 2 3 4 5 

Surfplatta   1 2 3 4 5 

TV   1 2 3 4 5 

Vad gör du mest på webben idag  
- Skriv hur du spenderar din tid på webben. Spelar du, bloggar eller sitter på Facebook? 

 

 

Hur kommer du använda dig av webben om 5 år 
- Skriv några ord om hur du tror att DU kommer använda webben alternativt VILL använda om 5 

år 

 Vilka tekniker och möjligheter önskar du skulle finnas på webben. 

 

 

Bonus: Vad är webb 2.0 
-Förklara med en mening vad begreppet webb 2.0 betyder för dig. Om det inte har någon så skriv 

det. 

 


