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Sammanfattning 
Behovet av kommunikation har alltid varit en viktig del av människans sociala liv. Den 

tekniska utvecklingen har möjliggjort nya kommunikationsvägar och sättet att kommunicera 

har därför förändrats. Syftet med studien är att kartlägga hur yngre pensionärer upplever 

social närvaro och tillhörighet på sociala nätverkssidor. Målsättningen med studien är att 

identifiera hur tekniken upplevs möjliggöra eller begränsa graden av social närvaro för yngre 

pensionärer vid kommunikation över sociala nätverkssidor. 

 

Studien tillämpade en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att samla 

in data. Intervjuerna transkriberades enskilt för att i en helhetsanalys tolkas och bilda en 

samlad bild över det empiriska materialet. Urvalet bestod av yngre pensionärer mellan 66–75 

år som använder sociala nätverkssidor. Totalt deltog åtta respondenter. 

 

Den insamlade empirin visar att samtliga respondenter är aktiva användare av Facebook men 

orsakerna till användningen samt vilken typ av aktiviteter som utförs skiljer sig mellan 

deltagarna. Samtliga respondenter uppger att de använder sociala nätverkssidor för att följa 

och ta del av familjens- och vännernas liv samt som informationskälla. Respondenternas 

upplevelse är att sociala nätverkssidor utgör ett komplement till annan kommunikation där 

den sociala närvaron är lägre på sociala nätverkssidor jämfört med fysiska möten eller 

telefonsamtal. Empirin visar också att sociala nätverkssidor för yngre pensionärer ger en lägre 

grad av social närvaro och tillhörighetskänsla än annan kommunikation i textform som SMS 

eller e-post. Den generella bild som respondenterna uppvisar är att sociala nätverkssidor 

möjliggör för snabb och flexibel kommunikation men där den lägre graden av social närvaro 

utgör en begränsning som gör att sociala nätverkssidor inte kan likställas vid fysiska möten. 

 

Slutsatsen är att sociala nätverkssidor upplevs ha en lägre grad av social närvaro än annan 

kommunikation vilket empirin uppvisar med stöd av den teoretiska referensramen. Tekniken 

som komplement till annan kommunikation erbjuder en upplevelse av tillhörighet och 

gemenskap och skapar möjligheter för yngre pensionärer att vara sociala. Tekniken som 

ersättning för alternativ kommunikation skapar istället en begränsning i vad sociala 

nätverkssidor kan erbjuda för upplevelsen av social närvaro. 

 

Nyckelord: Sociala nätverkssidor, social närvaro, tillhörighet och gemenskap.  



  

Abstract 
The need for communication has always been an important part of the social life for all 

human beings. The technological development has allowed for new ways of communication 

and the way in which humans communicate has therefore changed. The aim of this study is to 

identify how younger retirees experience social presence and a sense of belonging when using 

social networking sites. The objectives of this study is to identify how technology is perceived 

to enable or limit the degree of social presence for younger retirees in communication 

throughout social networking sites. 

 

The study applied a qualitative method in which semi-structured interviews were used to 

collect data. The interviews were transcribed individually to then be interpreted in a 

comprehensive analysis to form an overall picture of the empirical material. The selection of 

individuals consisted of younger retirees between 66–75 years who is using social networking 

sites. A total of eight interviewees participated. 

 

The collected data shows that all respondents are active Facebook users, but that the reasons 

for using social networking sites as well as the type of activities performed differ between the 

participants. All respondents state that they use social networking sites to follow and share the 

lives of their families and friends as well as a source of information. The collected data shows 

that social networking sites are used as complement to other ways of communication, where 

social presence is lower for social networking sites than physical meetings or phone calls. The 

empirical material also shows that social networking sites for younger retirees give a lower 

level of social presence and sense of belonging than other forms of textual communications 

such as SMS or email. The respondents state that social networking sites allow for fast and 

flexible communication, but that the lower lever of social presence constitutes a limitation in 

which social networking sites cannot be compared to physical meetings. 

 

The conclusion is that social networking sites are perceived to have a lower degree of social 

presence than other forms of communication, which the empirical material states and the 

theoretical framework confirms. Technology as a complement to other forms of 

communication offers a sense of belonging and creates opportunities for younger retirees to 

be social. Social networking sites as the only form of communication however, cannot 

provide enough social presence to meet the social needs for the younger retirees. 

 

Keywords: Social networking sites, social presence, belonging and fellowship  
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en bakgrund till området, följt av syftet för studien, vilka avgränsningar 

och forskningsfrågor vi har samt avslutningsvis en sambandstriangel. 

 

1.1. Bakgrund 
Kommunikation har varit en viktig del för människan i alla tider där tillhörighet och 

gemenskap utgjort fundamentala delar för en människas välmående. Maslows behovstrappa 

visar på trygghet, gemenskap, tillhörighet och självkänsla som centrala delar för människan, 

där socialt nätverkande genomsyrar flera nivåer av Maslows behovshierarki (IJsselsteijn, van 

Baren & van Lanen, 2003). Vi lever i en tid då förutsättningarna för att kommunicera 

förändras allteftersom ny teknik kommer. Carlsson (2012) menar att kommunikation idag kan 

anses ha effektiviserats med hjälp av sociala nätverkssidor. Sociala nätverkssidor är den del 

av sociala medier som avser tvåvägs kommunikativa nätverk (Boyd & Ellison, 2007).  

 

Den svenska befolkningen blir idag äldre samtidigt som fler flyttar till Sverige (Karlsson, 

2015). Majoriteten av befolkningen lever idag i storstäder eller studentorter vilket innebär att 

fler flyttar till större städer där utbildning och jobb finns (SVT, 2014). Behovet av social 

tillhörighet och gemenskap har inte förändrats genom ändrade kommunikationsmönster där 

det fortfarande gäller att “vi vill känna att vi hör till!” (Hägerfors, 1995, s. 72). Även om 

behovet av kommunikation är detsamma ställer mobiliteten nya krav på kommunikationen. 

Den digitala kommunikationen möjliggör ett snabbt och flexibelt informationsutbyte som utan 

den digitala tekniken inte varit möjlig men som idag är nödvändig som svar på mobiliteten 

(Carlsson, 2012). Genom att använda sociala nätverkssidor ges möjlighet att kommunicera 

med andra oavsett vart vi befinner oss, men utbytet på sociala nätverkssidor framkallar också 

frågan hur människorna uppfattar den sociala närvaron i kommunikationen med andra jämfört 

med kommunikation mellan två människor i samma rum eller via telefonsamtal (IJsselsteijn et 

al. 2003). Möjliggör eller begränsar tekniken känslan av social närvaro och tillhörighet vid 

kommunikation med andra? 

 

Den grupp som i minst utsträckning nyttjar digital kommunikation är äldre. Äldre är samtidigt 

den grupp som i störst utsträckning riskerar social isolering och ensamhet vilket Vinnova 

(2013) presenterar i en studie om behovet och önskan om digitala mötesplatser för äldre för 

att minska den sociala isoleringen. En studie som undersökt kommunikation på sociala 

nätverkssidor är Jung och Sundars arbete från 2016, där syftet var att studera äldre på 

Facebook med motivet att det finns ett tydligt gap inom litteraturen för hur sociala 

nätverkssidor uppfyller äldre sociala behov. Görndt (2016) presenterade samtidigt en studie 

för hur Facebook uppfattas och används av människor över 65 år. Båda dessa studier utfördes 

genom en kvantitativ undersökning med ett urval på samtliga äldre över 65 år. Det tidigare 

studier inte täckt är uppfattningen om teknikens roll för kommunikation. Ytterligare en 

dimension till hur och varför människan kommunicerar på sociala nätverkssidor är förståelsen 
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för hur den digitala kommunikationen upplevs för användarna utifrån graden av social 

närvaro. Begreppet social närvaro innebär på vilka sätt individer uppfattar varandra som 

“riktiga” vid kommunikation över olika medier där graden av social närvaro kan skilja sig 

mellan dessa medier (Lowenthal, 2012). Den sociala närvaron bedöms utifrån hur individer 

upplever en högre eller lägre grad av social närvaro för olika medier. Yngre pensionärer har 

tagit del av den tekniska revolutionen och införandet av sociala nätverkssidor i människans 

sätt att kommunicera men också vuxit upp med traditionella kommunikationssätt. Detta gör 

gruppen unik jämfört med exempelvis yngre generationer som vuxit upp med digital teknik. 

Carlsson (2012) presenterar även att användandet av sociala nätverkssidor ökar bland äldre 

för varje år, vilket tillsammans med avsaknad av förståelse för upplevelsen av social närhet 

och gemenskap på sociala nätverkssidor motiverar denna studie. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att studera hur yngre pensionärer upplever social närvaro och social 

tillhörighet på sociala nätverkssidor. Målet är att identifiera hur sociala nätverkssidor 

möjliggör eller begränsar för social närvaro vid kommunikation. 

 

1.3. Avgränsningar 
Avgränsningar i studien har satts till yngre pensionärer. Yngre pensionärer är enligt Findahl 

(2014) personer mellan 66–75 år. Enligt Arbetsförmedlingen (2010) utgör yngre pensionärer 

en växande grupp i samhället till följd av stora pensionsavgångar. Som den studie Vinnova 

(2013) presenterade är äldre också den grupp som i störst utsträckning riskerar att drabbas av 

social isolering. Med bakgrund till detta tog vi beslutet att i studien titta på yngre pensionärer. 

 

1.4. Forskningsfrågor 
Utifrån syfte och avgränsningar har följande frågeställningar tagits fram: 

• Hur och varför använder yngre pensionärer sociala nätverkssidor? 

• Upplever yngre pensionärer att tekniken för sociala nätverkssidor möjliggör eller 

begränsar graden av social närvaro vid kommunikation? 

