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Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur svenska
pensionärer ser på sin användning av sociala medier och på vilka sätt som sociala medier
upplevs påverka både skapandet och upprätthållandet av relationer med den nära omgivningen.
Studien ämnar även undersöka hur de uppfattar eventuella konsekvenser av sitt lägre
deltagande i sociala medier, i relation till digitalt utanförskap.
•

Hur beskriver pensionärer 67 år och äldre sitt användande av sociala medier?

•

Hur upplever pensionärer att sociala medier har förändrat deras sätt att skapa och
upprätthålla relationer med sin omgivning?

•

Om deltagandet i sociala medier är lågt, hur upplever pensionärer att det kan medföra
konsekvenser för att upprätthålla relationer med sin omgivning?

•

På vilka sätt kan användandet av sociala medier bidra till att nyttja eller öka individers
sociala kapital?

Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet består av
fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 17 seniorer (67-86 år).
Huvudresultat: Majoriteten av deltagarna uppgav att de använder sociala medier på daglig
basis och att deras kommunikation med omgivningen har påverkats av sociala medier.
Vidare beskriver respondenterna att ett lågt deltagande inte nödvändigtvis hänvisas till ett
digitalt utanförskap – och att sociala medier är ett verktyg för att nyttja sitt sociala kapital.
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1.0 INLEDNING
”Vi är invandrare i den här världen” säger Eva, en av många PRO-medlemmar nästan lite
uppgivet under ett samtal i Nässjö en kylig vårdag 2019. Vi pratar inte då om invandring i
traditionell bemärkelse, utan om äldres delaktighet i dagens mångfacetterade medielandskap.
Den tekniska utvecklingen som sker i vår samtid är svår att hantera. Ett skäl är att tekniken
idag, jämfört med för 50 år sedan, är långt mer komplex och sammanvävd. Vi kan dagligen
utföra många av våra ärenden hemifrån och oavsett om det handlar om att deklarera, betala
räkningar eller föra en politisk diskussion på ett nätforum, är tillgången oftast ett knapptryck
bort. Det är ett faktum att digitalisering har gett upphov till både möjligheter och utmaningar i
vår vardag – och att vi ständigt omges av teknik. Eva, som i övrigt är väldigt insatt i de nya
sociala medieverktygen, berättar att flera äldre i hennes omgivning känner en hopplöshet när
det kommer till att hantera sociala medier. Det ges sällan utbildningar i sociala medier och de
som inte har yngre anhöriga som kan undervisa i sociala medier står inför en större risk att
hamna i ett digitalt utanförskap i dagens informationssamhälle. Vad händer med dem som inte
kan ta del av internet och dess fördelar? Bristen på såväl tillgång till som kunskap om internet
riskerar att skapa en social exkludering av äldre åldersgrupper i samhället. Det är därför viktigt
att medvetandegöra denna problematik om digitalt utanförskap och på sikt även arbeta med
förebyggande åtgärder. Vi har länge varit intresserade av digitalt utanförskap och vi hoppas att
med detta arbete belysa den alltjämt aktuella debatten om äldre och deras delaktighet i
samhället med fokus på sociala medier.

1.1 INTERNETANVÄNDNING BLAND ÄLDRE
Vi lever i en snabb föränderlig medievärld. På bara de senaste tre decennierna har den digitala
utvecklingen medfört nya och förbättrade kommunikationsmöjligheter för samhällets
medborgare. I ljuset av en ökad digitalisering har ny teknik vävts in i våra vardagsliv och
påverkar vad vi gör i våra digitala praktiker samt hur vi gör det. En teknisk utveckling som
tillsammans med en framväxande internetkultur och sociala medier, har gjort det lättare för
befolkningen att delta och göra sin röst hörd (Lindgren 2017:48). Men det är också viktigt att
grupper och individer inte hamnar i ett digitalt utanförskap när utvecklingen går fort och
innebär många förändringar (Reneland-Forsman 2018:334). På senare tid har debatten om att
alla ska ha samma förutsättning för att kunna delta på internet varit ständigt närvarande. Bland
annat har Internetstiftelsen (IIS), som årligen undersöker internetanvändningen i Sverige, i sin
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senaste rapport “Svenskarna och internet” från 2018 haft ett fokus på äldres medieanvändning
och deras digitala utanförskap i samhället. Deras undersökning från 2018 visar att cirka 500
000 svenskar aldrig använder internet och sociala medier, varav en stor majoritet tillhör de
äldre åldersgrupperna. IIS rapport visar även att 29 procent av Sveriges pensionärer använder
sig av internet och endast hälften av Sveriges pensionärer mellan 66–75 år använder sociala
medier (IIS, 2018:29). I termer av daglig användning visar undersökningen också att 61 procent
av svenska pensionärer i åldrarna 66 till 75 år använder någon form av sociala medier varje dag
och att endast 31 procent av svenska pensionärer över 76 år använder det varje dag (IIS,
2018:50). Liknande resultat har också rapporterats från Nordicom Mediebarometern som
årligen undersöker svenskarnas medievanor. I denna undersökning från 2018 framgår att den
digitala utvecklingen delar på vissa områden upp befolkningen och att det finns
generationsklyftor i medieanvändningen – och särskilt tydligt är det i användning av sociala
medier. Bland ungdomar mellan 15 och 24 år är andelen användare 95 procent och bland
pensionärer mellan 65 och 79 år är andelen användare av sociala medier 39 procent (Nordicom,
2018:84). En relevant fråga är vad som egentligen är den bakomliggande orsaken till att
pensionärer har ett så pass lågt deltagande av internet och sociala medier. Omkring 98 procent
av befolkning i Sverige har bredbandsuppkoppling hemma och 93 procent äger en dator, vilket
innebär att Sverige har ett av världens högsta procent i andel hushåll som har internettillgång
(IIS, 2018:9). Skälen till att inte engagera sig i digital teknik är därför inte helt och hållet
relaterat till internetåtkomsten. Istället måste villkoren för deltagande vara mer komplexa än
enbart den fysiska tillgången till internet.

1.2 P ROBLEMFORMULERING
Att idag fokusera på forskning som handlar om pensionärer och deras samspel med sociala
medier är befogat sett utifrån hur sociala medier har kommit att spela en allt större roll i våra
sociala liv. Med tilltagande digitalisering följer insikten att det inte enbart är en fråga om att
många av de traditionella medieritualerna börjar sakta men säkert luckras upp, utan även om
ett ökat samspel mellan människor och de nya digitala medierna. Fler av dagens
medieupplevelser sker individuellt och med en vetskap att förhållandevis få pensionärer har
hittat till de sociala plattformarna, väcks frågorna om det finns ett samband mellan pensionärers
medieanvändning och deras låga användning av sociala medier – och vad som hindrar dem från
att nyttja möjligheterna som sociala medier erbjuder. En viktig aspekt i sammanhanget är om
pensionärer hindras från att upprätthålla sina sociala liv, att hålla kontakt med nära och kära
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och att stifta bekantskap med nya människor, och på så vis nyttja eller öka sitt sociala kapital.
Det finns idag flera forskningsresultat som visar att delta i sociala medier kan leda till ett högre
socialt välbefinnande (Quinn 2018:7). Samtidigt som äldre riskerar att bli socialt exkluderade
i dagens informationssamhälle om de inte följer med i utvecklingen (Gibson et al. 2010:187).
I ljuset av en ökad digital klyfta är det inte helt irrelevant att befara att den digitala delaktigheten
kan ha implikationer på hur pensionärer uppfattar sitt sociala liv, och därför ämnar denna studie
bidra med nya synvinklar på ett forskningsområde som genom teknologins ständiga utveckling
är föränderligt.

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med föreliggande studie är att fokusgruppsdiskussioner undersöka hur svenska
pensionärer ser på sin användning av sociala medier och på vilka sätt som sociala medier
upplevs påverka både skapandet och upprätthållandet av relationer med den nära omgivningen,
och således deras sociala kapital. Studien ämnar även undersöka hur de uppfattar eventuella
konsekvenser av sitt lägre deltagande i sociala medier, i relation till digitalt utanförskap, och
på så vis utgöra ett kunskapsunderlag i forskningen kring pensionärers samspel med sociala
medier och deras möjlighet till delaktighet i sammanhanget.

Följande frågeställningar ligger till grund för denna studie:
•

Hur beskriver pensionärer 67 år och äldre sitt användande av sociala medier?

•

Hur upplever pensionärer att sociala medier har förändrat deras sätt att skapa och
upprätthålla relationer med sin omgivning?

•

Om deltagandet i sociala medier är lågt, hur upplever pensionärer att det kan medföra
konsekvenser för att upprätthålla relationer med sin omgivning?

•

På vilka sätt kan användandet av sociala medier bidra till att nyttja eller öka individers
sociala kapital?

1.4 DISPOSITION
Studien består av åtta kapitel. I det första kapitlet inkluderas inledning, bakgrund och syfte med
tillhörande frågeställningar. I det andra kapitlet, tidigare forskning, sätts studien i relation till
vad som tidigare har studerats inom området. Här behandlas tidigare empiriska studier som är
av relevans för studien, där ett stort fokus ligger på forskningsfälten digitalt och socialt
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utanförskap. I kapitel tre, teoretiska utgångspunkter, presenteras det teoretiska ramverk som
ligger till grund för studien. Härigenom behandlas olika perspektiv på bland annat digital divide
samt sociologen Pierre Bourdieus teori om socialt kapital. I efterföljande fjärde kapitlet, som
är ett metodkapitel, presenteras den metod som användes för att samla in det empiriska
materialet till studien. Här redogörs och motiveras val av metod, urval och genomförande.
Dessutom ges en översiktlig beskrivning av bearbetningsprocessen av materialet, den
kvalitativa metodens trovärdighet samt etiska överväganden. Nästa kapitel, nummer fem,
inrymmer studiens resultat som innehåller en redogörelse av det empiriska materialet. Därpå
följer sjätte kapitlet, som är ett analyskapitel. Här diskuterar vi bland annat hur pensionärer
beskriver och upplever sin användning av sociala medier i förhållande till vår teoretiska
inramning. I studien sista kapitel, slutdiskussion, presenteras och diskuteras de mest centrala
resultaten av studien. Därtill diskuteras även studiens förtjänster och begränsningar, liksom
förslag på framtida forskning.
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2.0 TIDIGARE FORSKNING
I detta kapitel följer en forskningsöversikt på området digitala klyftor genom fem studier som
handlar om äldre personer och deras samspel med digitala medier. Avsikten med kapitlet är
att genom exempel från nationella och internationella forskningsresultat ge en bild av digitalt
utanförskap som existerar bland de människor som har, och inte har, tillgång till den digitala
teknologin samt förmågan och motivationen att använda den.

2.1 DIGITALT UTANFÖRSKAP
Reneland-Forsman (2018:333) har genomfört en studie i Sverige som undersöker den tredje
åldern (65+) och deras digitala deltagande i samhället. Reneland-Forsman (2018:334)
definierar den tredje åldern som ett socialt stadium i livet som börjar med ålderspension och
slutar med att individer är beroende av andra i sin omgivning för att kunna hantera sin vardag.
Statistik visar att denna grupp, 65+, har en synnerlig låg representation vad gäller svenskarnas
internetanvändning och därför har Reneland-Forsman (2018:334) utfört en studie i syfte att
undersöka varför inte denna grupp tar del av internet och dess fördelar. I studien kontaktades
18 respondenter (65+) utanför sina hem och på ett köpcentrum. De potentiella respondenterna
blev tillfrågade om det var intresserade av att delta i en studie som behandlar äldre och deras
digitala gränssnitt i en vardag. respondenterna var alla 65+ och många samtalen skedde på
plats, men vissa av samtalen följdes upp med en längre intervju på antingen ett kafé eller
hemma hos deltagarna. Av intervjuerna framgick det att 2 av de 18 respondenterna kunde
betraktas som aktiva i termer av internet och sociala medier. Båda dessa respondenter ägde
varsin smartphone och var aktiva på sociala medier, medan av de återstående 16 personerna
ägde enbart 1 person en smartphone och ingen var aktiv på sociala medier. Reneland-Forsman
(2018:338) menar att det blev tydligt under intervjuerna att respondenterna upplevde en viss
hopplöshet när det kommer till att hantera digitala medier och att deras vardagliga möte med
digitala medier var en kamp som redan var förlorad. Flera av respondenterna hade däremot
tillräckligt med kunskap för att reflektera över internet och dess fördelar, men upplevde att
vägen till att själva bli aktiva användare av sociala medier var lång och krokig. I denna studie
nämndes ofta demografiska faktorer såsom utbildning och kunskap som avgörande faktorer till
användning av digitala medier. Många äldre hade svårigheter att lära sig digital teknik och det
fanns inga institutioner i Sverige de kan vända sig till för hjälp av hantering med digitala
medier. Det var således uppenbart att äldre personer som saknade kunskap om digital teknik
riskerade att hamna i ett digitalt utanförskap. Reneland-Forsmans (2018:340) menar
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avslutningsvis när det gäller att använda sig av digital teknik i vardagen bör frågan om
deltagandet mer fokusera på kunskap snarare än tillgång. Samtidigt som det krävs fler
multidisciplinära studier om äldre personer och digital teknik, för att på så vis belysa
problematiken och i förlängningen förhindra en social uteslutning hos den tredje åldern.
Ytterligare en studie som behandlat digitalt utanförskap är Hargittai (2002:1) som har
undersökt skillnader i människors internetfärdigheter genom en studie i ett mindre samhälle i
USA, i syfte att undersöka möjligheterna till en eventuell ytterligare nivå av ”digital divide”.
Den traditionella digitala klyftan delar dem som har, och inte har, tillgång till internet, men
resultaten av Hargittais (2002:2-3) studie visar att även förmågan att använda internet delar
människor. I undersökningen fick slumpmässigt utvalda personer i uppgift att utföra
informationssökning genom internet och de fick själva välja om de ville använda sig av PC
eller Mac, för att kunna använda den plattform de kände sig mest bekväma med. Personerna
fick sedan uppgifter att utföra på internet, för att undersöka förmågor att använda internet.
Uppgifterna testade personernas förmågor att finna lokalt relevant innehåll, att nyttja internets
utbud av multimedia, att använda internet i politiskt syfte, att finna myndighetsinformation och
att genomföra en slumpmässig uppgift – som var ny för samtliga och således kontrollerade
människornas tidigare erfarenheter. Genom en kvantitativ ansats mätte Hargittai således
respondenternas internetförmågor, vilka bedömdes på två sätt: antal respondenter som klarade
av antal uppgifter, och hur lång tid det tog för respondenterna att slutföra uppgifterna.
Resultaten visade att de yngre deltagarna navigerade genom informationssökandet med större
enkelhet än de äldre deltagarna. Hargittai delar upp resultaten i fyra generationer, där ett
samband mellan äldre generationer och färre avklarade uppgifter synliggörs. Exempelvis
klarade respondenter i åldrarna 18 och 19 år samtliga uppgifter, medan respondenter mellan
åldrarna 70 till 80 år genomsnittligen klarade 3.33 uppgifter och respondenter i 60-årsåldern
klarade mindre än fyra uppgifter i genomsnitt. Detta, menar Hargittai (2002:16), beror på att
de yngre deltagarna i studien var mer bekväma med att använda internet. Kunskap och
erfarenhet i relation till internet kan, enligt Hargittai (2002:17), vara anledningar till att yngre
människor generellt är mer bekväma internetanvändare än äldre människor. Således tydliggörs
en klyfta mellan internetanvändare, baserad på förmåga att använda internet, bortom klyftan
som beror på tillgång till internet (Hargittai 2002:17-18)

