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Abstract 

 
Titel: En ytlig nödvändig glättighet – En kvalitativ studie av hur medieanvändare i 

åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på 

Facebook. 
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Examinator: Anna Edin 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur medieanvändare i åldrarna 

40-69 år ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook, 

samt hur de ser på sin omgivnings användande av sociala medier. Det undersöktes även 

om eller hur dessa personers sätt att kommunicera med vänner och bekanta har 

förändrats i och med att sociala medier blev aktuellt. 

 

Frågeställningar: 

 Hur ser medieanvändare i åldrarna 40-69 på sitt användande av sociala medier 

med särskild tonvikt på Facebook? 

 Upplever dessa personer att deras sätt att kommunicera med sina vänner har 

förändrats i och med att sociala medier blev aktuellt? 

 

Metod och material: I uppsatsen har kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuerna har 

bestått av tre fokusgrupper indelat i åldrarna 40-49, 50-59 och 60-69. Det var fyra 

deltagare i varje grupp och alla använder sig av sociala medier, främst Facebook. Detta 

för att det förhoppningsvis skulle finnas en förändring i sättet de kommunicerar på idag 

jämfört med förut. I uppsatsen har man tittat på olikheter, likheter och samband i 

materialet, som sedan har analyserats för att svara på frågeställningarna. 

 

Slutsats: Undersökningen visade att deltagarna är mycket medvetna i sitt användande 

av sociala medier och det märktes att de har tänkt kring risker och konsekvenser, samt 

att det är lättare att nå varandra numera. De tycker även att sociala medier, främst 

Facebook, är ett bra hjälpmedel till att bibehålla och skapa kontakt med andra och att 

den största förändringen för dem är att de pratar kortare men oftare med sina vänner. 

 

Nyckelord: Facebook, sociala medier, kommunikation, äldre personer
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1. Inledning 
 

Bakgrund 

Det finns många texter och uppsatser som handlar om ungdomars medievanor, men hur 

ser medievanorna ut för personer över 40 år? Den yngre generationen är uppväxt i ett 

samhälle med digitala medier där sociala medier är en stor del av deras vardag. De 

personer som är över 40 år har inte växt upp med sociala medier vilket bidrar till att de 

har varit med i utvecklingen av Internet och därför också varit med om någon slags 

förändring. Hur ser dessa personer på sitt användande av just sociala medier och har 

användandet bidragit till en förändring när det kommer till hur man till exempel väljer 

att kommunicera med andra? 

 

Personer över 50 år ägnar i genomsnitt en timme om dagen ute på Internet. I åldrarna 

12-30  lägger de ner dubbelt så mycket tid på att vara ute på Internet, ca två timmar om 

dagen. År 2010 hade mer än 95 procent av de i åldrarna 12-50 år tillgång till Internet i 

hemmet och nästan lika många använde Internet dagligen. De flesta över 60 år har 

visserligen tillgång till Internet men bara drygt hälften använder Internet dagligen.
1
 

 

Personer födda på 1980-, 1990- och 2000-talet är de som är uppväxta i ett samhälle med 

digitala medier. Personer över 40 år har nästintill tvingats att lära sig använda medierna, 

både i jobbet och privat eftersom det digitala idag är en stor del av samhället. Det 

handlar inte längre bara om att hänga med i det sociala umgänget som pågår på Internet. 

Det handlar även om till exempel att många arbetsuppgifter kräver att man kan hantera 

datorer, Internet och sociala medier. Den yngre generationen ser inte den nya tekniken 

som ett hinder, utan mer som ett redskap för att både kommunicera och för att samverka 

med andra människor, företag et cetera. 

 

Sociala medier har blivit en självklar del av vardagen och många kan inte ens tänka sig 

ett liv utan Facebook. Som med nästan allt annat finns det även en baksida och det är 

hotet mot den personliga integriteten. Det många kanske inte tänker på är att det är 

                                                 
1
 Findahl, Olle. Äldre svenskar och Internet. 

https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf . 6 
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betydligt lättare att lägga ut information än att ta tillbaka den och man kan dessutom 

inte vara säker på vem som får tag i informationen.
2
  

 

Människor lägger ut allt större mängd personlig information vilket bidrar till att gränsen 

för vad som är för personligt suddas ut. Grundaren av Facebook, Mark Zuckerberg, 

uttryckte sig en gång såhär: “Just get over it - no one cares about privacy anymore”
3
 och 

i det uttalandet måste man väga in att Facebook tjänar pengar på det faktum att 

människor lägger ut personlig information om sig själva. Hur skulle Facebook stå sig 

om människor en dag skulle sluta lägga upp personlig information?
4
 Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer i fokusgrupper har man i den här uppsatsen försökt finna svar på 

hur personer över 40 år ser på sina medievanor, med inriktning på Facebook. 

 

Facebook grundades av Mark Zuckerberg för elva år sedan, den 4 februari 2004, 

tillsammans med hans rumskamrater på college. I början var registreringen på 

webbplatsen begränsad till endast Harvardstudenter, sedan öppnades successivt 

webbplatsen för studenter vid ytterligare universitet och slutligen till allmänheten och 

resten av världen.
5
 Facebook ger idag människor makt att dela och göra världen mer 

öppen och ansluten.
6
  

 

En utbredd åsikt är att man inte pratar lika mycket med varandra längre på grund av att 

man till exempel inom familjen kanske sitter med varsin telefon, dator eller Ipad 

framför TV:n och engagerar sig i allt annat än det som faktiskt sker i rummet. Måste vi 

vara tillgängliga hela tiden och har sociala medier bidragit till att vi blivit asociala i det 

verkliga livet? Hur ser personer över 40 år på detta? 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur medieanvändare i åldrarna 40-69 år 

ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook men även 

hur de ser på sin omgivnings användande av sociala medier. Det undersöktes även om 

                                                 
2
 Ström, Pär, Storebror på Facebook: integritet och risker på sociala medier. 6 

3
 Ibid. 6 

4
 Ibid. 6 

5
 Ibid. 6 

6
 Facebook, Sidinformation. https://www.facebook.com/facebook/info?tab=page_info 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Harvard
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eller hur dessa personers sätt att kommunicera med vänner och bekanta har förändrats i 

och med att sociala medier blev aktuellt. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser medieanvändare i åldrarna 40-69 år på sitt användande av sociala medier 

med särskild tonvikt på Facebook? 

 

 Upplever dessa personer att deras sätt att kommunicera med sina vänner har 

förändrats i och med att sociala medier blev aktuellt? 

 

Avgränsning 

Undersökningen var avgränsad till personer som inte har växt upp med sociala medier 

eller i dagens digitala samhälle eftersom en uppfattning var att det kunde vara mer 

givande att undersöka en åldersgrupp där de flesta förmodligen har upplevt en 

förändring i hur man kommunicerar med varandra. Åldersgruppen var tolv personer 

mellan 40-69 år. Valet att inte ta med den yngre generationen var grundat på att de 

flesta har växt upp i dagens digitala samhälle och med sociala medier. Den generationen 

har kanske inte lika mycket att referera till när det kommer till andra sätt att 

kommunicera, samt att de kanske inte har upplevt någon större förändring i hur de 

kommunicerar.  
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2. Teori 
 

I det här kapitlet kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Det 

kommer även att innehålla tidigare forskning som gjorts inom det här området.  

 

Gamla och nya medier 

Den miljö som skapas genom all aktivitet på Internet kallas för nätkulturer. Med hjälp 

av Internet kan man kommunicera med varandra, söka efter information, spela spel eller 

ladda ner film eller annat digitalt material. Enligt Elza Dunkels, filosofie doktor och 

docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, utesluter moderna interaktionsmedier 

de medier som inte tillåter omedelbara interaktioner, gammelmedia som till exempel TV 

och radio.
7
  

  

På 1970-talet riktade sig begreppet “nya medier” mot exempelvis kabel- och satellit- 

TV, video och text- TV. Det ansågs då lämpligt att använda sig av termen “nya medier” 

eftersom dessa distributionskanaler skilde sig från den traditionella dagspressen, 

konventionell radio och TV. Idag hänvisar termen “nya medier” ofta till datorer och 

Internet men eftersom att termen “nya medier” är flytande kan det ha förändrats i och 

med att det hela tiden kommer “ny teknologi”.
8
 Det kan vara problematiskt att använda 

begreppen “gamla” och “nya” medier eftersom att dess innebörd inte brukar specificeras 

och de innehåller flera dimensioner. Det mest uppenbara är dimensionen av tid, då ett 

medium har införts på marknaden och har blivit integrerat i det dagliga livet för sina 

användare.
9
 Dunkels föredrar i stället begreppet moderna interaktionsmedier.

10
 

 

Den digitala klyftan 

Begreppet “digital divide”, alltså en digital klyfta, innebär en ekonomisk och social 

ojämlikhet enligt personkategorier i en given population i deras tillgång till användning 

av eller kunskap om informations- och kommunikationsteknik. Harvardforskaren Pippa 

Norris skiljer mellan tre olika aspekter av denna ojämlikhet. Det första är den globala 

klyftan mellan rika och fattiga, det andra är en social skiljaktighet mellan olika grupper 

                                                 
7
 Dunkels, Elza, Bridging the distance: childrens strategies on the Internet. 14 

8
 Sjöberg, Ulrika, Screen Rites: A study of Swedish young people’s use and meaning-making of screen-

based media in everyday life. 32-33 
9
 Ibid. 32 

10
 Dunkels, Elza, Bridging the distance: childrens strategies on the Internet. 14 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5_universitet
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inom enskilda länder. Den tredje aspekten är en demokratisk skiljaktighet inom gruppen 

Internetanvändare, alltså mellan dem som använder och inte använder Internets politiska 

resurser. I stället för att bidra till en verklig globalisering verkar den digitala 

revolutionen mest gjort så att man bibehållit en gammal världsordning.
11

 

 

Termen beskriver också skillnaden mellan de som har kunskap, vetskap och möjlighet 

till att använda teknik och de som inte har det. Den digitala klyftan kan existera mellan 

de som lever i landsbygdsområden och stadsområden, mellan de utbildade och de 

outbildade, men även mellan ekonomiska klasser och på en global skala mellan mer 

eller mindre industriellt utvecklade nationer. Tillgången till datorer och Internet och hur 

det används varierar idag enligt ett mönster som diskriminerar majoriteten av 

utvecklingsländernas befolkningar. De riskerar att hamna i ett ännu större utanförskap 

när den digitala tekniken breder ut sig.
12

  

Internet 

Som tidigare nämnt finns det många sätt man kan använda Internet på, exempelvis till 

att söka information eller för att kommunicera med andra. Termen Internet skapades 

1982 men Internets historia sträcker sig längre tillbaka i tiden än så. I och med det 

globala nätverkets utveckling i början av 1990-talet började många privatpersoner 

använda det och det var en viktig vändpunkt.
13

  

 

Idag, 20 år efter det att Internet gjordes tillgängligt för det stora flertalet, har nästan alla 

yngre och medelålders svenskar blivit internetanvändare på olika nivåer. Bland de äldre 

har Internet spridits betydligt långsammare. Spridningen av ny teknik tar tid, det tog till 

exempel ca tio år innan majoriteten av befolkningen skaffade sig tillgång till TV, alla 

hade till exempel inte råd.
14

 I och med att verktygen för att skapa egna medier har blivit 

mer tillgängliga och lätthanterliga så är det inte bara tekniskt kunniga personer som kan 

skapa medier. Idag kan nästan vem som helst skapa och sprida sina egna medier i form 

av till exempel webbplatser och bloggar.
15

  

                                                 
11

 LO (Landsorganisationen i Sverige). IT – digitala klyftor eller gräsrotsdemokrati.  

