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Abstract     

 

Social interaction in social media - A study of digital alienation of the 

elderly 
 

This study focuses on trying to understand the attitudes of people born in the 1940’s concerning 

their view on social media. This 1940’s group has been growing on the social networks such as 

Facebook, but their usage is not active. Therefore, the purpose of this report is to understand in 

what way they are affected by the using of these platforms. The theories that have been applied 

to this report is Habermas theory of the Public sphere and democracy, McLuhan's theory of 

Medium is the message and the theory of the Digital divide. These theories have been used to 

create an understanding of the results that emerged during the study. 

 

A Qualitative method was used to collect information, and through this Qualitative interviews 

were used. The interviews resulted in three themes, which was democracy in social media, risks 

and possibilities in the social and the digital divide. The result showed that the group felt left 

out because of their lack of skills when it comes to technology. It also showed that the lack of 

skills has caused a negative effect since the users rather seek information than sharing their 

own, which was a result of their lacking skills. This result was linked to the theory of the Digital 

divide and McLuhan's theory of Medium is the message. When the democracy aspect was 

analysed, it showed that they did not trust information shared on social media. 

 

The risks that were detected by the interviewed group was for example identity theft and stress 

related illness that were caused by social media. The possibilities were for example the fact that 

it is possible to talk to someone in another country on social media despite time differences and 

borders and to maintain relationships with distant relatives. These results were used to analyze 

the consequences further and to have a deeper discussion about the subject. For example the 

lack of skills lead to that this group do not have the possibility to share their thoughts and 

counteract stereotypes.  

 

Keywords: Digital divide, social interaction, social media, Public sphere, Medium is the 

message 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Social samvaro på sociala medier – En studie om digitalt utanförskap hos 

äldre 

 

Denna studie har fokuserat på att försöka förstå attityderna hos de människor som är födda på 

1940-talet. Gruppen ifråga har vuxit starkt på sociala medier så som Facebook och syftet med 

denna studie är att förstå på vilket sätt de påverkas när de använder dessa plattformar. De teorier 

som har använts i studien är Habermas om borgerlig offentlighet och demokrati, McLuhans 

teori om att mediet är budskapet och teorin om den digitala klyftan. Dessa teorier har använts 

för att skapa en förståelse för de resultat som framkommit under studien.  

 

Kvalitativa intervjuer har använts för att samla in information där kön och bakgrund blandats 

hos de olika individerna som har intervjuats. Intervjuerna resulterade i tre teman vilka var 

demokrati på sociala medier, risker och möjligheter i sociala medier och den digitala klyftan. 

Resultaten visade att gruppen kände sig utanför på grund av sin bristande skicklighet när det 

gäller teknologi. De visade också att bristen på skicklighet hade negativa effekter eftersom 

användarna hellre sökte information än att dela med sig av sin egen, vilket var resultatet av 

deras bristande skicklighet.  

 

Den digitala klyftan användes för att användarna var en del av klyftan och mediet är budskapet 

användes för att de inte använde alla funktioner som sociala medier erbjöd, eftersom de inte 

hade färdigheten. När den demokratiska aspekten analyserades framkom det att de inte litade 

på informationen på sociala medier. Riskerna som framkom under intervjuerna var exempelvis 

identitetskapningar och stressrelaterade sjukdomar, som orsakades av sjukdomar. 

Möjligheterna var exempelvis att man kan prata med någon i ett annat land på sociala medier, 

oberoende av tidsskillnader och nationsgränser samt att bibehålla relationer med avlägsna 

släktingar. Dessa resultat användes för att analysera konsekvenserna ännu ett steg, för att ha en 

djupare diskussion om ämnet. Exempelvis leder bristande på kunskapen till att gruppen inte har 

möjlighet att dela med sig av sina tankar och att motverka stereotyper.  

 

Nyckelord: Digitala klyftan, social samvaro, sociala medier, borgerlig offentlighet, mediet är 

budskapet 
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1. Inledning  
 

Samhället idag blir allt mer digitaliserat och kravet finns på oss människor att behärska nya 

medier och därmed sociala medier. Medieutvecklingen ses som en brytpunkt, då vi blir allt mer 

beroende av digital teknik. Internet har gjort det möjligt att föra dialog mellan flera parter och 

därmed har sociala medier medfört pågående förändringar i kommunikationssamhället, då 

denna typ av kommunikation inte var möjlig tidigare (Carlsson 2011:5-6). Det är lättare att 

kommunicera över nationsgränser i global skala utan att vara beroende av tid och tidsskillnader, 

då detta kan ske när som helst. Kommunikationstekniken har i hög grad påverkat ett flertal 

samhällsfunktioner, bland annat ekonomiska, kulturella, sociala och politiska aktiviteter som 

strukturerats kring och av internet (Castells 2002:14). Det är med andra ord användare som 

kommunicerar med varandra direkt via kommunikationskanaler genom bild, ljud eller text. 

Castells (2002:14-15) menar att exkludering av dessa aktiviteter och nät är en av ekonomins 

och kulturens skadligaste former av exkludering och är därför av stor vikt att studera.  Den 

aktivitet som denna studie behandlar är de sociala aktiviteter som internet medför med fokus på 

sociala medier. Trots att kommunikationen mellan länder har underlättats av utvecklingen är 

inte allt positivt. Kommunikationstekniken är nämligen inte så inkluderande som den ger sken 

av, då inte alla har förutsättningar att nyttja den. 

 

Studiens problemområde är hur kommunikation genom sociala medier har påverkat människor 

födda på 1940-talet. Anledningen till att denna grupp har valts ut är att de tillhör åldersgruppen 

46-75 år som ökar mest på sociala medier (SOI 2014) och därför ser vi ett behov av 

användningen hos denna grupp. 38 % ifrån gruppen 66-75 år, det vill säga de som är födda 

under 1940-talet har någon gång besökt Facebook. Ännu färre, cirka 15 % är aktiva dagligen 

på Facebook (SOI 2014). Skälet till att vi vill undersöka hur gruppen människor födda på 1940-

talet har påverkats av sociala medier är för att de tillhör den grupp som ökar mest på sociala 

medier men ändå inte är aktiva. Gruppen som är födda på 1940-talet är inte uppvuxna med den 

teknik som sociala medier kräver, eftersom internet nådde allmänheten på 1990-talet. I och med 

detta föddes sociala medier och blev något som fanns till för allmänheten (Populärhistoria 

2012). Vid denna tidpunkt var gruppen som är födda på 1940-talet mellan 46 och 55 år. Därmed 

anses inte denna grupp ha vuxit upp med sociala medier. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur människor födda på 1940-talet anser att sociala 

medier har påverkat dem. Vi ämnar svara på detta utifrån frågeställningarna nedan: 

● På vilka sätt påverkas dessa individer av användningen av sociala medier? 

● Hur använder sig människor födda på 1940-talet av sociala medier i sin vardag? 

● Hur upplever människor födda på 1940-talet att sociala medier har förändrat 

kommunikationen mellan människor? 

 

1.2 Bakgrund 

 

Gyberg och Hallström (2009:15-16) skriver om Gutenbergs tryckpress och menar att den fick 

oanade sociala konsekvenser, då det krävdes att de som ville ta del av information var tvungna 

att lära sig läsa och skriva för att hålla sig uppdaterade. Detta tog visserligen tid, men i slutändan 

förändrade den sättet som människor sökte information på. Detta kan jämföras med dagens 

kommunikationsutveckling via internet och sociala medier. De kan anses ha förändrat sättet 

människor tar del av information och kommunicerar med varandra på ett sätt likt tryckpressen. 

Individer har mer eller mindre tvingats anpassa sig efter dessa nya tekniska 

kommunikationssätt. Visserligen går det fortfarande att använda sig av traditionella 

kommunikationsmedel så som telefon eller brev. Om önskan är att ständigt vara uppdaterad kan 

ändå informationsdelen vara väsentlig att lära sig. Det är dessutom unikt i sig att kunna 

kommunicera via sociala medier så som Facebook eller Twitter över nationsgränser. Detta är 

något som förut var betydligt mer komplicerat på grund av tidsskillnader och dylikt.  

 

Vad är då de utmaningar som finns med den nya tekniken? En sådan sak är hur teknik 

konstrueras socialt, vilket är ett resultat av att det finns olika tolkningar av något. Det är speciellt 

vanligt med olika tolkningar när en teknik är ny. Beroende på hur tekniken utvecklas kommer 

det även avgöra vilken tolkning som blir den vanligaste (Ingelstam 2009:90-91). Detta är något 

som även är av vikt i denna studie, då den teknik som undersökts är relativt ny och det i nuläget 

används på olika sätt beroende på vem som tillfrågas. En annan aspekt som är viktig i studien 

är kunskap om tekniska system, eller i detta fall sociala medier. Saknas kunskap är det svårt att 

förändra tekniken till det bättre (Ingelstam 2009:90-91). I studiens fall innebar det att människor 

födda på 40-talet måste ha kunskap för att kunna nyttja sociala medier, då de annars inte kan ge 

synpunkter på vad de anser bör förbättras i den nya tekniken. 
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2. Tidigare forskning 

 

Detta kapitel avser att presentera vad andra forskare har kommit fram till och hur deras 

forskningsresultat förhåller sig till vår studie. Fokus har legat på forskning utifrån begreppen 

digitala klyftan och demokrati i förhållande till mediet internet med inriktning på sociala 

medier.  

Begreppet digital exkludering är omdiskuterat och det finns olika synsätt på hur ämnet ska 

hanteras. Cooper och Weaver (2003:3) hänvisar till en rapport av Christopher Latimer, som 

menar att sociala klyftor är orsaken till att den digitala klyftan finns. Den digitala klyftan 

innebär kortfattat att de som befinner sig på ena sidan klyftan inte har tillgång till, kunskap om 

eller ekonomisk möjlighet till teknik, vilket gör att de utestängs från delar av samhället. 

Samtidigt visar rapporten att den digitala klyftan kan fortsätta öka de sociala klyftor som redan 

finns.  

Garson (2003:105-106) beskriver i boken “Public information technology and e-governance” 

den forskning han tagit del av kring teknikanvändande för äldre. Han talar om 

teknikanvändande utifrån termen av information equity, eller informationsjämlikhet om det 

översätts direkt till svenska. Denna jämlikhet innebär att kunna ta del av information oavsett 

ålder. Garson skriver att denna jämlikhet kanske finns i framtiden, men den ansågs inte finnas 

vid tidpunkten då boken skrevs. Garson menar även att tekniken inte är anpassad för de äldre 

och om världen blir för teknikberoende och enbart erbjuder tjänster och information online 

kommer detta kunna ses som åldersdiskriminering. Enligt honom beror diskrimineringen på 

den digitala klyftan. Att äldre inte använder sociala medier i alltför stor utsträckning är något 

som SOI (2014) lyft fram och det var på grund av detta som intresset för forskningsproblemet 

växte fram och studien utformades. 

När vi undersökte Mossbergers, Stansburys och Tolberts (2003:53-57) forskning kring 

preferenser för hur grupper tar del av information, fann vi att vissa grupper var mer benägna att 

vara ovilliga i användningen av metoder för assistans. Detta gäller användningen av tekniken, 

som kopplas till sociala medier. Variablerna i dessa preferenser var: kvinnor, män, unga, 

högutbildade, lågutbildade, afroamerikaner, latinamerikaner och äldre individer. De äldre 

individerna och lågutbildade individer är mer benägna att avvisa de flesta eller alla metoder 

som används för instruktioner, vilket kan tyda på ångest för användning av datorer alternativt 
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att intresse saknas. Dessa grupper är även mindre positiva till användningen av tekniken 

generellt.  

John Carlo Bertot (2003) diskuterar i en artikel kring den digitala klyftan. Han beskriver 

faktorer som kan påverka om individer befinner sig i den digitala klyftan eller ej och nämner 

tillgång till datorer som en av de avgörande faktorerna. Om en individ äger en dator eller ej 

hindras inte hen från att ta sig ur den digitala klyftan och informationsgapet. Detta då det ofta 

finns datorer att tillgå på allmänna platser så som bibliotek, skolor eller arbetsplatser. 

Informationsgapet är enligt de som förnekar den digitala klyftan på väg att försvinna. Enligt de 

som förnekar den digitala klyftan finns det inte en ursäkt för att inte ta sig till allmän plats och 

ta del informationsteknik där. Detta är även något som enligt förnekarna styrker att den digitala 

klyftan inte existerar. Bertot menar alltså på att diskussionen kring digitala klyftan är 

mångfacetterad. Diskussionen är mångfacetterad då det finns de som talar för och emot att den 

digitala klyftan existerar. 