Med Hargittais slutsats om en andra nivå av digital divide undersöker van Deursen och van
Dijk (2019:355) om första nivån av digital divide fortfarande existerar och bidrar till digital
6

ojämlikhet. Baserat på en internetundersökning av en representativ del av Nederländernas
befolkning, ett land där 98 procent av befolkningen har internettillgång, undersöker van
Deursen och van Dijk (2019:355) om en digital klyfta på den första nivån fortfarande existerar
trots den stora tillgången till internet. De konstaterar att i takt med att internettillgången har
uppnått höga nivåer har också forskningen kring digital divide skiftat fokus från den första
nivån till den andra och tredje nivån. Det har inneburit att forskning tenderar att fokusera på de
fördelar som finns med internetanvändning och samtidigt bortse från tillgång till olika
materiella aspekter som en anledning till digitala ojämlikheter. Van Deursen och van Dijk
(2019:357) menar att den första nivån av digital divide bör uppmärksammas, eftersom att
bortom internettillgång förändras ständigt och hastigt utbudet av teknologiska enheter för
internetbruk. Det stora och omväxlande utbudet innebär, menar van Deursen och van Dijk
(2019:358), olika möjligheter för internetanvändare. Studien fokuserar på aspekter av materiell
tillgång, och genom en kvantitativ insats med internetundersökningen som underlag,
undersöker van Deursen och van Dijk (2019:361) vilka enheter, samt tillbehör till dessa,
respondenterna nyttjade i sitt internetanvändande. Van Deursen och van Dijk identifierar tre
aspekter av materiell tillgång: Den första är enhetsmöjligheter – vilket van Deursen och van
Dijk (2019:362) menar är respondenter som enbart använder sig av smartphones eller
surfplattor. Den andra är mångfalden av enheter och tillbehör som respondenter uppgav sig
använda, samt en tredje som är underhållskostnader – och studien undersöker om dessa tre
aspekter varierar bland delar av befolkningen. Slutligen fokuserar studien på de tre materiella
aspekterna i relation till de tre nivåerna av digital divide i termer av om samband kan
identifieras mellan dessa och internetförmåga, internetanvändarnas motiv och resultaten av
respondenternas internetanvändande. Resultaten av studien visar att dessa dimensioner är
betydande och varierar mellan delar av befolkningen. Vidare visar studien att faktorer som
ålder, kön, yrke, utbildningsnivå, hushållssammansättning, materiella och sociala resurser är
relaterade till ojämlikheter i termer av användande av olika enheter och tillbehör. Dessutom
kan tydliga skillnader i dimensionerna av materiell tillgång urskiljas, vilka van Deursen och
van Dijk (2019:369) menar är starkt kopplade till attityd gentemot internet, inkomst samt stöd
i internetanvändandet. Vidare visar resultaten att män, anställda, högutbildade och gifta drar
störst fördel av materiell tillgång, vilket dessutom ofta visar sig gälla unga människor. Däremot
visade resultaten även att unga människor är benägna att använda sig av enbart smartphones
eller surfplattor, trots att den procentuella andelen av samtliga respondenter som enbart
använder sig av dessa är relativt liten. Van Deursen och van Dijk (2019:371) menar att den
kraftigt ökande funktionaliteten i smartphones och surfplattor inte nödvändigtvis gör dessa
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enheter likvärdiga till datorer och att enbart använda smartphones och surfplattor därför
begränsar internetanvändandet. Studien visar även att en större mångfald av enheter är relaterat
till mångfald i internetanvändande och utfall av internetanvändandet. Dessutom bidrar mer
underhållningskostnader

till

högre

internetförmåga

och

internetanvändande,

samt

internetmångfald, vilket innebär att första nivån av “digital divide” bidrar till andra och tredje
nivån. Sammantaget konstaterar van Deursen och van Dijk (2019:372) att den första nivån av
“digital divide” fortfarande bör tas hänsyn till i termer av materiell tillgång, samt att ett tydligt
samband visar att aspekter av den första nivån av digital divide bidrar till de klyftor som
synliggörs i andra och tredje nivån av digital divide (van Deursen & van Dijk 2019:372).

2.2 SOCIALT UTANFÖRSKAP
Seifert, Hofer och Rössel (2019:775) menar att exklusion från det digitala samhället kan leda
till nya former av socialt utanförskap. En grupp som är särskilt utsatt för internetrelaterad
uteslutning är de äldre, eftersom de inte använder internet i lika stor utsträckning som unga. I
syfte att undersöka om en känsla av digitalt socialt utanförskap kan relateras till ett begränsat
internetanvändande, genomförde Seifert et. al. (2019:778-779) en studie som baserades på
datorassisterade telefonintervjuer, kompletterade med fysiska enkäter, av 1037 slumpmässigt
utvalda schweiziska medborgare över 65 år. Resultaten av undersökningen visade att drygt 60
procent av respondenterna använde sig av internet och att 40 procent av respondenterna inte
använde sig av internet. Vidare uppgav en tredjedel av de som använde sig av internet att de
skulle känna utanförskap om de inte längre kunde använda internet, medan 14,1 procent av de
som inte använde internet uppgav att de inte kände ett utanförskap som följd av att de inte
använde internet. Det var alltså betydligt fler internetanvändare som uppgav att de skulle känna
ett utanförskap om de inte kunde använda internet, än icke-internetanvändare som upplevde
utanförskap, vilket Seifert et. al. (2019:779) menar beror på att internetanvändarna var mer
beroende av internet och såg fördelarna med internetanvändning – som socialt deltagande – i
det vardagliga livet. Seifert, Hofer och Rossel (2019:782) understryker dock att teknisk
spridning är en pågående process och att dominansen av information som enbart kan ges
tillgång genom internet kommer intensifieras i framtiden. De menar därför att vara en ickeanvändare av internet är förenat med att inte kunna tillgå viss information och vissa tjänster,
vilket kan påverka människor vardagliga liv och således stärka känslan av digitalt utanförskap
(Seifert et. Al. 2019:784)
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Ytterligare en studie som handlar om socialt utanförskap i relation till äldres samspel med
sociala medier, är Hill, Davies och Williams (2008:245). De menar att den växande andelen av
äldre individer i samhället riskerar att hamna i socialt utanförskap och obundenhet till det
digitala samhället. Hill et. al. (2008:245) pekar på att sannolikheten till engagemang i det
digitala samhället kraftigt minskar med åldern, och att tydliga mönster för uteblivet
engagemang är synbara bland de äldre generationerna. Detta innebär att de äldre, vid uteblivet
engagemang och deltagande i internet, går miste om de fördelar som engagemang på internet
innebär och att en digital klyfta synliggörs (Hill et. al. 2008:245). I relation till digital divide
menar Hill et. al. (2008:247) att “marginalitet” är ett begrepp som beskriver de äldre människor
som kan befinna sig mellan den traditionella uppdelningen av de som har, och inte har, internet.
Ett stadium där personer är delvis inkluderade; delvis exkluderade från fördelarna med
informationssamhället. Genom en kvalitativ ansats, med data erhållen genom intervjuer med
äldre människor i Wales, presenterar Hill, Davies och Williams (2008:245-246) en modell för
internetengagemang bland äldre människor med tre centrala steg för internetengagemang:
integrering, tillgång och användning. Stegen är baserade på individers skillnader i uppfattning
av internet, kultur, interpersonella relationer och operativa färdigheter. Acceptans av
internetintegrering, tillgång och kvaliteten av internetanvändandet varierade inom
intervjugrupperna. Nivåer av internetintegreringsacceptans var höga i relation till tidigare
studier om äldres internettillgång, men förkastande av nutida och framtida integrering var
påtagligt i resultaten. Studiens resultat visar en stor variation av användares förväntningar
gällande internetengagemang, där inställningen till internet spelade stor roll bland
respondenterna och således bör marginalitet ses som en viktig dimension av
internetengagemang (Hill et. al. 2008:262).

2.3 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSLÄGET
Sammantaget visar den tidigare forskningen inom området att samhället delas av en digital
klyfta och att grupper i samhället kan bli lidande i termer av sociala faktorer, baserat på deras
möjligheter att nyttja informationstekniken. Studierna påvisar ytterligare nivåer av digital
divide, men understryker samtidigt att den traditionella definitionen – den första nivån – är
aktuell än idag. Genom undersökningar i några av de länder som ligger i framkant i
informationssamhället påvisas digitala klyftor som kan bero på såväl materiell tillgång, som
förmåga, attityd och motivation. Den tidigare forskningen visar även att äldre människor
tenderar att befinna sig på ena sidan av den digitala klyftan. Det innebär att de är en av de
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grupper i samhället som kan anses vara informationsfattiga och att konsekvensen av exklusion
kan vara upplevt utanförskap.
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3.0 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta kapitel följer en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis
presenteras teorier om digitala klyftor, ofta benämnt som digital divides, och därefter redogörs
för teorin om socialt kapital utefter Pierre Bourdieus perspektiv. I delen om den digitala klyftan
har vi valt att lyfta in flera perspektiv som behandlar fenomenet för att skapa en djupare
förståelse för den digitala klyftan och dess effekter. Avslutningsvis följer en sammanfattning av
teoridelen.

3.1 DIGITAL DIVIDE
Internets framväxt har förändrat sättet människor lever på. Digitaliseringen har inneburit helt
nya möjligheter för interaktion världen över, men utvecklingen har samtidigt medfört
komplikationer i form av exempelvis ”digital divide”. Digital divide (sv: ”digital klyfta”) är ett
begrepp som enligt Pippa Norris (2001:4) innefattar tre aspekter: en global klyfta, en social
klyfta och en demokratisk klyfta. Den globala klyftan berör skillnaderna mellan internettillgång
i olika länder och världsdelar, den sociala klyftan berör skillnaden mellan människor som är
”informationsrika” och ”informationsfattiga” och den demokratiska klyftan berör skillnaden
mellan de som använder, och inte använder, internet som en resurs i det politiska samtalet
(Norris 2001:4). Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar är den sociala aspekten
av “digital divide” särskilt intressant. Norris (2001:10) menar att tekniska möjligheter är ojämnt
fördelade även i länder som är i framkant i informationssamhället, såsom Australien, USA och
Sverige. För många är begreppet “digital divide” associerat med skillnaden mellan dem som
har, och inte har, information (Norris 2001:68). Varför digital divide är ett viktigt problem,
menar Norris är att den största farhågan är att underklassens informationsfattiga kan komma
att bli ännu mer marginaliserade i samhällen där förmågan att använda informationsteknik blir
väsentlig för ekonomisk och personlig utveckling. Utan förmågan att använda
informationsteknik kan möjligheten till en god karriär, studier, sociala nätverk och
medborgerligt engagemang hämmas (Norris 2001:68).
Norris (2001:70) menar att det råder delade meningar om anledningarna till “digital divides”
förekomst, exempelvis hur mycket vikt som bör läggas vid etnisk tillhörighet och inkomst i
relation till tillgång och användande av teknologin. Ännu mer omtvistad är debatten om
framtidens informationssamhälle, där optimister menar att teknologin kommer normaliseras
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genom spridning och slutligen reflektera samhället i stort (Norris 2001:70). Pessimister, enligt
Norris, menar däremot att utvecklingen kommer leda till större spridning, eftersom att de som
tidigt anpassar sig efter nya företeelser ofta kommer från grupper med hög socioekonomisk
status. Utbildning, kunnighet och social status ger tillgång till de ekonomiska och
kunskapsmässiga förutsättningar som krävs för att anta ny teknologi. Dessutom menar
pessimisterna, som tror på en teknologisk framtid av spridning, att integrering av ny teknologi
ofta stärker ekonomiska fördelar, likt teknologiska arbetsredskap, vilket leder till att rika blir
rikare och fattiga faller än längre ifrån (Norris 2001:71). Norris arbete publicerades visserligen
2001, men fenomenet är alltjämt relevant och kan idag studeras utifrån olika perspektiv och
discipliner.
3.1.1 TRE DIMENSIONER AV DIGITALA KLYFTOR
En annan framträdande forskare som studerar den digitala klyftan är Manuel Castells. I enlighet
med Norris delar Castells åsikten att människor som står utanför internets centrala ställning
inom det sociala livet riskerar att hamna i marginalisering, och i förlängningen missa de
fördelar som finns med internet och förbli socialt exkluderade (Castells 2002:252). Den digitala
klyftan definieras av Castells som en ojämlik tillgång till internet. I en bredare mening avser
termen digital klyfta gapet mellan de personer som har, och inte har, tillgång till digital- och
informationsteknik. Castells (2002:252) särskiljer tre olika dimensioner i termer av digitala
klyftor. Den första är den tekniska klyftan som syftar till ojämlik tillgång till digital- och
informationsteknik. I vissa länder är tekniska klyftan större än i andra länder och ett exempel
på länder med en stor teknisk klyfta är utvecklingsländer. Dessa länder har begränsad ITinfrastruktur och tekniken är avgörande i deras fall för att ens kunna delta. Den tekniska klyftan
kan, enligt Castells (2002:260), vara en orsak till sociala och kulturella skillnader i
utvecklingsländer. Han menar att om enbart vissa familjer och minoriteter kan åtnjuta ifråga
om internettjänster kan det i sin tur återspegla skillnader i samhället (Castells 2002:260).