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3437318&fileOId=3437739. 10 
12

 Ibid. 9 
13

 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergquist, Magnus, Att fånga Nätet: Kvalitativa metoder för 

Internetanvändning. 36 
14

 Findahl, Olle. Äldre svenskar och Internet. 

https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf . 9 
15

 Mandiberg, Michael. (red.), The social media reader. 1 
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Förut kunde nästan bara tekniska personer laga en dator, nu kan nästan vem som helst 

laga sin egen dator i och med att man kan söka efter lösningar på Internet. Tekniken har 

blivit så användarvänlig att nästan alla kan hantera den mer eller mindre. Uttrycket 

Webb 2.0 myntades av Tim O'Reilly, grundaren av O'Reilly media inc, ett av de riktigt 

stora förlagen inom datorlitteratur. Web 2.0 innebär att användarna ges stora 

möjligheter till interaktivitet och samarbete. För att en webbplats ska få kallas Web 2.0 

måste den uppfylla vissa villkor. Det kan exempelvis vara att användaren ska ha 

kontroll över sin information, designen ska vara interaktiv och användbar samt att 

användaren ska kunna vara med och bidra till sidans innehåll. Facebook uppfyller alla 

dessa krav.
16

  

 

En fråga som under 1990-talet dominerade debatten om Internets sociala dimensioner 

var om Internet stimulerade framväxten av nya gemenskaper, virtuella sådana, eller om 

det tvärt om skapade en personlig isolering som försvagade människors band med 

samhället och i sista hand med den “verkliga” världen.
17

  

 

När man kommunicerar med varandra genom datormedierad kommunikation i stället för 

ansikte mot ansikte får man inte signaler om varandras sociala tillhörigheter på samma 

sätt. Vi ser till exempel inte vilket utseende, hudfärg eller kläder den andra personen 

har. Vi hör inte heller dennes röst, vilket bidrar till en form av anonymitet. Samtidigt 

har det gjort att man lättare kan närma sig andra och man kan enkelt skapa nära 

relationer till personer som man i vanliga fall kanske inte skulle komma i kontakt med. 

Detta har bidragit till en ny typ av intimitet.
18

  

 

Idag har de flesta personer en smartphone och nästan vem som helst kan ha tillgång till 

Internet och sociala medier. Falska konton eller kapade konton är den vanligaste typen 

av brott på just Facebook. Detta innebär dataintrång och bedrägerier av olika slag. Det 

kan till exempel vara att någon öppnar ett konto i någon annans namn och utger sig för 

att vara den personen. I vissa fall har det lett till att personer försökt lura till sig pengar 

från vänner till personen vars namn har använts. Det kan även vara så att ett befintligt 

                                                 
16

 Lovink, Geert, Networks without a cause: a critique of social media. 5 
17

 Castells, Manuel, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets 

framväxt. 404 
18

 Ibid. 11-12 
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konto kapas, till exempel genom att lösenordet stjäls.
19

 Eftersom att möjligheten att vara 

anonym finns på Facebook underlättar det brottsligheten. För att öppna ett konto på 

Facebook måste för- och efternamn anges men det sker ingen kontroll om namnet 

faktiskt stämmer med personen. Det finns ett stort mörkertal vad gäller brott på 

Facebook.
20

  

 

I och med att Internet har gjorts så pass tillgängligt har en del nya begrepp som till 

exempel “nättroll” och “stalker” uppkommit. Det har även blivit allt vanligare att man 

kan få sin identitet stulen. Begreppet “nättroll” innebär att en person avsiktligt retar upp 

folk och skriver hatiska saker i till exempel diskussionsforum på Internet
21

 och 

begreppet “stalker” innebär att man förföljer någon. Det kan exempelvis vara en person 

som har en psykisk störning som förföljer en politiker, känd person eller en bekant. 

Enligt Brottsförebyggande rådet har mer än 600 000 personer i Sverige i åldern 18–79 

år någon gång blivit utsatta för stalkning.
22

  

 

Den Holländske medieforskaren James Slevin diskuterar de olika sätt interaktion på 

Internet skiljer sig från tidigare former av interaktion. Han tar sin utgångspunkt i en 

distinktion mellan tre interaktionsformer, den som sker ansikte mot ansikte, medierad 

interaktion och kvasimedierad interaktion. Interaktion ansikte mot ansikte äger rum 

mellan individer som är samtidigt närvarande i tid och rum. Dessa individer har även 

tillgång till en mängd olika kommunikativa resurser för att skapa och kommunicera 

mening. I den medierade interaktionen skiljs däremot kontexterna för produktion och 

konsumtion åt. Ett exempel på detta är att när vi skriver brev eller talar i telefon inte 

längre delar samma tids- och/eller rumskontext vilket bidrar till att vi bara har tillgång 

till ett smalare spektrum av kommunikativa resurser. Den medierade kvasiinteraktionen 

handlar om de sociala relationer som grundades av massmedia, till exempel radio, TV, 

tidningar och böcker.
23

 Internet uppfyller inte helt kriterierna för någon av de tre 

                                                 
19

 Ström, Pär, Storebror på Facebook: integritet och risker på sociala medier. 22 
20

 Ibid. 22 
21

 Expressen. Nyheter. http://www.expressen.se/nyheter/bevisat-nattroll-ar-hemska-manniskor/  
22

 Regeringskansliet. Stalkning - ett allvarligt brott. 2008. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/27/87/320886d0.pdf. 63 
23

 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergquist, Magnus,  Att fånga Nätet:  Kvalitativa metoder för 

Internetanvändning. 14 

http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=reta_upp&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=diskussionsforum&action=edit&redlink=1
http://sv.wiktionary.org/wiki/Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brottsf%C3%B6rebyggande_r%C3%A5det
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interaktionsformerna samtidigt som det innehåller egenskaper från alla tre, det rör sig 

helt enkelt om ett hybridmedium.
24

  

 

Kommunikation 

För att kunna förstå vad som kännetecknar moderna medieformer finns det tre 

grundläggande begrepp som tillsammans definierar en kommunikationskultur. Dessa tre 

begrepp är reproduktion, separation och interaktion som olika kommunikationskulturer 

använder och blandar på sina specifika sätt. Reproduktion handlar om förhållandet att 

medierna tillåter producenten att repetera de tecken, alltså de ord, bokstäver och bilder 

som mediet innehåller.
25

 Separation handlar om att sändaren eller sändarna som skapar 

medieprodukter kan åtskiljas från mottagarna i antingen tid eller rum eller båda delar, 

om man bortser från muntlig kommunikation.
26

 Interaktion är det tredje förhållandet 

som kännetecknar mediekulturer. I en muntlig kultur pågår en direkt interaktion mellan 

talare och lyssnare. Dessa ingår i en ständig dialog, vilket innebär att lyssnaren kan bli 

talare och tvärtom. Samma utväxling möjliggörs av datormediet.
27

  

 

Idag lever vi i en multimediekultur som består av medier som var för sig förlänger 

särskilda sinnen. I bland annat fotografi, tryckta medier och film är självklart synen det 

primära, medan i radio och telefon är självklart hörseln det primära. TV:n knyter ihop 

båda dessa och bildar en helhet. De flesta människor i dagens samhälle använder en stor 

uppsättning medier. I och med detta kan man säga att medierna tillsammans bidrar till 

att utveckla och utvidga våra möjligheter till upplevelser. De senaste interaktiva 

medierna integrerar syn och hörsel. Följaktligen kan begreppet multimediekultur täcka 

både sändare, text och mottagare.
28

  

 

Sociala medier 

Sociala medier är en plats på nätet där användarna levererar innehållet och 

kommunicerar med varandra. Det finns två drag som kännetecknar de sociala medierna. 

Det första är att det skapas en slags halvoffentlig sfär, i synnerlighet på Facebook, där 

                                                 
24

 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia och Bergquist, Magnus, Att fånga Nätet: Kvalitativa metoder för 

Internetanvändning. 15 
25

 Drotner, K. Bruhn Jensen, K., Poulsen, I. och Schröder, K, Medier och kultur: En grundbok i 

medieanalys och medieteori.  30 
26

 Ibid. 31 
27

 Ibid. 32 
28

 Ibid. 37 
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privata samtal inte är särskilt privata längre utan kan läsas av vem som helst. Många 

användare av sociala medier har många “vänner”, vissa som man aldrig ens har sett i 

verkligheten. Genom dessa så kallade “vänner” eller andra personer kan saker som 

skrivs på sociala medier spridas okontrollerat och i värsta fall uppmärksammas i 

traditionella medier så som kvällspressen. Denna form av halvoffentlighet kräver att 

man är uppmärksam på vad man lägger upp och vad man vill att andra ska kunna se och 

inte. Det andra som kännetecknar de sociala medierna är lusten att skapa och 

upprätthålla sociala relationer som enbart är baserade på kontakt via nätet. När man 

deltar i en nätbaserad gemenskap där man ibland talar med människor som inte befinner 

sig på samma plats knyts en del av besökarens identitet till den gemenskapen.
29

  

 

Några risker man bör ha i åtanke när man använder sig av sociala medier är till exempel 

att man inte kan lita på att de personer som man har som följare eller vänner på sociala 

medier vill väl. Det kan vara att vissa personer endast vill hålla koll på dig, vilket är ett 

syfte som kanske inte passar in på dina egna intressen och värderingar. Vissa 

myndigheter och arbetsgivare använder sig av Facebook för att hålla koll på om det till 

exempel begås brott, bedrägeri eller andra olämpliga aktiviteter.
30

 

 

Samhället börjar komma till en punkt där det är problematiskt för människor att inte 

vara en del av Facebook eftersom kommunikation sker i allt större grad genom just 

Facebook. Allt fler väljer att vända sig till Facebook när man vill kontakta någon. Att 

inte vara med i Facebook är i princip som att man för några år sedan skulle avstå från att 

vara med i telefonkatalogen. Om man skulle överdriva en aning kanske det om några år 

skulle innebära att “Är du inte med på Facebook så finns du inte”.
31

  

 

                                                 
29

 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle. 50 
30

 Ström, Pär, Storebror på Facebook: integritet och risker på sociala medier. 10 
31

 Ibid. 45 
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3. Metod 
 

I det här kapitlet kommer uppsatsens metod att redovisas. Den metod som användes var 

kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. Grupperna som intervjuades bestod utav tre 

grupper med personer i åldrarna 40-49, 50-59, 60-69. Det var tolv personer som deltog, 

fyra i varje grupp. Målgruppen valdes utifrån att undersökningen skulle fokusera på 

personer som inte är uppväxta med sociala medier och som varit med om förändringen 

som sociala medier bidragit till. Det genomfördes sedan en kvalitativ analys på 

materialet. 

 

Intervjuerna som genomfördes följde en intervjumall som började med några 

strukturerade frågor för att lätta upp stämningen. Sedan var intervjufrågorna uppdelade i 

olika kategorier. Dessa kategorier var sociala medier, miljöerna på Internet, 

kommunikation och hur det var innan sociala medier fanns. Dessa kategorier innehöll 

en blandning av strukturerade och semistrukturerade frågor. Intervjuerna var ca en 

timme långa vardera. För att se intervjufrågorna se Bilaga 1. 

 

Gruppintervjuer 

Det finns flera olika former av gruppintervjuer, men den form som användes i 

undersökningen var fokusgrupper. Det betyder att man pratar med en eller flera grupper 

av människor om ett särskilt tema.
32

 Denna typ av metod kan med fördel användas för 

att analysera innehållet i en diskussion. Det kan till exempel handla om, som tidigare 

nämnt, olika åsikter, tankar, uppfattningar och attityder hos personerna man intervjuar. 