Det finns faktorer som talar för att den digitala klyftan finns. Det betyder inte att individer 

faktiskt kan nyttja tekniken bara för att de har tillgång till den (Bertot 2003). Om detta 

resonemang ska hålla måste även de allmänna platserna tillhandahålla information om hur 

informationstekniken fungerar. Studien har fokuserat på människor födda på 40-talet och då 

kan bibliotek tänkas vara den plats som de besöker av ovan nämnda om de vill använda en 

dator. Det kan tänkas vara ovanligt att bibliotekspersonal lär ut det som dessa människor 

behöver veta om sociala medier, vilket pekar på problematiken för de människor som saknar 

färdighet.  

 

David Held diskuterar kring demokratibegreppet, vilket har varit relevant för denna studie då 

den digitala klyftan leder till att alla inte kan delta i demokratin. Enligt Held definieras 

demokrati som “en form av regering i vilket motsats till monarki och aristokrati folket härskar” 

(Carpentier 2011:115-116). Demokrati innebär enligt honom politisk gemenskap, där det finns 

någon form av politisk jämlikhet mellan folket. Demokrati används då det finns en oro kring 

hur integrationen med personer inom politiska beslutsprocesser ska gå till. Detta är en av de 

viktigaste delarna i begreppet delaktighet. Held för även en diskussion kring en viktig aspekt 

inom demokrati. Detta är balansen mellan delaktighet och representation. Han skriver om den 

konflikt som funnits historiskt för att avgöra huruvida demokrati där medborgarna själva 

engagerar sig, det vill säga folkmakt, eller om folket överlämnar makten att styra till de valda 

(Carpentier 2011:15-16). Det är just denna delaktighet som vår studie problematiserar.  
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Internet bidragit till att traditionella medier inte längre har ensamrätt att porträttera en 

befolkningsgrupp. Detta då sociala medier kan bidra till en mer varierad bild än den stereotypa 

bild som media ofta lyfter fram genom att privatpersoner nu har möjlighet att skapa opinion 

och dela med sig av sitt material (Johansson-Lönn 2012:67). Tidigare forskning kring detta som 

är värt att nämna är Johansson-Lönns (2012:55) studie kring hur samer presenteras i vanliga 

medier respektive sociala medier. Enligt Johansson-Lönn tyder forskning på att minoriteter ofta 

stereotypiernas i media samt att de även blir marginaliserade i traditionella medier. Med 

anledning av detta blir det svårt att visa upp den mångfald som finns inom grupper, men det 

bidrar även till att de stereotyper som finns gentemot grupper kan riskera att förstärkas. Här 

ställer Johansson-Lönn frågan om sociala medier kan tänkas motverka detta och bidra till en 

mer nyanserad bild av grupper än den som traditionella medier ofta uppvisar.  

  

Det resultat som Johansson-Lönns (2012:67) studie presenterade var att sociala medier, så som 

exempelvis bloggar, kan ge en mer heterogen bild av samer än traditionella medier. skälet till 

detta var följande faktorer: 

● Kvinnorna var själva samer. Därmed har de kunskaper om eller förståelse för samisk 

kultur som journalister i annat fall kanske inte besitter. 

● Bloggare har andra produktionsvillkor än en journalist, exempelvis vad gäller tidspress. 

● Bloggare behöver inte heller hålla sig till krav så som att en historia exempelvis ska 

förenklas eller vinklas för att kunna publicera materialet. Bloggaren har helt enkelt sig 

själv att utgå ifrån när hen publicerar material.  

● Konkurrens är en annan faktor. Detta då bloggare inte behöver vara rädda att 

konkurrerande medier publicerar material först, vilket en journalist eller tidning måste 

ta hänsyn till. 

  

Kopplat till denna studie kan inte människor födda på 1940-talet ses som en minoritet, men de 

kan ändå tänkas framställs på ett stereotypt sätt. Att traditionella medier presenterar en ensidig 

bild av människor födda på 1940-talet påverkar den grupp som har intervjuats. Problemet här 

har varit som tidigare nämnts, att inte alla har kunskap om sociala medier och inte alltid har 

tillgång till teknologi. Detta kallas för den digitala klyftan och beskrivs i teoriavsnittet. Med 

andra ord kan inte de som saknar kunskap, om de skulle beskrivas på ett stereotypiskt sätt, ha 

möjlighet att förändra denna bild genom deltagande på sociala medier. På så sätt kan de inte 

nyttja de demokratiska fördelar som internet har medfört och därmed blir tanken kring internet 
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som demokratisk komplicerat. Det hade varit demokratiskt om dessa individer hade kunnat ge 

sin bild av något.  

 

Gällande sociala medier och politiskt engagemang i Sverige, presenterades följande resultat i 

figur 1: 20% av användare födda under 1940-talet är aktiva veckovis eller oftare på sociala 

medier. Detta kan anses vara ett lågt antal då i jämförelse 89% av människor födda på 1980-

talet är aktiva veckovis eller oftare (Gustafsson & Höglund 2011:516). Kopplat till vår studie 

visar det på att gruppen födda på 1940-talet är intressant att undersöka då de tillhör gruppen 

som växer snabbast på sociala medier men inte är aktiva användare.(SOI 2014)  

 

Enligt en annan rapport skriven av Höglund (2011:331) var det mellan 10%-14% av människor 

i 65-85 års åldern som la ut material på sociala medier år 2011. Det är därför intressant att 

undersöka varför denna grupp inte lägger ut mer material på sociala medier. 
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3. Teori 
 

Detta kapitel beskriver de teorier som använts för att appliceras på studien, för att skapa en 

djupare förståelse för materialet när det analyserades.  

 

3.1 Den digitala klyftan 

 

Den digitala klyftan handlar om problematiken kring tillgången till teknologi. För att definiera 

problemet rör det sig om flera olika områden. Dessa är tillgång, färdighet och ekonomisk 

möjlighet. (Mossberger, Stansbury och Tolbert 2003:1-2) Vår studie har fokuserat på den 

färdighet som tekniken kräver i dagsläget. Den grupp som har undersökts är individer födda på 

1940-talet. Denna grupp tillhör den som snabbast ökar sin närvaro på sociala medier. Detta 

tyder visserligen på att dessa människor till viss del finns representerade på sociala medier. 

Enligt SOI är det dock knappt en fjärdedel av dessa som någon gång använt Facebook och en 

ännu lägre andel gör dagliga besök (SOI 2014).  

 

Enligt Cooper och Weaver (2003:3) syftar begreppet den digitala klyftan till att beskriva det 

informationsgap som finns mellan de som har kunskap om och tillgång till teknologi och de 

som inte har det. Med detta som utgångspunkt har studien försökt ta reda på varför den grupp 

som har undersökts ökar sin närvaro på sociala medier, men att de efter registrering sällan 

använder det. Den digitala klyftan kan innebära ett demokratiskt problem, då de länder, kulturer 

eller grupper som redan har kunskap om och tillgång till teknologi kan fortsätta ha sitt 

försprång. Detta bidrar till en ökad exkludering, då sociala medier kan avgöra vilken 

maktposition som en grupp, kultur eller ett land har (Lindgren 2012:116-117). 

  

Faktorer så som inkomst, ras, etnicitet, kön, ålder och geografi kan påverka ens tillgång till 

informationstekniken. Den digitala klyftan används för att beskriva dessa mönster. Forskning 

har visat att vissa befolkningsgrupper har sämre åtkomst till datorer eller internet, vilket har 

skapat en debatt av offentliga och privata initiativ som kritiserar påståendet om denna klyfta 

och menar på att den inte finns eller att konsekvenserna är få. Ett problem ligger i att tillgången 

till tekniken inte ger färdigheterna som krävs för att utnyttja den. Det finns lite forskning kring 

upplevelserna och attityderna hos de grupper som inte kan utnyttja tekniken, vilket denna studie 

har strävat efter (Mossberger, Stansbury och Tolbert 2003:1-2). Detta är anledningen till att 

denna teori valts ut.  
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3.2 Borgerlig offentlighet och demokrati 

 

Ett annat intressant begrepp som har applicerats på denna studie är borgerlig offentlighet. I 

koppling till demokrati har Habermas (Laughey 2007:49) uppkommit med begreppet public 

sphere, som på svenska är borgerlig offentlighet. Habermas hävdade att medelklassen nyttjade 

borgerlig offentlighet för att diskutera viktiga politiska funktioner under 1800-talet och tidigt 

1900-tal. Den borgerliga offentligheten är inte längre möjlig, då det inte längre går att hålla en 

kritisk debatt på samma sätt idag. Detta då medborgare idag inte längre har samma möjlighet 

att påverka politiken, konst och samhälleliga intressen. Diskussionerna ägde rum på kaffehus 

och där diskuterades bland annat politik, religion och litteratur. Dessa diskussioner ägde rum i 

länder så som Storbritannien, Tyskland och Frankrike. 

  

På dessa kaffehus fanns tre gemensamma regler: 

● Alla deltagare skulle ses som jämlika, det vill säga att status saknade betydelse för 

debatten 

● Alla fick möjlighet att delta 

● De frågor som diskuterades ifrågasattes inte av överklassen (Habermas 2003:42-43) 

(Laughey 2007:48-49). 

  

Habermas (Laughey 2007:49) menar att politiskt inflytande i den borgerliga offentligheten 

försvagades på grund av kommersiell press och trender som fokuserade på ekonomiska kapital. 

Han anser vidare att regeringar och privata företag ser på medborgare som konsumenter, men 

att medborgarna lever i en falsk föreställning om att de deltar i det demokratiska samtalet. På 

så vis tror de att de bidrar till den allmänna opinionen på ett ansvarsfullt sätt, när sanningen 

egentligen är att de påverkas av politiker och företag. Den borgerliga offentligheten av 

exempelvis akademiker som förde en politisk kritik förde ofta egenproducerade tidskrifter som 

kallades moraliska veckotidningar. Dessa styrde på ett effektivt sätt ramen för diskussionen 

kring politik, konst, vetenskap och moral i det egna samhället och i andra länder.  

 

 

Borgerlig offentlighet kan numera tänkas finnas på internet med sina olika diskussionsforum 

som exempelvis Facebook. Likt det Habermas beskrev om kaffehus är forum eller 

kommentarsfält i sociala medier en slags mötesplats där diskussionen kan pågå kring de ämnen 

som intresserar de som diskuterar. Detta var anledningen till att denna teori valdes. Skillnaden 
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från dagens diskussionsklimat på kaffehus jämfört med sociala medier kan tänkas vara att på 

kaffehusen skulle allas åsikter respekteras och inte ifrågasättas, något som kanske inte är vanligt 

på sociala medier. Detta beror på att påhopp och kränkningar förekommer till stor del då de 

regler som gäller inte är tydliga för användarna. Enligt Kränkts hemsida sker det dagligen 

anmälningar om kränkningar till Datainspektionen (Krankt.se 2015). Kommunikationsklimatet 

har förändrats efter sociala mediers uppkomst och därför är det intressant att undersöka hur den 

valda gruppen har anpassat sig efter detta.  

 

3.3 Mediet är budskapet 

 

Ett annat intressant begrepp att applicera på denna studie är McLuhans medieteori kring att 

mediet är budskapet. McLuhans medieteori menar på att samhället formas efter de olika 

medietekniker som är tillgängliga för det. Det medium vi använder blir en förlängning av oss 

själva men även av våra mänskliga sinnen. Innehållet är inte det viktiga i dessa medietekniker, 

utan det väsentliga här är själva teknikerna. Utifrån hans teori, har uttrycket The medium is the 

message eller The medium is the social message uppkommit, vilket betyder att mediet är 

budskapet. Detta påminner och befäster en viktig iakttagelse från McLuhans introduktion, där 

han menar att varje förlängning påverkar hela den fysiska och sociala komplexiteten. Detta då 

det formar och styr omfattningen och formen av mänskliga associationer och handlingar. Med 

detta menas att mediet vi använder dikterar hur vi kommer reagera på det som händer. McLuhan 

exemplifierar detta genom att hävda att mediet omvandlar människors inhemska liv, fritid och 

utbildning. (Laughey 2007:33-34) 

 

Frasen mediet är budskapet syftar till att påvisa de personliga och sociala konsekvenserna av 

ett medium som kommer till uttryck på sociala medier. Dessa förlängningar som olika medium 

bidrar till är ett resultat av en ny skala som införs i våra privatliv för varje ny teknik.  På så vis 

påverkas människor av det medium som används (McLuhan 2003:18-19) Fördelen med detta 

perspektiv på teknik är att den kan styrka att ett medium och i detta fall, sociala medier påverkar 

människor vilket gör det ytterst viktigt att studera.  Med anledning av detta vill denna studie 

veta hur just denna grupp påverkas av sociala medier.  