Den andra klyftan som Castells (2002:261) menar är kunskapsklyftan som innebär en slags
”pedagogisk obalans” i samhället. Denna dimension har sitt fokus på utbildning och lärande
som en viktig faktor till framgång i såväl privatlivet som på arbetet. Ett steg i rätt riktning för
att nå ett välbefinnande i sin digitala tillvaro är att redan lära sig digitala verktyg under sin
tidiga skoltid. Castells

(2002:262) menar att kunskap är avgörande

i dagens

informationssamhälle, eftersom att nästan all information idag finns tillgänglig på internet. Den
tredje dimensionen av den digitala klyftan är den globala klyftan (Castells 2002:263). Internets
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snabba spridning över världen undgår inte någon och kontrasterna mellan de som inte har
tillgång och de som har är stor. Castells (2002:270) menar att internets spridning tenderar att
gynna de redan utvecklade länderna. Viktiga städer håller på att förvandlas till stora ITkonglomerat, medan utvecklingsländer håller på att helt och hållet kopplas bort. Det är
förödande, menar Castells (2002:271), att vara bortkopplad från ett globalt nätverkssamhälle
är likvärdigt med marginalisering i dagens informationssamhälle. Avslutningsvis menar
Castells (2002:271-272) att fysiska tillgången till internet inte nödvändigtvis är problemet till
den digitala klyftan. Det som istället påverkar människor förhållningsätt till att involvera sig i
internet är i synnerhet kunskapsklyftan. För det första är både kunskap och fysisk tillgång nära
kopplade till framsteg i kommunikation på internet och ett sätt att producera innehåll. För det
andra, precis som fysisk tillgång är en förutsättning för fullt deltagande, krävs kunskap för de
sociala nätverksplattformarna som finns idag i och med web 2.0.
3.1.2 FYRA DIGITALA TILLGÅNGAR
Van Dijk (2012:195) har bedrivit forskning om digitala klyftan sedan slutet på 1990-talet och
menar på att det är ett komplex fenomen med många konsekvenser. Under tidigare år var
diskussionen kring digitala klyftan begränsad till att enbart fokusera på den fysiska tillgången
till internet som en grundläggande anledning till problemet. De flesta trodde att den digitala
klyftan mer eller mindre skulle försvinna när så småningom alla i samhället hade en dator med
internetåtkomst. Men faktum är att frågan om digitala klyftor är mer komplicerad än enbart
villkoren för internetåtkomst i termer av fysisk tillgång. Van Dijk (2012:197) menar på att det
finns fyra olika typer av tillgångar (access). Dessa är motivation access, physical access, digital
skills access och usage access.

Motivation (motivation access) är den första och allra viktigaste eftersom idag har nästan alla
de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna använda internet. Processen för att ta sig an
ny teknik eller till att använda redan befintlig teknik handlar om motivation. Denna tillgång
påverkar beslutet att köpa en ny dator, mobiltelefon eller intressanta applikationer (van Dijk
2012:196-197). Den andra typen är fysiska tillgängligheten (physical access) som handlar om
individens sysselsättning, utbildningsnivå och kontaktnät. Dessa komponenter hänvisar till att
individens sociala resurser kan inspirera och hjälpa människor att få tillgång till internet (van
Dijk 2012:199). Den tredje typen är digitala färdigheter (digital skills access). När individen
har fått tillgång och motivation till att använda sig av den nya tekniken måste de lära sig att
hantera hårdvaran och mjukvaran (van Dijk 2012:200). För detta ändamål behövs digitala
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färdigheter, eftersom varje medium kräver olika färdigheter för att kunna använda det och dra
nytta av dess fördelar. Van Dijk (2012:201) menar att denna typ av tillgänglighet är en viktig
egenskap för att kunna vara delaktig i dagens informationssamhälle. Om individen saknar
kompetens för att kunna använda ett medium, missar de med stor sannolikhet de fördelar som
digitala medier faktiskt erbjuder. Självklart vilar dessa typer av färdigheter mer på fördelningar
av kulturella och kognitiva snarare än materiella resurser, och de viktigaste resurserna i detta
avseende är de sociala och kulturella resurserna. Om individer har en familj med en bred
kompetens i både datorer och sociala medier, är chansen stor att övriga i familjen har
kompetens inom samma område, eftersom van Dijk (2012:201) menar att människor lär sig
mer från övning i deras vardagliga praktiker än från en formell datautbildning. Den fjärde typen
är användartillgången (usage access). En användare kan vara motiverad att använda ny teknik
och har de digitala färdigheterna som krävs för att använda digitala medier, men har ändå inget
behov av att använda sig av ny teknik (van Dijk 2012:202). Van Dijk (2012:204) menar
avslutningsvis att den digitala klyftan inte enbart bör förstås utifrån en materiell synvinkel om
tillgång, utan snarare mer utifrån sociala resurser såsom kunskap, sociala och kulturella
nätverk. Alla dessa komponenter är relaterat till den möjlighet som personer har till att delta i
digitala medier och kan motivera individen till att börja använda internet. De sociala resurser
som van Dijk (2012:200) menar är en förutsättning för att delta på internet, har paralleller till
Bourdieus teori om människors sociala kapital.

3.2 SOCIALT KAPITAL
Socialt kapital är ett centralt sociologiskt begrepp för att förstå betydelsen av nätverk. En av de
mest dominerande sociologerna som belyst begreppet socialt kapital är den franske sociologen
Pierre Bourdieu, vars teorier om socialt kapital tillfört viktiga aspekter inom området. Enligt
Bourdieu (1986:22) är socialt kapital en av de ”grundläggande kapitalen” i det sociala rummet,
men till skillnad från ekonomiskt och kulturellt kapital så hänvisar det sociala kapitalet till
sociala relationer och de fördelar som finns med att tillhöra ett visst nätverk. Bourdieu
(1986:21) definierar socialt kapital som summan av de faktiska eller potentiella resurser som
är kopplade till innehav av ett varaktigt nätverk av mer eller mindre institutionaliserade
relationer av en ömsesidig bekantskap och erkännande. Socialt kapital kan därmed bestå av
institutionaliserade nätverk såsom familj, vänner, klass eller liknande, men kan även inkludera
nätverk som hålls samman av deltagare som genomför emotionella, materiella eller symboliska
utbyten med varandra. Enligt Bourdieu (1986:23) är socialt kapital ett kapital och bygger på en
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känsla av att tillhöra en grupp. Socialt kapital finns i strukturen av människors relationer och
används både som ett nätverksbaserat och kollektivt inslag i sociologisk forskning. Den
enskildes storlek av socialt kapital baseras hur på stort nätverk som individen har i möjlighet
att effektivt mobilisera, eller storlek på dess redan befintliga nätverk.
Bourdieu (1986:23) menar att nätverk och socialt kapital är en dynamisk produkt som måste
vårdas för att inte upphöra. Ett socialt kapital uppstår inte av sig självt utan är en produkt som
erhålls genom medlemskap i nätverk och som individen måste avsiktligen investera i för att
förfoga över. Ett exempel på en sådan investeringsstrategi är enligt Bourdieu (1986:23) att
personen ansluter sig till nätverk och därmed skapar en känsla av solidaritet med andra
medlemmar – om vi ska översätta det till vår studie så kan det exempelvis vara att ingå i PRO,
SPF eller online communities. Till följd av dessa investeringar kan personen utöka sitt sociala
kapital i form en relation med de övriga medlemmarna i nätverket, som kan känna tacksamhet,
respekt och vänskap gentemot individen. Dessa nätverksinvesteringar avser alla former av
ömsesidigt erkännande och omvandlas i sin tur till relationer, som personen har möjlighet att
mobilisera. Socialt kapital uppkommer därmed till följd av medvetna investeringsstrategier
som innefattar utbyte av exempelvis uppmärksamhet, ord, gåvor eller liknande (Bourdieu
1986:23). En viktig aspekt i sammanhanget är relationen mellan makt och det sociala kapitalet.
Bourdieu (1986:24) menar att de individer som har ett stort socialt kapital är mer benägna att
lyckas i sitt vardagsliv, eftersom att de kan lättare erhålla information än de som har ett mindre
socialt kapital. Socialt kapital är en del av makten som en individ kan förfoga över via kontakt
med andra i sitt nätverk. Samtidigt som de med stort socialt kapital är givna fler fördelar i
termer av social tillvaro. Bourdieu (1986:24) menar på att ett lyckosamt socialt liv är kopplat
till ett stort socialt kapital och individen kan på daglig basis få erkännande, uppmärksamhet
och omtanke. Individer som besitter ett mindre socialt kapital har inte samma förutsättningar
för hög status och inflytande (Bourdieu 2005:195). Ett större socialt kapital öppnar möjligheten
att få en mer gynnsam tillvaro, både i form av tillgång till information som ett ökat socialt
välbefinnande.

3.3 SAMMANFATTNING AV TEORIER
Studiens teoretiska ramverk består av två teoretiska perspektiv som är av särskild relevans för
att undersöka pensionärers möjligheter att verka som sociala varelser i det digitala samhället.
Den första teorin är den digitala klyftan (digital divide) som är användbar i vår studie eftersom
digitaliseringen har inneburit ett informationssamhälle med nya teknologiska möjligheter och
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förändrade förutsättningar för kommunikation. Tillgång, förmåga och motivation är nämnda
exempel på förutsättningar för deltagande i informationssamhället samt aspekter som kan
innebära uteblivet digitalt engagemang från delar i samhället. Den traditionella definitionen av
“digital divide” innefattar skillnaden mellan de som har – och inte har – tillgång till internet,
men teoretiker menar att andra aspekter bidrar till en klyfta gällande digitalt deltagande.
Bortom tillgång krävs dessutom förmågan att använda internet och teknologiska verktyg, samt
motivation att göra så. Sociala resurser anses således spela en avgörande roll för individers
deltagande i det digitala samhället och vidare den digitala klyfta som kan uppstå mellan grupper
i samhället. Bourdieus teori om socialt kapital handlar om människors sociala nätverk och
utgörs av de mänskliga kontakter en individ har genom sin omgivning. Individens sociala
kapital baseras därmed på dess tillgång och förmåga att kunna mobilisera på det sätt som
gynnar vederbörande positivt. Bourdieus teori om sociala kapital är relevant i vår studie
eftersom den digitala klyftan kan begränsa pensionärer att nyttja eller öka sitt sociala kapital.
Samtidigt ges en teoretisk förståelse för hur pensionärer upplever sin sociala tillvaro i
förhållande till dess medieanvändning och möjlighet att kommunicera med sin omgivning.
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4.0 METOD
I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens metod. Därefter följer en beskrivning av
insamlingsmetod, urval och hur insamling av data genomförts, samt en diskussion kring
reliabilitet, validitet och bearbetningsprocessen av materialet. Slutligen diskuteras etiska
aspekter.

4.1 K VALITATIV METOD
Denna studie intresserar sig för pensionärers egna upplevelser och berättelser om sin
medieanvändning, till vilket ett kvalitativt angreppssätt är att föredra. Valet av kvalitativ metod
grundas i den socialkonstruktivistiska ansatsen som innebär att vi förstår verkligheten som
socialt

konstruerad

av

människor

(Alvesson

&

Sköldberg

2017:28).