Metoden kan även användas för att studera samspelet mellan deltagarna i gruppen, hur 

idéer och meningar växer fram och utvecklas et cetera.
33

  

 

Experter på området menar att tre eller fyra grupper är lämpligast. Har man fler grupper 

kan det lätt bli ett överflöd och en slags mättnad av materialet uppstår. Hur många 

deltagare som är med i gruppen är också en viktig fråga. Med fler än sex personer i 

gruppen kan det bildas grupper som bara talar med varandra vilket kan leda till att vissa 

                                                 
32

 Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 79 
33

 Ibid. 80 
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personer inte kommer till tals.
34

  

 

När man sedan ska analysera intervjuerna så försöker man att identifiera kontexter och 

mönster i diskussionerna och jämföra olika åsikter. Man försöker att få fram de 

särskilda inslagen av till exempel betydelsefulla uttalanden, samstämmighet och 

oenighet. Efter detta försöker man göra en samlad tolkning och dra slutsatser efter det.
35

  

 

Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa gruppintervjuer passade bra till undersökningen eftersom att man var 

garanterad ett svar av personerna man intervjuade. Skulle man till exempel ha skickat ut 

en enkät eller en webbenkät så kunde man bara ha hoppats på att folk tog sig tiden att 

svara. Använder man sig av intervjuer blir deltagarna “tvingade” att svara och att vara 

engagerade till skillnad från om man använder sig av en enkät då folk kanske svarar 

bara för att få det överstökat. Man vet att man får svar och ett material att arbeta med 

om man använder sig av intervjuer. I just gruppintervjuer kan man få fram diskussioner 

och reflektioner som man kanske inte fått fram via till exempel en webbenkät. 

 

Den kvalitativa metoden var relevant eftersom att man i den här uppsatsen ville samla in 

och analysera data som var sammankopplade med människors värderingar, 

uppfattningar och handlande. Kvalitativa intervjuer är en av många ansatser bland 

kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap och humaniora. De kvalitativa intervjuerna 

kan få fram både kvalitativa och kvantitativa data.
36

 

 

Kristen Ringdal, professor i sociologi och ledare för Institutet för sociologi och 

stadsvetenskap, kallar kvalitativa intervjuer för samtalsintervjuer. Han menar att syftet 

med sådana intervjuer är att hämta information eller att bli informerad av 

intervjuobjekten i stället för att i förväg mäta definierade variabler.
37

 En viktig aspekt 

som definierar flera sorters kvalitativa intervjuer är i vilken utsträckning frågornas 

innehåll och ordningsföljd redan är bestämd. Man brukar skilja mellan tre typer av 

                                                 
34

 Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 81 
35

 Ibid. 84-85 
36

 Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap. 99 
37

 Ibid.102 
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intervjuer. Dessa typer är ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. 

Beteckningen “samtalsintervju” omfattar de båda första typerna enligt Ringdal.
38

  

 

Ostrukturerade intervjuer 

En ostrukturerad intervju innebär att ledaren av intervjun ställer övergripande frågor 

som deltagarna får diskutera med varandra. I ostrukturerade intervjuer är bara en liten 

del av tema och frågor definierade på förhand. På grund av det så kommer deltagarnas 

mening fram ordentligt men det kan även bli lite rörigt och utsvävande.
39

  Denna typ av 

intervju används för att få en större översikt över tillstånd som forskaren inte är så 

bekant med sedan tidigare. Den kännedom man kan få av dessa intervjuer kan i sin tur 

också utgöra grundval för mer strukturerade intervjuer.
40

 Metoden kan vara lämplig när 

man vill komma åt just interaktionen och argumentationen mellan deltagarna.
41

  

Det kan vara krävande att basera sin datainsamling på endast ostrukturerade intervjuer. 

För att intervjun ska bli bra krävs det mycket från både deltagare och intervjuare, det är 

viktigt att det finns en fungerande dynamik mellan dem. Ostrukturerade intervjuer kan 

vara svåra att analysera.
42

 Denna intervjutyp ansågs inte vara den mest relevanta för den 

undersökning som genomfördes eftersom att diskussionerna skulle kunna driva iväg i 

för många riktningar, vilket skulle göra det svårt att kunna svara på frågeställningarna. 

Det skulle även komplicera det hela om varje grupp diskuterade och reflekterade om 

helt olika saker, då man i uppsatsen ville ha svar på specifika frågor. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Om man använder sig av semistrukturerade intervjuer har man på förhand definierat de 

teman som utfrågningen gäller och sammanställt en så kallad intervjuguide. 

Intervjuformen ger, på liknande sätt som ostrukturerade intervjuer, stor flexibilitet 

eftersom det blir naturligt att ställa följdfrågor. Denna intervjuform används ibland 

också tillsammans med observation. I en sådan situation är det då klokt om forskaren 

har med sig frågor som kan ställas om det skulle bli tillfälle att intervjua utsedda 

deltagare. Frågorna kan bli en slags utgångspunkt för både ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer.
43

 

                                                 
38

 Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap. 102 
39 Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 83 
40

 Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap. 103 
41

 Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 83 
42

 Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap. 103 
43
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Strukturerade intervjuer 

Den intervjutyp som användes mest i undersökningen var strukturerade intervjuer. Det 

innebär att den som intervjuar ställer frågor som bestämts före intervjun men att 

svarsmöjligheterna är förhållandevis öppna och frågorna ställs helst efter ett schema. 

Om undersökningen omfattar ett antal frågeområden så är det intervjuaren som ser till 

att gruppen tar sig igenom dem. Detta kan vara problematiskt om deltagarnas diskussion 

inte avtar och man måste börja på nästa frågeområde. Avbryter man diskussionen kan 

man gå miste om intressanta uttalanden. Det finns dock en risk att intervjuaren påverkar 

gruppen för mycket när man måste avbryta en diskussion eller leda in gruppen på rätt 

ämne igen.
44

 

 

En av fördelarna med gruppintervju är att det kan skapas samtal som forskaren kanske 

annars inte hade nått fram till.
45

 Eftersom att man i uppsatsen ville ha svar på bestämda 

frågeställningar var strukturerade intervjuer den bästa intervjutypen då man bestämmer 

frågorna före intervjun, vilket leder till att man ställer samma frågor till alla grupper. 

Detta bidrar till att man lättare kan se exempelvis samband och olikheter. Skulle man till 

exempel använda sig av ostrukturerade intervjuer kan resultatet bli svårt att analysera då 

grupperna kanske diskuterat helt olika saker. 

 

Transkription 

Att göra en transkribering är mycket tidskrävande, vilket gör det extra viktigt att man 

avsätter mycket tid till det eftersom att transkriptionen utgör grunden för analysen. Det 

finns alltid något som saknas i transkriptionen, kanske för att den som transkriberat har 

missat något, eller för att man medvetet valt bort något för att man finner det irrelevant. 

Varje gång man lyssnar eller läser igenom intervjuerna och transkriptionen leder det 

ofta till korrigeringar och nya iakttagelser. Man bör transkribera intervjuerna så att den 

som läser ska kunna ha synpunkter på om tolkningen av det som diskuteras är rimligt.
46

 

 

                                                 
44

 Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 83 
45

 Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap. 103 
46

 Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap. 200 
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Generalisering, validitet och reliabilitet 

När man bedömer metodkvaliteten hos ett forskningsprojekt är det vanligt att diskutera 

tre aspekter. Dessa tre aspekter är generalisering, validitet och reliabilitet. 

Generalisering gäller i vilken utsträckning analysens resultat kan göras generella, alltså 

övergripande eller allmänna. När man bedömer validitet bedömer man i vilken grad 

undersökningens utformning och operationaliseringar ger viktiga insikter som gäller den 

övergripande frågeställningen. Det innebär att man undersöker det man säger sig att 

undersöka. Reliabilitet innebär i vilken grad databehandlingen är pålitlig eller inte. Att 

ha en hög grad av validitet och reliabilitet anses det vara en förutsättning om man ska 

kunna generalisera analysresultaten.
47

 

 

Syftet när man använder kvalitativa metoder är oftast inte bara att bestämma i vilken 

grad en frågeställning och ett resultat är representativt och generaliserbart utan det kan 

också vara för att få en ökad förståelse för dynamiken i den studerade kontexten. Går 

det inte att direkt generalisera resultaten i sig går det många gånger att generalisera 

dynamiken inom sociala sammanhang. Även om begreppen generaliserbarhet, validitet 

och reliabilitet många gånger inte är praktiska i rent statistisk mening, är de ändå viktiga 

för att rikta uppmärksamheten mot data och databehandlingen samt mot de svar som 

data och analyser ger med tanke på området som ska uppmärksammas.
48

  

 

Om forskaren väljer att dokumentera intervjun genom att spela in den med hjälp av 

mobiltelefon eller band kan man förstärka den metodologiska reliabiliteten i ett 

forskningsprojekt. Som forskare kan man då rikta in sig mer noggrant på det som sägs 

vilket kan stärka undersökningens eller forskningens validitet. Gör man bara 

anteckningar får man endast med en begränsad mängd av det som sägs medan en 

inspelning och transkription av intervjun kan ge möjlighet till nytolkning eller att söka 

efter samband. Om deltagaren inte känner sig bekväm och inte vågar uttrycka sina 

åsikter på grund av till exempel inspelningsapparaturen hjälper det dock inte att 

materialet har hög reliabilitet endast grundat på att intervjun är återgiven, transkriberad 

ord för ord. Om intervjun inte spelas in kanske deltagaren känner sig mer bekväm och 

                                                 
47

 Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larsen, Leif Ove, Metodbok för medievetenskap. 120 
48
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vågar uttrycka sina åsikter vilket leder till att intervjuns validitet förstärks men att 

reliabiliteten försämras.
49

  

 

Ekologisk validitet innebär i den kvalitativa traditionen att man tittar på vilket samband 

utsagor och handlingar har med den kontext där de sägs eller utförs. Det handlar alltså 

om vad som kan påverka intervjun och på vilket sätt. Det kan till exempel vara 

forskarens närvaro, mobilen som spelar in eller platsen man är på. Det är viktigt inom 

kvalitativa studier att ställa sig frågan om deltagarna påverkas i sitt sätt att svara eller 

om deras beteende förändras på grund av situationen.
50

  

 

Gruppintervjuerna som genomfördes spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att 

förstärka den metodologiska reliabiliteten. Eftersom att deltagarna använder Facebook 

och de flesta använder det via mobiltelefonen var mobiltelefonen ett naturligt 

inspelningsverktyg. Om man tagit fram en bandspelare hade kanske deltagarna agerat 

betydligt stelare och mer obekvämt. Eftersom att endast tolv personer intervjuades kan 

man inte generalisera resultatet. Det visar bara vad dessa personer har för intryck, 

åsikter och vanor. Det ger enbart en inblick i hur det kan vara för just denna 

åldersgrupp. 

                                                 
49
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4. Material 
 

I det här kapitlet kommer uppsatsens material att presenteras i form av ett utdrag av det 

mest relevanta från transkriptionen. Raka citat kommer att anges med kursiv text. 

 

Sociala medier 

 Vilka sociala medier använder ni? 

 

Grupp 40-49 år: Alla svarade att de använder Facebook men några använder även 

Twitter, Instagram och LinkedIn. 

 

Grupp 50-59 år: Alla svarade att de använder Facebook men några använder även här, 

Twitter, Instagram och LinkedIn. En använder även Pinterest. Det uppstod lite 

diskussion kring vad som räknas som sociala medier.  

 

Grupp 60-69 år: Alla svarade att de använder Facebook men en använder även 

LinkedIn, Twitter och Instagram. Även här var det lite oklart för deltagarna vad som 

räknas som sociala medier och inte. 

 

 När, ungefär, började ni använda sociala medier, i synnerhet Facebook? 

 

Grupp 40-49 år: Alla skrattade när frågan ställdes. Alla svarade 2008. 

 

Grupp 50-59 år: Alla började märkbart fundera och spekulera kring när det kan ha varit. 

De flesta svarade 2008 men en deltagare svarade 2011. Alla i gruppen tog upp sina 

mobiltelefoner för att titta när de gick med i Facebook. 

 

Grupp 60-69 år: Gruppen började diskutera och reflektera över varför de använder 

Facebook utan att riktigt svara på frågan. Deltagarna svarade lite olika. En deltagare har 

varit med sedan 2008, två från 2009 och en från 2010-2011 någon gång.  

 

 Hur många gånger om dagen, ungefär, loggar ni in på sociala medier, till 

exempel Facebook? 
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Grupp 40-49 år: Deltagarna svarade väldigt olika. De svarade allt mellan fem-sex 

gånger till ett tiotal gånger. En av deltagarna berättade att den oftast går in och tittar på 

Facebook på morgonen och på kvällen men flera av deltagarna höll med om att det 

beror på vad som händer under dagen och hur omständigheterna ser ut. 