  

Utöver detta menar McLuhan (2003:39) (Laughey 2007:34) på att det finns skillnader i 

medieformer. Han har namngett dessa kalla respektive varma medier. Det som menas är att 

varma medier kräver lägre grad av publikdeltagande, då det kräver lite ansträngning för att 
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förstå vad som presenteras i ett medium. McLuhan menar att när man använder sig av varma 

medier behöver inte användaren av mediet delta eller komplettera med annan information för 

att ett budskap ska bli begripligt. Kalla medier kräver i jämförelse mer ansträngning för att 

förstå vad som presenteras eftersom mediet ger så lite information att användaren måste fylla 

ut med mycket information för att det som presenteras ska bli begripligt. Av denna anledning 

har varma medier lågt deltagande medan kalla medier har högt deltagande. Ett exempel på ett 

varmt medium är underhållning på tv, då användning av detta medium i stor sätt bara kräver 

iakttagelse. Telefonen är ett exempel på ett kallt medium, då ett samtal måste föras mellan båda 

parter, vilket innebär att individen som använder mediet själv måste fylla ut med information 

för att budskapet ska bli begripligt. Av denna anledning anses sociala medier via internet vara 

ett medium som kan vara svårt att behärska för människor som inte är kunniga inom denna 

teknik. Detta då mediet kan upplevas svårare då det kräver högt deltagande och därför är ett 

kallt medium.  
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4. Material och metod 
 

Detta avsnitt har beskrivit den utvalda metoden, urval och avgränsningar, materialinsamling 

samt tillvägagångssätt. Denna studie har tillämpat en kvalitativ metod med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. I slutet följer även en metoddiskussion.  

 

4.1 Urval och avgränsningar  

 

Den intervjuade ska känna sig trygg i den miljö intervjun sker och därför fick den som 

intervjuades välja plats. Kravet från vår sida var att miljön skulle vara fri från störningar i så 

stor mån som möjligt. Några exempel på platser där intervjuer ägde rum var lugna cafféer, 

restauranger och parker. Deras eget hem var en plats som vi inte godtog eftersom vi inte ville 

att den intervjuade skulle hamna i underläge (Trost 2010:65).  

 

Intervjuerna ägde rum i februari 2015. Vad gäller urvalet så har antalet intervjuade varit fem 

personer. Detta då det annars ansågs bli ett alltför omfattande material att analysera, något som 

även Jan Trost (2010:143) skriver och nämner att mellan 4-8 personer är ett rimligt antal 

personer att intervjua. Urvalet behöver inte vara representativt i statistisk mening eftersom 

studien är kvalitativ och har även varit heterogent i gruppen som studien utgick ifrån (Trost 

2010:137). Varje intervju varade i cirka en timme. Ålder var dock något som automatiskt blev 

representativt, eftersom alla intervjupersonerna var födda på 1940-talet och var därför inom en 

homogen ram. Kön blandades men avsikten var inte att få lika antal män och kvinnor, och därför 

var det ett heterogent urval. Anledningen till varför kön blandades var för att finna olika 

attityder inom gruppen och därför behövde denna inte vara representativ. Vad gäller antalet 

intervjuade är det lägre i vår studie jämfört om vi hade utfört en kvantitativ studie, eftersom vår 

studie var kvalitativ. Skälet till detta har varit för att få en bredare bild än vad som är vanligt 

vid kvantitativa studier (Hartman 2004:284). Förutom olika kön så har det varit av vikt att hitta 

människor med olika bakgrunder vad gäller utbildning och geografisk härkomst, i hopp om att 

få olika svar.  

  

Arbetet med urvalet skedde i flera steg. Först valdes två personer ut för intervju. Dessa personer 

valdes ut på vårt eget initiativ. Dessa två personer hade ingen koppling till varandra och 

avlägsen koppling till oss. Dessa fick rekommendera en person i deras umgängeskrets som 

kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Därmed tillämpades snöbollsmetoden på de personer 
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som valts ut från början. Den sista intervjupersonen valdes ut på vårt eget initiativ. En av 

urvalsmetodens risker är att intervjupersonerna hade kunnat vara inom samma umgängeskrets 

och därmed för lika varandra. Detta är något som har tagits i beaktande på så sätt att de personer 

som valts ut från vårt initiativ inte kände varandra eller oss. Det bidrog till att urvalet på så sätt 

fick en större spridning (Hartman 2004:285). 

  

Det har varit viktigt för studien att åtminstone ha en person med unika svar som nämnt ovan 

(Trost 2010:141). Det har även varit risken med metoden, om det hade varit svårt att lyckas 

hitta en person som avviker om vi endast använt oss av snöbollsmetoden. Detta beror 

exempelvis på att den som rekommenderar någon att intervjua väljer någon som liknar en själv 

(Hartman 2004:285). Detta har försökt motverkats genom att välja källor från olika 

bekantskapskretsar. Det ultimata med detta tillvägagångssätt var att dessa personer hade så lite 

som möjligt med varandra att göra. På så vis fick studien den spridning som önskats och en 

förbättrad chans till en unik person. 

  

Kvalitativa urval är ofta ändamålsenliga, då de inte syftar till att finna ett samband utan snarare 

att hitta individer som kan förse forskaren med den information hen söker. Kravet på ett 

ändamålsenligt urval är att forskaren skaffar sig så god kunskap om de som ska intervjuas innan 

intervjun. Kunskapen ska vara en utgångspunkt när urvalet görs och bör därför vara omfattande. 

Detta har även tillämpats i denna studie. Ibland händer det att forskaren inte har denna 

förhandskunskap och då kan snöbollsmetoden tillämpas (Hartman 2004:284-285). 

  

Sociala sammanhang påverkar i hög grad beteende, attityder och inställningen hos människor 

(Cooper och Weaver 2003:40). Med anledning av detta har inte fokusgruppsintervjuer skett, 

utan med en enskild individ i taget. Det upplevdes nämligen finnas en risk om någon eller några 

under intervjun delgivit åsikter som kanske inte var deras egna, utan gruppens, om önskan fanns 

att inte sticka ut. Sedan kanske det hade skett en omedveten förändring i attityderna hos dem 

som intervjuades då hade kunnat påverkas av sociala sammanhang. Ett annat exempel är om 

det hade funnits en eller ett fåtal personer som tog mer plats än andra, vilket hade blivit ett 

problem om övriga intervjudeltagare kände att de inte vågade ta plats. Studiens resultat hade då 

blivit lidande eftersom det hade blivit enformigt. I värsta fall hade inte den avvikande åsikten 

kommit fram, vilket behövs i en kvalitativ undersökning för att finna vilka olika attityder som 

finns. 
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4.2 Datainsamling och tillvägagångssätt 

 

Studien bygger på vad Trost (2010:42-44) kallar kvalitativa intervjuer. Detta är intervjuer som 

har ett fokus, då det handlade om ett tema, som i detta fall har varit hur dessa individer 

uppfattade sociala medier. Intervjuerna var strukturerade. Målet var att skapa förståelse för hur 

dessa individer känner och tänker, hur deras föreställningar av världen ser ut och vilka 

erfarenheter de har gällande sociala medier.  

 

Att förbereda sig är enligt Hartman (2004:281) viktigt när en intervju ska genomföras. Skälet 

till att förberedelser skett är för att det varit viktigt på grund av att det funnits en risk att inte ha 

en intervjuguide att utgå ifrån. Resultatet hade då kunnat komma att påverkas negativt, eftersom 

materialet inte hade varit relevant för undersökningen. Intervjuguiden ska enligt Trost  

(2010:42) innehålla de teman som ska diskuteras under intervjun. Exempelvis kan det vara om 

den intervjuade har alltför fri talan och inte tar upp någon del som finns i intervjuguiden, vilket 

hade kunnat påverka studien. De frågor som var intressanta för studien blivit utan svar och då 

hade informationen inte blivit komplett. 

  

För att skapa kontroll över intervjuerna framställdes en intervjuguide (se bilaga 1). Den 

intervjuade har styrt ordningen i intervjun medan vi styrt innehållet med hjälp av en 

intervjuguide. Den utgjorde en lista över frågeområden som var relativt kort samtidigt som den 

innehöll stora delområden. Tanken har varit att listan skulle vara så inövad som möjligt innan 

intervjun så att diskussionen kunde flyta på ett naturligt sätt. (Trost 2010:71-72) 

 

Denna studie var kvalitativ och hade en låg standardisering. Låg standardisering innebär att 

intervjuaren kan anpassa sitt språkbruk utefter den som intervjuas (Trost 2010:39-40, 71-72). 

Med anledning av detta undveks nytillkomna ord och slang under intervjuerna, då den grupp 

som intervjuades är födda på 1940-talet och kanske inte var bekanta med dessa ord. Av denna 

anledning hade de kunnat vara svårare att besvara frågorna (Häger 2007:171). Frågorna har 

varit följder av svaren. Vi har därmed anpassat intervjuguiden efter intervjun. Vi kunde styra 

ordningsföljden utan att standardiseringen påverkades. Ordningsföljden i intervjuguiden har 

därför inte behövt vara logiskt utformad (Trost 2010:39-40, 71-72).   

  

Följdfrågor formulerades om det passade situationen och kunde på så sätt leda till fördjupade 

intervjusvar som varit svåra att uppnå utan dessa följdfrågor. Variationsmöjligheterna vid låg 
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standardisering är stora och därför blev varje intervju unik. Vad gäller struktureringen vid en 

intervju beror det bland annat på hur öppen frågan är. Är frågan öppen och kan ha flera olika 

svarsalternativ är frågan ostrukturerad, och då är det den intervjuade som får möjlighet att 

påverka hur frågan blir strukturerad (Trost 2010:39-40). Frågorna i denna studie var öppna samt 

ostrukterade, då det inte fanns några givna svar på frågorna. Intervjuguidens frågor följdes inte 

alltid i samma ordning under intervjuerna. Detta för att ge utrymme för viss del av improvisation 

från den intervjuades sida. Detta för att inte styra den intervjuades svar och på så vis hindra att 

vissa områden berörs, då målet var att få ut så mycket information som möjligt och att 

intervjupersonen inte skulle känna sig hämmade. Av denna anledning anpassades 

intervjuguiden efter den intervjuade och inte tvärtom.  

  

4.2.1Under intervjuerna 

 

Intervjuerna spelades in. Detta berodde på att det blev enklare att efteråt gå tillbaka och höra 

vad som egentligen sades. Att lyssna igenom inspelningen är bra för att lära sig vad som 

fungerat eller ej under intervjun (Häger 2007:143). Detta har varit användbart för denna studie 

då intervjusituationen har varit relativt ny för oss och det därmed krävdes mer kunskap för att 

kunna se vad som kunde utvecklas. En annan fördel var att det inte var nödvändigt att anteckna 

under intervjun (Trost 2010:74). På så sätt kunde deltagandet från intervjuarna bli större, och 

bidrog till en mer avslappnad stämning.  

  

Nackdelarna med att lyssna igenom en ljudinspelning är att det är tidskrävande att spola tillbaka 

för att hitta en viss detalj samt att lyssna igenom inspelningen. Vi använde oss inte av 

videoinspelning i samband med ljudinspelningen. På grund av detta försvann inslag så som 

mimik och gester. Även en del av talspråket och tankepauser gick förlorad, då de inte 

uttryckligen markerades (Trost 2010:75), vilket hade kunnat undvikas om intervjun skrivits ut 

för hand. Till denna studie hade gester och mimik kunnat vara av vikt, då vissa miner eller 

gester kan indikera att de inte förstått sammanhanget eller vad ett socialt medium var bra för. 

 

4.2.2 Efter intervjun 

 

Vid användning av anteckningar under intervjun fanns risken att störa den intervjuade, då det 

kunde uppfattas som misstänksamt eftersom ljudinspelare redan användes (Trost 2010:76). 

Istället antecknade vi direkt efter intervjun, medan information från intervjun fanns färskt i 
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minnet (Häger 2007:142). Exempel på detta är irritation, kringhändelser eller liknande som en 

ljudinspelare inte kan fånga upp. En nackdel som sågs med detta är det kan uppfattas som 

oseriöst att inte skriva ner vad som sägs. Det anses finnas en större fördel än nackdel med att 

anteckna efter intervjun och av denna anledning skedde anteckningarna efteråt. (Trost 2010:76). 

 

4.2.3 Bearbetning och analys av data  

 

Hartman (2004:286) skriver följande om analys av kvalitativa data: “Använder man analytisk 

induktion väntar man med att analysera datamaterialet tills efter man samlat in all data”. 

Anledningen till detta anger han, är för att datainsamlingen ska vara teorineutralt i den 

utsträckning det går. Skulle en analys påbörjas i ett för tidigt skede kan detta påverka på vilket 

sätt någon intervjuar och observerar mer än vad som är önskvärt (Hartman 2004:287). Detta 

var något som togs i beaktande under studien och som tillämpades. Kylén (1994:67) tipsar som 

att försöka sammanställa resultatet så att det blir så lättöverskådligt som möjligt vilket vi har 

försökt uppnå med hjälp av att dela upp resultatet i tre olika teman. 