Denna

socialkonstuktiviska ansats ansåg vi utgöra en bra förståelsegrund för uppsatsarbetet då vår
ambition var att både beskriva och förstå respondenternas upplevelser av sociala medier.
Vidare gör Ahrne och Svensson (2015:12) en distinktion mellan vilka typer av frågor som kan
besvaras med hjälp av kvalitativa respektive kvantitativa metoder. De menar att stora delar av
samhällslivet inte går att närma sig med hjälp av en kvantitativ metod. Till exempel kan
människors egna upplevelser av sociala medier i många fall vara både komplex och
mångfacetterad, och det är därför svårt att beskriva social interaktion med kvantitativa data
(Ahrne & Svensson 2015:12). Istället lämpar sig en kvalitativt närmande för att finna svar i
frågor som berör människors attityder och deras vardagliga praktiker. Kvalitativa
undersökningar ger också bättre förutsättningar för förståelse av utsatta gruppers
livsomständigheter och för att över huvud taget förstå andra perspektiv och miljöer (Ahrne &
Svensson 2015:12). Med hänsyn till studiens angivna syfte är således en kvalitativ metod mer
adekvat för att besvara våra frågeställningar. Härigenom kan djupare förståelse skapas för hur
svenska pensionärer upplever sig digitala tillvaro och på vilka sätt sociala medier har förändrat
deras sätt att kommunicera med omgivningen och upprätthålla sociala relationer.

4.2 F OKUSGRUPPER
Det empiriska material som samlades in för studien skedde genom fokusgrupper. Wibeck
(2010:11) menar att fokusgrupper innebär att man samlar en mindre grupp människor som
samtalar om ett avgränsat tema. Fokusgruppsmetoden har visat sig vara mycket användbar när
det gäller att utforska hur människor tänker och få fram ett antal olika perspektiv gällande ett
särskilt ämne (Dahlin-Ivanoff 2015:81). Medieanvändning är ofta en kollektiv process och
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många delar denna upplevelse med andra. För att få förståelse för vilka förhandlingar, samsyn
och eventuella perspektiv som står mot varandra är det därför relevant att genomföra en
fokusgruppsdiskussion, där den sociala interaktionen kan studeras kring ett givet
mediefenomen. Genom denna metod kan attityder, värderingar och andra komplexa fenomen
som uppstår i social interaktion studeras, men framförallt kan metoden hjälpa till med att förstå
hur

mening

skapas

mellan

individer

(Wibeck

2010:24).

Dessutom

kan

fokusgruppsdiskussioner ge insikt i människors uppfattning om givet ämne, dess perspektiv på
ämnet samt bakomliggande anledningar till uppfattningarna (Wibeck 2010:22).
4.2.1 DYNAMIK OCH SAMMANSÄTTNING
I denna studie har vi valt att konstruera fyra fokusgrupper med 4-5 deltagare. Wibeck (2010:60)
menar att varje fokusgruppsdiskussion genererar ett stort material i termer av transkription och
att ha för många upprättade fokusgruppsdiskussioner kan därför ge ett överflöd av material.
Samtidigt menar Wibeck (2010:60) att för lite material begränsar möjligheterna att uppfatta
mönster och tendenser i den empiriska datan. Wibeck (2010:60) menar därför att det lämpliga
antalet fokusgrupper blir uppenbart under arbetets gång, då teoretisk mättnad slutligen uppstår.
Teoretisk mättnad innebär att mindre och mindre ny information om ämnet tillkommer för varje
ny fokusgruppsdiskussion och att nya fokusgrupper därför upprättas tills forskaren upplever att
hen har upptäckt vad som finns att upptäcka (Wibeck 2010:61). Det är således svårt att på
förhand avgöra hur många fokusgruppsdiskussioner som lämpar sig för en studie, men för
föreliggande studie uppgick teoretisk mättnad efter fyra upprättade fokusgruppsdiskussioner.
Gällande antalet deltagare i fokusgrupperna menar Wibeck (2010:61) att det finns olika teorier
kring hur många de bör vara, men att relativt små grupper om 4-6 deltagare är att eftersträva.
Mindre grupper ger varje medlem större utrymme att uttrycka sin åsikt och ju fler deltagare
som adderas till samtalet, desto mindre blir utrymmet för varje enskild person. Således valde
vi att upprätta fokusgrupper om 4-5 deltagare i vår studie.

4.2.2 Intervjuguide
Inför fokusgruppsdiskussionerna togs en intervjuguide (Bilaga 1) fram mot bakgrund i
Wibecks (2010:73) rekommenderade typer av frågor: öppningsfrågor, introduktionsfrågor,
övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Fokusgruppsdiskussioner kan vara mer
eller mindre strukturerade vad gäller moderatorns styrning av diskussionens innehåll och
samtal. Vi har valt att kalla våra intervjuer för semistrukturerade fokusgruppsdiskussioner.
Eftersom att fokusgrupperna diskuterade ett givet ämne med styrda frågor, var
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fokusgruppdiskussionerna av strukturerad karaktär, i större utsträckning än de var av
ostrukturerad karaktär (Wibeck 2010:56). Strukturerade fokusgrupper möjliggör att
diskussionen styrs med hänsyn till hur homogen gruppen är, och i grupper där deltagare kan
tänkas dela samma perspektiv kan struktur uppmuntra diskussion (Wibeck 2010:57) –
exempelvis i en grupp bestående av medlemmar i en pensionärsförening. I ostrukturerade
fokusgruppsdiskussioner tillåts däremot deltagare diskutera relativt självständigt och utan
mycket inblandning från forskaren (Wibeck 2010:57). Risken är då att samtalen blir
ostrukturerade och svåra att analysera, samtidigt som vissa ämnesaspekter kan utebli (Wibeck
2010:58). Det finns dock mellanlägen i termer av fokusgruppsdiskussionernas struktur där
fokusgrupper – likt i vår studie – gynnas av att deltagarna tillåts diskutera relativt fritt och
introducera nya ämnen, men att forskaren behåller kontrollen genom att styra diskussionen vid
behov (Wibeck (2010:58). Dessutom kan det finnas ämnesaspekter som behöver introduceras
i diskussionen för studiens syfte och då lämpar sig en frågeguide där breda problemområden
identifierats på förhand. Det går därför att argumentera för att fokusgruppdiskussionerna i vår
studie snarare var av en semistrukturerad karaktär. Vi styrde visserligen diskussionen utefter
en frågeguide med givna ämnen, men diskussionen tilläts vara relativt fri inom angivna
problemområden.

4.3 URVAL
Vi har valt att använda ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att kontakt etableras med
några få människor som uppfyller givna kriterier för studien, och att utifrån dessa människors
tips sedan finna studiens övriga människor (Bryman 2011:196). För att finna lämpliga deltagare
till studien kontaktades nyckelpersoner inom olika pensionärsföreningar i syfte att komma i
kontakt med individer från rätt åldersgrupp. Dessa nyckelpersoner kan även ses som
dörröppnare. Enligt Lalander (2015:105) är en dörröppnare en person som har ett socialt
nätverk och är tillräckligt accepterad av människor för att de ska lita på hans eller hennes
omdöme. En bra dörröppnare är en individ som är intresserad av att förstå vad forskaren vill
studera och är villig att ”sälja” in studiens idé till sina vänner och hjälpa forskaren. De
tillfrågade nyckelpersonerna i vår studie tog i sin tur upp frågan inom sina föreningar (SPF och
PRO) om det fanns intresse hos övriga medlemmar att delta i en studie, på basis av att de
uppfyllde studiens inklusionskriterier som är att deltagarna skall vara medlemmar i en
pensionärsförening och således även pensionerade.
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Att välja snöbollsurval har varit lämpligt för oss eftersom vi har ett begränsat kontaktnät som
passar studiens syfte. Vi är även medvetna om svårigheten som kan uppstå vid försök att få
tillträde till rätt miljöer och komma i kontakt med rätt deltagare, men genom att vi har förhållit
oss till de forskningsetiska riktlinjer som finns, fick vi ett förtroende som gav som tillträde till
de miljöer som vi var intresserade av (Lalander 2015:106; Lindstedt 2017:49). Men det finns
också risker med metoden. En nackdel med snöbollsurval är enligt Eriksson-Zetterquist &
Ahrne (2015:41) att forskaren blir begränsad till de personer som kontaktpersonen har tipsat
om, vilket i sin tur kan ge upphov till att materialet inte blir tillräckligt allsidigt. Detta har
dessvärre

inte

varit

lätt

att

undgå,

men

genom

upprättande

av

fyra

olika

fokusgruppsdiskussioner möjliggjordes ett mer variationsrikt material, där fler röster görs
hörda.

4.4 GENOMFÖRANDE
Samtliga fokusgrupper utfördes av oss båda som moderatorer. Arbetet inleddes med att
kontakta tre ordföranden inom olika pensionärsföreningar i både små och medelstora
kommuner, med förfrågan om personer inom föreningarna skulle kunna tänka sig att medverka
i gruppdiskussioner om ämnet. Samtliga föreningar lät meddela att det fanns medlemmar inom
föreningarna som ville ställa upp, och gav förslag på tid och plats för genomförande av
diskussionerna. Två av fokusgruppsdiskussionerna genomfördes i mitten av april, i en liten
kommun, och två genomfördes i början av maj, i en medelstor kommun.

Tabell 4.1: Översikt av fokusgrupperna med fingerade namn.
Fokusgrupp 1

Fokusgrupp 2

Fokusgrupp 3

Fokusgrupp 4

Eva, 82 år.
F.d. äldreomsorg.

Tom, 68 år.
F.d. sjukvård.

Birgitta, 80 år.
F.d. sekreterare.

Nils, 69 år.
F.d. logistik.

Maja, 71 år.
F.d. undersköterska.

Nevenka, 67 år.

Åsa, 75 år.
F.d. socialchef.

Åke, 78 år.
F.d. posten.

Britt, 69 år.

Rune, 77 år.

F.d. polis.

F.d. brevbärare.

Mona, 75 år.
F.d. förskollärare.

Ingrid, 80 år.
F.d. barnmorska.

Rolf, 86 år.
F.d. tågkonduktör.

Inger, 75 år.
F.d. medicinanalys.

Siv, 75 år.
F.d. lärare.

Pär, 76 år.
F.d. ekonom.

F.d. lärare.

Berit, 70 år.
F.d. personalansvar.
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Inför fokusgruppsdiskussionerna förberedde vi oss genom att arbeta fram frågor som skulle
fungera som ett underlag till intervjun i egenskap att de dels skulle skapa givande diskussioner
mellan deltagarna, men främst besvara studiens frågeställningar och uppfylla dess syfte. Till
intervjun upprättades även ett formulär om informerat samtycke som gavs ut till deltagarna
innan intervjun som de fick läsa igenom och signera. Syftet var att deltagarna skulle ges
möjlighet att kunna läsa igenom formuläret i lugn och ro. Detta för att de skulle kunna erhålla
information kring studiens syfte och vilka rättigheter de hade i sin roll som deltagare, samt ges
möjligheten att ställa eventuella frågor innan de gav ett informerat samtycke.

Under diskussionerna var en av oss moderator och den andra hade i uppgift att observera
interaktionen. Tanken var att den som observerar kunde iaktta hur deltagarna interagera med
varandra och studera subtila nyanser, kroppsspråk och andra fenomen i deras interaktion.
Samtidigt som moderatorn hade ett ansvar att fördela ordet mellan deltagarna om det skulle
behövas. I fokusgruppsdiskussionerna tenderade vissa intervjupersoner att bli mer dominanta
än andra och vid sådana tillfällen riktade moderatorn frågor mot delar av grupperna som inte
fått mycket utrymme i diskussionen, för att säkerställa att samtliga kom till tals (Wibeck
2010:58). På så vis möjliggjordes mer allsidig empiri och mer representativa resultat för
fokusgrupperna. Vid diskussionerna följde moderatorn en intervjuguide med öppna frågor som
gjorde det enkelt för deltagarna att diskutera ett givet ämne. Genom att ha en intervjuguide till
hands säkerställdes också att frågorna från moderatorn uttrycktes konsekvent på ett likvärdigt
sätt i samtliga diskussioner – samtidigt som de områden som studiens frågeställningar berör
täcktes in under diskussionen (Bryman 2011:419). Den beräknade tiden vi hade för våra
intervjuer var cirka en timme per grupp, och inspelningen skedde med hjälp av våra
mobiltelefoner. Efter samtliga diskussioner lyssnade vi igenom materialet i syfte att reflektera
vad som kunde gjorts annorlunda och vad vi bör tänka på till nästa intervju. Därefter började
vi analysera och transkribera materialet.

4.5 BEARBETNING AV MATERIAL
Första steget i analysprocessen var att transkribera diskussionerna. Vårt insamlade material var
omfattande och därför delade vi upp så att vi tog två var. Transkriberingarna gjordes så
ordagrant som möjligt för att fånga deltagarnas svar, vilket är en förutsättning för att få det
bästa underlaget för en systematisk och noggrann analys (Wibeck 2010:93). När
transkriberingen var klar påbörjades en innehållsanalys av dokumenten för att fånga upp
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centrala teman i materialet, som enligt Wibeck (2010:100) är den vanligaste analysmetoden
när det gäller att bearbeta empiri från fokusgrupper. En innehållsanalys utgår från tre
huvudsakliga processer, vilka är: att koda materialet, dela upp i enheter och slutligen söka efter
mönster (Wibeck 2010:100). För att få en lättöverskådlig bild över empirin valde vi att dela in
materialet i de olika teman som berörde teorierna i vår studie: digital divide och socialt kapital.
Det är också dessa teman som ligger till grund för analysens upplägg. Allt transkriberat material
lades in i ett Word-dokument och därefter, med hjälp av textfärgning, fördelades empirin in till
tre olika teman – baserat på vilken del av intervjun som passade in till vilken del av resultatet.
Genom att använda detta tillvägagångssätt i processen var det lättare att studera mönster i
empirin.