 

Grupp 50-59 år: Majoriteten av deltagarna sa att de går in och kollar Facebook hela 

tiden men en av deltagarna sa att om det inte hade varit för notiser och aviseringar hade 

personen endast loggat in max en - två gånger om dagen. En av deltagarna sa även att 

den försöker att inte vara inne på Facebook på sin telefon medan två andra deltagare sa 

att de alltid har Facebook igång på telefonen. Deltagaren sa så här: Nej, jag vill ha mitt 

liv. Jag vill inte bli styrd av sådant där, då bryter jag. 

 

Grupp 60-69 år: En deltagare sa att den är inloggad hela tiden, bland annat för att den 

sköter mycket som har med dennes arbete att göra via telefonen. En annan deltagare sa: 

Det har väl blivit som en rutin liksom, det är att man går upp på morgonen och kokar 

lite kaffe, så slår man på Facebook och sen säger man godmorgon till spridda ute i 

landet. Det har blivit lite som, en kul grej. En annan deltagare sa att den är inloggad 

ungefär en gång om dagen medan den sista deltagaren sa att den är inloggad ca 20-30 

gånger på en dag. 

 

 Av vilken anledning använder ni sociala medier, i synnerhet Facebook? 

 

Grupp 40-49 år: Det blev en lång paus när frågan ställdes. En deltagare sa att den går in 

för att titta om det har hänt något nytt eller roligt och för att kommunicera med andra 

men också för att få tag i till exempel elever, då deltagaren arbetar som lärare. 

Deltagaren upplever att det är det enda sättet att få tag på elever - och att få svar snabbt. 

 En annan deltagare svarade att det är för att den vill ha på koll den stora 

bekantskapskretsen som den normalt sett inte har kontakt med varje dag. Två deltagare 

sa att det är för att hålla sig uppdaterad inom jobb, organisation eller vänner.  En av 

dessa deltagare berättade även att dennes farmor bor på ett ålderdomshem och att det 

ålderdomshemmet har en Facebook-sida där de lägger upp saker som händer på hemmet 

men att man även där kan till exempel hälsa till sina anhöriga och att personalen sedan 

för hälsningen vidare.  
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Grupp 50-59 år: En deltagare berättade att den använder Facebook för att skriva med 

sina vänner, vara med i grupper, men även som informationskanal. De andra deltagarna 

höll med om att de använder Facebook mycket just för grupperna de är med i. Där de till 

exempel ordnar fester, bröllop eller skriver andra saker som är relaterade till deras 

intressen. De tycker att det är bra för att det går så snabbt att kommunicera. En deltagare 

sa: ... anledningen till att jag gick med är en sak, men att jag över huvud taget använder 

det, det är nog mest för att det är snabba kommunikationsvägar i slutna grupper. 

 

Grupp 60-69 år: En deltagare berättade att det började med jobbet, att den ville hålla 

kontakten med alla men även för att hitta gamla vänner. En annan deltagare använder 

det för att delta i diskussionsforum, dela bilder och för att se vilka evenemang som är 

aktuella. En deltagare sa även att det sprids mycket debattartiklar och saker som händer 

nyhetsmässigt och att Facebook nästan har blivit en större nyhetskanal för denne, än vad 

TV är. En annan deltagare menade att den är helt beroende av Facebook genom jobbet 

eftersom den arbetar som utbildare av ungdomar och upplever att: ... skickar jag mejl så 

är det inte hälften som har läst det när jag behöver svar. Men alla tittar på Facebook så 

där når jag ut. Även här berättade en deltagare att den är med i grupper där dennes 

vänner till exempel skriver ut om någon tänkt åka och bada någonstans för att andra ska 

kunna se det och göra sällskap eller mötas upp där, utan att behöva planera en massa. 

Det bidrar även till att det är lätt att planera om man ska till exempel samåka 

någonstans. 

 

 Använder många i er närhet sociala medier? 

 

Grupp 40-49 år: Hela gruppen svarade ja men även att det finns dem i deras närhet som 

inte använder sociala medier alls. En beskrev det så här: ... de är ju ganska få, men 

envisa, och resten av gruppen höll med. 

 

Grupp 50-59 år: Alla i grupper svarade ja och en gav som exempel att många på dennes 

arbetsplats tittar ner väldigt mycket i sin telefon. Den upplever även att det är störande 

när personer sitter och skrattar högt för sig själva när de kikat på till exempel klipp på 

Facebook.  Deltagaren sa även att: Som äldre försöker jag få in balans, jag försöker att 

inte fastna i det, tyvärr jag gör det ibland. Flera i gruppen berättade även att de kan 

börja hålla på med till exempel mobiltelefonen eller datorn när de sitter och tittar på TV 
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hemma om det är ett program som inte är intressant eller om det är något som väcker 

funderingar som de vill ta reda på. 

 

Grupp 60-69 år: Alla i gruppen sa ja men en deltagare sa att vissa kan vara ganska 

restriktiva i sitt användande. En annan deltagare berättade att han lärde sin kompis som 

vägrade att skaffa Facebook, hur man använder det för att underlätta att få tag på 

honom. 

 

 Har ni någon gång känt er tvingade att skaffa sociala medier för att inte “hamna 

utanför”?  

 

Grupp 40-49 år: Ingen i gruppen sa att de känt sig tvingade att skaffa Facebook men en 

deltagare berättade att den var väldigt anti Facebook först men att den sedan gav efter 

för att det var så roligt att hitta gamla vänner och klasskamrater. Den sa bland annat att: 

... det här att få tag i en annan vänkrets som du normalt sett inte har koll på… och att … 

det skulle ju inte fungerat om Facebook inte fanns. En annan deltagare höll med och 

berättade att den också har hittat på gamla bekanta från fler år tillbaka.  

 

Grupp 50-59 år: I den här gruppen upplevde flera deltagare att de känt lite press på sig 

att skaffa Facebook. En berättade att den gick med för att kunna se vad som händer i en 

viss grupp, en annan berättade att den hade en jobbarkompis som skaffade Facebook åt 

den för att jobbarkompisen tyckte att: Det är klart att du ska ha Facebook!  En annan 

deltagare berättade att den var lite skeptisk först, men efter ett tag kom den på att det 

faktiskt kunde vara rätt bra för att: man kunde ha koll på de som man inte har i sin 

närhet, utan långt bort. 

 

Grupp 60-69: Alla i gruppen svarade nej på frågan. 

 

 Används sociala medier på er arbetsplats och på vilket sätt och till vad? 

 

Grupp 40-49 år: Alla deltagarna svarade ja på frågan. En deltagare berättade att skolan 

som den jobbar på har en egen Facebook-sida där de lägger ut information om prov och 

sådant som händer på skolan. En annan deltagare sa att den använder det som 

marknadsföring eftersom det är dyrt att annonsera i tidningen och man når fler läsare på 



 

20 

 

Internet.  Deltagaren sa att: Det är inte speciellt många som varken ser eller läser 

annonser i tidningarna. Deltagaren berättade också att eftersom den jobbar inom 

kommunen är det viktigt att visa på sociala medier att det händer saker inom 

kommunen: … för att det ska vara intressant att ha sitt företag här eller vara delaktig... 

vi skulle kunna bli så mycket bättre på det.  Den tredje deltagaren sa att det i dennes fall 

handlar om att hålla koll på kommunen, näringslivsenheter och vad som händer på alla 

dessa ställen. På dennes jobb håller de utkik på vad det kan finnas för affärsmöjligheter 

och de lägger ut saker om sin egen hemsida på Facebook för att försöka skapa trafik dit. 

Personen påstod även att Facebook är bättre än LinkedIn. 

 

Grupp 50-59 år: Två deltagare svarade ja. En deltagare berättade att företaget denne 

jobbar på finns med på Facebook. En annan deltagare berättade att de använder det via 

jobbet för att till exempel promota varor även fast butikens målgrupp kanske inte är de 

mest intensiva användarna av sociala medier i och med att det är en butik för äldre 

personer och många som handlar där har knappt en dator.  En annan deltagare berättade 

att den är förskolelärare och att det har diskuterats kring om man skulle kunna använda 

Facebook på något sätt men det finns så mycket man måste vara restriktiv med att det 

inte är någon idé att ha det. Deltagaren sa att: Jag kan tagga våran förskola ibland när 

vi har gjort nått bra och ta en bild på nåt kul vi har gjort. 

 

Grupp 60-69 år: Två av deltagarna har på frågorna innan berättat hur de använder till 

exempel Facebook inom jobbet. De andra två deltagarna använder inte sociala medier 

inom jobbet. 

 

 Tycker ni att det är svårt eller lätt att hantera sociala medier? 

 

Grupp 40-49 år: Alla i gruppen svarade att det är lätt att hantera sociala medier. En 

deltagare sa att: Man styr ju själv, ja menar det är klart att telefonen pockar ju mycket 

på uppmärksamheten eller datorer, men du kan ju välja att plocka bort alla notisflöden 

och sådana saker och faktiskt gå in aktivt när du själv har den tiden eller ron eller vad 

det är. Deltagaren sa även att: Alltså jag tycker ju att det kan ta bort fokuset ibland från 

det mänskliga mötet. Den upplever att det är en fara att telefonen får ta ett så stort 

utrymme i vardagen, att den världen får inkräkta så mycket på det som egentligen är 

viktigast. Den upplever även att: Det är viktigare att kolla vad andra gör på Facebook 
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än att faktiskt prata med mina barn om hur de har haft det på dagen och att där tycker 

jag att det är någonting som jag inte riktigt är tillfreds med. Men jag är inte bättre jag, 

jag gör också så. 

 

Grupp 50-59 år: Ingen i den här gruppen upplever att det är svårt med Facebook. En 

deltagare sa: Jag tycker att det känns som att man inte har haft något annat. Det känns 

som att det alltid har varit så.  En annan deltagare sa även att det säkert finns vissa 

funktioner som man aldrig har använt sig av och att man då kanske måste leta efter vissa 

inställningar och så vidare.  

 

Grupp 60-69 år: Alla i gruppen upplever att de kan hantera Facebook. En deltagare 

berättade att den inte är så tekniskt kunnig med att den ändå hanterar det och att det 

självklart kan bli fel när man lägger upp en bild eller så men att det inte är några större 

problem. En annan deltagare sa: Jag kan inte tänka mig att det finns många saker som 

man skulle kunna göra som jag inte gör, utan jag använder väl det här som jag känner 

att jag hanterar. 

 

Det privata på Internet 
 

 Är ni rädda eller oroliga att personlig information ska komma ut eller spridas på 

sociala medier och varför i så fall? 

 

Grupp 40-49 år: Alla deltagare var överens om att de inte är rädda men att de är 

medvetna om att det lätt kan spridas saker som man inte vill ska komma ut. En deltagare 

sa: Man måste ju ha en censurdel hela tiden, det är ju ett helt öppet forum. En annan 

deltagare sa: … man väljer vad man postar för någonting, för jag menar, det som man 

postar det är ju, ja, öppet för allmänheten. En annan deltagare sa att den helst inte 

skriver sin dotters namn: Eller om jag ens lägger ut en bild på henne, som är tydlig … 

man försöker nog ändå tänka till. Även om man gjort bort sig några gånger.  

 

Grupp 50-59 år: Även här var det ingen som kände sig direkt rädd men en av deltagarna 

berättade att den har väldigt hög integritet och att det stör personen att folk till exempel 

vill vara dennes Facebook-vän när den i själva verket inte vill ha så många. Den sa även 

att: Det stör mig över huvud taget att information om mig sprids. Nu har ju jag sådan 
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tur att jag har så alldagligt namn så det är inte så lätt att googla på ett så slätstruket 

namn. Så jag klarar mig på det viset. Men det stör mig. Faktiskt. Flera av deltagarna 

berättade att de har upplevt att personer som de inte känner har skickat en vänförfrågan 

eller ett mejl på Facebook. De upplever även att dessa personer inte är “vanliga 

personer” utan folk som skapat ett konto för att luras eller vara någon annan. Dessa 

personer har oftast utländskt namn och skriver på ett annat språk. Sen tillade deltagaren: 

Nej, men det är klart att man inte är anonym, så länge man använder sig av datorer 

över huvud taget och tillade som ett bevis på att jag har hög integritetsnivå så med 

jämna mellanrum går jag in och kollar igenom alla mina Facebook-vänner, och alla 

som inte gör egna inlägg utan bara läser andras, tar jag bort och man måste vara 

inställd på att alla pratar om alla. På det mest alldagliga sättet, mycket tack vare 

Facebook. Det sprids ut. En annan deltagare sa att det är viktigt att man ska kunna stå 

för det man skriver.  