Frågeställningarna har för avsikt att spegla yngre pensionärers användning och uppfattning av 

sociala nätverkssidor. Målet är att skapa förståelse för hur yngre pensionärer upplever social 

närvaro och tillhörighet på sociala nätverkssidor samt se hur tekniken för sociala 

nätverkssidor har bidragit till upplevelsen. 
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1.5. Sambandstriangel 
Sambandstriangeln skapades av oss för att få en struktur över studien, med förhoppningen att 

ge en överskådlig bild över vad studien ämnar studera. Triangeln ligger till grund för 

kommande teoriavsnitt, där syftet med triangeln är att utgöra en teoretisk referensram för de 

centrala delarna av studien. Fördjupningar har gjorts i sociala nätverkssidor, social närvaro 

och tillhörighet. Sociala nätverkssidor skapar en känsla av tillhörighet och har samtidigt en 

social närvaro för de yngre pensionärerna. Tillhörigheten och styrkan i tillhörigheten påverkas 

av graden av social närvaro, och kan erbjudas genom användandet av de sociala 

nätverkssidorna. Det finns således ett samband mellan de valda teoretiska teman vi väljer att 

presentera i vår teoretiska referensram vilket också förklarar att vi omnämner den som 

sambandstriangel. Vi studerar hur och varför sociala nätverkssidor används av yngre 

pensionärer vilket kan förklaras genom den teoretiska genomgången av sociala nätverkssidor. 

Vi studerar även social närvaro vilket motiverar den teoretiska fördjupningen i social närvaro 

och social tillhörighet. Den teoretiska referensramen som illustreras i sambandstriangeln ska 

utgöra förklarande teori för det som sedan presenteras i empirin och analysen. 

 

Karlsson (2015) pekar på att i takt med att allt fler lämnar mindre städer och orter för 

storstäderna, krymper de små samhällena vilket ställer högre krav på verktyg för att 

kommunicera med varandra där sociala nätverkssidor har fått en betydande roll. Brattberg 

(2015) menar att “för unga är sociala medier en självklarhet, för många äldre är den en hittills 

outforskad värld” (s. 8). Utifrån Brattbergs resonemang och etablerad teori anser vi att det 

finns ett intresse av att studera yngre pensionärer på sociala nätverkssidor där triangeln visar 

vilka utgångspunkter denna studie har för att studera området för social närvaro för yngre 

pensionärer på sociala nätverkssidor.  
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för studien. Vi börjar med att gå 

igenom den teoretiska bakgrunden till vad begreppet social närvaro är och varför det är 

viktigt med kommunikation, hur vi skapar relationer och delar med oss av tankar, känslor och 

upplevelser samt vikten att känna tillhörighet. Vi går även igenom vad tidigare studier visar, 

samt hur de skiljer sig från vår studie. 

 

2.1. Social närvaro 
Människan är social och har alltid haft behov av kommunikation och sociala samspel med 

andra. IJsselsteijn et al. (2003) menar att människan kommunicerar för att behålla och stärka 

relationer eller bilda nya relationer och pekar på kommunikation som ett fundamentalt behov 

för människan. Gooch och Watts (2015) pekar ut social närvaro som ett av nyckelbegreppen 

inom kommunikationsforskning. Teorin bakom social närvaro myntades av Short, Williams 

och Christine 1976 som; “Graden av framträdande av den andra personen i samspelet och det 

därav följande framträdandet av mellanmänskliga relationer” (IJsselsteijn et al. 2003 s. 2). De 

menar att graden av social närvaro skiljer sig mellan olika kommunikationsmedel och att 

dessa skillnader har stor inverkan på hur människor kommunicerar och hur mediet kan 

uppfylla ett behov av social närhet. Människan uppfattar att vissa kanaler har en högre grad av 

social närvaro där video är ett exempel på kanal. Ljud är ett exempel på en form som har en 

lägre grad av social närvaro och text som en form som har ännu lägre social närvaro. Ett 

medium med hög grad av social närvaro anses som sällskaplig, varm och personlig medan ett 

medium med lägre grad anses som mindre personligt (Lowenthal, 2012). 

  

IJsselsteijn et al. (2003) beskriver tre nivåer av social närvaro, där nivå ett utgör den 

perceptuella nivån som innebär upptäckt och medvetenhet om den andres samtidiga närvaro. 

Nivå två utgör den subjektiva nivån som innebär att användaren är medveten om den andra 

och att det finns ett samspel genom engagemang, känslomässiga tillstånd, förståelse och 

beteenden. Nivå tre är dynamisk och intersubjektiv vilket innefattar den upplevda känslan av 

social närvaro. IJsselsteijn et al. (2003) menar att konceptet för social närvaro är att kartlägga 

den sociala närvaron i ett led att kunna analysera hur människor kommunicerar via olika 

medier. Graden av social närvaro är kopplat till ett specifikt medium men vid studier av social 

närvaro är den mänskliga upplevelsen av den sociala närvaron avgörande. Detta för att få en 

förståelse för hur ett specifikt medias sociala närvaro upplevs vid användning. Detta är något 

som bekräftas av Gunawardena som 1995 förfinade teorin kring social närvaro till "i vilken 

grad en person upplevs som en "verklig person" i att förmedla kommunikation" (Lowenthal, 

2012 s. 5).  

 

Lowenthal (2012) definierar social närvaro som sammanhängande enheter med fokus på 

emotionell koppling mellan den som kommunicerar i ena änden och där någon uppfattas som 

närvarande eller riktig i den andra änden. Social närvaro anses vara en viktig faktor för publik 
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tillfredsställelse samt för förmågan att skapa en samhörighetskänsla med hjälp av datorstödd 

kommunikation (Gooch & Watts, 2015). I ett samhälle där en stor del av sociala möten sker 

virtuellt istället för fysiskt menar IJsselsteijn et al. (2003) att det finns ett stort behov av att 

utvidga den tekniska dimensionen av utvärdering av ett medium och graden av social närvaro 

till att titta på socialpsykologiska dimensioner tillsammans med etnografi, sociologi och 

medvetenheten hos människan. Det argumenteras för behovet av en metod att mäta olika 

kommunikationsmedel i relation till den mänskliga upplevelsen av olika kanaler och medier. 

Kategorisering av olika medier har gjorts men finns det en skillnad i upplevelsen av social 

närvaro på specifika medier för olika människor? Kaplan och Haenlein (2010) menar att 

social närvaro influeras av intimitet och omedelbarhet för ett specifikt medium där 

omedelbarheten innebär att mediet förmedlar kommunikation synkront eller asynkront vilket 

bestäms av respektive media. Intimiteten handlar om upplevelser och kan vara olika för olika 

grupper av människor. 

 

2.1.1. Kommunikation 

Människan har redan från födelsen ett behov av att kommunicera såväl verbalt som icke-

verbalt. Kommunikation utgör därför den mänskliga aktivitet som vi bäst känner till både 

baserat på erfarenhet och den medfödda förmågan att vilja kommunicera. Ordet 

kommunikation kommer från latinska ordet “Communicare”, och innebär att dela med sig av 

något som exempelvis tankar, händelser, känslor och upplevelser (Nilsson & Waldemarson, 

2016). Genom att kommunicera med andra människor kan sociala relationer skapas och 

upprätthållas, och genom att samspela med andra kan närhet och gemenskap skapas. När 

samspelet inte fungerar påverkar detta självkänslan och relationen (Nilsson & Waldemarson, 

2016). Gooch och Watts (2015) menar att förekomsten av kontakt och styrkan i kontakten 

mellan individer som kommunicerar är viktigt för att skapa förståelse för närhet. Som 

IJsselsteijn et al. (2003) beskriver finns olika grader av social närvaro mellan olika 

kommunikationsmedel där ansikte mot ansikte kommunikation ger en rikare och mer social 

upplevelse jämfört med en skriftlig kommunikation som ger mindre känsla av social närhet. 

 

Det finns flera motiv till varför människan kommunicerar. Det fysiologiska behovet innebär 

att människan kommunicerar för att kunna fortplanta sig, skaffa föda och för att skydda sig. 

Det psykologiska behovet innebär att människan kommunicerar för att skapa en identitet, bli 

bekräftad och för att känna trygghet. Relationsbehovet innebär att människan kommunicerar 

för att känna tillhörighet, närhet och status. Det samhälleliga behovet innebär att människan 

kommunicerar för att visa makt, anpassning samt för att överföra kunskap. En stor del av den 

vakna tiden spenderas genom att kommunicera med andra och tillfredsställa våra 

psykologiska och sociala behov där kommunikationen är livsnödvändig för välbefinnande och 

välmående (Nilsson & Waldemarson, 2016). Då vi lever i en tid med pressade scheman och 

utspridd familj och vänner underlättar sociala nätverkssidor kommunikationen. Vidare ses 

sociala nätverkssidor som ett komplement till andra kommunikationsvägar när tiden inte 

räcker till (Carlsson, 2010). 
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Nilsson och Waldemarsson (2016) menar att människan använder sig av symboler, koder, 

struktur och mönster i kommunikationen, där ord utgör en del av symbolerna. Vidare menar 

de att sättet människan uttrycker sig på baseras på vem eller vilka mottagarna är, där 

anpassningar sker utifrån sociala grupper. Ronge (2010) diskuterar att “många pratar om att 

vänner i sociala medier bara är elektroniska tecken, de är inte av kött och blod” (s. 

61).  Påståendet diskuteras tillsammans med Sonja Miriamsdotter som menar att det ändå är 

människor bakom de elektroniska tecknen men hävdar också att det finns en gräns för vad 

sociala nätverk kan erbjuda i social närhet. 

 

2.1.2. Tillhörighet och närhet 

Människor har behov av tillhörighet och närhet. “Vi vill känna att vi hör till!” (Hägerfors, 

1995, s. 72). Människan vill bli sedd, uppmuntrad och förstådd. Hur individen anpassar sig till 

nya grupper beror på hur individen är som person. En del anpassar sig efter gruppen med 

bakgrund av grupptryck eller av rädsla för att vara annorlunda eller utanför. Andra kämpar för 

att vara sig själva och gå sin egen väg utan att försöka anpassa sig till gruppen. Det finns 

dessutom individer som både kan vara sig själva och samtidigt anpassar sig till gruppen 

(Hägerfors, 1995). Strang (2014) menar att det som alltid har ansetts som det värsta straffet är 

att inte få vara en del av gemenskapen, då människan har behov av gemenskap för att 

motverka ensamhetskänslor. Genom att känna gemenskap och acceptans ökar självkänslan 

(Cronlund, 2003). Vidare menar Strang (2014) att avsaknaden av samhörighet ofta leder till 

stress, ångest, nedstämdhet och i vissa fall även kroppsliga sjukdomar. Genom att ha 

relationer och känna tillhörighet får vi motivation, mål och mening i livet. 