4.6 VALIDITET OCH RELIABILITET
Validitet innebär studiens trovärdighet – om det som skall undersökas faktiskt undersöks. I
kvalitativa undersökningar kan man sträva efter bästa möjliga validitet, men det är sällan som
det går att fastslå att ett kvalitativt mätinstrumentets validitet (Bryman 2011:350). Men för att
till högsta möjliga grad stärka studiens validitet ställdes frågor som var upprättade efter
studiens syfte och forskningsfrågor, vilket kan anses främja studiens validitet. En annan faktor
som kan påverka validiteten vid användande av fokusgruppsdiskussioner, är om samtalen
upprättas på platser där deltagarna känner sig främmande (Wibeck 2010:144). För studiens
validitet upprättade därför fokusgruppsdiskussioner i miljöer som deltagarna, genom
pensionärsföreningar, ofta vistas i eller som de själva föreslog. Dessutom kan en misstro mot
studiens konfidentialitet skada validiteten (Wibeck 2010:145). Med det i åtanke fick samtliga
deltagare signera ett formulär som garanterar anonymitet. På så vis kan förutsättningar för
validitet ges, samtidigt som de forskningsetiska principerna följs. Studiens reliabilitet avgörs
av huruvida olika forskare kan komma fram till samma resultat när dessa studerar ett material.
Bryman (2011:352) menar att reliabiliteten i kvalitativa studier kan kritiseras eftersom att
replikerbarheten som görs är mer eller mindre omöjlig. Men för att öka studiens reliabilitet
jämfördes utsagor inom och mellan de olika upprättade fokusgrupperna, vilket Wibeck
(2010:143) menar stärker studiens reliabilitet. Albrecht (1993:62) menar dessutom att
reliabiliteten ökar om samma moderator(er) genomför samtliga fokusgruppsdiskussioner. Ju
mindre strukturerad frågeguiden är, desto större krav ställs på moderatorn och desto viktigare
är det att samma moderator genomför samtliga intervjuer (Albrecht 1993:62). Med hänsyn till
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detta genomfördes samtliga fokusgruppdiskussioner med samma moderatorer i föreliggande
studie, för att öka studiens reliabilitet.

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
När forskning bedrivs finns vissa etiska ställningstaganden som forskaren bör förhålla sig till.
Dessa ställningstaganden brukar delas upp i fyra huvudkrav och kallas följande:
informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialietskravet

och

nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet 2002:6). I vår studie har alla de forskningsetiska kraven som vetenskapsrådet
ställer på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktande.

Vad gäller kraven, informationskravet och samtyckeskravet, har samtliga deltagare fått tilldelat
ett formulär om informerat samtycke som innehåller information om studiens syfte,
genomförande och information kring deras deltagande (Bilaga 2). Enligt Wibeck (2010:139)
är det viktigt att både de möjligheter och risker som finns med ett deltagande tydligt framgår i
formuläret. Bland annat i formuläret står det att hela mötet kommer att spelas in och allt
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, samt att deras svar endast kommer att
användas i vetenskapligt syfte. I enligt med Wibecks (2010:139) rekommendationer om hur ett
formulär ska upprättas har de rättigheter som deltagaren har som deltagare också framgått
tydligt. En deltagare har således själva rätt att bestämma över sin medverkan och kan när den
så önskar att avbryta sin medverkan och lämna mötet.

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter beläggs med sekretess
(Vetenskapsrådet 2002:12-14). Vi har strävat efter att i så god mån som möjligt uppfylla
konfidentialitetskravet. I formuläret framgick att allt insamlat material kommer att behandlas
konfidentiellt och all dokumentation kommer att ske på ett sådant sätt att inga identiteter röjs,
och därför har deltagaren vid tillfällen då utdrag ur intervjun citeras varit anonym och tilldelats
fingerade namn. För att inte röja intervjupersonernas lokala identitet är även orterna anonyma.

I ljuset av konfidentialitetskravet, råder även nyttjandekravet, som innebär att alla uppgifter om
deltagaren enbart används i vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2002:14). Denna punkt finns
med i formuläret och försäkrar att allt bruk av material endast används till vetenskapliga
ändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). Wibeck (2010:140) menar att just denna del gällande etik
är svår för oss forskare att garantera. Vi kan endast garantera från vår sida att känslig
information om deltagarna ej kommer att spridas. Däremot finns ingen garanti för att övriga
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deltagare i forskningsstudien inte kommer att sprida information, men genom att punkten om
nyttjandekravet finns med i formuläret hoppas vi att även deltagarna håller sig till det (Wibeck
2010:139).
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5.0 RESULTAT
I följande avsnitt presenteras svar från de fokusgruppsdiskussioner som genomförts med totalt
17 deltagare som använder, och inte använder sociala medier. Den insamlade empirin från
diskussionerna är uppdelad i två övergripande delar utifrån våra frågeställningar:
pensionärers beskrivning av sin användning av sociala medier och deras upplevelse om hur
sociala medier har påverkat deras sätt att kommunicera med omgivningen. Deltagarnas svar
presenteras under tillhörande rubrik.

5.1 BESKRIVNING AV ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER
I den inledande delen av intervjun var syftet att undersöka hur de berörda pensionärerna
beskrev sitt användande av sociala medier. Intervjun inleddes därmed med att samtliga
deltagare fick besvara frågan: Vad har ni för relation till sociala medier?

Jag tittar på Instagram, jag tittar på Facebook, men jag gör inte så ofta inlägg. Jag följer liksom
vänner /../ Jag kan säga… Alltså jag har bara en padda och telefonen då… Men jag har ingen sådan
dator som står på ett ställe. (Siv, 75, i fokusgrupp 3)

Jag har Facebook på min telefon… Men jag går väl in och tittar kanske nån gång varje dag… Jag
använder det väldigt begränsat, så jag är aldrig aktiv själv /../ Jag tittar också på både Instagram,
men gör knappt några inlägg. Däremot använder jag Messenger mycket... (Birgitta, 80, i
fokusgrupp 3)

I fokusgrupp 3 fanns likheter i hur Birgitta och Siv beskrev sitt användande av sociala medier.
De använde sig av både Instagram och Facebook utan att kommunicera brett genom dessa
kanaler, något som gick att känna igen i många av deltagarnas svar under
fokusgruppdiskussionerna. Denna typ av användning kan ses som passiv, då de observerar
istället för att kommunicera brett. Däremot använde Birgitta och Siv plattformarna för att följa
och kommunicera med vänner, familj och släkt. Allra vanligast var att deltagare använde sig
av Facebook, medan vissa använde Instagram, likt Birgitta och Siv, och sedan fanns det vissa
som uppgav att de inte använde sig av sociala medier. De deltagarna som uppgav att de inte
använde sig av sociala medier var ofta negativt inställda till sociala medier.
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Men jag har aldrig vart… Jag tycker inte det är roligt… /../ Nä… vad ska jag grotta i andras…
Nä… Alla har fått sköta sig själva… Och jag ska inte lägga mig i den… Jag är inte intresserad av
att höra vad dom äter till middag eller va dom har vart för på resa. /…/ Nä det är fullständigt
ointressant. (Rune, 77, i fokusgrupp 2)

Rune uttryckte ointresse för det innehåll som människor delar med sig av på sociala medier.
Som respons på detta instämde Nevenka, som var i samma fokusgrupp som Rune, i en negativ
inställning till sociala medier.

Jag är väl lite av samma uppfattning… Jag tänkte när det här började... ‘jag vill inte’... Jag brukar
skoja… Vi har en son, som jobbar i Kalifornien… Och dom var utanför, så jag höll min hand på
fasaden och sa ’det här är nog så nära Facebook jag kommer’, haha. (Nevenka, 67, i fokusgrupp
2).

Under fokusgruppsdiskussionerna var det inte ovanligt att deltagare uppgav en negativ syn på
sociala medier, men det var ovanligt att denna negativa syn innebar ett aktivt val att inte
använda sociala medier. Majoriteten av deltagarna använde sig av sociala medier och de som
inte gjorde det var ofta ensamma i sin fokusgrupp om att vara icke-användare. Till stora delar
rörde sig den negativa inställningen till sociala medier om upplevelser av att ointressant
information delades via plattformarna, men somliga uppgav sig också vara negativt inställda
av integritetsskäl. Att främmande människor skickade vänförfrågningar på sociala medier
menade flera deltagare var obehagligt, vilket kom till uttryck i interaktionen mellan Tom och
Inger i fokusgrupp 2.
Och massa vänförfrågningar från folk man inte vet vem det är… Tycker jag är obehagligt. (Tom,
68, i fokusgrupp 2)

Aa, jag tar bort allt sånt. (Inger, 75, fokusgrupp 2).

Samtidigt uppgavs riktad marknadsföring av tjänster och produkter – som resultat av
deltagarnas användarmönster på internet – ge samma typ av obehag. I fokusgrupp 3 uttryckte
Åsa, ett obehag för denna typ av riktad marknadsföring.
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Och så är det reklam överallt, räcker att man söker på en grej så dyker annonser upp för det
överallt.. /../ Jag skickade efter nån leksak till ett barnbarn och det kom hur mycket erbjudanden
som helst efter det. (Åsa, 75, fokusgrupp 3).

Varpå deltagare även uttryckte en oro för andras, ofta yngres, medievanor – där de menade att
sociala medier upptog all tid och uppmärksamhet. Detta också kom till uttryck i fokusgrupp 3.
För att man ser ju alla mödrar som går med barnvagnar och… överallt sitter man… Alltså man
kan inte släppa det bara, utan det… Ja. Man blir beroende tror jag. (Siv, 75, i fokusgrupp 3)

Sivs utsaga är exempel på hur oro för yngre generationerna medievanor uttrycktes under
fokusgruppsdiskussionerna. Liknande beteende, menade många deltagare, var avskräckande
och inte alls i linje med hur de själva skulle beskriva sitt egna medieanvändande.
5.1.1 MOTIV
I relation till pensionärers beskrivning av sitt användande av sociala medier undersöktes även
anledningarna till att de började använda sociala medier, för att ge insyn i vilka aspekter av
sociala medier som kan intressera svenska pensionärer. Under fokusgruppsintervjuerna ställdes
därför frågor om varför, när och hur deltagarna började använda sociala medier.
Jag tror jag gjorde det ungefär 2009, när jag pensionerade mig… Det var några gamla elever som
hade Facebook och messade mig… Då började man titta lite där /../ Det är smidigt att ha kontakt
med anhöriga… Kanske särskilt nu då om posten ska lägga ner, om dom ska dela ut två gånger i
veckan eller vad det nu är… Har man då bekanta eller vänner som bort långt bort så är det ju
mycket smidigare. (Siv, 75, i fokusgrupp 3)

Till skillnad från Siv, var sociala medier en ny praktik i Nils vardagsliv och motivet till att
använda sociala medier grundade sig i hans fotbollsintresse.

Förra året faktiskt och det kanske är en anledning till varför jag inte är så haj på det… och det var
mest för att följa andra... Mina kollegor på Volvo satt alltid med sina telefoner så jag kan inte
relatera till just det... men Facebook var jag mer eller mindre tvungen att anpassa mig till...
eftersom jag gillar sport /../ .men jag är med i olika sportgrupper där vi kan prata fotboll med
varandra. Olika tankar om matcher och så vidare... jag gillar ju AIK. (Nils, 69, i fokusgrupp 4)
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Nils och Sivs utsagor stämmer överens med vad de andra deltagarna som använder sociala
medier svarade – att vissa varit användare av sociala medier i cirka tio år, medan andra börjat
använda sociala medier mer eller mindre nyligen. Motiven bakom ett påbörjat användande av
sociala medier varierade. Sivs motiv grundande sig på en farhåga att posten skulle läggas ner
och att folk i förlängningen inte skulle kunna ha kontakt med anhöriga, medan Nils motiv
handlade om ett fotbollsintresse, där han kunde gå med i sportgrupper på Facebook och ta del
av tankar inför fotbollsmatcher. Vidare gav andra deltagare, bland annat Inger och Tom, ett
mer relationsbaserat motiv i sin beskrivning om varför de började använda sociala medier.

Jag gick egentligen in där för jag tyckte det kunde vara trevligt att följa med lite… Med
barnbarnen och sådär när dom börjar växa upp. /../ Och ha lite kontakt med dom så… När det blir
lite större avstånd och sådär. (Inger, 75, i fokusgrupp 2)

För barnens skull så… När dom är ute i världen… Så är det ett sätt för mig att hålla kontakt. Har
en grabb som jobbar med datorer, han var ute och reste i världen och vi kom överens om att vi
skulle hålla kontakten. Och då frågade jag på vilket sätt, och då rekommenderade han Facebook
– för han la ut information om sin resa där... (Tom, 68, i fokusgrupp 2)

Inger menade att sociala medier har underlättat hennes relation med barnbarnen då de bor
längre bort och att det var en stor anledning till att hon börjat använda sociala medier. Liknande
utsaga gav Tom, som också menar att han skaffat sociala medier för att kunna följa sina barn
när de befinner sig på långt avstånd. Många deltagare uppgav att de skaffat sociala medier av
samma anledning som Inger och Tom, och sociala aspekter tycks således spelat en avgörande
roll för många av deltagarna i fokusgruppsdiskussionerna då dessa beslutat att börja använda
sociala medier.