Analysen skedde först när alla intervjuer var genomförda, då det inte var önskvärt att upptäcka 

något i de intervjusvaren som gick att knyta an till teorierna. Målet har varit att vara så 

teorineutral som möjligt. En konsekvens av att vara alltför bunden till teorierna hade då kunnat 

bli att frågor hade formulerats om utifrån teorierna i studien. Detta beror på att frågorna skulle 

passa teorierna och inte tvärtom. 

 

Analysen delades upp i två delar. Första delen var att materialet reducerades och 

kategoriserades. Detta innebär att datamaterialet kodades. Det första steget i kodningsprocessen 

var att finna de kategorier som ansågs vara relevanta i förhållande till studien. För att finna de 

kategorier som var intressanta för studien togs frågeställningarna i beaktande och för att 

undvika ett för omfattande material så lades fokus på det som var mest återkommande. Detta 

berodde på att de uppfattades som en väsentlig detalj som utmärkte sig för de intervjuade. Det 

andra steget var att skapa teman som kom till användning när intervjuerna skulle tolkas och 

förstås i förhållande till det som avsågs undersökas. När ett tema skapades ingick områden som 

behandlade samma ämne. Studiens kategorier utgick från huvudkategorin, som var den digitala 

klyftan. De övriga kategorierna demokrati samt risker och möjligheter. De två sistnämnda stod 

i förhållande till huvudkategorin, digitala klyftan, när tolkningen skedde eftersom att denna 

kategori ansågs vara mest väsentligt för den undersökta gruppens liv (Hartman 2004:287-288). 
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 För att ta del kodschemat, som bidrog till tolkningen av data se (bilaga 2 

 

Därefter tolkades datamaterialet. Att tolka har i denna studie inneburit att det har sökts en 

mening i det resultat som framkom och denna tolkning ledde till studiens slutpunkt. Förståelsen 

för resultatet är det som eftersträvades med denna studie, då den är kvalitativ (Hartman 

2004:287-288). Teorierna har kommit till användning, då de har bidragit till en ökad förståelse 

för det resultat som framkommit. Syftet med detta var att sätta teorierna i relation till resultatet 

och se om de på något vis kunde förklara varför resultatet blev på ett visst sätt. På så sätt 

skapades en förståelse och en bild av de attityderna som för samman den grupp som har 

undersökts. 

 

4.3 Metoddiskussion  

 

Studien har tillämpat en kvalitativ metod. Kvalitativa undersökningar vill finna en förståelse 

för den livsvärld människor upplever sig ha och på så sätt den mening de skapat för sig själva 

och den situation de befinner sig i (Hartman 2004:272f). Här har ord använts, inte siffror, som 

arbetsredskap. Målet med en kvalitativ undersökning enligt Kvale & Brinkman (2014:47) är 

att finna mönster i olika kvalitativa aspekter i den intervjuades livsvärld. Fokus har också 

legat på att undersöka hur individer ser på relationen till omgivningen (Hartman 2004:273). 

Kopplat till studien har tanken varit att undersöka hur människor födda på 1940-talet upplever 

sin situation samt hur deras relation sett ut till omvärlden i förhållande till sociala medier.    

 

Skälet till att en kvantitativ metod valdes bort berodde på att dessa studier ofta ämnar att 

undersöka en större grupp i förhållande till kvalitativa studier. Eliasson anger att metodval 

även kan påverkas av teorivalet. Hon skriver: “Kunskapssynen inom de teorier som fungerar 

bäst ihop med kvalitativa metoder går däremot ut på att kunskap bäst uppnås genom att gå på 

djupet och söka sammanhang, där nyansering och ingående kännedom om hur företeelser 

hänger samman spelar en viktig roll” (2013:21). Teorierna har använts för att få en fördjupad 

insikt i ämnet när resultatet har analyserats. På grund av detta ansågs denna metod passa 

bättre. Om en kvantitativ metod hade använts hade det snarare resulterat i en mer statistisk 

bild av situationen. Målet med studien var att gå mer på djupet utifrån de intervjuades 

attityder och livsvärld. Av denna anledning sågs en kvalitativ studie mest relevant (Eliasson 

2013:21). 
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4.3.1 Etiska aspekter 

 

I studien övervägdes de etiska aspekterna på ett noggrant sätt då de som intervjuas ansågs ha 

egen värdighet och egen integritet samt rätten till dessa. Detta gällde i samband med 

datainsamling, intervju och förvaring av material. Av denna anledning har resultatet inte 

presenteras på individnivå, alltså att ingen kommer få vetskap om vem som sagt vad under 

intervjuerna. Vad gäller tystnadsplikt och konfidentialitet var det av stor vikt att vid redovisning 

visa respekt till intervjuade och dennes integritet (Trost 2010:127).  

 

De vi intervjuade kom från olika platser och talade de med olika dialekter, vilket gör att man 

kan särskilja vissa av dessa personer genom att lyssna på hur de talar. För att arbetet inte skulle 

uppfattas som integritetskränkande hade vi därför detta i åtanke när vi använde oss av 

exempelvis citat. På så sätt kan ingen räkna ut vem det är som sagt vad. Detta var ett sätt som 

vi arbetade med avidentifiering, men även genom att en del uppgifter inte angavs, utan bara de 

som krävdes för förståelse och analys. Detta då det är bättre att kvarhålla information än att 

bryta mot tystnadsplikten, även om dessa innehåller viktig information. Detta då ingen 

forskning någonsin är viktigare än de etiska reglerna. (Trost 2010:123,127) Man bör inte hitta 

på information om de intervjuade då detta leder till att någon blir falskt identifierad samtidigt 

som någon annan kan bli falskt utpekad. (Trost 2010:128) 

  

För att göra situationen så bekväm som möjligt för den som intervjuades förklarade vi även 

efter intervjun lite mer kring studien om denne var intresserad eller hade andra frågor.  Det 

fanns en medvetenhet om att enbart frågeställningarna kunde väcka tankar och föreställningar 

om den intervjuades liv. Av denna anledning gjords förberedelser på vilka sätt vi kunde 

handskas med dessa situationer. (Trost 2010:125-127) Dessa förberedelser handlade om att 

skapa förståelse för de känslor de intervjuade visade under intervjun. Det var oklart hur de 

skulle reagera men vi kunde ändå försöka förebygga på ett sätt som gjorde att intervjun 

upplevdes på ett bra sätt av den intervjuade (Häger 2007:151)  

  

Innan intervjun informerade vi om vad som skulle göras och även vad studiens syfte var, för att 

skapa samtycke hos de intervjuade. De fick även information om vilka etiska regler som gällde. 

Dessa var tystnadsplikt och konfidentialitet som nämnts ovan, samtycke av intervju samt att det 

inte rådde svarskrav på frågeställningarna. (Trost 2010:123-125) 
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4.3.2 Utmaningar för denna studie 

 

● Reliabilitet: Om ett speciellt minspel väckt uppmärksamhet. Sannolikheten att alla 

intervjudeltagare bland människor födda på 1940-talet agerat på samma sätt kan 

betraktas som liten. Om detta påverkat analysen hade inte heller resultatet blivit 

detsamma om studien gjorts om. Av denna anledning ligger inte vikten på reliabilitet, 

då denna studie inte kan genomföras en gång till med samma resultat.  

 

● Validitet: Frågorna var öppna i denna studie och då kan de inte heller anses ha varit 

ämnade att mäta en specifik sak (Trost 2010:133-134). Öppna frågor kräver av den som 

intervjuas att hen förklarar och utvecklar i större mån än vid stängda frågor. Stängda 

frågor går ut på att den intervjuade förnekar eller bekräftar något med hjälp av ja eller 

nej (Häger 2007:56-57). Därmed kan öppna frågor inte sägas mäta en specifik sak, 

eftersom alla svar varierar beroende på individ. Validiteten har stärkts genom öppenhet 

i hur vi gått tillväga genom studiens gång.  

  

Enligt Trost (2010:133-134) är det svårigheten att uppvisa trovärdighet som är kvalitativa 

studiers främsta brist. Detta då det kan vara svårt för de som utfört studien att bevisa att 

datainsamlingen är utförd på ett sakligt sätt i relation till de frågeställningar som studien ämnar 

besvara. För att undvika denna situation ska uppstå menar Trost på att de etiska aspekterna ska 

diskuteras i samband med datainsamling och resultat. Med anledning har denna studie valt att 

diskutera de etiska aspekterna i samband med metodavsnittet, strax efter kapitlet om 

datainsamling.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Utifrån det resultat som har framkommit 

under studiens arbete med intervjuer, transkribering och sammanställning av resultat har tre 

teman identifierats. För att få en djupare förståelse för dessa teman har sedan teorierna 

applicerats. Det mest väsentliga temat i denna studie har varit den digitala klyftan (Mossberger, 

Stansbury och Tolbert 2003:1-2). Ett annat av de teman som valts ut är demokrati, som har 

kopplats till Habermas (Laughey 2007:49)begrepp kring borgerlig offentlighet.  Det sista temat 

är risker och möjligheter där kopplingar har gjorts till McLuhans (2003:18-19) teori kring att 

mediet är budskapet. Nedan följer en mer ingående beskrivning av varje tema och vad som 

framkommit i förhållande till dem. Fem personer intervjuades och citaten har märkts ut efter 

den följd som intervjuerna ägde rum. 

 

5.1 Digitala klyftan 

 

“Jag känner mig lite bakom flötet inom ämnet sociala medier. Om jag ska vara ärlig så skäms 

jag lite över det. Jag känner mig ledsen men det ligger i att det brister emot mitt intresse att 

lära mig. Men jag önskar ändå att jag kunde mer om det, för att hitta information och så. Jag 

känner mig lite utanför ibland” (Intervju 5) 

 

Den mest väsentliga delen av den digitala klyftan handlade om färdigheten. När det gäller 

kunskap om och tillgång till tekniken, det vill säga det som den digitala klyftan berör (Cooper 

och Weaver 2003:3) har kopplingar gjorts till intervjusvaren. Det framkom under intervjuerna 

att de intervjuade ansåg att det fanns för mycket att lära för att behärska allt som sociala medier 

innebär. Tolkningen här blev att de som inte använder sig aktivt av sociala medier inom den 

intervjuade gruppen upplever ett utanförskap, då de inte kan vara med och delta i den digitala 

gemenskapen. På grund av detta tolkades de ledsamma känslorna som uppvisades samt viljan 

att delta som ett tecken på detta.  

 

I tidigare forskning nämns att John Carlo Bertot (2003) fört en diskussion huruvida den digitala 

klyftan existerar eller ej. Detta då bristen till teknologin i hemmet kan åtgärdas genom att ta del 

av teknologin på annat håll, exempelvis offentliga platser som bibliotek. De som förnekar den 

digitala klyftan menar på att detta ger tillgång till exempelvis sociala medier och att det inte 

finns en ursäkt för att inte ta del av teknologin. Dock ligger resonemanget inte i linje med vår 
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studie, då samtliga som intervjuades hade tillgång till både datorer, smartphones och surfplattor. 

Denna grupp upplevde trots detta att de tillhörde en grupp som inte var delaktiga. Av denna 

anledning är färdigheten kopplad till delaktighet. Detta visar även på att sociala medier skapar 

en samvaro för den intervjuade gruppen eftersom en känsla av utanförskap förekommer då man 

inte är delaktiga.  

 

“Jag använder det mest för att följa med och söka information. Det är djävulskt bra med 

information på internet. Allt från bomber till matrecept. Jag för inte ut så mycket åsikter där. 

Jag är en passiv användare. Jag ser en fara då alla börjar ha ett chip. Det var en som hade ett 

chip i armen och betalade med axeln på krogen och fick en räkning en gång i månaden. Vi 

kommer att hamna där är jag rädd”. (Intervju 2) 

 

Detta pekar på det informationsgap som den digitala klyftan beskriver. Det är mellan de som 

har kunskap och tillgång till teknik och sociala medier och de som inte har det. Vissa grupper 

kan enligt den digitala klyftan ha en ökad risk för att inte kunna nyttja fördelarna med sociala 

medier. En sådan fördel kan tänkas vara att utnyttja den potential som sociala medier erbjuder 

genom att kommentera och dela med sig av innehåll (Cooper och Weaver 2003:3-4). Detta är 

något som kom fram under intervjuerna.  Istället sysselsätter de sig snarare med att ta del av 

information som andra har publicerat, vilket gör att deras budskap inte sprids på samma sätt 

som för andra aktiva. Exempelvis kan det innebära att utomstående inte får ta del av deras 

tolkning av något, vilket leder till att gruppen inte nyttjar de möjligheter som sociala medier 

kan innebära och får på så sätt inte göra sin röst hörd. Detta gör att de som inte delar med sig 

av eget innehåll inom den intervjuade gruppen tillhör en klyfta vars kunskap inte räcker till för 

att utnyttja sociala medier på samma sätt som andra användare som delar med sig av innehåll 

(Lindgren 2012:116-117).  