  

Något som är viktigt för det psykologiska välmåendet är att känna tillhörighet och 

gemenskap. Genom att känna tillhörighet minskar ensamheten som kan uppstå när människor 

hamnar utanför gemenskapen (Brattberg, 2015). Behovet av tillhörighet och närhet är 

detsamma idag som tidigare men Strang (2014) menar att människan idag har fler relationer 

men av en annan typ samtidigt som sättet människan skapar och underhåller relationer 

ändrats. De digitala möten som ersätter fysiska möten hävdar Strang (2014) leder till att: “Vi 

missar själva mötet som uppstår när man träffas” (s. 9), och pekar på avsaknaden av 

exempelvis dofter och beröring vid kommunikation via nätet. Lowenthal (2012) stödjer 

påståendet genom att visa på att olika former av möten ger olika känslor av värme och närhet 

där fysiska möten skapar mest personliga och varma möten. Strang (2014) pekar dock också 

på att förmågan att skapa kontakt skiftar mellan olika individer, men gemensamt för alla är 

förmågan att skapa kontakt försämras med åren. 
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2.2. Sociala nätverkssidor 
I alla tider har människan kommunicerat med varandra och delat med sig av information och 

erfarenheter. Den tekniska utvecklingen har bidragit till att människan idag har ett större 

nätverk att kommunicera med, världen över. Med hjälp av sociala nätverkssidor kan vi snabbt 

sprida vårt budskap och komma i kontakt med varandra (Carlsson, 2012). 

  

Begreppet sociala nätverkssidor utgör en del av sociala medier, vilka beskrivs som 

webbrelaterade tjänster (Anderson, 2012). Carlsson (2010) menar att sociala nätverk är 

“mötesplatser på nätet som ger användarna möjlighet att hålla kontakten med varandra och 

vara sociala” (s. 16). På sociala nätverkssidor kan användarna kommunicera med varandra 

genom samtal, chatt, utbyta information samt knyta kontakter. Vidare ges användaren en 

möjlighet att ta del av diskussioner, inlägg, artiklar och händelser samt möjlighet att 

kommunicera direkt med andra genom text, bild, video och ljud (Boyd & Ellison, 2007). 

Sociala nätverkssidor ses som en förenklad tvåvägskommunikation, där användaren svarar när 

det passar (Tjernström & Hedström, u.å.). Vidare används sociala nätverkssidor främst för att 

hålla kontakten med vänner samt för att sprida och ta del av information som anses viktig 

(Carlsson, 2012).  

 

Samtidigt som befolkningen i Sverige ökar, ökar även singelhushållen där Sverige har de 

högsta siffrorna i världen för ensamhushåll på 40% (HSB, 2015). För att kunna möta behovet 

av gemenskap och tillhörighet trots att många bor ensamma, har sociala nätverkssidor bidragit 

mycket till nya sätt att kommunicera. Sociala nätverkssidor ses som ett komplement till de 

tidigare sätten att kommunicera: möten, telefon, sms och e-post (Carlsson, 2012). Vid 

användning av sociala nätverkssidor kan ensamhetskänslan brytas då vi blir sedda och 

bekräftade på sociala nätverkssidor samt genom att dela glädje och sorg med varandra. “Via 

sociala medier kan man vara ensam tillsammans” (Brattberg, 2015, s. 16). Detta genom att 

prata med nära och kära, och göra saker tillsammans, oavsett avstånd (HSB, 2015). 

 

För att kunna använda sociala nätverkssidor måste användarna först skapa ett användarkonto. 

Användaren kan skapa officiella eller halvofficiella profiler inom begränsade system, med 

eller utan profilbild. Något som gör sociala nätverkssidor unikt är att användarna ges en 

möjlighet att formulera och synliggöra sin närvaro på sociala nätverkssidor. Ett av de främsta 

syftena med sociala nätverkssidor är att kommunicera med människor som är en del av ens 

sociala nätverk och inte för att knyta nya kontakter (Boyd & Ellison, 2007). Snittanvändaren 

spenderar i snitt 7,1 timmar per vecka på sociala nätverkssidor vilket har ökat med 2,3 timmar 

mer i veckan sedan tre år tillbaka vilket motsvarar en ökning på närmare 50%. Av de 

pensionärerna mellan 66–75 år som använder sociala nätverkssidor tillbringas i snitt 4,9 

timmar per vecka på sociala nätverkssidor år 2016 mot snittet 2,6 timmar per vecka 2013 

(SOI, 2016). 
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Den tekniska utvecklingen har möjliggjort nya förutsättningar för att kommunicera. Sociala 

nätverkssidor har effektiviserat kommunikationen menar Carlsson (2012) som syftar till att 

människor kan hålla kontakt oavsett vart individen bosätter sig eller vilken typ av liv en 

individ lever. Boisen (2015) menar att sociala nätverkssidor är det bästa som har hänt i 

Sverige sedan införandet av kvinnlig rösträtt. Detta motiveras genom att sociala nätverkssidor 

har möjliggjort att nå ut med samma information till en större mängd individer endast med en 

knapptryckning, där alla har möjlighet att ta del av samma information oavsett vem individen 

är eller vart individen bor. 

 

2.3. Tidigare forskning 
I en studie från 2013 undersökte Mohammed-Amin och Thoi hur äldre använder Facebook i 

syfte att skapa och underhålla relationer där fokus för studien var hur och varför den sociala 

nätverkssidan användes. Studien strukturerades med kommunikation och social tillhörighet 

som utgångspunkt med argument för att visa på nyttan med digitala kommunikationskanaler 

som hjälpmedel i syfte att skapa och underhålla relationer. Det studien visar är hur den sociala 

nätverkssidan Facebook kan användas för att uppfylla det sociala behovet där en kvalitativ 

studie legat till grund för resultatet. Det studien utelämnar är upplevelsen av tekniken vid 

användandet av sociala nätverkssidor. 

 

Jung och Sundar (2016) genomförde en kvantitativ studie om seniorer på Facebook med syfte 

att studera hur och varför Facebook används. 352 seniorer inkluderades i undersökningen som 

visade att: “Vår analys avslöjade fyra motiv för pensionärer att använda Facebook: komma 

varandra närmare, bli socialt sammanlänkande, nyfikenhet och svara på förfrågningar från 

familjemedlemmar” (Jung & Sundar, 2016, s. 27). Den aktuella studien genomfördes i USA 

och visar en kartläggning av hur och varför Facebook används av seniorer med bredd som 

ledord. Studien bygger på teori om social tillhörighet och menar att studien har för avsikt att 

fylla det kunskapsgap som existerar kring hur Facebook kan hjälpa till att uppfylla seniorers 

sociala behov (Jung & Sundar, 2016). Då studien utfördes utanför Sverige finns ett intresse att 

bygga vidare på den teoretiska grund och resultat som presenterats för att studera hur sociala 

nätverkssidor uppfyller en känsla av social närhet för yngre pensionärer i Sverige. 

 

Under samma tid studerade Görndt (2016) hur Facebook används och uppfattas av svenskar 

över 65 år och presenterade resultatet i en kvantitativ studie som visar ett resultat i linje med 

Jung och Sundars (2016) studie om Facebook som kanal för social kontakt men även som 

informationskanal. Görndt (2016) studerar ett bredare urval bland den äldre generationen där 

åldersspannet varierar mellan 65–90 år där det finns ett intresse att mer specifikt studera ett 

smalare urval för att kunna dra slutsatser om åldern som faktor för användande av Facebook. I 

studien framkommer att Facebookfunktionerna att titta på andras statusuppdateringar och 

profiler följt av att skicka meddelanden är vanligast bland den äldre befolkningen, samt att 

interaktionen med andra människor på Facebook främst berör gamla vänner följt av 
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familjemedlemmar (Görndt, 2016). Vidare refererar studien till tidigare arbete kring graden av 

social tillfredsställelse vid användande av sociala medier och vad digital kommunikation 

möjliggör där “den asynkrona interaktionen anses vara mer flexibel än den synkrona 

interaktionen” (Görndt, 2016, s. 20). 

 

Det tidigare studier inom området för äldre och sociala nätverkssidor främst har fokuserat på 

är hur och varför sociala nätverkssidor används men visar inte uppfattningen om social 

närvaro på de sociala nätverkssidorna. Tidigare studier visar heller inte teknikens roll för 

upplevelse av social närvaro utan fokus tidigare har varit att kartlägga användning istället för 

upplevelsen av sociala nätverkssidor.  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod som legat till grund för studien. Vi börjar med att 

redogöra för arbetsprocessen, vilken metod vi har valt för studien, hur vi har samlat in data 

och vilka urval som har gjorts. Vi visar hur analysen av den insamlade data gått till, hur vi 

har arbetat med att säkerställa reliabilitet och validitet och avslutar med en reflektion över 

metoden. 

 

3.1. Studiens arbetsprocess 
Då syftet med denna studie är att undersöka hur yngre pensionärer upplever social närvaro 

och tillhörighet på sociala nätverkssidor, har vi använt oss av en rad olika sökord för att skapa 

en uppfattning kring sociala nätverkssidor och dess anknytning till yngre pensionärer. Ett 

urval av sökorden är: Social Networking Sites, SNS effects, Social media, Sociala nätverk, 

SNS relations, Äldre och sociala medier, social närvaro, social presence, Närhet och 

Tillhörighet. Sökorden valdes ut för att hitta såväl befintlig teori inom området som tidigare 

studier relaterade till vår studie att bygga vidare ifrån. Sökorden tog sin utgångspunkt i 

sambandstriangeln som speglar de teoretiska teman studien vill belysa och undersöka. Vi har 

använt Google, Google scholar, LTU biblioteks sökmotor, Journal of information samt 

Journal of communication. Dessa sökmotorer valdes för att hitta trovärdiga källor och 

akademiskt material. Under studiens framväxt har även tryckt litteratur använts för att 

sammanställa de teoretiska avsnitten. Samtliga källor återfinns i referenslistan. 

 

Från början var tanken med studien att intervjua både experter inom området för sociala 

nätverkssidor samt yngre pensionärer. Tanken med att intervjua experter inom området var för 

att få deras bild av hur de upplevde att yngre pensionärer påverkas genom användningen av 

sociala nätverkssidor. Efter diskussioner beslutades att endast intervjua yngre pensionärer då 

syftet med intervjuerna var att undersöka de yngre pensionärernas uppfattning. Vi insåg att 

det var svårt för en expert att yttra sig i de yngre pensionärernas inställning och upplevelser 

vilket ledde till beslutet att intervjua enbart yngre pensionärer. Samtliga beslut gällande 

datainsamlingen och analysmetoden återfinns detaljerat i kommande avsnitt. 