Sociala aspekter tycks dessutom spelat roll i samband med introduktionen till sociala medier.
När vi frågade deltagarna om hur det gick till när de började använda sociala medier, så menade
många att släkt eller familj assisterat dem när de börjat använda sociala medier. Flera menade
att det var deras barn eller barnbarn som hjälpte till att installera och visa hur en använder
sociala medier.
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Barnbarnen har koll... /../ Jag fick hjälp av yngre släktingar som tyckte jag skulle bli lite mer
modern. Det är inte så lätt om man inte växt upp med det, att bara lära sig på egen hand sådär...
(Berit, 70, i fokusgrupp 2)

Jag skaffade en padda och så hjälpte min dotter mig att gå med i Facebook… Och så visade hon
hur man gjorde, fast jag har ju fått fråga många gånger efter det..Men hon finns inte i närheten,
utan då måste man ringa. Men det funkar det med... (Ingrid, 80, i fokusgrupp 2)

Under de olika fokusgruppsdiskussionerna gav således deltagare utsagor gällande hur och
varför de börjat använda sociala medier, där majoriteten både börjat använda det av sociala
skäl – samt tagit hjälp av sin omgivning för att kunna använda sociala medier.

5.2 UPPLEVELSEN AV FÖRÄNDRING AV RELATIONER
Flera deltagarna var överens om att sociala medier har påverkat deras kommunikation med
omgivningen. Sociala medier var väl integrerade i deras digitala praktiker och betraktades som
ett verktyg för att föra dialog med sin omgivning.

Mm. Ja. Har det ju. Man får veta väldigt mycket om många. /../ som man inte hade en aning om
innan. Som Instagram. Det är väldigt roligt. Jag menar att alla inte tycker det men för en annan
som inte är ute så mycket är det roligt att få se vad alla ungdomar gör... (Eva, 82, i fokusgrupp 1)

Enligt Eva är Instagram en digital praktik som är högt värderad och hon upplevde att det har
förändrat hennes kommunikation med omgivningen, just i termer av att hålla kontakt med alla
ungdomar. Genom Instagram kunde hon, trots att inte ofta vara ute, ändå ta del av allt roligt
som ungdomar har publicerat. Vidare var inte sociala medier bara en plattform för deltagarnas
egna kommunikation med anhöriga. Det var också ett verktyg för att nå ut till medlemmar i
deras nätverk. Under diskussionerna berättade de att Facebook idag är ett vanligt
förekommande verktyg för få ut snabb och viktig information till alla medlemmar i deras
föreningar.

Men däremot inom pensionärsorganisationer är det många som inte öppnar sin mejl och det kan
gå väldigt länge… Ni ungdomar är inne på mejlen hela tiden. Det är nog många äldre som inte
är inne och kollar sina mejl. Därför är det svårt för en pensionärsförening att få ut något
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snabbt. /../ Om du får ut ett meddelande och gjort lite grupper på Facebook, så får gruppen reda
på det. Det är bra… (Eva, 82, i fokusgrupp 1)

Eva berättade att Facebook har blivit en plattform för kommunikation i en av
pensionärsföreningarna. Istället för det sedan länge dominerande mailutskicket i föreningarna,
har nu Facebook kommit att utgöra en av de mer primära kommunikationskanalerna för att få
ut information. Deltagarna berättade att de har skapat en Facebookgrupp med enbart
medlemmar inom föreningen. Det har inneburit att nästintill all information går ut via
Facebookgruppen och att medlemmarna mer eller mindre har blivit tvungna att skapa en
användare på Facebook, för att inte exkluderas från information. Det har också på sikt bidragit
till att fler pensionärer inom föreningen har fått bättre datorvana. Flera av deltagarna var
sålunda positivt inställda till Facebook i termer av informationstillgång, men också att om det
är rätt utnyttjat, kapabelt till att bidra till bättre datorvana.
5.2.1 FÖR- OCH NACKDELAR
Sociala medier har kommit att utgöra en central plattform för interpersonell kommunikation i
dagens digitala mediesamhälle, men att finnas på sociala medier medför både för- och
nackdelar. Under fokusgruppsdiskussioner diskuterades ämnet sociala medier och även på
frågan om vilka för- och nackdelar som finns med sociala medier.
Ja till exempel när mitt barnbarn var i Chicago... Då kunde vi se varandra... Det blir inte så långt
bort. Även om hon bodde där ett halvår kändes det inte som ett halvår... /../ Även om det är
tusentals mil bort känns det inte så långt. Det är en väldig fördel. Det är också som de gjort på
vissa äldreboenden. De har utbildningar med plattor där pensionärerna får hålla kolla på sina barn
och barnbarn med hjälp av plattan. De har sett hur mycket bättre de har mått gentemot de som
inte har använt sig av plattan. Sen att du att kan få prata med dina barnbarn i USA... (Eva, 82, i
fokusgrupp 1)

Här framträder återigen sociala medier som positivt, i den meningen att man kan ha kontakt
med anhöriga utöver de rumsliga och fysiska gränserna. Deltagarna ansåg att sociala medier är
gränsöverskridande vad gäller såväl geografiska, kulturella och tidsmässiga hinder. Genom
sina sociala medier fick en av dem möjlighet att följa sitt barnbarn i Chicago trots det
geografiska avståndet mellan parterna. På bland annat Facebook beskriver Eva att de kan ha
visuell kontakt och på så vis hålla kontakten. Många av deltagarna var eniga om att sociala
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medier har på ett eller annat sätt fungerat som ett verktyg för att kommunicera med
omgivningen och upprätthålla sina relationer, vilket även återspeglas i deras utsagor.

Jag hade en god väninna för en herrans massa år sedan, som flyttade till Stockholm… Och när
jag gick in i Facebook så hittade jag henne av en slump… Och vi hade ju inte pratat på jättelänge,
men nu pratar vi ofta. Så det är bra på så sätt, att man kan träffa folk eller hitta folk som man
känner. (Ingrid, 80, i fokusgrupp 4)

Ingrid berättade att hon hade en nära vän som valde att flytta till Stockholm för en lång tid
sedan när sociala medier inte existerade. Hon menade att deras relation försvagades i takt med
att de började bilda familj, men att hon med hjälp av Facebook lyckades finna sin kompis av
en ren slump och återuppta kontakten. Individen ifråga var således positivt inställd till sociala
medier efter sin erfarenhet.

En annan aspekt som diskuterades inom ämnet för- och nackdelar med sociala medier är
svårigheten att hantera dem och även ett potentiellt utanförskap som resultat av detta. Den
tekniska utvecklingen upplevs som svår att hantera och har kommit att göra tydliga avtryck på
vardagslivet.

Nej och många äldre är ju ensamma. Så får man en dator eller telefon själv, och då kommer man
ju ingenstans. ’Vem ska hjälpa mig?’ när det inte finns någon och det inte ens kommer någon och
hälsar på /../ Det är svårt med alla appar och hela köret... Det är en vetenskap och man skulle gå
en helutbildning i flera år. (Eva, 82, i fokusgrupp 1)

Jag tror det finns ett visst lågt intresse. Man är inte lika intresserad som er ungdomar. Sen någon
måste hjälpa igång en /../ det finns inga utbildningar i min stad. För att det är ju väldigt många
som inte tror sig klara av varken telefon eller dator… För det är svårt. Så länge den går så är det
väl bra, men när den krånglar... ja... (Britt, 69, i fokusgrupp 3)

I fokusgrupp 2 benämndes emellertid det tidigare yrkeslivet som en bidragande faktor till goda
förutsättningar för användande av sociala medier som pensionär.
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Vi som är då… Nu är ju vi jättegamla, vissa av oss i alla fall… Vi fick ju med oss i alla fall från
jobbet ändå. Och då är man inte så rädd för att testa sig fram. (Rune, 77, i fokusgrupp 2)

Aa, det är datorvana. Men många har ju inte det. Och så om man då börjar med datorvana när
man fyllt 65… Det går inte ser du. Om man får en telefon och så ’det är bara till att trycka’, säger
dom, ’det är ingen konst’… Men det är det för den gamle. (Tom, 68, i fokusgrupp 2).

Rune och Tom var överens om att det faktum att de använt datorer i sitt yrkesliv givit dem
fördelar gällande medieanvändningen, och Tom menade samtidigt att de som inte arbetat med
datorer inte har samma förutsättningar. Att ha förkunskap om de verktyg vilka sociala medier
kan användas genom anses därför vara en fördel för medieanvändning i pensionen. I termer av
just kunskap upplevde flera deltagare att sociala medier var svårt att hantera och det fanns
knappt några utbildningar som de kunde genomföra. Istället var det deras anhöriga som spelade
en viktig roll i lärandet av sociala medier. Deltagarna berättade att de lärde sig använda sociala
medier med hjälp av sina anhöriga, och de som hade exempelvis barn och barnbarn, förfogade
över en större möjlighet att lära sig och delta i sociala medier.

För min del var det min dotter som installerade och informerade och… Ringer man och frågar så
’Ah, men det måste du kunna nu’… Men hon finns inte i närheten, utan då måste man ringa. Men
det funkar det med... (Mona, 76, i fokusgrupp 3)

Utdraget illustrerar inte bara att det var hennes dotter som var en bidragande faktor till att hon
började använda sociala medier. Det visar också att den nya tekniken är svår att hantera, men
att en privat undervisning, som hon uttryckte det, lett till att hon nu idag har möjlighet att delta
i sociala medier och på så vis vända en nackdel i termer av svårighet till en fördel. Vidare fanns
en föreställning hos aktiva användare att de som inte använde sociala medier kan uppleva ett
digitalt utanförskap.

Det är som jag har sagt. Det är ett A och ett B lag i samhället. Dom kanske inte känner sig så men
vi tycker nog att de är utanför /../ Jag tänker att den som inte har mobil alls och den kan nog bli
utanför. Eller tittar på tv. Den kan bli utanför. (Maja, 71, i fokusgrupp 1)
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Samtidigt uppgav Britt, som inte var användare av sociala medier, att hon inte upplever ett
påstått utanförskap.

Jag känner mig inte utanför. De som är äldre än mig i mitt hus vet inte vad som händer i världen.
Det vet bara inom sin grupp på Facebook. (Britt, 69, i fokusgrupp 1)

Svaren från fokusgruppsdiskussionerna visar att det råder delade meningar om ett utanförskap
som resultat av icke-användande av sociala medier. De som använder sociala medier kan
uppleva att de som inte använder sociala medier bör känna sig utanför, medan de som inte
använder sociala medier kan dementera känslan av utanförskap.

5.3 SAMMANFATTNING AV RESULTATET
Resultaten av fokusgruppsdiskussionerna visar likheter mellan hur de olika deltagarna själva
beskriver sitt medieanvändande, samt hur sociala medier påverkat deras kommunikation med
omgivningen. Under fokusgruppsdiskussionerna visade det sig att Facebook var den vanligaste
plattformen bland deltagarna, men att även Instagram användes av vissa. Deltagarna beskriver
dessutom sitt användande av sociala medier som passivt, där de snarare följer släkt, familj och
vänner än producerar och sprider innehåll själva. Varpå sociala aspekter även tycks spelat roll
för varför och hur deltagarna börjat använda sociala medier.
I termer av vilja och motivation menade deltagarna att de börjat använda sociala medier för att
hålla kontakten med yngre familjemedlemmar och släktingar, samt att yngre släktingar hjälpt
till vid introduktionen till sociala medier. Vad som också framkom under samtalen var att
sociala medier har förändrat pensionärernas sätt att kommunicera med omgivningen. Just
möjligheterna till kommunikation bortom traditionella begränsningar som tid och rum tycktes
deltagarna uppleva som fördelar med sociala medier. Samtidigt uppgavs nätverkens och
teknologins komplexitet upplevas som nackdelar med dessa, men att individers yrkesliv kan ha
positiv inverkan på den dagliga medieanvändningen.
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6.0 ANALYS
I detta avsnitt kommer vi att besvara våra frågeställningar mot bakgrund av den insamlade
empirin och analysera resultatet i ljuset av tidigare forskning och valda teorier. Avsnittet är
systematiskt disponerat utifrån den digitala klyftans olika nivåer och Bourdieus teori om
socialt kapital. Analysen presenteras i enlighet med resultatdelens disposition.

6.1 P ENSIONÄRERNA OCH DIGITAL DIVIDE
Digital divide har traditionellt sett handlat om fysisk tillgång i det digitala samhället. Emellertid
visar resultaten även, likt den tidigare forskningen, på ytterligare nivåer av digital divide, vilka
berör just människors förmåga, attityd och motivation i relation till internet och
informationsteknik. I enlighet med Castells (2002:271-272) teori om digitala klyftor indikerar
svaren från fokusgruppdiskussionerna att den fysiska tillgången till internet inte nödvändigtvis
är den primära orsaken till digitala klyftor, utan att kunskap och förmåga spelar en avgörande
roll.

