
1IKT

Ung 3.0
Petter Bae Brandtzæg, SINTEF

pbb@sintef.no

Fra MTV til MySpace
Nettgenerasjonens medievaner
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Innhold

� Medietrender
� Mediebruksmønstre – unges mediebruk
� Hvordan nå ungdommen?
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Kronikk 20. august 1996 
Dagens Næringsliv, Leif 
Osvold. 

"ingen av aktørene på nettet 
vil tjene penger 

"privat bruk av nettet vil være 
marginalt" 



4IKT



5IKT

Seertid 2000-2006 blant 12-19 åringer (TNS, 2006)
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Kilde:  TNS Gallup TV-Meter Panel. 2000-2006. Alle ukedager blant 12-19 åringer.
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SSB Mediebarometeret 2006
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Digitalt samfunn

• e-handel
• e-læring
• e-kommunikasjon
• e-helse
• e-borgerskap
• e-demokrati
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- Fra massemedier til personlige og digitale 
medier

=>



10IKT



11IKT

En interaktiv revolusjon

ICT

Interactivity 
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Brandtzæg et al., 2005 
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Utviklingen i grove trekk

Web 2.0
Mobil, Blog, Nettsamfunn, 

Hjemmesider, Elektroniske spill
KOMMUNIKASJONSSAMFUNNET

Web 1.0 
Aviser, TV, Radio

INFORMASJONSSAMFUNNET

Web 3.0
3D, Kunstig verden, Avatar

VIRTUELLE SAMFUNN

Før

Nå

Fremtid

Passiv konsument

Sosial interaksjon 
og deltagelse 

Aktiv produsent 
Avatar

Før

Nå

Fremtiden

Passiv konsument

Aktiv deltager, sosialt,
brukerskapt innhold

(Brandtzæg, 2007)
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You — Yes, You — Are TIME's Person of the 
Year!!!

Internett er blitt et verktøy 
for sosial interaksjon og et 
verktøy for deltagelse og 
innholdsproduksjon 

Power To The People
(Person Of The Year) 
You control the media 
now, and the world will
never be the same 

Siste nr. av TIME, 2006
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Et internasjonalt mål

� "Everyone should have the 
ability to create and share 
information. Only with 
these activities can we 
expect a people-orientated 
information society." 

Mr Yoshio Utsumi, secretary general of the
International Telecommunication Union 

The UN World Summit on the Information Society (WSIS), in  Tunisia November 2005
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4450474.stm
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“A power shift is underway” => Peer 
production
� The weapons of mass collaboration

� Istedenfor å se TV-nyheter => 
du kan lage dem selv…

� Istedenfor å lese en bok => 
du kan bidra inn i et leksikon…

Evnen til kommunikasjon samarbeid og 
co-creation blir i fremtiden essensielt for 
å kunne  ta del i massenes kunnskap, 
innovasjon  og verdiskapning
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Nye typer nettsamfunn for innholdproduksjon, 
og innholdsdeling - egen kringkasting
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20 mill brukere i juni 2006 –
Fra januar 2006…300 % vekst

Nielsen/NetRatings, July 2006 :

7. mest 
populære 
nettstedet i 
verden (Alexa) 

100 millioner 
videoer sees 
hverdag.

65 000 videoer 
lastes opp 
hver dag.

Kjøpt av 
Google for 11 
milliarder i fjor



19IKT

MySpace $580m, 120 millioner brukere 

Tuesday, 19 July 2005, BBC News
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MySpace vs. Facebook
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Hvorfor MySpace?

� Facebook er strukturert, standard, hvit og blå, og 
appellerer til de litt eldre

� MySpace er mer  ”wild west” hvor alt går.. 
� MySpace profilsider er kanskje mer stygge, men utrykker mer 

opprørsk ungdom, en gruppe som ikke liker regler og konformitet
� Personalisering, muligheten til selv å påvirke hvordan siden skal 

se ut i fra egen smak.
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Norske nettsamfunn
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� Omtrent 1 
million 
nordmenn er 
innom et 
nettsamfunn 
flere ganger i 
uken eller 
daglig 
(Brandtzæg & 
Heim, Mars 
2007)…..og 
dette var før 
Facebook…
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Medlem i mange nettsamfunn

� Kommentar fra Odin (Cyberetikk/2006): 
� Jeg er registrert på Blink, Nettby, YouTube, MySpace, Me, 

Fettnerd, Windows Live Spaces, msn, Backstage pluss noen til 
regner jeg med, men jeg er jo ikke innom alle hele tiden. 

Bruker Blink, Nettby, msn og YouTube ca. en gang om dagen, 
men er som regel ikke innom i mer enn 5 minutter på Blink og 
Nettby. 