 

3.2. Vald metod 
Då syftet med studien var att undersöka hur yngre pensionärer upplever social närvaro och 

social tillhörighet på sociala nätverkssidor valde vi att följa en kvalitativ undersökningsmetod. 

Bryman och Bell (2013) menar att inom en kvalitativ undersökning ligger fokus på att skapa 

en förståelse för hur deltagarna tolkar en social verklighet. Holme och Solvang (1997) pekar 

på att den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse för ett fenomen där den valda 

metoden fungerar som ett redskap för att skapa struktur och bidra till att lösa problem och 

komma fram till slutsatser och nya kunskaper. Då målsättningen med vår studie var att 

identifiera uppfattningen för hur tekniken möjliggör eller begränsar graden av social närvaro 

upplevdes en metod som beskriver och skapar förståelse bäst lämpad. Holme och Solvang 



 ~ 11 ~ 

(1997) menar att “kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen” 

(s. 79), vilket var avsikten med vår studie. Även Olsson och Sörensen (2011) menar att inom 

den kvalitativa metoden strävas det efter att skapa en helhetsförståelse för situationen. 

 

För att studera uppfattningen hos yngre pensionärer tillämpades semistrukturerade intervjuer. 

Denna form av intervju innebär att intervjuaren utgår från ett frågeformulär under 

intervjutillfället men har möjlighet att utveckla frågorna och ställa följdfrågor baserat på 

intervjuernas utveckling (Bryman & Bell, 2013). Dalen (2007) menar att en intervjuguide bör 

utvecklas för att inkludera studiens samtliga centrala teman. Även Kvale och Brinkmann 

(2014) anser att intervjuguiden bör utgå från studiens centrala teman med syfte att skapa 

kunskap i interaktionen. De frågor som utvecklades har speglat samtliga teman som återfinns i 

teorin där avsikten har varit att studera sociala nätverkssidor, social närvaro, tillhörighet samt 

teknikens roll för kommunikation och närhet. 

 

Genom att följa den kvalitativa metoden och tillämpa semistrukturerade intervjuer har 

grunden lagts för studiens utformning och struktur. Insamlad empiri har legat till grund för 

sammanställande av resultat och analys samt slutsats enligt ett induktivt resonemang. Holme 

och Solvang (1997) beskriver att induktion grundas i empirin där slutsats dras av erfarenhet. 

Även Chalmers (1999) menar att genom att lägga ihop teori med empiri, skapar vi vår egna 

uppfattning av det som framkommit. Andersen (1994) menar vidare att generella slutsatser 

dras utifrån observationerna. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med 8 

respondenter och intervjuarbetet pågick tills dess att ingen ny information framkom under 

intervjuerna utan där svaren till sist liknade de svar tidigare intervjudeltagare gett. De 

frågeområden som intervjuerna baserades på var användningen av sociala nätverkssidor, 

upplevelsen av de sociala nätverkssidorna samt graden av social närvaro (se bilaga 1). Efter 

varje intervju sammanställdes det insamlade data först enskilt för att sedan sammanställas i 

teman med frågeställningarna som utgångspunkt. Studien bygger således på den insamlade 

data, där det empiriska materialet tillsammans med teori ligger till grund för att kunna 

analysera, diskutera samt dra slutsatser. Detta är enligt Chalmers (1999) signifikativt för det 

induktiva resonemanget. 
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3.3. Insamling av empiri 
Holme och Solvang (1997) diskuterar vikten av att låta frågeställningen leda insamlingen av 

empirin vilket vi arbetat efter genom att låta den empiri som samlats in baseras på den 

frågeställning och problemdiskussion som tidigare redovisats. Vidare har studien utgått från 

Bryman och Bells (2013) viktiga huvudsakliga steg i en kvalitativ undersökning, där detta 

avsnitt fokuserar på de tre första stegen: 

 

Figur 1 - Återskapad bild från Bryman och Bell (2013) 

För att möjliggöra en undersökande studie där motivet var att förklara alternativt skapa teori 

om förklaring och analys krävdes en frågeställning för att utstaka vägen för studien. Holme 

och Solvang (1997) pekar på att formulerandet av en frågeställning kan vara den svåraste 

fasen i hela studieprocessen och formulerar vidare att: “frågeställningen ska vara spännande, 

fruktbar och enkel” (s. 37). Frågeställningen skapades med motivet att återspegla vilka och 

vad som studeras där målsättningen var att genomföra en kvalitativ studie med följande 

forskningsfrågor: 

• Hur och varför använder yngre pensionärer sociala nätverkssidor? 

• Upplever yngre pensionärer att sociala nätverkssidor möjliggör eller begränsar för 

social närvaro vid kommunikation? 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) ska syfte och frågeställning vara tydligt formulerade för 

att kunna uppnå ett gott resultat vid insamling av empiri. Efter att ha bearbetat syfte och 

frågeställning funderade vi över vilken typ av empiri som skulle samlas in och baserat på 

detta skapades intervjufrågor. Genom att hela tiden koppla tillbaka till syftet och 

forskningsfrågorna för studien kom vi fram till ett flertal frågor vilka fick utgöra grunden för 

den intervjuguide som sedan sammanställdes (Bilaga 1). Syftet med guiden var att den skulle 

utgöra utgångspunkten vid intervjuerna, där den semistrukturerade metoden användes för att 
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skapa en större förståelse utifrån de svar den intervjuade gav. De frågeområden intervjuguiden 

speglar är användningen av sociala nätverk, uppfattningen om sociala nätverkssidors 

möjligheter och begränsningar för kommunikation och social närvaro. Efter skapandet av 

intervjuguiden diskuterades vilka som skulle intervjuas, vart de skulle intervjuas samt varför 

just dessa skulle intervjuas. 

Dalen (2007) beskriver hur variationen hos intervjudeltagarna bör vara varierad för att spegla 

en så bred uppfattning om ett fenomen som möjligt vilket kräver stor förståelse från de som 

skapar och genomför intervjuerna för att identifiera olika dimensioner av ett fenomen.  Olsson 

och Sörensen (2011) menar att genom ett fokuserat intervjuarbete identifieras olika tolkningar 

av ett fenomen. Vid arbetet med val av intervjuobjekt diskuterades urvalet där förhoppningen 

var att identifiera yngre pensionärer som använder sig av sociala nätverkssidor för djupare 

förståelse för det som studeras. Vi har arbetat för att främja variation hos urvalsgruppen där 

förhoppningen varit att identifiera individer med olika familjesituation, yrkesbakgrund, ålder 

och kön. Detta för att fånga en så bred uppfattning som möjligt om fenomenet. Till hjälp 

används termen “lämpligt urval” som Dalen (2007) menar är ett urval med utgångspunkt i att 

mängden intervjuer bör vara tillräckligt stort för att kunna ligga till grund för framtida 

tolkning men tillräckligt litet då intervjuer och bearbetning tar mycket tid.  

 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer fick vi chansen att ställa frågorna i 

den ordning som passade beroende på hur den intervjuade svarade. Genom att använda öppna 

frågor fick vi en djupare förståelse för de yngre pensionärerna. Via de semistrukturerade 

intervjuerna gavs möjlighet att dels lyssna på intervjudeltagarens svar, ställa följdfrågor samt 

ha en öppen dialog. Detta bidrog till att skapa en ännu större förståelse och bättre uppfattning 

kring deras användning och upplevelse av social närvaro på sociala nätverkssidor (Dalen, 

2007). 

 

Bryman och Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer skapar en ökad förståelse för 

problemet samt svarar på studiens syfte. Intervjuerna har genomförts på valda platser i 

samspråk med intervjudeltagarna, där hänsyn har tagits till deltagarnas önskemål om plats. 

Andersen (1994) menar att det är viktigt för att skapa en lugn och trygg plats för 

intervjudeltagaren. Vid intervjutillfällena gick en av oss in i rollen som intervjuare och 

fokuserade på relationen och samtalet, medan den andre tog en mer passiv roll som 

antecknare. Varje intervju startade med en presentation av oss som utför studien och vilket 

syfte vi hade med att genomföra intervjuerna. Detta för att ge en inblick i vad det är vi 

ämnade studera och på vilket sätt mottagen kunde bidra till studien. Därefter fick 

intervjudeltagaren berätta om sig själv, med bakgrund och intressen, för att vi skulle kunna 

skapa en uppfattning om vem vi intervjuade. Genom att samarbeta på intervjuerna kunde den 

ena fokusera på att skapa en relation med intervjudeltagaren, läsa kroppsspråk och ställa 

följdfrågor medan den andre fokuserade på att lyssna och skriva. Detta menar Olsson och 

Sörensen (2011) är viktigt för att skapa förtroende till den som deltar i intervjun samtidigt 

som deltagaren lättare öppnar upp sig. Varje intervjudeltagarna har gett sin syn på sociala 
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nätverkssidor, beskrivit användning och vilka funktioner som tillämpas. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att en transkribering av empirin bör ske direkt efter varje genomförd intervju. 

Detta gjorde att vi arbetade med att transkribera den insamlade empirin tillsammans efter 

varje genomförd intervju för att säkerställa att vi fått med allt. Intervjuerna har pågått mellan 

25–60 minuter vardera. 

För att bevara anonymiteten men ge liv åt empirin har vi gett respondenterna fiktiva namn. 

 

3.3.1. Urval 

Urvalet syftar till att svara på vem och vilka som ska utgöra deltagare för studien. Detta 

kräver att syftet och frågeställningen är tydligt formulerade innan intervjuarbetet påbörjas för 

att veta vad som avses studeras samt vilken urvalsgrupp (Olsson & Sörensen, 2011). Urvalet 

för studien har gjorts utifrån vårt intresse för att fånga människors inre upplevelser och 

erfarenheter, vilket Bryman och Bell (2013) benämner som emotionalism. Olsson och 

Sörensen (2011) benämner det istället som hermeneutik, vilket innebär att vi tolkar och förstår 

människans upplevelse av ett fenomen. Vi har med hermeneutik som grund, arbetat för att 

hitta respondenter inom vald population som vill ställa upp och ge ärliga svar på våra frågor 

om deras inre tankar, upplevelser och erfarenheter av sociala nätverkssidor. Detta har 

möjliggjorts genom att ha en öppen dialog med intervjudeltagarna. Urvalet har gjorts med 

hjälp av mailutskick. Den första individ som kontaktades var Gunilla Brattberg på SeniorNet 

Kungsholmen efter att vi läst och inspirerats av hennes bok “Äldre och sociala medier”. 