 

Grupp 60-69 år: Deltagarna i gruppen kände sig inte särskilt rädda men alla sa sig vara 

ganska restriktiva med vad de lägger ut på Facebook. En deltagare berättade att den är 

väldigt restriktiv när den till exempel ska lägga ut någonting som har med barnbarnen 

att göra. Den sa: … det tror jag nog är riktigt, allra helst så länge barnet inte själv kan 

bestämma. 

 

 Litar ni på “vännerna” ni har på sociala medier eller är ni sparsamma med att ge 

ut information om ert privatliv? 

 

Grupp 40-49 år: En av deltagarna svarade att den är väldigt sparsam. En annan deltagare 

höll med och sa att det är klart att den litar på vännerna de har men att man inte kan vara 

säker på att alla har samma förståelse och kunskap som man borde ha: Det är ju många 

som gör bort sig av okunskap, så är det ju. En annan deltagare menar att det är långt 

ifrån alla Facebook-vänner som den skulle kalla riktiga vänner, utan väljer att kalla det 

“kontakter”.  

 

Grupp 50-59 år: En deltagare sa att den är sparsam. En annan sa att den litar på de 

vänner den har eftersom den inte har en jättestor mängd men att man aldrig kan veta om 

det är någon som delar ett inlägg man har skrivit och att det då kan spridas hur som 

helst. En deltagare sa att den gjort många begränsningar för hur mycket den vill att folk 
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ska kunna se och vilka som ska kunna se vad och höll med den andra deltagaren att om 

man inte haft något utbyte med någon på ett tag tar man bort personen.  

 

Grupp 60-69 år: En av deltagarna sa att den inte berättar allting. En annan sa att den blir 

illa berörd när den ser att andra delar med sig väldigt mycket av sitt privatliv, till 

exempel när en bekant skriver godnatt till sin fru på Facebook. Deltagaren tror inte att 

dessa Facebook-användare förstår att det inte är ett privatsamtal. En annan deltagare sa 

att den tycker att det är obehagligt när folk lägger ut väldigt privata saker på Internet: 

Jag kan säga, jag lägger oerhört sällan ut någonting annat än i slutna grupper.  

 

 Har begreppet “vän” förändrats på något sätt? Hur i så fall?  

 

Grupp 40-49 år: En av deltagarna sa så här: Inte för mig personligen. Nej. Jag, alltså 

mina vänner är fortfarande mina vänner och de är inte så himla många, men, nej jag 

kallar dem för Facebook-vänner eller någon annan sak. Det är ett annat begrepp. En 

annan deltagare sa: Man var nog lite ambitiös, i alla fall jag, i början och skulle 

begränsa, men det är svårt. Man kan liksom inte riktigt säga nej till... alla som man inte 

umgås med jämt. Deltagaren sa även att man borde nog se Facebook mer som ett 

kontaktnätverk och fler av deltagarna höll med om att man ska separera vanliga vänner 

och Facebook-vänner, eftersom att det är två olika saker.  

 

Grupp 50-59 år: En deltagare sa att den tycker att ordet vän har blivit ett “slit och 

släng”-ord i och med Facebook. En annan deltagare höll inte med: En vän är en vän 

men sen har det tillkommit begreppet Facebook-vän. Alla höll då med denna deltagare 

och konstaterade att en Facebook-vän tillhör en annan slags kategori. 

 

Grupp 60-69 år: Den här gruppen var väldigt noga med att påpeka att vännerna på 

Facebook är något helt annat än vanliga vänner. De kallade det för bland annat 

”kontakt”, ”bekanta” eller inte ens det. Flera av deltagarna berättade att de är med i 

olika grupper och att alla som är med där bara är personer som de endast har kontakt 

med i just den gruppen. En deltagare uttryckte sig så här om sina vänner på Facebook: 

De flesta är vänner, fast mer eller mindre. 

 

 Är det lättare att skriva saker på Internet än att ta upp det i verkligheten? 
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Grupp 40-49 år: En av deltagarna svarade att den inte tycker det. En annan sa att den 

aldrig skulle använda sociala medier för att ta upp något allvarligt med en annan person 

men säger även: Det är ju, för mig en form av en ytlig “glättig”, nödvändig glättighet, 

man behöver kallprata med någon också. En annan deltagare berättade att den haft 

dialoger på Facebook men att den inte föredrar det. En deltagare menade också att det 

kan vara svårt att uttrycka sig rätt i form av text: Text är text, du kan aldrig läsa in 

känslor eller kroppsspråk så det är jättesvårt att skriva så att man förstår. Om det är 

allvarliga saker. En annan deltagare sa att den ibland kan tycka att det är bättre att 

skriva i meddelande om man inte har tid att ringa och sa: Hellre att jag skriver en text 

och läser igenom det tio-fem gånger så jag vet att, nu har jag formulerat det precis så 

som jag vill. En annan deltagare svarade då: Om man får tid att formulera sig som du 

säger, annars är det väldigt lätt att man häver ur sig någonting och häver man ur sig 

någonting i text då är det svårt att ta tillbaka det sen. En annan deltagare sa: Jag orkar 

inte hålla på fram och tillbaka. Då ringer man i stället, så är det klart på en minut i 

stället, eller 20 sekunder. 

 

Grupp 50-59 år: Gruppen var eniga om att man kanske inte ska ta upp jobbiga eller 

svåra saker via Facebook men att det är mycket lättare att skriva där om man behöver ett 

svar snabbt. En deltagare sa att den inte alls tycker det är okej när vissa personer häver 

ur sig vad som helst i till exempel ett kommentarsfält på Facebook. Alla deltagare 

upplever det som att vissa personer gömmer sig bakom datorn och tror inte att någon 

kan komma åt dem på Facebook. En annan deltagare sa: Ja, jag är en skrivande person, 

jag tycker jag kan prata också men jag tycker ofta att det är enkelt att uttrycka mig i 

text. Dessutom, om jag dagtid, kommer på att jag behöver säga dig något så tycker jag 

att det är mycket enklare att skriva det i ett meddelande, det som du läser när du har tid 

än att jag ringer upp dig när jag vet att du är på jobbet. 

 

Grupp 60-69 år: Alla i gruppen svarade nej. En deltagare sa att det nog är vanligare 

bland ungdomar. 

 

 Har du någon gång upplevt att personer lägger ut saker på sociala medier som 

inte stämmer överens med verkligheten, till exempel att någons liv eller vardag 

ser bättre ut än vad det kanske är? 
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Grupp 40-49 år: Två av deltagarna svarade ja. Två andra svarade att de inte tänkt på det. 

En deltagare säger lite skämtsamt: Jag tror på allt de skriver. 

 

Grupp 50-59 år: En av deltagarna sa att den inte har upplevt det bland sina Facebook- 

vänner men att: Man kan ju lätt tro att folk har det toppen och aldrig har något elände 

för det skriver man inte om. Skriver själv nästan aldrig om elände. Det är inte kul att 

läsa. 

 

Grupp 60-69 år: En av deltagarna svarade: Ja, som känsla. Men jag vet inte men jag har 

en känsla av att man färgar det mer positivt än vad det är. Man döljer någonting. 

Ytterligare en av deltagarna tycker sig ha upplevt just detta, att vissa lägger upp massa 

saker för att visa hur bra allting är men att det kanske i själva verket inte är det, men 

deltagaren påpekade även att det bara är en känsla och att man inte vet säkert om det är 

påhittat eller inte.  

 

 Har du själv gjort det någon gång? Om du har det, varför? 

 

Grupp 40-49 år: En av deltagarna säga att den har det. Den har då lagt ut något på 

sociala medier för att “boosta” sig själv. 

 

Grupp 50-59 år: Ingen i gruppen har gjort det.  

 

Grupp 60-69 år: Ingen i gruppen har gjort det.  

 

 Har du någon gång upplevt att personer använder sociala medier som en plats 

där de ventilerar sina känslor, både positiva och negativa? 

 

Grupp 40-49 år: Alla svarade ja. 

 

Grupp 50-59 år: Även här svarade alla ja. 

 

Grupp 60-69 år: Två av deltagarna svarade ja. En av dem hade upplevt det bara för 

någon vecka sedan.  



 

26 

 

 

 Varför tror ni att man gör så? 

 

Grupp 40-49 år: En av deltagarna svarade att den tror att det är för att få medkänsla eller 

förståelse. En annan sa bekräftelse och en annan sa uppmärksamhet. En deltagare sa 

också att det finns människor som kanske inte har så stort kontaktnät eller vänner som 

kan backa upp och då tar Facebook ett större utrymme för att få samhörighet och 

känslor från någon. 

 

Grupp 50-59 år: Gruppen var ganska enad om att det handlar om att man vill ha 

medkänsla och bekräftelse. En deltagare påpekade också att man helt enkelt bara kan 

vara glad och vill dela med sig av den glädjen, utan någon baktanke. En av deltagarna 

sa: Alla människor har i botten ett behov av bekräftelse. 

 

Grupp 60-69 år: En deltagare sa att den tror att det är för att berätta att den har tagit 

ställning till någonting. En annan deltagare berättade att någonting den har svårt för är 

när någon gått bort så finns ofta deras konton kvar. Då berättade en annan deltagare att 

det finns internetbegravningsbyråer som hjälper till att avsluta konton på Internet. 

 

Kommunikation 
 

 På vilket sätt kontaktar du oftast den du vill prata med? 

 

Grupp 40-49 år: Alla i gruppen blev märkbart tysta och behövde fundera. En av 

deltagarna berättade att den ringer, sms:ar eller kontaktar vi Facebook i lika stora delar 

och att det beror på vad det är för ärende det handlar om. Den berättade att: ... det beror 

på var jag är.  En annan deltagare sa så här: Jag tycker att, skriver man på de sociala 

medierna, skriver texter och sms, eller Messenger så är det ju upp till mottagaren lite 

grann när den har möjlighet att svara och menade på att personen man skriver till inte 

behöver svara jättesnabbt men att om man ringer är det oftast för att man vill ha svar 

snabbt. Deltagaren sa även att: Jag tycker att det är ganska skönt ibland, man är inte 

alltid på humör för att kanske prata och då är det ganska skönt att på något sätt ändå 

visa att man tänker på personen i fråga... då är det ganska skönt att bara skicka ett sms: 

”Hoppas allt är bra! Kram”, och menade att det kan vara skönt ibland att inte behöva 

prata i 20 minuter när man egentligen bara ville ringa och få ett snabbt svar på 
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någonting. En tredje deltagare sa att den använder telefonen och skickar sms först och 

främst men att den kan använda Messenger på Facebook om den till exempel ska åka 

någonstans och vill höra om det är någon som har lust att ses. Den fjärde deltagaren sa 

också att den använder telefon och sms i första hand men att: Man vet vissa som aldrig 

svarar på sms, då tar man Messenger eller någonting men… njäe jag använder inte det, 

självvalt så mycket, det gör jag inte. En av deltagarna berättade även att den har en 

grupp med sina kompisar på Facebook där de kan skriva saker så att alla i gruppen ser 

det och en annan deltagare sa: och det är jättepraktiskt. Då slipper man hålla på att 

vidarebefordra information.  

 

Grupp 50-59 år: Tre personer svarade att de helst sms:ar. Två av dem berättade att de 

även använder chatt. Den fjärde deltagaren sa att den i sitt yrke använder telefonen för 

att ringa mindre och mindre, och att den i stället mejlar hela tiden. Alla i gruppen var 

överens om att det beror lite på situationen och vilken person det är man ska kontakta. 