 

Enligt Eva Johansson-Lönns (2012:55, 67) studie angående samer som presenteras i tidigare 

forskning var syftet att undersöka om sociala medier bidrog till skapandet av en mer varierad 

bild av folkgrupper än vad traditionella medier gör. Resultatet blev att sociala medier som 

bloggar kunde bidra till en mer heterogen bild av folkgrupper. Detta anses styrka behovet av att 

göra sin röst hörd och då tycks sociala medier vara en utmärkt plattform. Men för att nyttja 

denna plattform krävs kunskap vilket vissa i den intervjuade gruppen inte besitter.    
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5.1.1 Vardagen blir alltmer digital  

 

En risk som kopplats till citatet är att om allt fler tjänster eller företag flyttar ut på sociala 

medier, försämrar detta möjligheten för de som är tekniskt okunniga att ta del av dessa. Detta 

skulle i så fall kunna påverka den grupp som har intervjuats, då de inte ansågs besitta nog 

mycket kunskap inom sociala medier och därmed riskerade de att missa sådant som enbart fanns 

där. Citatet ovan tyder på att det fanns en rädsla för att världen ska bli allt mer digital. I tidigare 

forskning presenterades Garsons (2003:105-106) resonemang om att tekniken inte var anpassad 

för äldre år 2003, vilket enligt vår studie även kan styrkas i dagsläget på den intervjuade gruppen 

år 2015. Han förde samma resonemang kring att om fler företag digitaliserade sig skulle detta 

leda till åldersdiskriminering, vilket pekar på problematiken kring den digitala klyftan som 

enligt Garson är grunden till denna diskriminering. 

 

Frågan kan ställas hur pass medvetna allmänheten är om denna diskriminering eller om det 

finns en medvetenhet i problematiken kring äldres bristande teknikkunskaper och vad dessa 

medför när de befinner sig i denna klyfta. Denna diskriminering som nämnts är något som talar 

för att den digitala klyftan existerar. Detta kan även kopplas till begreppet “information equity” 

som betyder informationsjämlikhet. Denna jämlikhet innebär att man oavsett ålder ska kunna 

ta del av information. När Garson (2003:105-106) skrev detta ansåg han att detta inte uppfylldes 

men menade på att det kan komma att finnas i framtiden. Detta skulle då resultera i att 

diskrimineringen skulle försvinna. 

 

5.1.2 Sociala medier som en generationsfråga 

    

“Det här är ju något jag rår för själv att jag inte engagerar mig i det. Jag har gått kurser men 

minnet är så dåligt så då kommer jag inte ihåg från den ena gången till den andra. Sen har jag 

mycket skolungdomar som har försökt att lära mig men då går det för fort. Då tappar jag lusten. 

När jag använder sociala medier är det mest Harpan jag spelar. Jag använder mig också av 

program som Excel och Word men inte av det som kräver internet uppkoppling” (Intervju 5) 

 

Uppfattningen fanns att den medieteknik som den intervjuade gruppen associerade till sociala 

medier var allt från Windows program så som Excel och Word till att surfa på nätet. Utifrån 

denna information gjordes tolkningen att sociala medier anses vara oerhört stort, då gruppen 

som intervjuats har föreställningen om att allt som går att göra på en dator är sociala medier. 
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Ovan angavs intresse som ett av skälen till varför de inte kunde lära sig så mycket om sociala 

medier, men det kom även fram att minnet gjorde att de inte kunde skaffa sig kunskapen. På 

grund av detta ansågs det vara för komplicerat och de var därför inte aktiva användare. Detta 

innebär att människor i den intervjuade gruppen har sämre åtkomst till sociala medier, då de 

inte har samma tillgång till informationstekniken. Detta pekar på att tillgången till sociala 

medier inte nödvändigtvis innebär att de har kunskapen för att nyttja dem. 

 

Det framkom i intervjuerna att samtliga intervjudeltagare såg sociala medier som 

datoranvändande överlag. Citatet ovan är ett exempel på detta, vilket visar på en okunskap då 

dessa deltagare inte visste vad sociala medier egentligen är. Under intervjuerna kom det fram 

att det fanns en känsla av utanförskap då det gäller färdigheterna inom sociala medier, vilket 

även den digitala klyftan tar fasta på. Detta kan kopplas till Mossbergers, Stansburys och 

Tolberts (2003:53-57) tidigare forskning kring instruktionspreferenser när exempelvis äldre ska 

ta del av information. Mossbergers, Stansburys och Tolberts resultat blev som nämndes ovan 

att äldre inte ville ta del av den hjälp som erbjöds och var dessutom negativt inställda till 

teknikanvändande. Skälet till detta beror på, utifrån denna studies resultat, att området ansågs 

vara för stort och därmed för komplicerat. Det framkom även känslor av skam inför att behöva 

ta hjälp. 

 

5.1.3 Finns vetskapen hos anhöriga? 

 

“Vi som äldre reagerar ju. Mycket över den kontakt som vi förlorar med barn och barnbarn. 

Var och en sitter med var sin apparat, det är förjävligt. Oj vad vi förlorar utav det. Jag tycker 

att man skulle införa att man skulle lägga bort dessa apparater, då skulle man få ett helt annat 

umgänge. Av någon anledning blev det så att ingen använde apparaterna förut. Det är klart att 

de är en sorg. Jag får ingen respons när jag försöker prata med någon som använder sociala 

medier.”(Intervju 1) 

 

Samhället kräver att individer ska kunna använda sig av sociala medier för att kunna delta i en 

demokratisk diskussion samt underlätta vardagen. Det som krävs är intresse för att skapa 

kunskap, vilket inte den intervjuade gruppen verkade ha. Det kom fram under intervjuerna var 

att okunskap kunde leda till minskat umgänge med släkt och vänner i framtiden, vilket oroade 

dem mycket. Frågan kan då ställas om släkt och vänner som använder sig av sociala medier är 

medvetna om den problematik som den intervjuade gruppen upplevde. Under intervjuerna 
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framkom det att när man bad sina anhöriga att lägga undan tekniska apparater fick de ingen 

respons. Det framkom under intervjuerna att de anhöriga kanske helt enkelt inte förstod vad 

som ligger till grund för irritationen. Användarna kopplar inte irritationen till beteendet att surfa 

på sociala medier i samband med annat sällskap. Frustrationen växer då hos de som känner sig 

utanför, vilket gör att det hela blir som en ond cirkel. Förs ingen dialog där båda parter kan ge 

en bild av situationen kommer det heller inte kunna lösa problemet, vilket uppenbarligen finns. 

Detta beror på de olika inställningarna och attityderna kring sociala medier, vilka har skapats 

av den digitala klyftan då de som har kunskap och tillgång kanske har svårt att se det från ett 

annat perspektiv och tvärtom.  

 

Denna problematik kan kopplas till olika kulturella miljöer. En individ från en kultur kanske 

har svårt att förstå sig på andra kulturella företeelser.  Även denna situation beror på okunskap 

och kunskap om något, då några som inte är kunniga inte heller kan anses ha lika stor insikt i 

något jämfört med de som är kunniga. De som är kunniga kanske har svårigheter att se något 

ur ett annat perspektiv då det är en självklarhet för dem att ha just detta synsätt. På samma sätt 

kanske det är en självklarhet för kunniga aktiva användare av sociala medier att jämt vara 

tillgängliga där. Detta då det är där den sociala interaktionen sker för dem och på så sätt kanske 

de inte heller saknar fysisk kontakt på samma sätt. De kanske inte är vana vid så mycket faktiskt 

umgänge längre. Det kan vara relevant att ha i åtanke att individet formas av den tid de växer 

upp under. Detta tyder på att äldre i den intervjuade gruppen och deras yngre anhöriga har olika 

uppfattningar av sociala medier eftersom de är vana vid olika sätt att kommunicera med 

varandra. Av denna anledning är det möjligt att de yngre anhöriga till den intervjuade gruppen 

är de som inte lider bristen av fysisk kontakt, då de inte befinner sig i den digitala klyftan på 

samma sätt som de intervjuade gör.  

 

5.1.4 Sociala medier och diskriminering 

 

Den sociala klyftan som upptäcktes under intervjuerna var kommunikationen mellan 

åldersgrupper. Inom den intervjuade gruppen blev vissa exkluderade, vilket tyder på en social 

klyfta. Denna sociala klyfta kan komma att öka den digitala klyftan och därmed finns risken att 

det blir ett större problem i framtiden. Detta är även något som Cooper och Weaver beskriver 

och de hänvisar till en rapport som nämndes i tidigare forskning. Rapporten menar att den 

digitala klyftan beror på sociala klyftor i samhället, och att den digitala klyftan kan tänkas utöka 

de sociala klyftorna (2003:3-4). Det blir med andra ord en ond cirkel som kan bli svår att ta sig 
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ur om problemet inte uppmärksammas mer av allmänheten, då det precis som Garson 

(2003:105-106) skriver kan leda till en diskriminering av grupper som står utanför sociala 

medier. För att koppla Cooper och Weaver mer till denna studie kan det diskuteras kring 

huruvida de sociala klyftorna kan utökas till följd av den digitala klyftan, så som rapporten 

menar och i så fall vad detta skulle leda till (2003:3-4).  

  

5.2 Sociala medier som demokrati  

 

“Det folk skriver på sociala medier och Facebook går ibland till viss del i överdrift. Jag menar 

att jag kan se att bekanta skriver att de exempelvis ska gå på toa eller gå på affären. De lägger 

upp bilder på mat och smutsig disk. Det kan jag i alla fall tycka är både onödigt och ointressant. 

Sen ska man kanske inte lita på allt som står på sociala medier” (Intervju 4) 

 

Habermas har uppkommit med begreppet den borgerlig offentlighet (Laughey 2007:49). 

Studien har kopplat den borgerlig offentlighet genom att se forum och kommentarsfält på 

sociala medier som en sfär där diskussion kan föras likt på kafféhusen som Habermas refererar 

till i sin teori. Dessa forum och kommentarsfält kan anses vara demokratiska om kunskap och 

tillgång finns till dem, men för de intervjuade var fallet annorlunda. Samtliga i den intervjuade 

gruppen ansåg att de som delade med sig av åsikter på sociala medier var bekräftelsesökare. Av 

denna anledning kan denna grupp tänkas ha högre integritet då de värnar mer om sitt privatliv 

då de inte delar med sig av egenproducerat innehåll. Denna tolkning gjordes av bland annat 

citatet ovan. Att människor som är födda på 1940-talet inte delar med sig av egenproducerat 

material är även något som Gustafsson och Höglund (2011:516) kommit fram till i sin rapport 

som nämndes i tidigare forskning. Höglund (2012:331) menar vidare att denna grupp inte är 

aktiva på sociala medier. Detta tyder på att gruppen inte tyckte det var givande att ta del av vad 

individer uppdaterar kring sina egna åsikter och allt för detaljerade beskrivningar av sina liv. 

De såg även ett problem när det kommer till trovärdighet, vilket berodde på att de inte alltid 

litade på informationen som kom ut på sociala medier.  

 

5.2.1 Demokrati och delaktighet 

 

För att koppla studiens resultat till David Helds resonemang kring demokrati och delaktighet 

så kan hans tankar appliceras på användandet av internet och sociala medier hos den intervjuade 

gruppen. Demokrati definieras enligt Held som en politisk gemenskap där politisk jämlikhet 
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ska råda mellan invånarna. Detta är något som inte kan sägas gälla för den intervjuade gruppen 

och sociala medier. En viktig del i demokratibegreppet är enligt Held balansen kring delaktighet 

och representation. Detta passar väl in på denna studie, då det finns en möjlighet att delta i det 

demokratiska samtalet på ett annat sätt än innan på sociala medier. Held menar även att det 

funnits en konflikt om hur mycket makt folket själva ska ha och hur mycket makt de ska 

överlämna till de som styr (Carpentier 2011:115-116). Den intervjuade gruppen deltar inte på 

samma sätt på sociala medier och därför är slutsatsen att de lämnar över en stor del av det 

demokratiska begreppet åt representationen, det vill säga de politiker som har valts. Visserligen 

förs samtal offline enligt denna grupp. Det har dock framkommit att de inte anser att 

samtalsklimatet är detsamma som förut. Detta visar på att de inte deltar fullt ut som om de skulle 

ha kunskap till sociala medier.  De som har kunskapen kan exempelvis starta upprop via sociala 

medier och skapa opinion, vilket leder till att de kan visa sitt missnöje öppet till en bredare 

publik. De som intervjuades kan dock tänkas styra samtalen i verkliga livet på ett bättre sätt än 

andra åldersgrupper då de ägnar mer tid åt dessa samtal. 