Gunilla ansvarar för SeniorNets nätcaféer vilket är en träffpunkt för pensionärer att samtala 

kring och lära sig mer om tekniken och användningen av surfplattor, mobiler och datorer. Vi 

blev inbjudna att besöka ett av dessa nätcaféer, vilket resulterade i två individer att intervjua. 

  

Det har även skickats mail till PRO (Pensionärernas Riksorganisation) föreningar i Stockholm 

och Nyköping (PRO Kungsholmen, Maria, Katarina, Högalid, Norrmalm och Nyköping). 

Dessa valdes ut för att deras kontaktinformation fanns tillgänglig via deras hemsidor samt att 

vi hade möjlighet att besöka dessa platser tillsammans. Av de PRO föreningar som vi har 

mailat har vi endast fått gensvar från PRO Högalid där ansvarig meddelade oss att han 

vidarebefordrade vårt mail till de medlemmar som får föreningens nyhetsbrev via e-post. 

Detta ledde till ytterligare fem intervjuer där vi träffade fyra av intervjudeltagarna på bestämd 

tid och plats i Stockholm och en via Skype. Vidare gavs möjlighet att intervjua en pensionär i 

vår närhet och som tillhör urvalsgruppen och denna intervju ägde rum via Skype. 

 

Tillvägagångssättet för att hitta intervjudeltagare kan benämnas självselekterande urval, vilket 

innebär att vi mött intervjudeltagare som haft ett intresse av att delta i studien vilket Holme 

och Solvang (1997) menar är bakgrunden till ett självselektivt urval. Enligt Bryman & Bell 

(2013) liknas det vid ett bekvämlighetsurval, där urvalet bestod av deltagare som har varit 

tillgängliga för oss som utfört studien. En nackdel med denna typ av urval är att resultatet kan 

bli skevt, och därför svårare att generalisera på en hel population (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Detta för att de individer som ställer upp på intervjuer skulle kunna göra det av orsaker som 

påverkar deras svar om upplevelsen av sociala nätverkssidor. Vi har vid intervjuerna arbetat 

för att få en stabil bakgrundsuppfattning om respondenten för att i största möjliga mån kunna 

utesluta att självselekteringen gett ett snedvridet resultat och att deltagandet vid 

intervjutillfället enbart berott på viljan att presentera sin uppfattning om sociala nätverkssidor. 

Vidare har vi mött en större andel kvinnor än män för vår studie vilket för vårt arbete inte 

bedömdes påverka de svar vi fick då de män vi intervjuade uppvisade samma uppfattning och 

användning som kvinnorna. 

 

Respondentlista 

Respondent Roll Plats Tid 

Siv Kvinna 72 år Kungsholmen 40 minuter 

Helen Kvinna 73 år Kungsholmen 30 minuter 

Mona Kvinna 70 år Hornstull 35 minuter 

Ulla-Britt Kvinna 71 år Hornstull 35 minuter 

Stina Kvinna 68 år Skanstull 45 minuter 

Steven Man 73 år Skype 30 minuter 

Karina Kvinna 70 år Hornstull 60 minuter 

Bertil Man 68 år Skype 25 minuter 
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3.4. Dataanalys 
För att kunna svara på forskningsfrågorna samt analysera insamlad empiri, har studien utgått 

från Bryman och Bells (2013) sista steg i de viktiga huvudsakliga steg för en kvalitativ 

undersökning: 

 

Figur 2 - Återskapad bild från Bryman och Bell (2013) 

Holme och Solvang (1997) menar att det finns en tydlig skillnad mellan tolkning och 

analysering av kvalitativ empiri och kvantitativ empiri där den kvalitativa empirin är svårare 

att organisera och systematiskt kategorisera. För att svara mot detta arbetade vi med att 

transkribera varje intervju enskilt i ett första skede, med förhoppningen att organisera empirin 

utifrån varje respondents svar. Därefter sammanställdes samtliga intervjuer tillsammans för att 

skapa en helhetsförståelse där möjligheten att urskilja likheter och skillnader blev möjlig. 

Analysstegen möjliggjorde två dimensioner av tolkning av data där vi först fokuserade på 

respondenterna enskilt och därefter på helheten för djupare förståelse. Analysstegen var även 

avgörande för att bekräfta om tillräcklig information samlats in under studien eller om 

intervjuarbetet behövde itereras. När ingen ny information tillkommit vid intervjutillfällena 

och det fortsatta intervjuarbetet bedömdes bekräfta empirin istället för att bidra till nya 

insikter avslutades intervjuarbetet. Detta beskriver både Holme och Solvang (1997) samt 

Chalmers (1999) som viktigt vid ett induktivt resonemang och den kvalitativa metodansatsen. 

 

Efter sammanställningen delades den insamlade empirin upp i smådelar, teman, för att skapa 

en större förståelse och inblick i vad som framkommit. För studien hittades tre teman: 

Användning, Teknik och Social närvaro. Olsson och Sörensen (2011) menar att för att kunna 

analysera empiri måste denna delas upp i mindre beståndsdelar. Genom att dela upp empiri i 

teman skapades en större överblick över de områden studien ämnar studera, där varje del var 

för sig utgjort grunden för kommande delar. Holme och Solvang (1997) betecknar detta som 
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en helhetsanalys, vilket innebär att vi har tittat på centrala teman för studien utifrån insamlad 

empiri. Den litteratur som har tagits fram ska enligt Bryman och Bell (2013) ligga till grund 

för det analysarbete som genomförts, där teori och empiri ställdes mot varandra för att 

slutsatser ska kunna dras. Denna studies tillvägagångssätt för att tolka empiri har byggt på en 

helhetsanalys av insamlad empiri, där Holme och Solvang (1997) menar att faserna för val av 

problemområde, formulerandet av frågeställning samt systematisk analys leder till att “vi 

tvingas jämföra våra teoretiska uppfattningar med det empiriska materialet. På så sätt kan vi 

antingen få vår teoretiska uppfattning bekräftad eller bli tvingade att omformulera den” 

(Holme & Solvang, 1997, s. 141). Användning, teknik och social närvaro, studerades på 

detaljnivå och för tekniken och social närvaro hittade vi att ytterligare en uppdelning krävdes. 

Teknik fick därför underteman: ‘möjligheter för kommunikation’ och ‘begränsningar för 

social närvaro’ och social närvaro fick underteman: ‘social närvaro’ och ‘kommunikation, 

tillhörighet och närhet’. Uppdelningen i underteman ligger i linje med Olsson och Sörensens 

(2011) tankar kring analysering i mindre beståndsdelar.  

 

Genom att analysera i teman kunde vi upptäcka likheter och skillnader mellan respondenterna, 

vilka vi sedan diskuterade och vad det berodde på och vad empirin innebär. Vidare kunde vi 

även hitta likheter och skillnader mellan insamlad empiri och teori, vilket bidrog till att vi 

kunde dra slutsatser utifrån detta.  

 

3.5. Reliabilitet och validitet 
I en kvalitativ studie används begreppen reliabilitet och validitet för att få en bild av 

undersökningens kvalitet. Reliabilitet handlar om huruvida ett resultat är hållbart över tid, och 

validitet handlar om huruvida vi mäter det vi avser att mäta (Olsson & Sörensen, 2011). 

Bryman och Bell (2013) listar dessa begrepp och dess skillnader som: 

• Extern reliabilitet - Hur väl studien kan replikeras av andra. 

• Intern reliabilitet - Hur väl de som utför en studie kommer överens om en tolkning av 

intryck vid genomförandet av en studie som synintryck och hörselintryck.  

• Intern validitet - Hur väl studien stämmer med verkligheten. Förhållandet mellan orsak 

och verkan. 

• Extern validitet - Graden av generaliserbarhet.  Förhållandet mellan population och 

urval. 

 

Reliabilitetsbedömningen för en studie avgörs av hur mätningarna har gått till samt hur den 

insamlade data har hanterats och behandlats (Holme & Solvang, 1997). Yin (2008) menar att 

reliabilitet innebär att en annan person ska kunna få samma resultat när denne använder sig av 

samma tillvägagångssätt som tidigare utövare när studien upprepas stegvis. Den externa 

reliabiliteten för studien kommer innefatta en delvis hög reliabilitet då tillvägagångssättet och 

valen som gjorts för studien och urvalsgruppen är dokumenterade i studiens metodavsnitt. 

Den externa reliabiliteten kommer dock även inneha en lägre grad av extern reliabilitet då 
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intervjudeltagarna förblir anonyma vid framställandet av resultatet. Deltagarna kommer inte 

kunna identifieras för att kontaktas för en upprepning av studien och kommer dessutom inte 

på sikt längre tillhöra vald urvalsgrupp. Detta då de individer som idag finns inom 

urvalsgruppen kommer att ersättas av nya individer över tid vilket gör den långsiktiga externa 

reliabiliteten låg. För att bemöta den externa reliabiliteten har vi arbetat med att noggrant 

dokumentera tillvägagångssättet vi arbetat efter och att beskriva intervjudeltagarna för att visa 

individernas bakgrund trots att de förblir anonyma. Den interna reliabiliteten kommer istället 

att vara relativt hög då upplevelsen är att tolkningen av insamlad empiri är densamma för oss 

som utför studien. Vi anser oss tänka lika och upplever att vi ser förhållanden på liknande sätt. 

Detta beskriver Bryman och Bell (2013) som signifikativt för att nå en hög grad av intern 

reliabilitet.  

  

Validitetsbedömningen avgörs av vad vi mäter, och hur väl detta framkommer i 

frågeställningen (Olsson & Sörensen, 2011). Detta innebär huruvida vi mäter det vi avser att 

mäta. Validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet går att generalisera på hela 

urvalsgruppen (Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ undersökningsmetod gör att den 

externa validiteten för studien blir relativt låg, detta då det inte går att generalisera resultatet 

på hela populationen när det endast är några utvalda som intervjuas. För att få en så hög 

extern validitet som möjligt vid våra semistrukturerade intervjuer har vi valt individer som har 

en stor variation i bakgrund och familjesituation. Detta för att få ett så generaliserbart resultat 

som möjligt då intervjudeltagarna har en stor mångfald. Däremot kommer den interna 

validiteten för undersökningen att bli relativt hög, detta då möjlighet har getts att säkerställa 

en överenskommelse mellan begrepp och observation (Bryman & Bell, 2013). Då vi båda har 

varit närvarande vid alla intervjuer, har den ena fokuserat på att ställa frågor och föra en 

konversation med intervjudeltagaren samtidigt som den andra har fokuserat på att 

dokumentera det som framkommit. Därefter kunde vi sammanställa dessa tillsammans för att 

se till att inget missats eller missuppfattas. 