På dagarna när man är på jobbet så har man ju inte alltid tid att ringa. Det beror på 

vem man ringer till och hur mycket den pratar och så. En annan deltagare sa: Det har 

blivit mindre ringa och mer sms och chatt. 

 

Grupp 60-69 år: En deltagare svarade att den antingen ringer, sms:ar eller mejlar med 

människor som den även har kontakt med på Facebook. Det är sällan den kommunicerar 

aktivt via Facebook, om det inte är något speciellt. När det gäller eleverna som den 

jobbar med så skickar den ett meddelande till dem på Facebook eller om den ska 

bestämma skjutsningar till olika tillställningar och så vidare tycker den att det är smidigt 

att ta det på Facebook. Deltagarna var överens om att om det är nödvändigt så ringer 

man, om man kommunicerar via Facebook sa en deltagare att: Det är ingen diskussion 

man är ute efter utan man vill bara ha fakta. Släng ut frågan och så går du och gör 

någonting annat under tiden. 

 

 Är det lättare eller svårare att kontakta personer numera? 

 

Grupp 40-49 år: Alla i gruppen sa att det är mycket lättare, men en av deltagarna säger: 

Det beror på vad man jämför med men ja när en annan var tonåring då var det att sitta 

och vakta telefonen där hemma om man väntade samtal. 
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Grupp 50-59 år: Flera i gruppen sa att det har blivit lättare eftersom att det finns så 

många sätt att göra det på.  Flera av deltagarna berättade även att de har en slags chatt 

inom jobbet för att lätt kunna få tag på varandra. En deltagare sa: Det finns ju otroligt 

mycket med olika informationsvägar och kontaktvägar. 

 

Grupp 60-69 år: Alla i gruppen sa att det är lättare att få tag i personer numera. En 

deltagare sa att den brukar skicka iväg ett sms om den inte har tid att prata och om man 

behöver meddela någonting snabbt så kan man ringa eller sms:a. Den säger även att: så 

att för att undvika det där liksom, extrasnacket som man vet så... kan man ju dra iväg ett 

sms. Det är ganska behändigt. En annan deltagare berättade också att det kan bli rörigt 

om man har en grupp med några vänner där alla kan skriva. Den berättade om ett 

exempel där de skulle planera en resa och att alla skrev olika datum för resan. 

Deltagaren sa: Meddelandena går förbi varandra.  En annan deltagare sa så här: Ja det 

är lättare att nå folk på det sättet men sen får man ju akta sig för att man i stället för att 

gå över till grannen och snackar, sitter och tittar på Facebook. Eller, alltså på det sättet 

att man slutar ha den här personliga kontakten. En annan deltagare berättade att den 

sällan använder sociala medier till att kontakta familjemedlemmar, utan de pratar via 

telefon.  

 

 Har du tänkt på om relationer mellan dig, dina vänner och bekanta har förändrats 

på något sätt, och i så fall hur, i och med att sociala medier blev aktuellt? 

 

Grupp 40-49 år: Det blev tyst en lång stund. En deltagare berättade att den har större 

möjligheter att göra spontana möten med människor den känner långt bort. När man 

åker någonstans... Om man är i Östersund så kan man liksom slänga iväg någonting, 

”Ska vi träffas? Jag är i Östersund i två dagar.” En annan deltagare sa: Jag tror att jag 

pratar mer med folk, det har inte gjort så att jag träffar folk mindre men det gör kanske 

att man pratar oftare och kortare. Oftare och kortare! Tror jag... Förut var det om man 

ringde någon, då hade man en massa att säga och så blev det längre telefonsamtal. 

Man pratar kortare och oftare. En annan deltagare sa att man håller kontakt med fler än 

vad man skulle ha gjort om inte Facebook fanns och gav ett exempel: Nu ska vi ha en 

klassträff från gymnasiet, typ första gången sedan vi slutade. Det skulle nog inte ha 

fungerat, vi skulle nog inte ha hittat varandra utan Facebook. 
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Grupp 50-59 år: En deltagare sa lite skämtsamt: Ja, jag tycker nog att jag är lite mer 

bekant med sådana som jag inte varit så bekant med när jag kommer ut. När man är ute 

på krogen eller ute på stan så tycker man liksom att man, om man liksom har haft lite 

kontakt på Facebook så tycker man att känner varann lite. En annan deltagare sa att den 

har vänner på Facebook som den bara hejar på om de springer på varandra ute eller bara 

vet vad de heter men att man har mer koll på personerna på Facebook. Flera av 

deltagarna höll med om att man har fått mer koll på sina vänner och nära vänner. En 

deltagare sa även att det är praktiskt med Facebook om man har vänner som har flyttat 

och som man kan höra av sig till om man vill ses, om man åker till samma stad som den 

bor i eller att den kommer till sin hemstad där den bodde förut. Det är ett plus tycker 

jag. man kan ha kontakt med gamla vänner som kanske… inte bor nära och så. 

 

Grupp 60-69 år: Det blev en lång tystnad. Sedan sa en deltagare att den har fått mer 

kontakt med vissa människor och att det har berikat dennes kontaktyta. En annan 

deltagare sa att den har mer koll på vad många av dennes vänner har för sig. En annan 

deltagare berättade att den har många nära vänner som inte ens har Facebook, men att 

det går lika bra ändå. En deltagare berättade också att den aldrig får personliga brev 

längre och tycker att det är något negativt med de sociala medierna. En annan deltagare 

sa då: Men det har ju med hastighet att göra rätt mycket också, det är ingen som tar sig 

tiden. … Och alltså, vem slår sig ner vid ett bord och skriver ett fint brev och lägger 

iväg med frimärke? En deltagare höll med om att skrivandet har blivit mycket kortare. 

En annan sa att dennes relation med vänner som redan står den nära inte har förändrats 

något, utan är densamma men att den når många fler som den kanske inte skulle 

kommunicera med över huvud taget om det inte var för sociala medier. En annan 

deltagare höll med om att det är smidigt och bra att man kan nå fler tack vare sociala 

medier men sa att det är jobbigt när det strular.  

 

 Har ni tänkt på hur det kommer att se ut om några år? Till exempel hur tror ni att 

man kommunicerar med varandra då? Kommer det att komma något nytt som 

blir populärt? 

 

Grupp 40-49 år: En av deltagarna sa så här: Det bli alltid ett bakslag tror jag, med allt 

sådant här nytt. Tillslut så bli man så less på allting. Jag tror att det kommer att 

förändras, beteendet, det kommer inte att vara så här hajpat längre. En annan deltagare 



 

30 

 

svarade då: Det kanske skiktar sig så att vissa väljer att fortsätta på samma och vissa 

kanske väljer mer att ta avstånd. Svårt att säga det är bara hypotetiskt. En annan 

deltagare tror att man kommer att tröttna på Facebook eftersom att: Det finns inga 

bilder man inte har sett och om man nu väljer att kommunicera med bilder och den där 

typen... så är det nog mer snabba bilder och för att beskriva en situation. som på 

Snapchat eller så… Sen tror jag att det kommer att bli lite mindre, lite mindre och 

mindre innehåll i informationen som man får och så mer och mer reklam förstås. 

 

Grupp 50-59 år: Alla deltagare funderade lite, sedan sa en av dem: Men någon form av 

sådana här system kommer ju att finnas, det finns ju ett behov av det. En annan 

deltagare sa då: Jag tror människan har vant sig vid så snabba kommunikationsvägar i 

allt så vi kommer aldrig kunna gå tillbaka till brev med posten till exempel och lade 

sedan till Det kommer säkert att förändras men vi kommer fortfarande vara ’addicted 

to’ de här snabba kommunikationsvägarna.  Några av deltagarna skojade till det lite och 

gissade att man tillslut kommer att kunna skicka saker till varandra i ett rör, och att det 

kommer att uppfinnas en så pass avancerad 3D-skrivare som skriver ut riktiga saker 

direkt i skrivaren. En deltagare sa att vi lever i en ständig förändring. En annan sa: Det 

är bara att se på de här, vad är det nu… sju åren som vi har varit med i Facebook. 

Liksom, hur fort det har gått och hur mycket andra medier som har kommit under tiden. 

 

Grupp 60-69 år: En deltagare sa direkt: Facebook har väl minskat? En annan deltagare 

spekulerade och tror att alla kommer att sitta och titta ner i mobiltelefonen eller att det 

kommer att uppfinnas ett implantat. En annan deltagare sa: Men jag tror att snabbheten 

och ytligheten som det blir i den här typen av kommunikation kommer att möta en 

motrörelse som går långsammare och där man möts på riktigt och där man har riktiga 

samtal. För att leva bara i den här ytliga, i det här ytliga skiktet, det går man sönder av. 

Tror jag. En deltagare frågade de andra i gruppen om de har sett skylten för norska 

dagis. En hade det, de andra hade inte det. Deltagaren berättade då att det står: Stäng av 

mobiltelefonen. Du har ett viktigt möte. Du ska träffa ditt barn. En deltagare berättade 

att den tycker att det är sorgligt att möta, till exempel ett gäng på fyra personer där alla 

tittar ner i sina mobiltelefoner. Deltagaren stör sig även på när människor pratar vitt och 

brett om privata saker och bestämmer viktiga beslut i mobiltelefonen på allmän plats, 

till exempel på ett tåg. Det där har väl förändrats så att jag tror att de yngre litar mer 

på det här samtalet i telefon… Jag är liksom fortfarande lite skeptisk. Deltagaren 
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berättade också att den läst en artikel om datademens, att datorerna påverkar hjärnan 

negativt.  

 

En annan deltagare upplever att de snabba kommunikationsvägarna har lett till att det 

lätt kan uppstå irritation om man inte får ett snabbt svar tillbaka. Det finns en 

förväntning att man ska vara tillgänglig hela tiden. En annan deltagare berättade att den 

har två telefoner, en jobbtelefon och en privattelefon. På jobbtelefonen har den med 

nödvändighet Internet för att kunna svara på mejl, vara uppdaterad på Facebook och så 

vidare. Den privata telefonen har också den kapaciteten men deltagren sa att den väljer 

att inte ansluta telefonen till Internet utan använder den enbart som telefon: Jag vill inte! 

Någon jädra måtta får det vara! En deltagare tror att det finns så mycket pengar 

inblandat i det hela så att det kommer att vara svårt att dämpa det. En annan deltagare 

hade hört från en bekant som forskar i ämnet att det inte kommer att finnas tillräckligt 

med kapacitet för att lagra saker till slut, man kommer att få stå i kö för att komma åt 

informationen som är lagrad i till exempel “molnet” (iCloud). Miljön kommer att 

drabbas i och med detta, om vi fortsätter att ladda upp och lagra saker i samma tempo. 

 

Innan sociala medier 
 

 Vad hade ni för relation till datorer innan sociala medier blev aktuellt? 

 

Grupp 40-49 år: En av deltagarna använde datorn som ett arbetsverktyg samt till att leta 

information medan en annan deltagare använde datorn i stor omfattning både privat och 

i arbetet. 

 

Grupp 50-59 år: Majoriteten av gruppen använde datorn via jobbet. De använde mejl 

eller bara allmän surfning. En av deltagarna använde även datorn till bildredigering och 

dokumenthantering. 

 

Grupp 60-69 år: En av deltagarna använde det via jobbet för till exempel 

informationshämtande medan en annan deltagare använde datorn mest för att 

skicka mejl eller spela spel. 

 

 Hur kontaktade ni andra innan sociala medier blev aktuellt? 
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Grupp 40-49 år: Majoriteten av gruppen använde telefonen för att ringa men en 

deltagare nämnde även att den skickade vykort eller brev. 

 

Grupp 50-59 år: Majoriteten av gruppen svarade att de använde telefonen för att 

kontakta personer. En av deltagarna svarade att den även använde mejl eller att den 

besökte personen som den ville kontakta. 

 

Grupp 60-69 år: De flesta i gruppen använde telefonen, skickade brev eller mejl. 

 

 Upplever ni att ni träffade era vänner och bekanta mer förut? 