 

5.2.2 Kan vi lita på informationen på sociala medier? 

 

“Ja, man vet ju inte riktigt vad man ska tycka och tänka om allt som står på sociala medier i 

dagsläget. Det blir ju så många som ska vara med och bestämma, tycka och tänka. Alla säger 

ju olika saker när man försöker finna fakta ibland. Det blir helt enkelt för många som ska få 

säga sitt.” (Intervju 3) 

  

De som intervjuades ansåg att de fanns för många som delade med sig av olika typer av 

information för samma sak. På grund av detta ifrågasatte vissa i intervjugruppen huruvida allt 

som skrevs på sociala medier var sant eller inte, vilket citatet ovan visar på. Ur en demokratisk 

aspekt är detta ett problem, å ena sidan då det finns en risk att information på sociala medier 

anses vara missvisande trots att den kanske inte alltid är det. En konsekvens blir då att det vid 

något tillfälle är den enda sanna information som går att komma över, men att denna 

information då avfärdas.  

 

Å andra sidan är det viktigt att vara källkritisk vid användning av ett medium med många 

författare. Detta visar på vikten att det är bra att alltid vara kritisk till det material man tar del 

av, oavsett om det är sociala medier, massmedier eller annan informationskälla, då information 

oftast upplevs vara vinklad åt något håll. I vissa sammanhang är sociala medier en bra källa för 
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information, då det är enskilda individers upplevelser som kanske inte dyker upp någon annan 

stans. Citatet visar att den intervjuade gruppen var källkritiska vilket visar på en medvetenhet 

om hur information sprids på internet.  

 

5.2.3 Hur sociala medier påverka det verkliga samtalet  

 

“Jag måste bara snabbt berätta om en händelse. Vi hade plockat lingon och kom över till vår 

dotter och hennes familj för att ge dem en hink. Så vi skulle rensa de här bären och då blev alla 

tvungna att lägga bort telefonerna, surfplattor, datorer etcetera. för att kunna arbeta med 

händerna. Ingen kollade ner i skärmarna en gång utan alla satt och deltog i samtalet och 

småpratade. Och det var en så härlig stämning. Det var så ljuvligt. Alla tyckte så. Vi har inte 

haft ett sådant samtal på flera år. Vad skulle hända om ni träffades ett gäng och ingen fick kolla 

på telefonen? När jag kommer hem till mitt barnbarn sitter hen mycket med telefonen.  Måste 

man veta direkt när något har hänt? Använder man Facebook för att kommunicera blir 

kommunikationen väldigt ytlig. Exempelvis - hur mår du? - bra - ok. Vad är det? Skulle det inte 

vara spännande att lägga bort telefonerna en kväll och se vad som händer då? Jag tror 

diskussionerna skulle bli annorlunda då.” (Intervju 1) 

 

Här ansåg intervjupersonerna istället att de tekniska apparater som finns ska vara avstängda 

eller läggas undan när människor umgås, då det är där debatten kan ske på riktigt. De ansåg att 

individer inte var speciellt engagerade i samtalet när de väl umgicks, utan hade mer fokus på 

apparater som gav dem tillgång till sociala medier. Citatet ovan var ett exempel på hur de 

uttryckte detta. En uppfattning var att diskussionerna skulle bli annorlunda om apparaterna 

lades undan under umgänge, vilket exemplifieras i citatet ovan. De intervjuade upplevde att i 

ett verkligt samtal blev diskussionen djupare och mer omfattande än på sociala medier. Detta 

berodde på att dessa i jämförelse är mer anonyma då man har en skärm mellan sig och den man 

pratar med. Detta har belysts i citat innan och därmed blir diskussion på sociala medier inte lika 

personlig. Det är inte lika personlig och då kanske en individ skriver sådant som individen 

annars inte hade yttrat i verkliga livet.  

 

5.2.4 Viljan att delta finns, men inte kunskapen 

 

“Ja men det är ju fantastiskt bra egentligen om man kan och vill lära sig. Jag vill inte lära mig 

nu. Jag tycker inte jag behöver det, men. Vi ser ju den här kompisen vi har i Spanien. Han är 
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ju fantastiskt duktig. Han har ju visat oss. Men eftersom jag inte är intresserad så koncentrerar 

jag ju mig inte på det, men han håller ju på för fullt. Han håller ju på och kan sätta ihop 

seriefigurer. Det är ju fantastiskt bra. Det måste jag ju erkänna. Men jag är ju inte så “clever” 

så att jag orkar hålla på att lära mig.“ (Intervju 5) 

 

Detta leder till uteblivet umgänge, då personer inom den intervjuade gruppen som inte kan med 

tekniken riskerar att hamna utanför den kritiska debatten och därmed utebli från den 

demokratiska rättigheten på sociala medier. Detta bryter mot en av de tre regler som Habermas 

(2003:42-43) anser ska råda för kritisk debatt. Denna regel lyder: alla ska ha möjlighet att delta, 

vilket inte är fallet för vissa i den intervjuade gruppen. Detta då de som sagt inte verkade ha ett 

intresse att delta online. Personen som yttrade citatet ovan är ett sådant exempel, då hen inte 

ansåg sig ha intresse för sociala medier och ansåg sig inte ha rätten att delta eller lära sig att 

delta, då hen inte var aktiv själv. Problematiken då blir huruvida sociala medier kan anses vara 

demokratiskt eller ej, då alla inte anser sig ha rätten att delta. Det tolkas ändå finnas en vilja för 

att skaffa sociala medier eftersom man ser positiva faktorer med det, men kunskap och intresse 

för att lägga ner tid på användningen fanns inte där. Dock uppfattades de ändå vilja vara en del 

av gemenskapen på sociala medier. En allmän uppfattning inom gruppen var att sociala medier 

är demokratiska, även för de som inte kan delta i samtalet på sociala medier. Detta tyder på att 

den intervjuade gruppen kanske definierar demokrati på ett annat sätt än att delta i en diskussion 

på sociala medier. Det tyder på att de inte tar sociala medier på lika stort allvar och inte heller 

den diskussion som förs där.  

 

5.3 Risker och möjligheter 

 

“Det jag gör på sociala medier? Ja, vad gör jag?  Jag går ju in på bloggar som jag tycker är 

intressanta och dessa handlar om politik. Jag är också inne på Facebook. Jag är aktiv för att 

vara i min ålder. Ja jag är ju inne på sociala medier, men jag är väl inte oerhört aktiv, eftersom 

jag inte skriver med andra. Jag läser vad andra skriver, men jag är inte så aktiv själv. Jag gillar 

det jag tycker det är bra. Det är väl det jag mestadels gör. Sociala medier i kommunikation 

behandlar ett snävt område då man ofta bara utbyter artighetsfraser och inte direkt 

kommunicerar med varandra”(Intervju 4) 

 

För att koppla McLuhan (2003:39) (Laughey 2007:34) till studien har paralleller dragits till 

begreppen kalla och varma medier. I teoriavsnittet beskrevs hur medieformer skiljer sig åt på 
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så sätt att de anses vara varma eller kalla. Kalla medier kräver mer ansträngning då de ger lite 

information. Av denna anledning måste användaren själv fylla ut med mycket information för 

att det som presenteras ska bli begripligt. Varma medier har lågt deltagande då informationen 

blir mer begriplig utan att användaren behöver fylla ut med så mycket mer information. Ett 

exempel här är att de som intervjuades hellre söker information och gillar något än att publicera 

något själv och kommentera. Den information som den studerade gruppen tar del av är ofta 

kopplat till det egna intresset och berör ett visst ämne.  

 

Detta kan exempelvis vara politiska bloggar eller pysselsidor. Detta tyder på att de hellre 

använder sociala medier som ett varmt medium än ett kallt, då de inte fyller ut med mycket 

information själva. Sociala medier anses vara ett kallt medium om man använder sig av alla 

funktioner som finns tillgängliga via dem, oavsett ålder. På grund av detta kan sociala medier 

anses vara ett komplicerat medium för den grupp som har intervjuats. Uppfattningen fanns att 

sociala medier behandlar ett snävt område och är därför inte på samma sätt som kommunikation 

i vanligt umgänge. Kommunikationstekniken har på så vis förändrat kommunikationen och 

därmed förändrat användarnas beteende. Detta är något som även förklarats i teoridelen ovan 

med fokus på McLuhan (2003:18-19) och begreppet mediet är budskapet. Människor måste då 

anpassa sig till dessa förändringar för att kunna använda sig av sociala medier på ett optimalt 

sätt. 

 

5.3.1 Framtiden och sociala medier 

  

“Det är fantastiskt att man kan hålla kontakt med avlägsna släktningar som man i vanliga fall 

aldrig hör av på grund av avstånd och så vidare. Trots detta är jag ju lite oroad då jag tycker 

att det är riskabelt, för att lagstiftningen inte har hunnit följa med och vi ligger illa till där. 

Man kan råka illa ut då. Jag tänker på intrång, integritetsstölder, lurendrejeri. Myndigheterna 

är ju ljusår efter för att ta fast bovarna. Folk väljer att blunda för problemen istället för att se 

riskerna med det ständigt växande systemet. Folk tror att de kan mer än vad de faktiskt gör, 

och därför ser de inte riskerna med systemet.”(Intervju 2) 

 

Under intervjuerna framkom olika uppfattningar av sociala medier, både positivt och negativt. 

Möjligheten att kommunicera oberoende av tid och rum uppfattades som positivt. De negativa 

uppfattningarna som framkom var känsla av rädsla, oro och osäkerhet, vilket kopplades till att 

de såg risker med systemet i och med att det lätt kan hackas då systemet är för stort. Detta har 
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kopplats till teorin mediet är budskapet av McLuhan (Laughey 2007:33-34) genom att sociala 

medier ansågs vara en förlängning av de mänskliga sinnena. Detta berodde på att man inte är 

beroende av tid och rum samt att det inte finns tydliga regler för vad som gäller och inte gäller 

på internet och sociala medier. Begåvade användare kan förlänga sina sinnen mer än vad 

obegåvade användare kan göra och därför utnyttja systemet på bekostnad av de som är 

obegåvade. Detta uppfattades som risken att någon obehörig person får tag på personlig 

information.  

 

En konsekvens av att sociala medier är förlängningar av våra mänskliga sinnen samt att dessa 

ses som komplicerade och därmed kalla medium är att lagstiftningen inte hänger med i den 

tekniska utvecklingen (Laughey 2007:33-34). Detta påvisas i citaten ovan. Detta går hand i 

hand med sociala medier. Inom den intervjuade gruppen fanns det en oro hos samtliga individer 

att bankkonton skulle länsas och hackas. Det fanns även en rädsla kring huruvida personer 

kunde komma åt journaler och andra personuppgifter via sociala medier. Det fanns 

föreställningar om att tekniken inte bara är komplicerad för den intervjuade gruppen, utan för 

alla som använder den.  Det rådde även en annan syn på sociala medier vilket var att användare 

av sociala medier inte besitter den kunskap de tror sig ha. Sociala medier är därför för stort för 

användare att behärska till fullo. 

 

5.3.2 Sociala medier som både positivt och negativt 

 

“Sociala medier är ju jättebra. Jag kan lägga ut information och jag kan se vad andra gör. 

Tekniken är otroligt fascinerande. Men jag har ingen kunskap om det så jag använder mig inte 

av det.” (Intervju 3) 

 

En annan risk som kan ses med att inte ha kunskap om sociala medier är att bli utsatt eller 

utsätta någon för kränkningar. Har någon exempelvis inte tagit del av användarregler kan det 

omedvetet begå en kränkning som kan leda till avstängning eller annan juridisk bestraffning. 

Det framkom under intervjuerna att man upplever en större övervakning över sociala medier 

från statens och andra potentiella individer som utnyttjar systemet för egen vinning. Det är just 

detta som oroade intervjupersonerna när sociala medier har diskuterats. En intressant aspekt är 

även att de som inte hade sociala medier i intervjugruppen var mer positiva till användandet av 

det och verkade inte heller se några uppenbara risker så som användarna gjorde. Tolkningen 
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blev att de som inte såg risker eller som var okritiska inte har någon uppfattning av det då de 

inte hade erfarenhet av användandet.   

 

5.3.3 Sociala medier är en stor del av vardagen 

 

“Så fort telefonen plingar till, så uppmärksammas denna, även om man är mitt uppe i ett samtal 

med någon annan. Jag tycker det är oförskämt att hålla på med sociala medier när man umgås 

eftersom ingen är intresserad av vad man säger i rummet, då intresset snarare är på 

konversationen på sociala medier istället. Samtalet i rummet kommer alltid i andra hand och 

det är något som jag stör mig på. Jag undviker gärna att prata med någon som använder sociala 

medier, då jag upplever att jag stör den personen.”(Intervju 1) 

 

Den allmänna uppfattningen kring tekniska apparater kopplat till sociala medier är att 

användandet vid fysiskt umgänge ansågs vara asocialt. De ansåg även att sociala medier var en 

alltför stor del i människors liv och kopplat till McLuhan (2003:18-19) sågs sociala medier som 

en förlängning av de mänskliga sinnena. Detta då de ansågs delge en stor del av människans 

vardag och bidra till våra intryck på sätt som inte användes under denna grupps uppväxt. Sociala 

medier som en förlängning av de mänskliga sinnena uppfattades som viktigt och därför vill man 

inte störa vid användande. Konversationen via sociala medier prioriteras alltid av användare 

snarare än samtal i verkliga livet. Detta leder till att då denna grupp inte är lika aktiv som andra 

i sin närhet kommer de med stor sannolikhet riskera att försvinna bort från samtalet och därmed 

skapas en känsla av utanförskap. Detta då de inte har samma förlängningar av sina sinnen som 

begåvade användare har till sociala medier. Ett exempel är om släkt och vänner lägger upp 

bilder eller information på sociala medier och de som inte behärskar tekniken kan ta del av detta 

material. På så sätt skapas ytterligare ett utanförskap, vilket beror på att sociala medier är en 

förlängning av de mänskliga sinnena. Det är därmed ett för kallt medium och därmed för 

komplicerat eftersom de inte kan ta del av denna information.  