 

3.6. Metodreflektion 
Beslutet att arbeta med den kvalitativa metoden tog sin utgångspunkt i målsättningen att 

besvara hur tekniken möjliggör eller begränsar graden av social närvaro. Holme och Solvang 

(1997) deklarerar att detta är fokus för det kvalitativa tillvägagångssättet för djup och 

förståelse vilket vi i vår studie vill fånga. Alternativa tillvägagångssätt diskuterades efter att 

syftet med studien bestämts, där alternativet till semistrukturerade intervjuer varit att tillämpa 

enkätinsamling. Enkäter och intervjuer utgör tillsammans de två vanligaste teknikerna för 

frågeundersökningar menar Holme och Solvang (1997) som vidare beskriver att skillnaden 

mellan de båda ligger i hur svaren samlas in från den valda urvalsgruppen. Fördelarna med 

enkätundersökning är att de resurseffektivt når ut till fler vilket skapar mer empiri att 

analysera. Den nackdelen vi kunde se för vår studie med enkätundersökning var svårigheten 

att hitta representativa deltagare för datainsamlingen. Svarsfrekvensen skulle också kunna ha 

påverkats av inställning till teknik hos de yngre pensionärerna där det insamlade materialet 

skulle kunna brista i validitet och reliabilitet. 
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Vid låg validitet går resultatet inte att generalisera vilket skulle kunna innebära att resultatet 

inte blir representativt för samtliga yngre pensionärer. Även vid den valda kvalitativa metoden 

måste validiteten hanteras men vår bedömning för studien var att validiteten lättare kunde 

hanteras vid djupgående semistrukturerade intervjuer med möjlighet till avläsning av uttryck, 

kroppsspråk och möjligheten till att ställa följdfrågor. Resonemanget har varit att en 

kvantitativ studie bör bedrivas för att nå ett resultat som går på djupet och visar på 

totalsituationen och ett kvantitativt tillvägagångssätt för att nå ett förklarande resultat (Holme 

& Solvang, 1997). Då syftet med vår studie var av undersökande natur var uppfattningen att 

den kvalitativa metoden var det bästa alternativet där ett induktivt resonemang ger utrymme 

för insamling och tolkning av empiri för att nå en slutsats. 

  

Inledningsvis fördes en diskussion om vilka som skulle intervjuas för att fånga en så bred 

uppfattning som möjligt. Ett tidigt beslut att kontakta individer med expertkunskap inom 

området vi avsåg undersöka ändrades till att enbart innefatta yngre pensionärer som 

intervjuobjekt. Motivet till att inkludera expertkunskap var att förankra det empiriska 

insamlade materialet i teorin för att bestyrka resultat och slutsats. Beslutet att enbart intervjua 

yngre pensionärer baserades på syftet att fånga just urvalsgruppens uppfattning om ett 

fenomen, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som tolkningen av en social verklighet för 

deltagarna. Deltagarna i vår studie var yngre pensionärer där vår uppfattning var att dessa 

själva kunde beskriva hur de upplever tekniken i relation till social närvaro. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras den empiri som har samlats in. Inledningsvis ges en kort 

presentation av varje respondent. Därefter redovisas den insamlade empirin uppdelad i 

teman utifrån frågeställningarna.   

 

4.1. Presentation av respondenterna 
Siv är en kvinna på 73 år som är pensionär sedan 2009. Hon har ingen familj eller barn, men 

omger sig av många vänner. Hon har många internationella vänner, mycket tack vare sitt 

tidigare arbete som registrator åt SIDA. Siv är politiskt aktiv inom Feministiskt Initiativ samt 

fysiskt aktiv inom kanot och mountainbike. Hon har god datorvana från arbetet, där hon 

kände sig trygg med sina arbetsuppgifter samt sättet att genomföra dessa på. Privat är hon mer 

osäker och restriktiv i sitt datoranvändande. Hon är en aktiv användare av Facebook och 

använder sig även av WhatsApp och Messenger efter påtryckningar. Siv har nedsatt hörsel 

vilket gör att hon ibland känner sig isolerad och begränsad. 

  

Helen är en kvinna på 72 år som är pensionerad läkare. Hon har tidigare forskat kring 

långvarig värk och smärta. Vidare har hon skrivit flera böcker om bl.a. långvarig värk och 

smärta, rehabilitering, stressrelaterad ohälsa samt äldre och IT. Helen är idag aktiv inom 

SeniorNet där hon håller i utbildningar och nätcaféer. I sin roll som handledare på SeniorNet 

har hon provat olika sociala nätverkssidor för att kunna uttrycka sig mer personligt kring 

dessa samt lära ut funktioner. Hon har haft ett stort intresse av teknik sedan barn, och är 

fortfarande intresserad och positivt inställd till ny teknik. Hon har läst flera universitetskurser 

i IT-relaterade ämnen och använder sig av Facebook och Instagram. 

  

Mona är en kvinna på 70 år. Hon är en pensionerad systemutvecklare som även har arbetat 

med försäkringar, pensioner samt som terapeut. Mona omger sig av sambo, barn och barnbarn 

samt är hundägare. Har stor erfarenhet av datorer och IT genom sitt yrkesliv och beskriver sig 

själv som orädd och nyfiken. Hon är dock något reserverad till användandet av sociala 

nätverkssidor. Mona använder sig av Facebook och har precis börjat använda Twitter. 

  

Ulla-Britt är en kvinna på 71 år. Hon är pensionerad handläggare, projektledare och producent 

inom film och teater. Ulla-Britt har inga egna barn, men syskonbarn som hon har god kontakt 

med samt en utlandsboende syster som hon har mycket god kontakt med. Har ett aktivt liv, 

med många fritidsaktiviteter. Vidare har hon god datorvana från arbetslivet. Ulla-Britt är en 

aktiv användare av Facebook och Skype. Hon var skeptisk till en början, men är idag mer 

positivt inställd till digital teknik. 
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Stina är en kvinna på 68 år. Hon är pensionerad ämneslärare på barn- och fritidsprogrammet 

från Komvux. Omger sig av man, barn och barnbarn samt är hundägare. Stina lever ett aktivt 

liv och har ett stort umgänge. Stina är en aktiv användare av Facebook. Vidare är hon positivt 

inställd till digital teknik och dess fördelar och möjligheter och är inte rädd för att prova nya 

saker. 

  

Steven är en man på 73 år. Kommer ursprungligen från England, men är bosatt i Sverige 

sedan 60-talet. Han är utbildad trumslagare och har varit aktiv i flera band, vilka han har 

turnerat med i Sverige och Europa. Han har även varit studiomusiker. Är pensionerad från 

socialtjänsten där han har arbetat som kurator på behandlingshem och skola samt socialjour. 

Steven är en aktiv användare av Facebook. 

  

Karina är en kvinna på 70 år. Hon är en pensionerad ämneslärare på barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasienivå. Hon sitter med i PRO:s styrelse, där hon är 

studieorganisatör för olika cirklar och kurser. Karina har en utlandsboende son som hon har 

mycket god kontakt med. Vidare har hon en blandad inställning till teknik, men är inte rädd 

för att prova. Lever ett aktivt liv och omger sig av många vänner. Karina spelar mycket 

strategispel på datorn, samt är aktiv användare av Facebook och Skype. Hon har nedsatt 

hörsel, vilket gör att hon har svårt att kommunicera via telefon utomhus. 

  

Bertil är en man på 68 år. Han är en pensionerad mångsysslare inom bl.a. saneringstjänst, 

dumperförare, brunnsborrare, arbetsledare för verkstaden på Storboda anstalten samt 

vakuumformare på plastfabrik. Bertil har en stor familj med fru, hund, barn och barnbarn samt 

många vänner som är utspridda i Sverige. Har en neutral inställning till teknik och är inte rädd 

för att prova. Bertil är en aktiv användare av Facebook, Instagram, Twitter och Skype. 

 

4.2. Hur använder respondenterna sociala nätverkssidor?  
“Hur” omfattar respondenternas användning av Facebook, där vi tittar närmare på vilka 

plattformar det används på samt hur ofta och vilka funktioner som används. 

 

För de respondenter som deltagit i studien är det vanligast att använda hemdator till Facebook, 

följt av mobil och surfplatta. De flesta använder Facebook i mobilen i viss utsträckning, med 

undantag för Ulla-Britt som har begränsad mängd internet i mobilen samt Karina som har en 

knapptelefon pga. sin hörselnedsättning. Samtliga respondenter är användare av Facebook, 

där det dock finns skillnader i hur ofta Facebook används. Helen är den minst aktiva på 

Facebook, och är bara inne ibland. Övriga respondenter besöker Facebook varje vecka men 

även här det finns en skillnad i hur ofta. Mona använder Facebook när hon får notiser från 

någon av grupperna, vilket kan variera mellan flera besök i veckan till flera besök dagligen. 
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Övriga respondenter använder sig av Facebook varje dag, och vissa flera gånger om dagen. 

De flesta respondenter använder Facebook när de vill se vad som händer i familjens och 

vännernas liv samt i gruppdiskussioner. 

 

Den vanligaste aktiviteten är att ta del av informationen som återfinns i flödet, tätt följt av att 

vara medlem och följa grupper samt att chatta med vänner. Mindre vanligt bland samtliga 

respondenter är att själva dela med sig av information, både från privatlivet samt artiklar eller 

länkar även om det förekommer delningar. Detsamma gäller att söka reda på gamla vänner 

och bekanta, där respondenterna föredrar att få en förfrågan skickad till sig istället för att söka 

upp andra med motiveringen att de då kan ta ställning till huruvida de vill vara vän eller ej 

med personen. 

 

4.3. Varför använder respondenterna sociala nätverkssidor?  
“Varför” omfattar anledningen till att respondenterna började använda Facebook samt 

varför de väljer att fortsätta. 

 

Vad som fick respondenterna att börja använda sociala nätverkssidor skiljer sig åt men där de 

flesta började för att följa familj och vänner samt ha som informationskälla. Ulla-Britt uppger 

en anledning som skiljer sig från övriga. Hon gick med i Facebook för att motbevisa den 

person som ansåg att människor i hennes ålder var för gamla för att vara med. Nu anser hon 

att det är roligt att få kontakt med gamla bekanta hon annars inte kommer i kontakt med. 