 

Grupp 40-49 år: Ingen i gruppen upplever att de träffade sina vänner och bekanta mer 

förut.  

 

Grupp 50-59 år: Majoriteten sa att de inte upplever att de träffade sina vänner och 

bekanta mer förut. 

 

Grupp 60-69 år: Ingen i gruppen upplever att de träffade sina vänner och bekanta mer 

förut. En av deltagarna tycker att den träffar sina vänner och bekanta mer nu när det är 

så lätt att få kontakt. 

 

 Upplever ni att relationen med era vänner och bekanta har blivit mer ytlig i och 

med man pratar oftare men kortare eller upplever ni att den har blivit djupare? 

 

Grupp 40-49 år: Majoriteten av deltagarna tycker att de har fått fler ytliga kontakter men 

en av deltagarna upplever att vissa kontakter har blivit djupare medan en annan tycker 

att de gamla relationerna inte har förändrats något. 

 

Grupp 50-59 år: De flesta i gruppen svarade att de tycker att relationen har blivit lite 

djupare. En av deltagarna tycker att relationen är oförändrad. 

 

Grupp 60-69 år: Gruppen upplever inte att deras kontakter har blivit djupare, men en 

deltagare upplever att den har fått fler bekanta med en mer ytlig relation. 
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 Var användandet av datorer mer tvångsmässigt förr? 

 

Grupp 40-49 år: Deltagarna var överens om att det inte var mer tvångsmässigt förr, utan 

att det är mer tvångsmässigt nu i och med att det är så arbetsrelaterat. 

 

Grupp 50-59 år: En deltagare tycker att det känns mer tvångsmässigt nu eftersom att 

den inte kan låta bli att titta vad som har hänt på Facebook. En annan deltagare tycker 

att det var roligare att hålla på med datorn förut, innan man var tvungen att börja 

använda datorn på jobbet. 

 

Grupp 60-69 år: En av deltagarna tycker inte att användandet varit tvångsmässigt, 

varken förr eller nu. En annan deltagare höll med om att det aldrig varit tvångsmässigt 

för att den hela tiden tyckt att den tekniska utvecklingen på området har varit positiv.
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5. Analys 

 

I det här kapitlet kommer analysen på materialet att redovisas. Det material som valts ut 

till analysen är det som var mest relevant för undersökningen för att kunna få svar på 

frågeställningarna. 

 

Sociala medier 

Flera av deltagarna nämnde att de loggar in som på rutin, morgon, lunch och kväll. Det 

är ett tydligt tecken på hur mycket sociala medier är involverade i vår vardag och i vårt 

liv. Ett exempel är att många läser nyheterna på sin mobiltelefon när de äter frukost i 

stället för att läsa tidningen, kanske för att det känns smidigare och mer uppdaterat. 

Nyheterna i mobiltelefonen uppdateras hela tiden medan tidningen redan är tryckt. En 

tanke som väcks är varför det är så viktigt att titta på mobiltelefonen så många gånger 

under dagen. Är man rädd för att missa något? De sociala medierna man använder i 

mobiltelefonen uppdateras hela tiden och då händer det att man missar vissa saker om 

man inte tittar hela tiden, men varför skulle det vara så farligt om man missade till 

exempel att någon vän laddat upp en bild? Kan det vara så att det har blivit en så rotad 

rutin att man kanske inte tänker på varför man tar upp mobiltelefonen och börjar titta på 

alla sociala medier? Gör man det för att hänga med i vad som händer eller gör man det 

bara för att det är en vana? 

 

Alla deltagare i grupperna tycker att många i deras närhet använder sociala medier, men 

att det finns de som använder det väldigt restriktivt eller håller hårt på att inte gå med i 

till exempel Facebook. Varför väljer då vissa att inte gå med i till exempel Facebook? 

Vissa personer väljer nog att avstå bara för sakens skull, utan att ha en egentlig 

anledning till varför de inte vill gå med. Andra kanske tycker att de inte har något 

intresse eller någon användning för det, eller att de helt enkelt inte förstår sig på det. En 

del kanske är rädda för att fastna i det mönster som de ser att andra kanske har och 

känner att de inte vill att Facebook ska bli en del av deras vardag.  

 

På frågan om deltagarna någon gång har känt sig tvingade att skaffa sociala medier 

utmärkte sig gruppen i åldrarna 50-59 eftersom att det var flera i den gruppen som känt 

sig pressade att skaffa främst Facebook. Anledningarna till att de skaffade Facebook var 
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till exempel för att kunna delta i samtal och för att få information från en viss grupp 

eller på grund av påtryckningar från vänner. Hur kan det komma sig att Facebook har 

blivit en så självklart plats att lägga ut information på så att man i princip måste gå med 

i Facebook för att komma åt den informationen? Det kanske kan bero på att det är en så 

snabb kommunikationsväg och att man vet att det man skriver kommer ut snabbt till alla 

och att andra kan ge respons snabbt. Felet ligger i att man inte kan anta att alla har 

Facebook och att de måste kunna ta del av informationen på annat sätt.  

 

I gruppen 40-49 år använder alla sociala medier i jobbet till skillnad från de andra två 

grupperna där det var två i varje grupp som använder det i jobbet. Det kanske kan bero 

på att de som är 40-49 år är yngre och har kommit in mer i den nya tekniken men även 

att man etablerat den nya tekniken på de arbetsplatser där de arbetar. Många av 

deltagarna använder till exempel Facebook för att få företaget att synas, leta information 

eller för att lägga ut information till elever. I gruppen 50-59 år berättade en deltagare att 

dennes företag finns med på Facebook och en annan deltagare berättade att butiken den 

jobbar på använder Facebook för att “promota” varor. Det blir allt vanligare att företag 

använder sig av sociala medier, dels som kundtjänst men även för att göra reklam, vilket 

kanske kan bidra till att Facebook kommer att innehålla mer reklam i framtiden. 

 

Det var uppenbart att deltagarna tolkade frågan om de tycker att det är svårt eller lätt att 

hantera sociala medier väldigt olika. Några av deltagarna svarade på om de kände att de 

var tekniskt kunniga att hantera Facebook eller inte, medan de andra deltagarna började 

diskutera huruvida de kan balansera Facebook eller sociala medier i sin vardag, att de 

inte får lägga mer tid på Facebook än på de personliga kontakterna i verkligheten. Det 

var ingen av deltagarna som kände att de inte kunde hantera Facebook. Många var 

väldigt medvetna om hur och att man kan anpassa Facebook ganska mycket efter vad 

man själv använder. Som tidigare nämnt har tekniken blivit mer användarvänlig och 

Facebook är ett bra exempel på att det är ganska lätt att styra själv vad man vill se och 

inte. En av deltagarna i gruppen 40-49 år poängterade dock att den själv, men även 

andra kanske ger alldeles för mycket uppmärksamhet åt tekniken och de sociala 

medierna så att man tar bort fokuset från det mänskliga mötet. På så sätt kanske man 

känner att man inte riktigt hanterar eller kan hitta en balans i sitt användande av sociala 

medier.  
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Det privata på Internet 

Det var ingen av deltagarna som känner sig rädda eller oroliga att information ska 

komma ut eller spridas på sociala medier men alla är väldigt medvetna om vad det kan 

bli för konsekvenser om man lägger ut vissa saker. En av deltagarna i gruppen 50-59 år 

berättade att den är väldigt restriktiv med att ge ut information, vilka den blir vän med 

på Facebook och att “Det stör mig över huvud taget att information om mig sprids.”. En 

tanke som väcks är då att det kanske ligger någonting bakom att man har så pass hög 

integritet, eftersom att man är så mån om att information om en själv inte ska spridas. 

Deltagaren sa även att den tar bort alla som inte gör egna inlägg utan bara läser andras. 

Flera av deltagarna har på frågan om vad de använder sociala medier till sagt att det 

främst är för att hålla kontakten med vänner och bekanta, hålla sig uppdaterade inom 

jobbet eller för att vara med i olika grupper men samtidigt vill de inte ha personer på sin 

Facebook som inte skriver egna inlägg. Varför då? Kan det vara så att man egentligen är 

inne på Facebook för att titta vad andra har för sig och vad som händer i deras liv? Man 

kan få reda på en hel del information om personer bara via Facebook och Facebook 

kanske används lite som en plats där man får “snoka runt”.  Om man till exempel tar 

upp mobiltelefonen när man äter frukost är det nog fler som kollar vad andra har skrivit 

på Facebook än som faktiskt sätter sig och skriver med någon, om man inte har något 

viktigt att säga. Facebook kanske har blivit lite som en skvallertidning där man får reda 

på saker om personers liv och tillvaro.  

 

Det var även flera personer i gruppen 50-59 år som upplevt att de har fått meddelanden 

från personer från andra länder och som man inte vet om det är ett riktigt Facebook-

konto eller en person som låtsas vara någon annan. Eftersom att teknologin har blivit så 

pass tillgänglig så har allt fler människor möjligheten att faktiskt använda Facebook, 

vilket kan leda till att fler skapar så kallade fejk-konton för att till exempel vara någon 

annan eller luras. Det skapar en osäkerhet kring om man kan lita på att personer är dem 

som de säger sig vara. 

 

Alla deltagare i alla grupper var överens om att de är sparsamma med att ge ut allt för 

mycket information om sitt privatliv. Exempelvis kan vissa personer lägga ut bilder på 

sina barn medan andra väljer att till exempel inte visa barnets ansikte eller lägga ut 

bilder alls. En av deltagarna tycker att det är fel att lägga ut bilder så länge barnet inte 

har förstånd att välja själv om den vill synas på sociala medier. Återigen visas en väldigt 
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tydlig medvetenhet om vad som faktiskt kan hända om man delar med sig av allt för 

privata saker. Detta var något överraskande eftersom det faktiskt lika gärna skulle kunna 

vara så att några inte ens hade reflekterat över detta och varit naiva i sitt 

Facebookanvändande. Medvetenheten kanske kan bero på att de tillhör den generation 

som inte växt upp med sociala medier och att de aldrig visat sitt privatliv så offentligt 

tidigare. Varför ska de då göra det nu? Många yngre som växer upp i dagens samhälle 

kanske inte ens kan tänka sig hur en värld utan sociala medier skulle se ut. Att dela med 

sig av sig själv, sina tankar, känslor och så vidare är möjligtvis för många en självklar 

del av livet eftersom de kanske aldrig upplevt något annat. 

 

Även i frågan om begreppet vän har förändrats något i och med att sociala medier blev 

aktuellt var alla grupperna rätt överens om att en vän är en vän och att en Facebook-vän 

tillhör en annan slags kategori. De flesta väljer att kalla det kontakt, bekant eller inte ens 

det. Det kanske också kan bero på att de tillhör den generation som inte är uppväxt med 

Internet och att deras vänner har funnits i det “riktiga” livet sedan en lång tid tillbaka. 

På grund av detta kanske de inte är vana med att låta någon komma för nära inpå livet 

via Internet eftersom de är vana med att man känner och litar på den man pratar viktiga 

eller privata saker med. I dagens samhälle verkar det vara många yngre som har många 

så kallade vänner på Internet. Många som de säkert aldrig har träffat och egentligen inte 

ens vet vilka dem är. För dem är det dock kanske inte så konstigt att man öppnar upp sig 

för någon man knappt träffat, bara man får någon slags respons. 

 

På frågan om det är lättare att ta upp saker på Internet i stället för att ta upp det i 

verkligheten var det endast gruppen 60-69 år som var överens om att det inte är lättare 

att skriva saker till varandra, utan att man hellre tar upp det i verkligheten. En deltagare 

sa att den tror att det är vanligare bland ungdomar att man skriver saker till varandra i 

stället. Det kan nog vara sant då många ungdomar är vana med att enbart kommunicera 

med varandra över Internet, många pratar nog inte ens med varandra i telefonen. För 

dem kanske det till och med skulle kännas som en omöjlighet att ta upp något viktigt i 

verkligheten, eftersom att de är vana med att kunna “gömma” sig bakom skärmarna.  