Hvis folk vil ha tak i meg med en gang så får de ringe :) 

Majoriteten av 
nettsamf. brukere 
benytter 2 el flere 
nettsamfunn

Brandtzæg og Heim, 2007
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� Den europeiske teknologi-
plattformen ”Networked and 
Electronic Media” har definert:
� sosiale nettverk, 

nettsamfunn (online 
communities) og 

� brukergenerert 
innholdsproduksjon

som fremtidens viktigste 
nettjenester………. 

Fremtidens viktigste tjenester
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Nettsamfunn (J. Preece, Online communities, p 10)

� An online community is a group of people who interact in a 
virtual environment. They have a purpose, are supported
by technology, and are guided by norms and policies
(Preece, 2000). 

� An online community consist of
� Mennesker - People , who interact socially as they strive to satisfy 

their own needs or perform special roles
� Felles interesse - A shared purpose , such as an interest, need, 

information exchange, or service that provides a reason for the 
community

� Normer - Policies/norms , in the form of tacit assumptions, rituals, 
protocols, rules, and laws that guide people’s interactions

� Teknologi- Computer systems , to support and mediate social 
interaction and facilitate a sense of togetherness
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Nettsamfunn => konvergens  
Binder sammen
et fragmentert
medielandskap,
og gjør tjenesten 
rikere. Men skaper 
også et mer
komplekse 
brukergrensesnitt,

E-post

Nettbutikken 

Nettavisen

Mobil Fotoalbum

Chat/IM

Blogg

TV

Video

Nettsamfunn

Brandtzæg og Heim, 2007
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Second Life, virtuell verden laget av Linden Labs, 7 mill 
innbyggere, kr 10 mill brukes på produkter og tjene ster 
der hver eneste dag…
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Trender (jmf. Preece sin def. av 
nettsamf., se Brandtzæg in press) 

Under-
holdning/
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Systems)
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Norm
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20-40

Egen
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Info
/læring/jobb

Trender 

3D/mobil/
rike medier
flere applikasj.

Eksempler
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Massekulturens død
� Why don't we all watch the same TV shows, 

like we used to? Why don’t we read the same 
books?

� FØR: en-til-mange modell – et 
begrenset sett masseprodukter

� NÅ: mange-til-noen modell -
nisjeprodukter og muligheter

”Small is the new big” (Jeff Jarvis, 
2006)

1. Demokratisering av 
produksjonsverktøyene ( 
PC, digital kamera etc)

2. Lavere kostnader - for 
lagring og distribusjon og 
konsumering (Internett) 
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� Bredbånd  etc visker ut tradisjonelle skiller mellom 
produsent og konsument, tilskuer og deltager 

Den lange halen – ”The Long Tail”  
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Brukerne tar kontrollen: Fra sensur og 
kontroll til selvregulering

� Mindre sensur og kontroll fra kontroll 
instanser

� Mindre kvalitetssikring 

� Brukerne selv som redaktører og 
kontrollorgan av egen og andres 
medieproduksjon

� Nye etiske problemstillinger – Et 
spørsmål om holdninger, et spørsmål 
om selvregulering
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Deltagelse og innholdsproduksjon – Ikke 
for gjennomsnittsbrukeren!!!

� "The average user is too
busy " to mess around a lot, 
says Jakob Nielsen

� "They just want to get work
done " 

BusinessWeek Online 26.Sept. ”It’s a whole new web”

Jakob Nielsen, a Web design expert
with consultant Nielsen Norman 
Group
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90-9-1 regelen

� 90% av brukeren er  lurkers (i.e., lese el  
observere, men bidrar ikke aktivt med 
innhold)

� 9% av brukerne bidrar nå og da , men i 
hovedsak er det andre ting som opptar 
tiden deres  

� 1% av brukerne, ”contributers” , bidrar 
med det meste av innholdet ”it can seem
as if they don't have lives because they
often post just minutes after whatever
event they're commenting on occurs”

Jakob Nielsen 's Alertbox, October 9, 2006

90% lurkers



38IKT

Hitwise study, april 2007

� Bare 0.16 % av de som er innom YouTube laster opp en 
video 
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Forskjeller i deltagelse 
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Fra 3 til 4 basisferdigheter

1

Skrive

Regne

Lese

Digital 
kompetanse

2

3

4

Digital kompetanse
er den kompetansen 
som bygger bro 
mellom ferdigheter 
som å lese, skrive 
og regne, og den 
kompetansen som 
kreves for å ta i bruk 
nye digitale verktøy 
og medier på en 
kreativ og kritisk 
måte. 
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Digital kompetanse..