Steven menar på att han gick med av ren nyfikenhet och Bertil menar att även han gick med 

av nyfikenhet, men också för att kunna följa främst familjen. Stina gick med i Facebook i 

samband med att hon skaffade hund för att hitta nya “hundkompisar” via olika grupper för 

hundägare. Även Mona började för att kunna delta i olika grupper för hundägare. Både Stina 

och Karina menar att med deras tidigare arbete som lärare ansåg de att det var viktigt att 

“hänga med” i utvecklingen för att inte uppfattas som “mossig” av eleverna, vilket också är en 

bidragande orsak till att de är med i Facebook idag. Helen tror att många använder sig av 

Facebook för att det är lättare att uppdatera alla samtidigt, då många har ett stressigt liv. 

Vidare anser hon att “ungdomen är global, där det gäller att hänga med!” 

 

Det framkommer att de flesta respondenter använder sig av Facebook för att kunna 

kommunicera med familj och vänner som befinner sig på avstånd. En övervägande del av 

respondenterna går in för att kunna ta del av den information som återfinns i flödet. Det 

framkommer att respondenterna är försiktiga med vad de lägger ut, och vill inte bli 

missuppfattade. Karina pekar på att hon gick med i Facebook för att kunna ta del av sin 

utlandsboende sons vardag på ett lätt sätt, då mail har en storleksbegränsning i sina utskick 

vilket gjort att det blev många mail för att dela bilder. Hon anser att det är lättare att ta del av 

bilderna via Facebook. Ulla-Britt anser att Facebook underlättar kommunikationen med 
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hennes utlandsboende syster. Vidare anser både Karina och Bertil att Facebook är ett bra 

kommunikationsmedel att använda sig av när telefon/telenätet inte fungerar. Karina tar upp ett 

exempel när Facebook ersatte telefonen, där hon diskuterar ett tillfälle när hon hälsade på sin 

son och telefonen slutade att fungera. Bertil tar även han upp ett exempel på när Facebook har 

ersatt telefonkommunikationen, vilket var när attentatet i Stockholm ägde rum. Både Karina 

och Bertil anser att Facebook i dessa lägen fungerade som ett alternativt 

kommunikationsmedel för att få kontakt med de personer de anser sig behöva komma i 

kontakt med. Siv anser att Facebook är “enda chansen att ha kontakt med omvärlden.” 

Samtidigt som Ulla-Britt anser att Facebook är det “lättaste sättet att kommunicera med 

yngre.” 

 

Ulla-Britt anser att Facebook är ett bra verktyg att använda sig av för att få kontakt med gamla 

vänner och bekanta, och menar att “Facebook kan vara ett ypperligt sätt att hålla kontakten 

med vännerna när man blir mer hemmasittande, och mindre rörlig.” Detta har även Karina 

och Bertil uttryckt som en anledning till att fortsätta använda Facebook. Bertil anser att det är 

“ett bra tidsfördriv”, och menar att han tar del av andras vardag samtidigt som tiden går. Detta 

har flertalet respondenter också kommenterat. 

 

Både Ulla-Britt och Karina anser att Facebook har underlättat deras kommunikation med sin 

syster respektive son. Detta för att det främst är billigare att ringa till varandra via sociala 

nätverkssidor än vanliga telefonsamtal. Karina menar att “man är uppkopplad mot 

omvärlden”, vilket flera av respondenterna har uppgett som anledning till att de fortsätter 

använda Facebook. Stina avslutar med att “man måste hänga med i vad som händer!”, som 

motiv för Facebookanvändning. 

 

4.4. Hur upplever respondenterna att tekniken möjliggör eller begränsar 

kommunikation?  
Av de tillfrågade respondenterna uppger samtliga respondenterna att tekniken möjliggör en 

viss typ av kommunikation som Bertil beskriver som “kommunikation när man snabbt vill 

komma i kontakt med andra”. Samma kommentar lämnar Steven och Karina där Steven också 

tillägger att den digitala kommunikationen möjliggör delaktighet i olika grupper. Även Stina 

diskuterar grupper på Facebook som en stor möjlighet för att minska isolering och anser 

vidare att hon får ett stort socialt utbyte av den digitala kontakten i de grupper hon tillhör. 

Mona beskriver hur tekniken möjliggör att hon kan ta del av andras ögonblick vart de än 

befinner sig där hon beskriver sociala nätverkssidor som ett enkelt och smidigt sätt att 

kommunicera. 

 

Något som Siv, Ulla-Britt, Stina och Steven diskuterar är teknikens roll för att minska 

isoleringen som kan uppstå vid exempelvis nedsatt hörsel och rörlighet som beskrivs som 
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vanliga åldersrelaterade åkommor. Stina menar att “när ålder kryper sig på och man blir mer 

stillasittande kan det absolut vara ett bra sätt att hålla sitt sociala liv aktivt”. Siv som har 

nedsatt hörsel beskriver hur sociala nätverkssidor möjliggjort för henne att hålla kontakt med 

vänner och ta del av omvärldsinformation. Flera respondenter använder ordet “komplement” 

vid intervjutillfällena där de ser möjligheter med den digitala kommunikationen, men 

diskuterar samtidigt hur sociala nätverkssidor inte kan “ersätta fysiska möten” uttryckt av 

Helen. Karina beskriver sociala nätverkssidor som “ett bra komplement när tekniken 

krånglar” och avslutar med att diskutera fördelen med att ha flera vägar att nå varandra, vilket 

är ett resonemang även Bertil för. Ulla-Britt diskuterar möjligheten med att flera generationer 

finns på Facebook och menar att hon använder sociala nätverkssidor som ett “komplement för 

att känna tillhörighet”. Siv menar att de digitala mötena som sker på sociala nätverkssidor är 

ett “bra komplement när man hör dåligt”. 

 

Samtliga respondenter beskriver tekniken som en möjlighet men ser även begränsningar med 

sociala nätverkssidor. Den allmänna uppfattningen är att tekniken inte kan ersätta fysiska 

möten eller telefonsamtal även om tekniken “möjliggör nya sätt att kommunicera”, enligt 

Steven.  En begränsning som Helen menar kan vara specifik för yngre pensionärer är att det 

”idag förutsätts att man förstår det sociala språket med dess förkortningar och översättningar”, 

vilket enligt Siv, Helen och Karina kan leda till att många väljer att inte använda sociala 

nätverkssidor. Mona upplever att “Facebook är enkelt och bekvämt att använda, bara man har 

lärt sig hur det verkligen fungerar”. Karina menar att de vänner till henne som inte använder 

sociala nätverkssidor lever ett mer isolerat och ensamt liv än de som ser tekniken som en 

möjlighet med kommentaren att “man måste vara öppen och våga för att hänga med i 

utvecklingen”. Steven pekar på att en begränsning med den digitala kommunikationen är att 

“många gömmer sig bakom en fasad” vilket gör kommunikationen opersonlig och hindrar 

sociala nätverkssidor att ersätta annan typ av kommunikation. 

 

4.5. Hur upplever respondenterna social närvaro på sociala 

nätverkssidor?  
Samtliga respondenter är eniga om att det finns en skillnad i känslan av närhet när de 

kommunicerar på sociala nätverkssidor jämfört med alternativ kommunikation som fysiska 

träffar eller telefonsamtal. Intervjudeltagarna återkommer till sociala nätverkssidor som ett 

komplement och diskuterar att den sociala närvaron skiljer sig mellan olika former av 

kommunikation. Helen menar att sociala nätverkssidor inte kan mätas med känslan av social 

närvaro via fysiska träffar vilket Mona också påpekar genom att beskriva avsaknad av 

kroppsspråk och tonläge vid kontakt genom sociala nätverkssidor som leder till vad som 

beskrivs som “en svagare känsla av tillhörighet och närhet”. Steven hävdar att det är svårt att 

“skaffa en uppfattning om personer” på sociala nätverkssidor vilket gör relationerna på de 

sociala nätverkssidorna “ytliga och tillrättalagda”. 

 



 ~ 25 ~ 

Flera intervjudeltagare använder ordet “opersonligt” vid diskussion om upplevelsen av sociala 

nätverkssidor som kommunikationsmedel. Bertil beskriver relationerna på sociala 

nätverkssidor som mer anonyma vilket han menar gör den sociala närvaron svagare än andra 

kommunikationssätt. Siv för ett liknande resonemang och menar att den tillhörighet som kan 

upplevas på de sociala nätverkssidorna skulle kunna ge en vad hon menar “falsk tillhörighet”. 

Den enda av respondenterna som uttrycker en stark känsla av social närvaro är Karina som 

menar att sociala nätverkssidor gör det möjligt för “delaktighet på håll” där hon refererar till 

sin utlandsboende son. Vidare menar Karina dock att det finns en stor skillnad i upplevelsen 

av närhet mellan kontakt på sociala nätverkssidor jämfört med fysiska möten eller 

telefonsamtal. 

 

Vid intervjutillfället är det vanligt att respondenterna jämför den sociala närvaron mellan 

olika kommunikationskanaler. Karina rangordnar olika kommunikationsmedel utifrån graden 

av social närvaro där fysiska möten och telefonsamtal följs av SMS och e-post innan hon 

nämner Facebook. Även Mona, Stina och Bertil lämnar samma rangordning utifrån 

upplevelsen av social närvaro. Steven beskriver hur han hellre har fysiska möten eller pratar i 

telefon vilket också Ulla-Britt beskriver och tillägger att e-post och SMS upplevs som mer 

personligt och ger en starkare känsla av tillhörighet och närhet än sociala nätverkssidor. 

Vidare hävdar Ulla-Britt att “ringa är det bästa sättet att kommunicera på då det blir mer 

personligt när man uppfattar den andres tonläge”. Det som gör att Mona, Ulla-Britt, Stina, 

Steven, Karina och Bertil upplever en högre grad av social närhet på e-post och SMS som 

också bara förmedlar kommunikation i textformat beskrivs utifrån upplevelsen att en e-

postadress eller ett telefonnummer känns “mer personligt än en kontakt via ett öppet 

Facebookkonto alla kan komma åt”, som Bertil deklarerar.  
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5. Analys och diskussion  
I detta avsnitt presenteras våra jämförelser mellan den teoretiska referensramen och den 

insamlande empirin. Genom våra tankar och erfarenheter tolkas empirin där likheter och 

skillnader kring varje kategori diskuteras. 