De andra två grupperna tycker att det är skönt att kunna skicka iväg ett meddelande om 

de inte har tid att prata i telefon men höll med om att man tar viktiga saker ansikte mot 

ansikte. 
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Kommunikation 

De flesta i grupperna svarade att de oftast väljer att inte ringa när de ska kontakta någon 

och att de hellre skriver. Innan Internet och sociala medier blev aktuellt hade man 

kanske inte så många andra alternativ förutom att ringa eller alternativt skicka ett brev. 

Det har alltså skett någon form av förändring i sättet man väljer att kommunicera med 

sina vänner och bekanta idag jämfört med förut.  

 

Alla deltagare sa att det har blivit lättare att kontakta personer, mycket på grund av att 

det finns så många olika sätt att göra det på numera. Om man inte kan prata i telefonen 

vid ett tillfälle så kan man skicka iväg ett sms eller ett meddelande på Facebook, för att 

ändå kunna få ett svar av den man behöver prata med. Flera deltagare beskrev även hur 

de använder sig av en viss typ av chatt inom jobbet för att snabbt kunna nå varandra. En 

deltagare i gruppen 60-69 år sa dock att man får passa sig för att bara skriva till andra 

via sms eller Facebook och att man inte får glömma bort den personliga kontakten, 

vilket en annan deltagare i den gruppen också påpekade.  

 

På frågan om deltagarna har tänkt på om relationerna mellan dem, deras vänner och 

bekanta har förändrats på något sätt i och med att sociala medier blev aktuellt svarade 

båda grupperna 40-49 och 50-59 år att det är lättare att göra spontana möten med andra. 

De tycker även att det är lättare att hålla kontakt med människor de kanske inte skulle 

ha så bra kontakt med annars och att man pratar oftare med sina vänner, men kortare. I 

gruppen 60-69 år tycker en deltagare att den har fått en större kontaktyta, men de flesta 

var överens om att relationen med vännerna som redan står dem nära inte har förändrats 

något. Här är det rätt tydligt att den yngsta gruppen tycker att de har fått mer kontakt 

med vänner och bekanta medan den äldsta gruppen inte tycker att det har skett någon 

större förändring. De har samma relation till sina vänner som de alltid har haft.  

Vad detta beror på är svårt att säga, men det kanske skulle kunna vara att den yngsta 

gruppen är något mer vana med att ha kontakt med människor via Internet, till exempel 

via jobbet. De äldre kanske håller lite mer på den gamla traditionen att när man ska 

träffa någon så gör man det på riktigt över en fika eller liknande och vågar kanske inte 

lita på tekniken alla gånger när det gäller både privata och offentliga samtal. De äldre 

kanske tycker att man ska ta privata samtal privat. De kanske tycker att de yngre är lite 

mer naiva när det gäller att prata om privata saker i telefonen på offentliga platser eller 

skriva om privata saker på Internet till människor de inte känner så bra. De äldre 
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upplevdes mer medvetna om riskerna som finns om man till exempel talar om privata 

saker på väldigt öppna platser. 

 

Det ställdes även några frågor om hur deras relationer till datorer var innan sociala 

medier blev aktuellt. De flesta deltagare svarade att de använde datorn mest genom 

jobbet innan sociala medier kom och att de oftast kontaktade andra genom att ringa men 

även genom att skicka brev eller mejl.  

 

Ingen av deltagarna upplever att de träffade sina vänner och bekanta mer förut, de 

tycker dock att de har fått fler ytliga kontakter i och med sociala medier men några 

deltagare tycker även att vissa relationer har blivit djupare i och med att man har mer 

koll på folk genom sociala medier. Några av deltagarna upplever sitt datoranvändande 

som mer tvångsmässig nu i och med att de måste använda datorer inom arbetet men 

några av deltagarna tycker inte att det varken har varit eller är tvångsmässigt. Förut var 

datorn mer en informationskälla, till skillnad från nu då man allt oftare använder den till 

privat surfning vilket visar att de här åldersgrupperna faktiskt har varit med om en 

förändring. Likaså har det skett en förändring i deras sätt att kontakta och kommunicera 

med sina vänner och bekanta då de inte hade så många andra alternativ än att ringa, 

mejla eller skicka brev när de var yngre.    

 

Det var intressant att se hur de olika deltagarna tänkte om hur de tror att det kommer att 

se ut om några år. Några av deltagarna sa att vi är så vana eller beroende av de snabba 

kommunikationsvägarna att vi kommer ha svårt att gå tillbaka till något annat och att 

om det utvecklas något mer så kommer det att ha med just snabba 

kommunikationsvägar att göra, till exempel mer film och bild för att beskriva en 

situation.  Det var även några deltagare som spekulerade kring att det kommer att 

komma en motrörelse som går långsammare, där man möts på riktigt och där man har 

riktiga samtal. 

 

Det är inte ovanligt att populära communities, eller webbplatser stängs ner efter en 

period då någonting annat som kanske är mer utvecklat och spännande uppkommer. 

Frågan är hur Facebook kommer att stå sig mot kommande konkurrenter? Det kan vara 

så att Facebook ändå är så pass utvecklat och håller sig så pass uppdaterat att det 

kommer kunna följa med i utvecklingen, men självklart kommer Facebook också att 
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förändras. Nya typer av sociala medier tillkommer hela tiden och det kommer definitivt 

att komma någonting nytt som blir populärt.  

 

Fler av deltagarna påpekade hur viktigt det är att inte glömma bort de personliga 

kontakterna. Många ersätter idag den personliga kontakten med att skriva på till 

exempel Facebook i stället. Tar man sig inte tid till att faktiskt prata med andra 

människor så blir man nog allt mer skygg och kanske rädd för att ta kontakt med andra 

människor. Den yngre generationen växer upp i en värld där det är en självklarhet att 

kunna kommunicera med andra via Internet. Om det är någonting jobbigt de vill ta upp 

med någon är det nog vanligt att de flesta väljer att göra det via Internet och inte i det 

verkliga livet eftersom att de kanske aldrig har gjort det och inte vet hur man skulle 

hantera en sådan situation. Att kommunicera med andra via Internet är kanske som en 

slags trygghetszon för många då de kan gömma sig bakom skärmarna och välja själva 

när och om de vill svara på meddelandet. I dagens samhälle skulle man nog kunna klara 

sig precis lika bra utan att ens behöva gå utanför dörren eftersom att allt fler saker blir 

tillgängligt på Internet. Man kan bland annat handla mat, köpa kläder och titta på 

föreläsningar, allt för att det ska bli så bekvämt som möjligt för oss människor. Dock är 

det nog inte så bra i längden om man hela tiden väljer bort det mänskliga mötet. 

Människor är gjorda för att kommunicera med varandra ansikte mot ansikte och inte via 

en skärm. 
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6. Summering 
 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur medieanvändare i åldrarna 40-69 år 

ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook, men även 

hur de ser på sin omgivnings användande av sociala medier. Har deras sätt att 

kommunicera med vänner och bekanta förändrats i och med att sociala medier blev 

aktuellt? 

 

Enligt resultatet av undersökningen kunde man utläsa att dessa personer över 40 år är 

mycket medvetna medieanvändare och det märktes att de har tänkt kring risker och 

konsekvenser. När intervjun genomfördes märktes det att deltagarna faktiskt funderat 

över just detta ämne och var uppmärksamma på eventuella risker och konsekvenser. Det 

visade även på att de flesta av deltagarna ägnar mer än en timme om dagen ute på 

Internet jämfört med vad den tidigare forskningen påstod. Den visade på att personer 

över 50 år ägnar i genomsnitt en timme ute på Internet om dagen.
51

 Majoriteten av 

deltagarna var restriktiva när det gäller att lägga ut allt för personlig information om sig 

själva. Medvetenheten kan kanske, som tidigare sagt bero på att de inte är uppväxta med 

sociala medier och att sociala medier inte alltid varit en del av deras vardag, vilket 

kanske bidrar till att man blir mer medveten om vad man säger och vad man delar med 

sig av. 

 

Deltagarna upplever att det är lättare att kontakta personer idag eftersom det finns så 

många olika kontaktvägar att använda sig av. Dock är det ingen som upplever att deras 

relationer med sina närmsta vänner har förändrats märkbart förutom att man kanske har 

mer koll på vad vännerna gör om de är aktiva på Facebook eller andra sociala medier. 

Några deltagare upplever även att man pratar oftare med sina vänner idag, men kortare. 

Deltagarna i intervjun tycker att Facebook, men även andra sociala medier, är ett bra 

hjälpmedel till att knyta och bevara kontakter samt för att använda i arbetsmässiga 

syften. 

 

En fråga som skiljde grupperna åt var om de känt sig tvingade att skaffa sociala medier 

för att till exempel inte “hamna utanför”. Där var det enbart gruppen 50-59 år som 

                                                 
51
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faktiskt känt sig tvingade eller pressade till att skaffa sociala medier. Ingen av de 

resterande frågorna skiljde grupperna åt märkbart, utan resulterade i någorlunda lika 

resultat. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I och med att det inte är vanligt förekommande med undersökningar om just detta ämne 

kan det vara intressant att gräva ännu djupare eller undersöka en större mängd personer i 

åldersgrupperna som användes i denna uppsats, alternativt undersöka en ännu äldre 

grupp. Man skulle då även kunna undersöka om de personerna har en lika stor 

medvetenhet som deltagarna i denna undersökning hade. Några områden man skulle 

kunna undersöka vidare är till exempel varför vissa väljer att inte använda sig av 

Facebook och varför många känner ett starkt behov av att logga in på Facebook flera 

gånger om dagen för att titta vad andra har lagt ut. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor 

Sociala medier 

 Vilka sociala medier använder ni?  

 När, ungefär, började ni använda sociala medier, i synnerhet Facebook? 

 Hur många gånger om dagen (ungefär) loggar ni in på sociala medier, till 

exempel Facebook? 

 Av vilken anledning använder ni sociala medier, i synnerhet Facebook? 

 Använder många i er närhet sociala medier? 

 Har ni någon gång känt er tvingade att skaffa sociala medier för att inte “hamna 

utanför”?  

 Används sociala medier på er arbetsplats och på vilket sätt och till vad? 

 Tycker ni att det är svårt eller lätt att hantera sociala medier? 

 

Det privata på Internet 

 Är ni rädda eller oroliga att personlig information ska komma ut eller spridas på 

sociala medier och varför i så fall? 

 Litar ni på “vännerna” ni har på sociala medier eller är ni sparsamma med att ge 

ut information om ert privatliv? 

 Har begreppet “vän” förändrats på något sätt? Hur i så fall?  

 Är det lättare att skriva saker på Internet än att ta upp det i verkligheten? 

 Har du någon gång upplevt att personer lägger ut saker på sociala medier som 

inte stämmer överens med verkligheten. Till exempel att någons liv eller vardag 

ser bättre ut ön vad det kanske är? 

 Har du själv gjort det någon gång? Om du har det, varför? 

 Har du någon gång upplevt att personer använder sociala medier som en plats 

där de ventilerar sina känslor? Både positiva och negativa. 

 Varför tror ni att man gör så? 

 

Kommunikation 

 På vilket sätt kontaktar du oftast den du vill prata med? 
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 Är det lättare eller svårare att kontakta personer numera? 

 Har du tänkt på om relationer mellan dig, dina vänner och bekanta har förändrats 

på något sätt och i så fall hur? I och med att sociala medier blev aktuellt. 

 Har ni tänkt på hur det kommer att se ut om några år? Till exempel hur tror ni att 

man kommunicera med varandra då? Kommer det att komma något nytt som 

blir populärt? 

 

Innan sociala medier 

 Vad hade ni för relation till datorer innan sociala medier blev aktuellt? 

 Hur kontaktade ni andra innan sociala medier blev aktuellt? 

 Upplever ni att ni träffade era vänner och bekanta mer förut? 

 Upplever ni att relationen med era vänner och bekanta har blivit mer ytlig i och 

med man pratar oftare men kortare eller upplever ni att den har blivit djupare? 

 Var användandet av datorer mer tvångsmässigt förr? 