 

5.3.4 Sociala medier som en hälsofara 

 

“Hur kommer det bli i framtiden, ska det vara så att vi överhuvudtaget aldrig träffas? På min 

tid så träffades man på riktigt och det var ingen som var sjukskriven i stress. Men det är svårt 

för folk att se sociala medier som en stressfaktor. Idag blir folk irriterade om det tar fem 

sekunder istället för en sekund”(Intervju 2) 
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Utifrån intervjuerna framkom det att andra, yngre användare av sociala medier tyckte att det 

var viktigare att bibehålla kontakt på dessa nätverk än i verkliga livet, något som visade på att 

sociala medier blivit en del av människan och inte bara dess sinnen. Med anledning av detta 

fruktades en framtid utan fysisk kontakt. På grund av den ständiga uppkopplingen via sociala 

medier, som är en viktig förlängning i aktiva användares liv, såg intervjupersonerna en 

hälsorisk. De trodde att stressproblem är en konsekvens av den ständiga uppkopplingen. Under 

intervjuerna framkom det att de som var aktiva användare bör bli uppmärksamma på de 

stressproblem som medierna medför via den ständiga uppkopplingen och att hela tiden vara 

tillgänglig. Detta för att själva undvika att bli sjuka och tvingas sjukskriva sig.  

 

Vissa i den intervjuade gruppen associerar användandet av sociala medier till stress och 

sjukdom och detta kan vara en anledning till varför de är mer sparsamma i sin användning. Allt 

ska gå oerhört fort idag och det ansågs även vara ett skäl till den ökade stressproblematiken i 

samhället. Att de intervjuade ansåg att användare bör bli medvetna om hälsoriskerna tyder på 

att de anser att användare inte är det.  

 

För att koppla ytterligare till McLuhans (2003:18, 19, 39) (Laughey 2007:34) teori kan detta 

beror på att användare inte ser detta problem, då de ser sociala medier som en del av sig själva. 

Sociala medier ses som ett kallt medium krävs därför mer deltagande och ifyllnad av 

information, vilket gör att det är tidskrävande och till viss del även ansträngande. Konsekvensen 

av detta är att det kan leda till utbrändhet och stressproblem. Detta gör att denna grupp inte 

hamnar i riskzonen på samma sätt, då de överlag mest ville se vad andra gjorde samt följa sina 

egna intressen. På så sätt ansåg inte dem att de ständigt måste uppdatera sina sociala medier 

och därmed reduceras stressfaktorerna ytterligare. Daglig uppdatering eller aktivitet var inte 

aktuellt för samtliga i den intervjuade gruppen, vilket minskade stressfaktorer relaterat till 

sociala medier ännu mer. 

 

6. Slutdiskussion 

 

Detta avsnitt kommer att fördjupa föregående avsnitt, resultat och analys. En diskussion 

kommer att föras för att vidare diskutera de konsekvenser som resultatet kan leda till. Avsnittet 

kommer även innehålla en diskussion kring vissa aspekter som lyftes fram i studiens inledning 
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och bakgrund samt knyta an dessa till studiens resultat. Dessa aspekter inkluderar exempelvis 

en koppling till dagens kommunikationsteknik och Gutenbergs tryckpress (Hallberg och 

Gyberg 2009:15-16) samt vidare koppling till Eva Johansson-Lönns (2012:55) studie kring de 

demokratiska aspekterna med sociala medier, Garsons (2003:105-106) resonemang kring äldres 

teknikanvändande med mera. Studiens frågeställningar och syfte besvaras och diskuteras även 

i detta kapitel samt en presentation av vad som skulle kunna forskas vidare om i framtiden.  

 

Vad gäller våra egna inställningar till sociala medier handlar sociala medier om ett sätt att 

bibehålla och skaffa relationer. Vi nyttjar de demokratiska fördelarna med sociala medier 

genom att ta del av innehåll, ha möjlighet att sprida egna budskap samt dela information vidare. 

Detta är för att vi har kunskap kring ämnet, vilket inte alla har. Därför ser vi även sociala medier 

som något orättvist och odemokratiskt, eftersom inte alla kan nyttja dem. Den intervjuade 

gruppen ansåg att vi representerade en generation som kommunicerar på ett nytt sätt och som 

blir allt mer isolerade från omvärlden. Huruvida det är sant eller inte är svårt att svara på, men 

klart är sociala medier har förändrat kommunikationsklimatet. 

 

6.1 Diskussion kopplat till studiens syfte  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur människor födda på 1940-talet ansåg att sociala 

medier påverkade dem. Studien har påvisat att de påverkas i hög grad, både socialt och 

emotionellt. Den sociala aspekten berör att de upplever att umgänget har förändrats, då intresset 

hos de som är närvarande ligger på sociala medier snarare än på samtalet i rummet. Emotionellt 

så upplever de ett stort utanförskap, vilket orsakar känslor av oro, rädsla och ledsamhet. Detta 

beror på att de fruktar framtiden, som de tror kommer innehålla en ensamhet som de själva inte 

har valt. Denna ensamhet beror på att de inte kan delta i samtalet på samma sätt då de inte 

behärskar sociala medier, men även för att de är rädda att sociala sammanhang ska bli allt mer 

ovanliga och ersättas med umgänge online.  

 

Vi började denna studie med att berätta om den tekniska utvecklingen och kopplar även dagens 

medieutveckling till Gutenbergs tryckpress (Gyberg & Hallström 2009:15-16). Med detta vill 

vi visa på att det inte enbart är äldre människor som har påverkats av sociala medier, utan att 

samhället har förändras till följd av teknikutvecklingen för alla oavsett ålder. De som inte deltar 

i sociala medier blir exkluderade, medan de som är aktiva har ett annat sätt att socialisera sig 

idag än tidigare. I bakgrunden nämns det att det är vanligt att ny teknik tolkas på olika sätt 
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(Ingelstam 2009:90-91), något som denna studie upptäckte under intervjuerna. Detta då den 

intervjuade gruppen såg sociala medier som dataanvändande överlag. Saknas kunskap är det 

svårt att förändra tekniken till det bättre.  Den intervjuade gruppen saknar kunskap om tekniken 

och därför är det svårt för dem att kunna använda och förändra tekniken så att den gynnar dem 

på bästa sätt, vilket även nämnts i bakgrunden. 

 

Internet som kommunikationsmedium via sociala medier har enligt Castells (2002:14-15) 

möjliggjort en dialog mellan flera parter och detta har gjort att vi inte längre är beroende av 

nationsgränser eller tidsskillnader. Castells menar även, som beskrevs i inledningen, på att 

kommunikationstekniken har påverkat ekonomiska, sociala och kulturella samhällsfunktioner. 

Ekonomiska funktioner som kommunikationstekniken har bidragit till enligt den intervjuade 

gruppen är bankärenden. Kulturella samhällsfunktioner innebär att individer har möjlighet att 

ta del av kultur på sociala medier. De sociala faktorer som framkom under intervjuerna var att 

internet och sociala medier sågs som en slags sammanslagning av tidigare kommunikationssätt.  

 

Istället för att skriva brev eller sms kan meddelanden skickas via Facebook eller mail. 

Telekommunikation kan ske via Skype eller diverse appar som finns att ladda ner. Att skicka 

in bilder eller insändare kan göras via sociala medier på användarens sida istället för att en 

tidning ska publicera det. Som nämnt ovan är människor födda på 1940-talet enligt studien från 

SOI inte en aktiv grupp på sociala medier och därmed kan det nya medielandskapet eventuellt 

utgöra ett problem för dem, då de inte deltar i det (2014). När sociala medier uppkom hade nog 

få kunnat ana vilka sociala och kulturella risker och möjligheter de innebär i nuläget.  

 

Detta kan exempelvis vara att människor kan knyta kontakter oavsett tid och rum, samtidigt 

som man kan bredda dina kulturella möjligheter mer efter sociala mediers ankomst. Inte heller 

hade det utanförskap som har kommit till följd av sociala medier för dem som inte har tillgång, 

färdighet och ekonomisk möjlighet kunnat förutses som en följd av denna teknik. Den grupp 

som intervjuats tillhörde en grupp med bristande färdighet och befann sig därför i detta 

utanförskap.   

 

6.2 På vilket sätt påverkas dessa individer av användningen av sociala medier? 

 

Det blir problematiskt då den intervjuade gruppen uppvisade känslor av skam, vilket kan 

innebära att det inte vågar prata om sina känslor och att de känner sig utanför. Det blir ett 
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svårlöst problem om det inte uppmärksammas. Det kan vara svårt att göra om det är jobbigt för 

dem att prata om det med sina anhöriga och andra. Detta är ett problem som måste 

uppmärksammas.  

 

En tolkning som vi har gjort utifrån detta är att den digitala klyftan inte uppfattas som lika viktig 

som exempelvis ekonomiska klyftor, då den kanske inte uppmärksammas lika ofta. Dessutom 

kanske det inte finns tillräckligt med kunskap om vad den digitala klyftan innebär och att den 

finns i ett industriland. De som har äldre släktingar som är användare av sociala medier kanske 

inte gör kopplingen att de inte är aktiva för att tekniken är för svår att behärska, utan för att de 

inte vill. Samma sak gäller de som har äldre släktingar som inte är användare på sociala medier, 

då de kanske uppfattar det som ett medvetet val snarare än att det beror på bristande kunskap 

och att vilja egentligen finns där. Dessa uppfattningar påverkade den intervjuade gruppen 

genom att samhällsinsikten blir annorlunda, då de ser samhället som allt mer stressigt och 

isolerat.  

 

Stressproblem var något som den intervjuade gruppen kopplade till vad vi menar är borgerlig 

offentlighet (Habermas 2003:42-43) (Laughey 2007:48-49) på sociala medier eftersom man 

alltid ska vara anträffbar och tillgänglig för kontakt med andra oavsett tid och rum. Det 

framkom under intervjuerna att det ses som ett krav och leder till att människor utvecklar 

stressrelaterade sjukdomar. Stressproblem var dock något som inte påverkat den studerade 

gruppen, då de inte använde sociala medier i lika stor utsträckning. Av denna anledning fanns 

inte kravet på att dessa individer ständigt skulle vara uppkopplade, men det påverkade dem i 

den mån att de kände en oro inför samhällsutvecklingen. Den intervjuade gruppen ansåg att fler 

bör uppmärksamma de stressproblem som sociala medier medför för att bibehålla hälsan. 

Däremot påverkade stressproblemen gruppen på det sätt att de kände en oro för de individer 

som använde sig av sociala medier. Detta då det var svårt att få kontakt med dem när de surfade 

på sociala medier. Det blev en stressfaktor att göra flera saker samtidigt, vilket skulle kunna 

vara att individer exempelvis försöker hålla sig uppdaterad på sociala medier, skriva med folk 

och prata med folk samtidigt.  

 

6.3 Hur använder sig människor födda på 1940-talet av sociala medier i sin vardag? 

 

Utifrån våra intervjuer framkom det att de intervjuade hellre söker information än delar med 

sig av information. Detta leder till att de inte får sin röst hörd på samma sätt som de som delar 
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med sig av egenproducerat innehåll. Detta då de hellre agerar följare än ledare och därför hellre 

håller med om vad andra tycker än att tycka något själva. På detta sätt blir det då svårt för de 

intervjuade att skapa en egen opinion kring frågor som rör dem. Detta kan exempelvis vara 

pensionsfrågor och så vidare. Detta kan även tolkas som att den intervjuade gruppen hellre 

debatterar i verkliga livet än på sociala medier och därmed diskuterar frågor som intresserar 

dem på andra ställen än sociala medier.  