6.1.1 K UNSKAP OCH FÖRMÅGA
Vår studie visar att en majoritet av de tillfrågade svenska pensionärerna använder sig av sociala
medier, varav Facebook uppgavs vara det primära nätverket samtidigt som användning av
Instagram också förekom. I jämförelse med Reneland-Forsmans (2018:338) studie, där endast
en av 16 personer ägde en smartphone och två av 18 vara aktiva användare av sociala medier,
visar vår studie att nästintill alla deltagare ägde en smartphone medan deras användande av
sociala medier inte heller kan anses vara aktivt. Studien visar snarare en enhetlig beskrivning
av medieanvändningen som passiv, då deltagarna uppgav att de sällan använde nätverken i
syfte av bred kommunikation utan snarare för att följa och kommunicera med sina anhöriga.
Under fokusgruppsdiskussionerna diskuterade deltagarna även vilka för- och nackdelar som
fanns med sociala medier. Eftersom majoriteten använde sociala medier, uppgav många
deltagare att de upplevde informationsteknikens och sociala mediers komplexitet som en
nackdel. De menade att tekniken och nätverken var svåra att både lära sig och behärska, samt
att åldern upplevdes vara en anledning till detta. Dessa utsagor påminner om resultaten av
Hargittais studie (2002:17), där skillnader i människors internetfärdigheter undersöktes och där
resultaten visade korrelation mellan ålder och tidsåtgång per genomförd uppgift. Då deltagarna
i vår studie beskrev sina egna medievanor och relationer till sociala medier, visade det sig vara
relativt vanligt att deltagare använde sig av olika digitala verktyg och olika sociala nätverk,
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vilket innebär att digitala färdigheter är nödvändigt eftersom att olika medium kräver olika
färdigheter (van Dijk 2012:201). Att deltagarna sedermera upplever deras brist på kunskap och
förmåga att använda dessa medier, kan innebära att de riskerar att gå miste om de fördelar som
digitala medier erbjuder (van Dijk 2012:201). För deltagande i det digitala samhället och
kommunikation på internet är både fysisk tillgång och kunskap förutsättningar, enligt Castells
(2002:271-272). Deltagarna i studien tycktes, som bekant, inte uppleva några svårigheter i
termer av tillgång, men bristen på kunskap var centralt för upplevda begränsningar på internet.
Studiens resultat visar att deltagarna upplevde en kunskapsbrist i jämförelse med yngre
generation. Detta, menade deltagarna, berodde på att yngre generationer vuxit upp med digital
teknik som en integrerad del av både utbildningen och livet, medan pensionärerna snarare
tvingats adaptera tekniken. I denna upplevda skillnad kan linjer till Castells (2002:261)
kunskapsklyfta dras. Att yngre generationer, till skillnad från deltagarnas generation, lärt sig
digitala verktyg tidigt i livet ger bättre förutsättningar för välbefinnande i den digitala tillvaron,
vilket innebär att det finns en sorts pedagogisk obalans mellan grupper i samhället (Castells
2002:261).

Även om deltagarna vuxit upp i en tid före internet, och därmed inte använt sig av det under
utbildningen, tycks internets framväxt påverkat vissa deltagares yrkesliv och – i förlängningen
– deras medieanvändning idag. I likhet med resultaten av van Deuresen och van Dijks
(2019:369) studie tycks yrke vara relaterat till ojämlikheter i termer av användande av
informationsteknik. Detta eftersom att det i vår undersökning framkommit att deltagare som
använt sig av digitala verktyg i arbetslivet upplevde att de enklare kan använda
informationsteknik och sociala medier i vardagslivet som pensionärer. Deltagare som använt
tekniken i arbetslivet upplevde sig ha förkunskap som andra pensionärer, vilka inte använt
digitala verktyg i arbetslivet, kunde tänkas sakna. Ojämlikheter kring användande av
informationstekniken avspeglar sig således i diskussionerna, där deltagare benämnde sin
förkunskap som ”datorvana”.

I relation till att deltagarna upplevde sina kunskaper och förmågor att använda sociala medier
som begränsade, ger även intervjupersoners utsagor belägg för van Dijks (2012:201) teori om
betydelsen av familjers kunskap. Deltagare i studien menade att möjligheterna till utbildningar
var begränsade och att anhöriga givit deltagarna den kunskap de upplever sig ha. Flera av
deltagarna menade att det var familjemedlemmar och släkt som assisterat vid introduktion till,
och informering av, sociala medier. Anhöriga uppgavs även ha uppmuntrat deltagare till att
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börja använda informationsteknik och sociala medier och på så vis inspirerade individers
sociala resurser deltagarna till användning (van Dijk 2012:199). Detta gör att det går att
argumentera för att sociala och kulturella resurser spelat stor roll kring varför deltagarna
började använda sociala medier samt att bristen på utbildningar, som deltagarna uppgav sig
uppleva, spelat mindre roll för deras kunskap och förmåga än dess anhöriga (van Dijk
2012:201).

Sammantaget tyder deltagarnas utsagor, oavsett anledning, på att deras brist på kunskap och
förmåga har inverkan på deras medieanvändning. Detta indikerar en kunskapsklyfta (Castells
2002:261), vilken kan bidra till ojämlikheter i det digitala samhället. Baserat på människors
förmåga att använda internet kan en klyfta således existera mellan de som har kunskap och
förmåga att använda informationstekniken och sociala medier, och de som inte har det – vilket
kallas den andra nivån av digital divide (Hargittai 2002:17-18). Den andra nivån av digital
divide avspeglas i deltagarnas utsagor från fokusgruppsdiskussionerna, där kunskap ansågs
vara centralt för deras möjligheter att använda sociala medier.

6.1.2 INTRESSE, MOTIVATION OCH ATTITYD
Utöver brist på kunskap och förmåga att använda sociala medier, synliggjordes även motivation
och attityd – i form av intresse – som faktorer som påverkar deltagarnas medieanvändning.
Van Dijk (2012:196-197) menar att tillgång till informationsteknik idag är utbrett och
motivation till att integrera befintlig och ny teknik i den dagliga medieanvändningen därför är
avgörande. I termer av ”motivation access”, det vill säga motivationen att använda teknik (van
Dijk 2012:196-197), uppgavs familj och anhöriga vara anledningen till att deltagare började
använda sociala medier. Under fokusgruppsdiskussionerna gav dessutom deltagarna utsagor
som indikerar att motivationen hos somliga pensionärer att lära sig använda internet och
informationsteknik är låg. Detta menar Castells (2002:252) gör att pensionärer riskerar hamna
i marginaliseringen och således gå miste om de fördelar som finns med internet, och förbli
socialt exkluderade från det digitala samhället. Kunskap och förmåga att använda internet och
sociala medier har tidigare nämnts som viktiga aspekter och det tycks finnas samband mellan
detta och motivation. Enligt Reneland-Forsmans (2018:338) studie upplevde dennes
respondenter hopplöshet och att deras vardagliga möte med digitala medier var lönlöst på
förhand, således går det att argumentera för att de saknade motivationen att ta sig an teknologin,
vilket även gick ut över attityden gentemot densamma. Deltagare i vår studie som upplevde
direkt hopplöshet var få, men ett flertal uppgav sig ha lågt intresse – särskilt i jämförelse yngre
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generationer. Bristen på intresse kom till uttryck då Nevenka svarade “jag vill inte” på frågan
om varför hon inte använde sociala medier, trots att deltagaren hade både motivation att
använda digitala verktyg och tillgång till en smartphone (van Dijk 2012:202). Individers sociala
resurser kan, enligt van Dijk, inspirera och hjälpa människor till att använda
informationstekniken (van Dijk 2012:199) och bristen på inspiration kan vara en anledning till
att deltagare inte använder sociala medier.

Samtidigt som deltagare menade att intresset för att införskaffa och integrera
informationsteknik och sociala medier var lågt, uppgav ett flertal deltagare sociala aspekter av
sociala medier som anledning till att de lärt sig och börjat använda sociala medier. Många
menade att de börjat använda sociala medier för att hålla kontakt med släkt, familj och vänner,
vilket kan tolkas som att dessa haft – och har – motivation för att använda sociala medier. I
enlighet med van Dijks (2012:196-197) teori om motivation som avgörande faktor för
individers benägenhet att införskaffa och integrera informationsteknik, går det alltså att
argumentera för att deltagare som använder internet och digitala verktyg i socialt ändamål har
tillräcklig motivation för att lära sig använda tekniken. Dessutom kan det faktum att
pensionärers anhöriga hjälpt till vid introduktionen till sociala medier ha inspirerat deltagarna
till fortsatt användande (van Dijk 2012:199)

Vidare var ett antal deltagare negativt inställda till sociala medier, medan ett fåtal uppgav sig
undvika att använda sociala medier till följd av denna negativa inställning. Av de som uppgav
sig undvika att använda sociala medier, uppgav endast en deltagare att dennes negativ
inställning berodde på ett ointresse för den information som användare av sociala medier
delade. Detta kan innebära att deltagarens attityd gentemot internet och sociala medier, likt
resultaten av van Deursen och van Dijks (2019:369) studie visar, kan leda till ojämlikheter.
Sammantaget tyder deltagarnas utsagor från fokusgruppsdiskussionerna på att intresse,
motivation och attityd är avgörande faktorer för huruvida deltagarna integrerar sociala medier
i sin vardagliga medieanvändning. Dessutom indikerar utsagorna att skillnaderna mellan
deltagarnas intresse för att lära sig använda sociala medier, motivation att göra så samt attityd
gentemot dessa delar deltagarna. Resultaten visar även att det råder delade meningar om digitalt
utanförskap upplevs. Reneland-Forsman (2018:340) menar att äldre människor som saknar
kunskap om digital teknik kan riskera att hamna i ett digitalt utanförskap, vilket många av
deltagarna som använder sociala medier uppgav sig tro om de som inte använde sociala medier.
De deltagare som inte använde sociala medier menade däremot att de själva inte upplever något
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utanförskap. Detta tyder på likheter med resultaten från Seifert, Hofer och Rössels (2019:779)
studie, där en minoritet av icke-användarna upplevde ett utanförskap och betydligt fler
användare upplevde att ett utanförskap skulle kunna följa om de inte använde sociala medier.
Det går inte att utesluta att äldre människor, vars sannolikhet till engagemang i det digitala
samhället minskar med åldern, inte riskerar att hamna i ett socialt utanförskap (Hill m.fl.
2008:245). Däremot visar resultaten från vår studie att användarna av sociala medier tycks tro
att de som inte använder sociala medier känner ett utanförskap, medan något sådant utanförskap
inte upplevs av icke-användarna själva.

6.2 SOCIALA KAPITALETS BETYDELSE
Vid fokusgruppsdiskussionerna diskuterades på vilka sätt som sociala medier har påverkat
deltagarnas kommunikation med omgivningen. Flertalet av deltagarna uppgav att de
upprätthåller sina relationer med sin sociala omgivning och i synnerhet den nära omgivningen,
med hjälp av sociala medier. Enligt Bourdieu (1986:21) kan ens sociala omgivning i enkelhet
översättas till sociala kapital. Han menar att socialt kapital, som tidigare nämnt, kan i korthet
sammanfattas som de faktiska eller potentiella resurser som följer av mer eller mindre
institutionaliserade sociala förbindelser, det vill säga sociala resurser såsom familj, vänner och
nätverk. Med utgångspunkt i Bourdieus teori om socialt kapital innehar således samtliga
deltagare ett socialt kapital som de förfogar över och även kommunicerar med.
6.2.1 NYTTJA SITT SOCIALA KAPITAL
Vi lever i en global värld med nya medier som har förändrat villkoren för kommunikation.
Under samtalen berättade deltagarna att deras anhöriga befann sig på ett geografiskt avstånd
som delvis var problematiskt i termer av praktiska och tidsmässiga skäl, men tack vare bland
annat Facebook, kunde de upprätthålla sina relationer. Vi fick bland annat ta del av Evas utsaga
där hon berättade att hon hade ett barn i Chicago som hon kunde få se med hjälp av sociala
medier. Även Ingrid berättade att en gammal vän hade flyttat till Stockholm för väldigt länge
sedan, men genom Facebook hittade de varandra och har god kontakt idag. Dessa uttalanden
tyder på vikten av att vårda sitt sociala kapital. Bourdieu (1986:23) menar att personer måste
vårda sitt sociala kapital och att socialt kapital är en dynamisk produkt som erhålls av
investerad tid och måste förvaltas för att inte upphöra. Eva kunde i sin tur med hjälp av sociala
medier vårda sitt sociala kapital, trots att kapitalet befann sig på ett väldigt långt avstånd och
Ingrids sociala kapital var på väg att upphöra men genom sociala medier återupptogs kontakten.
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Denna användning av Facebook kan förstås som en handling för att vårda sitt sociala kapital
(Bourdieu 1986:23). Enligt Bourdieu (1986:23) bygger socialt kapital på en känsla av att
tillhöra en grupp, och därför går det att förstå deltagarnas svar som att de använder sociala
medier för att upprätthålla känslan av att tillhöra en grupp, som i dessa fall är Evas släkt och
Ingrids vän.