� Digital kompetanse er mer enn bare en individuell 
ferdighet eller kompetanse…..
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Hvordan nå ungdommen?
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De unge er kravstore

� Tenåringer har lavere 
suksess rate enn voksne 
når de skal navigere på 
nettet, men de kjeder seg 
også raskere

� For å nå de unge, må 
sidene være enkle, men 
ikke barnslige

� De må også ha plenty 
med interaktive features
� (Jacob Nielsen, webguru, 

2005) 

Teenagers on the Web:
61 Usability Guidelines for Creating Compelling Websites for Teens
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Interaktivitet

� De vil ”gjøre noe”, noe annet en 
bare å sitte stille og lese, noe som 
også synes å være mer kjedelig, 
og noe de allerede synes de gjør 
mer enn nok på skolen

� Muligheten til å skrive inn 
kommentarer 

� Quiz
� Muligheten til å spørre eksperter 
� Stemme muligheter (for 

eksempel. Idol og BigBrother)
� Mulighet til å konstruere egen 

hjemmeside
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Åpne opp – mist kontrollen
� Open-Door Policy, ”you don’t 

lock things down; you open 
them up (pp 192, Forbes May 
7)

� Brukerstyrt: Gi brukere
beslutningsmuligher

� Åpenhet ot tillitt er kjernen til
og verdien til web 2.0

� ”Plenty of  friendly neighbors 
who 
are looking after your 
interest”

Wales framework (J Wales, 2007)
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Gjør det morsomt
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Unge er mer kresne enn voksen

� En ungdom bedømmer 
en nettside på noen 
sekunder, og forkaster 
den raskt hvis siden 
ikke ser bra nok ut, til 
tross for om siden har 
et nyttig innhold

� Voksne er mer 
tålmodige 
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Når en bruker tekst - Ikke bruk liten tekst

� Ungdom bruker PC 
nærmest ”liggende”

� Ungdom driver multi-
tasking, TV, musikk og 
Internett….på en og 
samme gang
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Kommuniser med bilder og ikoner

� Unge liker ikke å lese, 
og gidder ikke å 
forholde seg til sider 
med mye tekst

� Unge synes sider med 
mye bilder, figurer og 
ikoner er attraktive. Det 
optimale er at disse 
kommuniserer innholdet
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Ikke bare tull og underholdning

� Utdanning
� Informasjon

� Unge finner offentlige 
råd og info forvirrende 
om karrierevalg og 
fremtid.

� Over halvparten av de 
unge oppsøker nå forum 
på nettet eller 
nettsamfunn for å få råd 
og informasjon for å 
kunne ta valg relatert til 
egen karriere
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Men, også de unge er forskjellige

� Ulike motivasjoner for å bruke nettsamfunn
� Rutinebrukeren . Er are innom og sjekker om det er skjedd noe 

nytt 
� Slå-i-hjel-tiden-brukeren . Engasjert i ulike aktiviteter, men deltar 

lite. Bruker nettsamfunnet for å slå i hjel tid.
� Sosialiseringsbrukeren . Kommuniserer hyppig med andre, 

”small talk” 
� Debattbrukeren . Diskuterer, leser og skriver innlegg, ønsker å bli 

informert
� Den aktive brukeren . Gjør alt, sosialiserer, debatterer, og er ofte 

innom, legger også inn en del innhold i form av video og bilder
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Ikke-brukere
 %25

Nyttebrukere
 %23

 Avanserte
brukere

 %11

 Underholdnings
brukere

 %14

 Gjennomsnitts
brukere

 %27

Gjennomgående eldre, noe 
flere kvinner enn menn, 
gjennomsnittlig lavere 

inntekt og kortere 
utdannelse enn resten av 

utvalget .

Bruker PC og internett til få 
ting, men, begrenset bruk. 

Avspeiler stort sett 
befolkningen hva  gjelder 
inntekt, utdannelse etc.

Bruker alle former for data 
mye, stort sett yngre, 

varierer mye hva gjelder 
inntekt og utdannelse. God 
tilgang på bredbånd,  80% 

menn, 20% kvinner
Bruker datamaskin til 

spill, musikk og 
underholdning, stort sett 

yngre, mange under 
utdanning, litt flere menn 

enn kvinner.

Bruker datamaskin til 
tekstbehandling, regneark etc. 

Henter informasjon og er i kontakt 
med det offentlige via internett. Over 
gjennomsittet hva gjelder inntekt og 

utdannelse. 

Heim & Brandtzæg, 2007
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Utforske identitet 

� Det er også viktig å gi de 
unge et miljø hvor de kan 
utforske sin egen identitet, 
…..

� Eksperimentere med ideer 
og stiler, måten de snakker 
å, kler seg på, og måten de 
tenker på i forhold til 
sensitive spørsmål, gjerne 
anonymt.
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Hvordan unngå illojale brukere

� Hvorfor har du stoppet å bruke eller bruker et 
nettsamfunn mindre…

1. Mangel av interessante mennesker eller venner (23%)
2. Lav kvalitet på innhold (22%)
3. Trakassering og mobbing (16%)
4. Lite brukervennlig (15%)
5. Over kommersialisert (7%)
6. Lav tillitt(6%)
7. For tidkrevende/isolerende (4%)
8. Misfornøyd med moderator (3%)
9. Annet (4%)
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� Takk for meg ☺

� Mer info: www.sintef.no/digitalbarndom