Om inte gruppen själva delger hur deras situation ser ut, så kommer ingen heller att skapa en 

förståelse för detta, vilket kan kopplas tillbaka till Eva Johansson-Lönns (2012:67) studie kring 

samer. Samernas talan fördes här av de själva och möjligheten att ge en nyanserad bild togs av 

dem själva, ingen annan. Även om någon skulle vilja föra deras talan är det inte säkert att bilden 

som presenteras skulle ge dem rättvisa. Samma sak gäller för den intervjuade gruppen. Bara för 

att någon skriver om pensionärsfrågor är det inte säkert att dem gör det på ett allsidigt sätt som 

passar in på en större grupp människor. På så sätt kan inte den intervjuade gruppen motverka 

stereotypa bilder som finns gentemot deras grupp, vilket kan ses som en konsekvens med att de 

inte delar med sig av egenproducerat material. Stereotypa bilder kan anses finnas gentemot alla 

grupper, men kan bli ett problem för den intervjuade gruppen. Detta skulle exempelvis kunna 

vara en stereotypisk bild av att denna grupp skulle vara tjurig och inte vill lära sig om nya 

fenomen så som sociala medier. 

 Det ska dock påpekas att grupperna samer och den intervjuade gruppen inte är jämförbara i 

den mening att samer är en minoritet och en utsatt folkgrupp medan den intervjuade gruppen 

inte är en minoritet eller en utsatt grupp på samma sätt. Grundtanken här har varit att 

uppmärksamma att alla grupper i samhället kan utsättas för sterotypisering. Möjligheten finns 

dock inte att ge en nyanserad bild för de som saknar kunskap om sociala medier (Garson 

2003:105-106) 

Är man aktiv på sociala medier om man inte är delaktig? Denna fråga har vi diskuterats på 

under studiens gång. Flera av de intervjuade använde sociala medier och därför kan de å ena 

sidan ses som aktiva. Å andra sidan kan de ses som inaktiva, då de är passiva användare som 

enbart tar del av andras material. Bristen på delaktighet är inte enbart ett tecken på utanförskap, 

det är även ett tecken på sociala mediers brist på demokrati. Sociala medier är helt enkelt 

demokratiskt för de som kan nyttja och har kunskap kring användandet, men för de som inte 

har kunskapen är det därför odemokratiskt. Av denna anledning bör begreppet kring delaktighet 

och aktivt användande på sociala medier ifrågasättas.  
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6.4 Hur upplever människor födda på 1940-talet att sociala medier förändrat 

kommunikationen mellan människor? 

 

I studien framkom det att sociala medier ansågs vara för stort. Detta då de intervjuade såg 

sociala medier som allt man kunde göra med en dator. Av denna anledning kan konsekvensen 

vara att gruppen tycker att det är alldeles för mycket att lära sig och därför hellre avstår från 

möjligheten till att göra det. Detta kan vara en förklaring till resultatet Mossberger, Stansbury 

och Tolbert (2003:53-57) presenterade att de äldre inte ville ta del av den service som erbjöds 

för att lära sig mer om tekniken.  

 

De intervjuade valde även att dumförklara sig själva och skylla på minnet och intresse, vilket 

tyder på att skamkänslor kan ha en framträdande roll i hur de känner inför sociala medier. 

Problemet här kan vara att de vill lära sig mer men inte vågar ta hjälp och då kan de inte gå 

framåt i utvecklingen. Ett skäl till att det finns skam inblandat är att när de bett om hjälp från 

barn och barnbarn har dessa antagit att det är lätt att lära sig och därför har det gått för fort. 

Viljan har därför inte funnits att be om hjälp en gång till, vilket ännu en gång tyder på en viss 

skam för sin okunskap.  

 

De som faktiskt behärskar sociala medier upplever att kontakten på dessa plattformar innehåller 

väldigt ytlig kommunikation och de ansåg även att deras fysiska umgänge hade förändrats. 

Förändringen låg i att fokus var på sociala medier snarare än umgänget. Som vi nämnt ovan 

finns en fruktan för en framtid utan umgänge, vilket även tyder på att de upplever att 

kommunikationen inte anpassats efter den intervjuade gruppen. Det tyder även på att 

kommunikationen har förändrats mycket till följd av sociala medier. Om människor i umgänget 

visste om att människor i den intervjuade gruppen hade de här känslorna, skulle de då agera 

annorlunda och anpassa kommunikationen efter dem? Det viktiga här är att alla kan anpassa 

kommunikationen efter den intervjuade gruppen, men den intervjuade gruppen kan inte anpassa 

kommunikationen efter sociala medier.  

 

En annan aspekt som dök upp under intervjuerna var huruvida fysiskt umgänge helt skulle 

försvinna, då individer kanske upplever att de lika gärna kan chatta med någon på sociala 

medier istället för att träffa dem. Detta var något som satte igång funderingar hos oss, då det 

ligger något i detta resonemang. Det är även möjligt att chatta med någon utan att ta sig ur 

hemmet, vilket leder till ett socialt umgänge utan att faktiskt träffas. Kommunikation via sociala 
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medier är positivt till viss del, då individer är oberoende av tid och rum och därför kan nå 

människor som är på andra sidan jorden (Castells 2002:14). Möjligheten finns för individer att 

även kontakta människor som de kanske inte hade kontaktat i vanliga fall, exempelvis avlägsna 

släktingar som man inte hade en nära relation till, då det är enklare att skriva några rader på 

sociala medier än att ringa, då detta kan anses vara mer personligt. Att ta kontakt via telefon är 

mer personligt för det kräver ett mer engagerat samtal än vad ett kort meddelande på chatten 

gör. 

 

Sociala medier har missbrukats i viss mån enligt den intervjuade gruppen, då vissa individer 

hellre använder sig av sociala medier än att träffa andra människor. Två konsekvenser kan ses 

med ett sådant beteende. Dels leder det till ett förändrat socialt umgänge, där alla inte kan vara 

med och delta. Det sociala livet blir därmed mer exkluderande än vad det varit tidigare och nu 

är det framförallt mot människor i sin omgivning. Dels förändras kommunikationen då en del 

hellre skriver med varandra än för samtal som nämnts ovan. I framtiden kan det bli så att om 

människor använder sig till större del av att skriva till varandra kan detta leda till att det blir 

svårare att prata med varandra. Detta om vi inte pratar med varandra lika ofra, utan anpassar 

oss endast till skriftlig kommunikation.  Om en individ enbart lägger ut information om sitt 

privatliv via sociala medier kan inte människor i deras närhet komma över den informationen 

om de inte använder denna teknik. På så vis finns ett utanförskap som exkluderar såväl vänner 

som familjemedlemmar, vilket Castells (2002:14-15) anser vara en skadlig form av 

exkludering. 

 

6.5 Reflektioner kring resultat och analys 

 

Utifrån resultatet kan vi inte uttala oss om alla människor födda på 1940-talet i Sverige. Med 

andra ord kan vi inte generalisera, då urvalet har varit relativt litet (Hartman 2004:284). 

Däremot har vi funnit vilka olika attityder som finns inom den intervjuade gruppen, och på så 

viss bidragit i forskningen kring denna grupp kopplat till sociala medier. Resultat och analys 

bygger på våra tolkningar och därför är det inte säkert att andra skulle tolka detta på samma 

sätt, vilket kan ses som en osäkerhet med studien. Mycket arbete har lagts ner i 

tolkningsprocessen, vilket på så sätt kan styrka den ytterligare. En annan aspekt som styrker 

studiens resultat är att vi försökt ha stor spridning då vi använder oss av olika kön och bakgrund. 

Detta beror på att vi velat eliminera risken att hela gruppen hade känt varandra och kunnat föra 

samtal som påverkat deras svar (Cooper och Weaver 2003:40).  
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6.6 Vidare forskning  

 

Under studiens gång har det dykt upp många intressanta områden som det skulle kunna forskas 

mer om. Ett sådant exempel nämndes tidigare i slutdiskussionen och det var tanken om att 

undersöka hur yngre personer ser på problematiken med den digitala klyftan för de äldre. En 

annan aspekt är hur det ser ut i andra länder och hur den digitala klyftan kommer till uttryck där 

(Lindgren 2012:116-117). Det är framförallt utvecklingsländer som åsyftas. Det skulle därför 

kunna vara en idé att utföra en kvantitativ undersökning och se vilka attityder som finns och 

vilka som upplever utanförskapet. På så sätt kan ett större urval göras och på så sätt kan det 

mätas hur många som upplever att det är på ett visst sätt (Kvale och Brinkman 2014:47). 

Dessutom kan det forskas mer om den digitala klyftan i sig och vilka dess brister är i nuläget, 

vilket även Bertot diskuterar (2003). Det är även intressant att forska vidare om sociala medier 

påverkar sjukdomar och i så fall på vilket sätt. En annan intressant ingång skulle vara hur medier 

rapporterar om den digitala klyftan samt om sociala medier i allmänhet. Är det positiva eller 

negativa framställningar som görs och vad ligger till grund för detta?  

 

Vidare kan det forskas om hur relationer påverkas av sociala medier, exempelvis mellan 

generationer, då det enligt denna studie har olika förutsättningar. Det kan även forskas kring 

andra risker med sociala medier, som har presenterats ovan. Även politikers och företags 

inflytande över sociala medier är en intressant forskningsaspekt, för att se hur mycket 

information de använder sig av som kommer från sociala medier när de gör sin marknadsföring 

eller opinionsundersökningar. Detta då den intervjuade gruppen kände en oro inför ett alltmer 

digitaliserat och övervakat samhälle.  

 

Utifrån resultatet kan vi inte uttala oss om alla människor födda på 1940-talet i Sverige. Med 

andra ord kan vi inte generalisera, då urvalet har varit relativt litet (Hartman 2004:284). 

Däremot har vi funnit vilka olika attityder som finns inom den intervjuade gruppen och på så 

vis bidragit i forskningen kring denna grupp kopplat till sociala medier. Resultat och analys 

bygger på våra tolkningar och därför är det inte säkert att andra skulle tolka detta på samma 

sätt, vilket kan ses som en osäkerhet med studien. Mycket arbete har lagts ner i 

tolkningsprocessen, vilket på så sätt kan styrka den ytterligare. En annan aspekt som styrker 

studiens resultat är att vi försökt ha stor spridning då vi använder oss av olika kön och bakgrund. 

Detta beror på att vi velat eliminera risken att hela gruppen hade känt varandra och kunnat föra 

samtal som påverkat deras svar (Cooper och Weaver 2003:40).  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

  

Hur aktiv är du på sociala medier? 

På vilket sätt kommunicerade du innan du använde dig av sociala medier? 

På vilket sätt kommunicerar du med sociala medier? 

 

Vad upplever du är största skillnaden? 

 

Vad har du för uppfattning om sociala medier?/ Vad är din åsikt i ämnet? 

 

Hur upplever du användandet av sociala medier? (dvs hur upplever att användandet 

som du själv och andra gör, på vilket sätt påverkar det dig?) 

 

Vi frågade tidigare hur du kommunicerar på sociala medier, vilka andra saker gör du 

på sociala medier? 

På vilket sätt använder du inställningar på sociala medier? 
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Bilaga 2 

Slutgiltigt resultat: Rubrikerna är de teman vi hittat. Nedanför finns de kategorier som hör till 

respektive tema. Denna information kom från den intervjuade gruppen i studien. 

 

Den digitala klyftan (tema 1) 

 

1. Kunskap  

 

1.1  För mycket att lära 

 

1.1.1 Känner sig odugliga 

 

1.1.2 Visar på ledsamma känslor 

 

1.2 Skäms över okunskap 

 

1.3 Intresse saknas 

 

2 Finns vilja att lära sig mer 

 

2.1 Anger ålder och minne som anledning till varför de inte gör det 

 

2.2 Anses vara för komplicerat och därför är inte aktiviteten så hög på sociala medier 

 

3. Oroad för framtid då de inte kommer träffa släkt och vänner 

 

4. Sociala medier anses vara det som går att göra med en dator 
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Bilaga 2 

 

Demokrati och sociala medier (tema 2) 

 

1. Sociala medier är för stort 

 

1.2 Sociala medier är större än vad människor tror att det är 

 

1.3 Man tror att man besitter kunskap som inte finns 

 

1.3.1 Språkliga problem 

 

2. Använder sociala medier för att söka information 

 

2.1 Kommunicerar inte via sociala medier 

 

2.1.1 Egenproducerat material uppfattas som att producenten söker bekräftelsebehov 
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Bilaga 2 

 

Risker och möjligheter (tema 3) 

 

1. Blundar för problemen som finns 

 

1.2 Lagstiftningen hänger inte med i den tekniska utvecklingen 

 

1.3 Finns folk som utnyttjar systemet 

 

1.3.1 Hackare kommer över personuppgifter, journaler, personnummer och bankkonton 

 

2. Sociala medier är asocialt 

 

2.1 Minskad fysisk kontakt 

 

2.2 Fruktar framtid utan umgänge 

 

3. Stressproblem 

 

3.1 Hela tiden tillgängliga via sociala medier 

 

3.2 Användare uppfattas som upptagna 

 

3.4 Sjukdom 

 

3.4.1 Användarna måste se problemen för att undvika sjukdom 

 

4. Möjlighet att vara oberoende av tid och rum 

 

4.1 Kan bibehålla relation med avlägsna släktingar 
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