En annan aspekt som kom till känna under diskussionerna var sociala mediers egenskap som
kanal för masskommunikation. En pensionärsförening hade tagit sig an Facebook och börjat
använda plattformen som en primär kommunikationskanal för informationsutskick, istället för
det tidigare mailutskicket, då Facebook var både snabbare och enklare. Bourdieu (1986:21)
poängterar vikten av ett socialt kapital och makten som följer med det samma. Personer som
snabbt kan föra ihop sitt sociala kapital, besitter en stor makt att mobilisera sina kontakter och
det går att dra paralleller till utsagan om att pensionärsföreningars användning av Facebook
som ett effektivt verktyg för att mobilisera sitt sociala kapital (Bourdieu 1986:21). Alla
involverade medlemmar fick snabbt reda på viktig information och kunde i sin tur agera i en
viss riktning som ligger i föreningens intresse – något som inte var lika effektivt med mejl.
Utifrån Bourdieus teori kan vi förstå det som en investeringsstrategi att föreningar väljer att
använda sig av exempelvis Facebook. Bourdieu (1986:23) menar att nätverk och socialt kapital
inte är något som naturgivet uppstår av sig själv utan är en produkt som erhålls genom
medlemskap i nätverk och som individen måste avsiktligen investera i för att förfoga över. Ett
exempel på en sådan investeringsstrategi är enligt Bourdieu (1986:23) att personen ansluter sig
till ett nätverk och därmed skapar en känsla av solidaritet med andra medlemmar. Detta
tankesätt är förstås spekulativt, i den meningen att det går att argumentera för att gällande
individer redan ingår i nätverk (föreningen) – men genom att de anslöt sig till Facebook kan
medlemmar snabbare få ett ömsesidig erkännande och mobilisera, vilket kan förstås som inslag
i Bourdieus teori om socialt kapital.
6.2.2 SOCIALA KAPITALETS FÖRDELAR
När människor deltar i olika medierade aktivitet möter de ibland svårigheter. Under
fokusgruppsdiskussionerna upplevde deltagare en viss svårighet i användandet av olika sociala
plattformar. Det var särskilt tydligt i frågor som rör hur de ska orientera och navigera sig fram
på sociala medier, men med hjälp av nära och kära som genom att instruera och förklara hur
man praktiskt går tillväga för att hitta och använda olika funktioner, lyckades många tillslut
ändå lära sig hantera plattformarna. Det var således uppenbart att nära och kära spelade en
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viktig roll i undervisningen av sociala medier, vilket vi kan tolka som en uppfattning i linje
med Bourdieus (1986:24) tankesätt att de individer som är rustade med större socialt kapital är
mer benägna att lyckas i sitt vardagsliv, eftersom att de lättare kan erhålla information än de
som har ett mindre socialt kapital (Bourdieu 2005:195). På basis av deltagarnas utsagor går det
att tolka att det var lättare att delta i sociala medier om delar av ens sociala kapital visar vägen
och lär vederbörande ny teknik. Pensionärernas beskrivningar om antagande av ny teknik och
användning av sociala medier visar att deras förutsättningar för detta till stor grad vilade på att
anhöriga erbjöd sig att lära upp deltagarna inom sociala medier. Bourdieu (1986:24) menar att
individer som har stort socialt kapital inte enbart är givna fler fördelar i vardagslivet, utan också
i termer av social tillvaro. För att översätta det till föreliggande studie kan det förstås genom
att lära sig sociala medier kan de ingå i nätverk, upprätthålla relationer och stifta bekantskap
med en uppsättnings av okända individer i digitala sfären. Exempelvis beskriver Nils hur hans
fotbollsintresse samspelar med sociala medier, där han ingår i en grupp och därmed ett
sammanhang med likasinnade. Ett större socialt kapital öppnar därmed möjligheten att få en
rikare tillvaro, både i form av tillgång till information men likväl som ett rikare socialt liv. Vi
kan tolka att de deltagare som är rustade med större socialt kapital har, enligt Bourdieus
tankesätt, bättre möjligheter att ta sig an ny teknik och använda sociala medier, än de med
mindre socialt kapital. Analysen visar med andra ord att sociala medier, särskilt Facebook och
Instagram, kan ha en påverkan på interpersonella relationer och på så vis även ge avkastning i
socialt kapital. Det handlar inte bara om att avkastning i form av att nyttja och vårda relationer
med sin familj. Det visar också att genom sociala medier ökar sannolikheten att snabbare få ut
information och föra samman medlemmar, eller mobilisera, i Bourdieus benämning. Dessutom
pekar resultaten på att socialt kapital en viktig faktor i lärandet av sociala medier, där deltagare
som är rustade med stort socialt kapital har en större möjlighet att lära sig sociala medier och
således även delta på sociala medier.
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7.0 DISKUSSION
I detta kapitel diskuterar vi teorierna i relation till dåtidens, nutidens och framtidens digitala
verklighet. I denna diskussion reflekterar vi också kring studiens bidrag till forskningen om
äldres samspel med sociala medier, liksom förslag på framtida forskning och mer allmänt kring
studiens förtjänster och begränsningar.

7.1 DIGITAL DIVIDE – FÖRR, NU OCH I FRAMTIDEN
När internet först introducerades för allmänheten intresserade sig forskare för digitala klyftor i
termer av internettillgång och hur detta bidrog till ojämlikhet. Forskare som Norris (2001:68)
ställde emellertid hypoteser kring vilka effekter digital divide skulle kunna ha i framtiden,
bland annat med farhågan att de informationsfattiga skulle vara ännu mer marginaliserade än
de var förr. I ett digitalt samhälle, där förmågan att använda informationsteknik kan uppfattas
som väsentlig för ekonomisk och personlig utveckling, menade dåtidens forskare, exempelvis
Norris (2001:68), att oförmåga att nyttja informationstekniken skulle hämma medborgare i
dagens digitala samhälle. Nutidens forskares teorier om digital divide, samt resultaten av
föreliggande studie, indikerar att Norris hypotes till stora delar stämmer. Tillgång till internet
är idag utbrett och kan, i de flesta informationssamhällen, inte ses som en orsak till ojämlikhet
– däremot verkar just förmågan att använda internet och dess medförda informationsteknik
skapa digitala klyftor mellan grupper i samhället. En av de grupper i samhället som tycks lida
av oförmåga och okunskap är svenska pensionärer, och många nutida forskare – så som
exempelvis Reneland-Forsman – menar att de digitala klyftorna kan resultera i digitalt
utanförskap.

Det går inte heller längre att med en skarp linje skilja på de som befinner sig i ett digitalt
utanförskap och de som inte gör det. För de pensionärer som dagligen interagerar och umgås
med andra vänner på sociala medier, är det uppenbart att de som inte finns på sociala medier
är en del av utanförskapet. De pensionärer som inte använder sociala medier menar däremot
att de inte upplever ett påstått utanförskap. Även om deltagarna från vår studie inte kan ses som
representativa för alla svenska pensionärer; är det tydligt att tillgång till informationsteknik och
internet, och därmed sociala medier, inte delar tillfrågade pensionärer. Därmed tycks inte den
första, traditionella, nivån av digital divide bidra till ojämlikhet bland de 17 deltagarna. Bilden
som vår studie målar upp stämmer således överens med en del av de tidigare studierna som
gjorts inom området. Tidigare studier pekar på att ytterligare nivåer av digital divide existerar
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i det digitala samhälle som deltagarna upplever. Förmåga, kunskap, motivation och attityd är
aspekter som tycks spela en avgörande roll för deltagarnas medieanvändning. En intressant
aspekt av resultaten från fokusgruppsdiskussionerna är även pensionärernas upplevda
betydelse av tidigare arbete. De deltagare som använt digitala verktyg i arbetslivet upplevde att
detta givit de fördelar i adapteringen av nya digitala plattformar och sociala medier.

Resultatet i vår studie visar också att sociala medier i stor utsträckning har förändrat flera av
deltagarnas förmåga att kommunicera med sin omgivning. För deltagarna fanns sålunda en
positiv inställning till sociala medier. Deras berättelser beskriver hur de, genom olika sociala
medier, har möjlighet att kommunicera med anhöriga bortom traditionella restriktioner som tid
och rum – och på så vis nyttja och vårda relationer med sin omgivning. Oförmågan och
okunskapen att göra så, delvis påverkat av motivation och attityd, kan därför anses hämma
individers möjligheter att delta på sociala medier. Det går inte heller att utesluta att deras sociala
omgivning, eller i vår studie betecknat som socialt kapital, varit av största vikt i frågan om
digital delaktighet. När det har kommit till att såväl lära sig sociala medier som att orientera
och navigera sig fram, har en ett stort socialt kapital varit förenat med en positiv
användarupplevelse av sociala medier. Vi har till exempel sett hur de kapitalstarka individerna
är mer benägna att lära sig sociala medier, men också motivationen och attityden gentemot
sociala medier har vilat på ett stort socialt kapital. Även här tycks socialt kapital ha varit
fundamental för att vilja påverka och medverka i det moderna samhället. Vi har sett att hur
individer med begränsat socialt kapital, trots ett intresse för digital teknik, underlåtit sig att
skaffa sig ny teknik eller ladda ner applikationer – på grunder av att de inte har förmåga att ta
sig an ny teknik eller att de inte känner sig tillräckligt motiverade. Ett stort socialt kapital har
således varit en bidragande faktor för deltagande och även format användares digitala praktiker,
liksom som det kan tänkas inför framtida utsikter och aspirationer, vara lika viktig om inte fler
formella utbildningar inom digitala verktyg för pensionärer tillkommer i samhället.

Den slutsats som kan dras så här långt är att digitala klyftor inte kan reduceras till fysiska
tillgången. Visst, internetåtkomst är en grundläggande förutsättning för att kunna delta, men
handhavandet av tekniska verktyg utgör en grund för att både förstå och dra nytta av digitala
verktyg. I en tid då den genomsnittliga livslängden blir längre och en allt större del av
befolkningen blir äldre, samtidigt som den digitala utvecklingen går allt snabbare, går det inte
att utesluta allt större digitala klyftor mellan grupper i det digitala samhället. Förmågan,
kunskapen, motivationen att använda informationsteknik, samt attityden gentemot densamma,
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är av största vikt i dagens samhälle. Dessutom i en framtid med allt äldre grupper i samhället,
där ännu större delar av det vardagliga livet kan vara digitaliserat, kan det vara vitalt för
individers förmåga att socialisera. Att aktivt belysa området idag, genom bland annat fler
studier, är avgörande och kan tänkas förebygga en framtid med digitala klyftor mellan
människor.

7.2 F ÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING
I vår studie har ett stort fokus lagts på de människorna som studien berör och hur dessa
uppfattar sin sociala verklighet. Genom fokusgruppsdiskussioner bidrar vår studie med svenska
pensionärers egna beskrivningar och resonemang om deras medieanvändning, samt sociala
mediers inverkan på deras kommunikation med omgivningen. Dessutom undersökte studien
pensionärers åsikter om påstått riskerat utanförskap för de som befinner sig på ena sidan av
digitala klyftor. Även om studien, genom en kvalitativ metod, ger insyn i pensionärers
upplevelser – skulle en studie med kvalitativ ansats med större fokus på pensionärers generella
medievanor ge ytterligare kunskap. Det finns ett behov av att utveckla och öka kunskapen kring
äldres medievanor och i synnerhet deras samspel med sociala medier, anser vi. Ett förslag på
vidare forskning kan således vara att använda sig av teorier som domesticering och medie- och
informationskunnighet (MIK) för att undersöka och erhålla ytterligare kunskap om
pensionärers integrering av informationsteknik. Då vår studie undersöker sociala aspekter av
pensionärers medieanvändning, skulle en sådan ytterligare studie dessutom, med hjälp av MIK,
kunna berika forskningsområdet ytterligare ur ett demokratiskt perspektiv. I föreliggande
studie påvisas därtill avsaknaden av, samt bristen på kvalitet i, utbildningar för äldre människor
i digitala verktyg. En kvalitativ studie om utbildningar i informationsteknik, där äldre
människors önskemål om innehåll i utbildningar samt lärares utsagor undersöks, skulle således
kunna bidra i arbetet mot digital ojämlikhet.
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BILAGOR
B ILAGA 1 INTERVJUGUIDE

Öppningsfrågor – få deltagarna att bli bekanta med varandra. Vilka är deltagarna i
fokusgruppen - återge ett kort introduktion om sig själv.
1. Ni kan börja med i tur och ordning presentera er med namn, ålder, utbildning/yrke innan
pensionering och fritidsintressen.
2. Vad har ni för relation till varandra?
Introduktionsfrågor – introducera ett ämne för diskussion.
1. Har ni datorer, smartphones eller surfplattor?
2. Vilka sociala medier använder ni er av?
3. Vad är jobbigt, svårt eller dåligt med medier?
Övergångsfrågor – ämnet får större perspektiv och de andra blir medvetna hur andra betraktar
det.
1. Vilka medier tror ni att folk i allmänhet använder sig mest av?
2. Varför tror ni att människor använder sociala medier?
Nyckelfrågorna – de viktigaste frågorna för analysen är nyckelfrågorna (2-5st).
1. Varför började ni använda sociala medier?
2. Kan ni berätta när och hur ni började med sociala medier?
3. Hur använder ni sociala medier idag?
4. Hur skulle ni beskriva att sociala medier har påverkat ert sätt att kommunicera med
omgivningen?
5. Vilka för- och nackdelar finns med sociala medier?
6. Tror ni att de som inte använder sociala medier känner sig utanför?
Avslutandefrågor – ge deltagarna möjlighet att uttrycka sin slutliga position och reflektera vad
som sagt under diskussionen
1. Finns det något som ni tycker är viktigt att nämna som vi inte tagit upp tidigare?
2. Ordet är fritt.
Tack för er medverkan.
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B ILAGA 2 INTERVJUFORMULÄR.

Intervjuformulär för deltagande
i kandidatuppsats inom medieoch kommunikationsvetenskap
Hej!
Vi är två studenter som vid Högskolan i Halmstad studerar på programmet Samhällsanalys och kommunika tion med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete
inom området. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur svenska pensionärer ser på sin, liksom
andras, användning av sociala medier och på vilka sätt som sociala medier upplevs påverka både skapandet
och upprätthållandet av relationer med den nära omgivningen. Vi skulle gärna vilja intervjua dig angående
din upplevelse av sociala medier.
Den här gruppintervjun kommer att ta ca 60 minuter och ni kan när som helst avbryta om ni så önskar . Vi
kommer att göra en ljudinspelning och spela in hela intervjun, för att sedan skriva ut och använda resultatet till
vår kandidatuppsats inom medie- och kommunikation svetenskap. Allt material förblir anonymt och ingentin g
som ni säger kan återkopplas till er. All insamlad data kommer endast att användas för vår uppsats som kom mer att bli publicerad på internet via Högskolan i Halmstad. Efter att uppsatsen är färdigställd och godkänd
kommer att vi förstöra allt material.
Härmed intygar jag att delta i föreliggande studie:
Underskrift

Namnförtydligande

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående.
Med vänlig hälsning
Zacharias Danielsson
Student
Tel. 073-6599570
Email: zacdan16@student.hh.se
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Student
Tel. 070-6769441
Email: hamfro16@student.hh.se
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