 

5.1. Motiv till användning 
I detta avsnitt presenteras hur och varför Facebook används av respondenterna för att 

identifiera mönster och bakomliggande faktorer för användningen av sociala nätverkssidor. 

 

Studien visar att samtliga respondenter använder den sociala nätverkssidan Facebook dagligen 

med undantag för två av respondenterna. Detta kan kopplas till det SOI (2016) tar upp om att 

närvaron på sociala nätverkssidor stadigt ökar. SOI (2016) tar även upp att snittanvändandet 

av Facebook för yngre pensionärer är 4,9 timmar/vecka. Respondenterna hade svårigheter att 

skapa en uppfattning kring exakt hur mycket tid som spenderas på Facebook varje vecka, men 

respondenterna spenderar överlag mer tid på Facebook än de 4,9 timmar/vecka som SOI 

(2016) visar. Empirin följer också trenden att användandet av sociala nätverkssidor fortsätter 

att öka bland yngre pensionärer, vilket flera respondenter uppgivit genom att diskutera att fler 

väljer att ansluta till de sociala nätverkssidorna. Detta är även något som Brattberg (2015) 

bekräftar.   

  

Jung och Sundar (2016) presenterade fyra motiv till användning av sociala nätverkssidor i sin 

studie där behovet av att komma varandra närmare, bli socialt sammanlänkade, nyfikenhet 

och svara mot familjemedlemmars önskan om delaktighet utgjorde fundamentala delar i 

varför äldre använder sociala nätverkssidor. Som empirin visar återger respondenterna att det 

finns olika motiv till att använda sociala nätverkssidor där delaktighet i vänner och bekantas 

liv tillsammans med smidig kommunikation som ett alternativ till andra sätt att kommunicera 

upplevs som vanligaste orsakerna. Vår studie visar att yngre pensionärer har ett stort behov av 

att hänga med i den tekniska utvecklingen, och att detta också utgör ett motiv till 

användningen, vilket för respondenterna innebar att de inte ville verka gammalmodiga eller 

ointresserade. Det finns ett behov av att ta del av globaliseringen och empirin visar att sociala 

nätverkssidor “krävs för att nå ut”, vilket är något som även Carlsson (2012) diskuterar. 

Vidare menar Carlsson (2012) att den nya tekniken har effektiviserat kommunikationssätten i 

takt med att mobiliteten har ställt nya krav. I vår studie har det framkommit att en av 

respondenterna började använda Facebook för att motbevisa att hon var för gammal att 

använda mediet där hon deklarerar att “man blir inte för gammal för något, det är bara man 

själv som sätter gränser för vad man klarar av eller inte”.  

  

Respondenternas svar innefattar behovet av att behålla och vårda kontakter men också att ta 

del av information. Carlsson (2012) pekar på att ändrade förhållanden i hur människan lever 
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har lett till ett ökat behov av digital kommunikation vilket också framgår av det insamlade 

materialet. Av de yngre pensionärer som har familj bosatt utomlands beskrevs de sociala 

nätverkssidorna som ett smidigt, billigt och enkelt sätt att “känna delaktighet på håll”. 

Carlsson (2012) menar tillsammans med Boisen (2015) att sociala nätverkssidor möjliggjort 

att snabbt kunna dela information mellan flera användare vilket respondenterna också 

diskuterar som en anledning att använda sociala nätverkssidor. Specifika händelser där 

information snabbt måste nå många som vid attentat eller andra katastrofer beskrivs som ett 

tillfälle där sociala nätverkssidor har en viktig funktion. Som det empiriska materialet visar 

finns det en skillnad i de yngre pensionärernas användning där funktioner och motiv till 

användandet av sociala nätverkssidor skiljer sig något åt. Skillnaderna i användandet av 

sociala nätverkssidor upplevs bero på olikheter i livssituationer. Det studien visar är att de 

respondenter som har familjer och vänner långt borta är de som använder sociala 

nätverkssidor mest.    

  

Vidare bekräftar empirin det teorin säger om vilken typ av Facebookfunktioner som används 

mest där; följa statusuppdateringar via flödet, kommunicera via chatt samt ha ett 

informationsutbyte med varandra är vanligast. Detta är något som återspeglas de yngre 

pensionärernas behov av att hänga med i vad som händer. Boyd och Ellison (2007) menar att 

informationsutbytet är en av de vanligaste funktionerna, vilket till viss del är sant för våra 

respondenter. Vidare menar Boyd och Ellison (2007) att en annan av de vanligaste 

anledningarna till Facebookanvändning är att knyta kontakter. Detta håller dock inte 

Tjärnström och Hedström (u.å.) med om utan menar att den vanligaste funktionen är att 

behålla och underhålla befintliga kontakter. Det sista påståendet stämmer bättre överens med 

de respondenter vi pratat med, där deras främsta syfte att använda Facebook är att ha kontakt 

med befintliga vänner snarare än att skapa nya kontakter. Detta är något även Carlsson (2012) 

stödjer. Det empiriska materialet visar vissa skillnader i vanliga anledningar till användandet, 

där det framkommer att våra respondenter uttryckt att de sällan skickar vänförfrågningar för 

att de inte vill vara påträngande och respektera andras privatliv. Vidare menar de att det är 

bättre att få en förfrågan än att skicka, för att själva kunna ta ställning till vilka de vill vara 

vän med. Detta kan tolkas som att det finns en osäkerhet och rädsla hos vissa yngre 

pensionärer, där det finns ett behov av att hänga med i den tekniska utvecklingen men där 

vissa inte riktigt vågar fullt ut. Rädslan kan tolkas bero på rädsla för att göra fel eller för att bli 

missuppfattade. Det som framkommit av studien är att vissa vågar mer än andra och är inte 

rädda för att det ska bli fel, där vissa respondenter upplever att de måste prova för att lära sig. 

Andra är mer avvaktande i sitt agerande på sociala nätverkssidor just för att undvika att 

missuppfattas. I studien framkommer det att det är respondenternas inställning, värderingar 

och erfarenheter som påverkar upplevelsen av tekniken och inte demografiska faktorer.     

  

Görndt (2016) diskuterar att det är vanligt att titta på andras profiler vilket vår empiri inte 

visar. Vår empiri visar att yngre pensionärer främst använder flödet för att kunna följa sina 

familjer och vänner, vilket stämmer väl överens med det Görndt (2016) tar upp om att följa 

statusuppdateringar samt det Boyd och Ellison (2007) tar upp om att dela information med 
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varandra. Vår studie visar att yngre pensionärer inte i stor utsträckning är intresserade av att 

titta på varandras profiler, utan att de anser att det viktigaste är att se vad som händer i flödet. 

Brattberg (2015) menar att genom användning av sociala nätverkssidor upplevs ensamheten 

minska. Detta är något som flera respondenter har uttryckt, där kontakt med omvärlden samt 

möjlighet att kommunicera med yngre omnämns för att minska ensamhet och känna 

delaktighet. Studien visar också att det finns ett visst intresse att nyttja sociala nätverkssidor 

som ett medel för att få uppmärksamhet och bekräftelse genom exempelvis delning av 

personliga prestationer. 

 

Respondenterna beskriver grupper som ett motiv bakom användandet av det sociala nätverket 

Facebook där respondenterna i olika utsträckning tar del av eller förmedlar information om 

specifika intresseområden. Brattberg (2015) beskriver behovet av att känna tillhörighet och 

gemenskap och menar att den digitala tekniken möjliggör gemenskap över sociala 

nätverkssidor. Respondenter beskriver att delaktighet i olika grupper leder till att de “hänger 

med i vad som händer i omvärlden”, och ser att syftet med grupperna främst är för delaktighet 

och informationsutbyte. Studien visar även ett annat motiv bakom deltagandet i grupper där 

respondenter menar att de känner sig isolerade utan grupperna. Detta är specifikt utmärkande 

för respondenter som saknar egen familj, där användandet av sociala nätverkssidor beskrivs 

som nödvändig för att känna en gemenskap och grupptillhörighet. Som Strang (2014) 

beskriver är den sociala gemenskapen direkt kopplat till välbefinnande vilket förklarar 

behovet av att tillhöra grupper. Studien visar också att de respondenter som har sjukdomsfall 

eller andra kriser i livet också vänder sig till grupper för att ta del av andras upplevelser. Detta 

förklarar Strang (2014) med att delaktighet i en grupp som delar såväl svåra som positiva 

upplevelser ökar välbefinnandet. “Det är som att delandet av bördor med någon som förstår 

upphäver känslan av ensamhet och utsatthet” (Strang, 2014, s. 21). Motivet till att vara en del 

av grupper skiljer sig något mellan deltagarna, men det gemensamma för de yngre 

pensionärerna är att de på ett eller annat sätt vill ha kontakt med andra.  Studien visar att 

gemenskap, omvärldsintresse och nyfikenhet är de huvudmotiv till delaktighet i grupper för 

de yngre pensionärerna. Det finns en positiv inställning till grupper och dess bidrag för 

välmående, oavsett om det är genom att ha kontakt med vänner eller om det är för att känna 

tillhörighet och närhet.   

 

Sammanfattningsvis stämmer empirin överens med teorin i det stora vad gäller hur och varför 

sociala nätverkssidor används. Teorin visar dock att sociala nätverkssidor används för att 

skaffa nya bekantskaper, vilket inte bekräftas av empirin. Från studien framkommer det att det 

finns en positiv inställning till användning av sociala nätverkssidor, där det finns både 

utrymme att dela med sig och ta del av information. I vår studie är respondenternas 

familjesituation och övriga relationer den främsta orsaken till skillnader i användandet. Andra 

demografiska faktorer som kön, ålder, utbildningsbakgrund och yrkesliv påverkar inte 

respondenternas användning av sociala nätverkssidor då empirin inte visar ett mönster över 

användandet i relation till dessa faktorer. 
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5.2. Teknik 
I detta avsnitt presenteras hur sociala nätverkssidor både möjliggör för kommunikation 

samtidigt som det finns en begränsning i upplevelsen av social närvaro och vad detta innebär 

för de yngre pensionärerna. I avsnittet analyseras empirin och diskuteras för att identifiera 

bakomliggande faktorer, mönster och motiv för tekniken som möjlighet och begränsning för 

upplevelsen av social närvaro. 

 

5.2.1. Möjligheter för kommunikation 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de anser att sociala nätverkssidor möjliggör för 

snabb, enkel och billig kommunikation. En av de stora fördelarna med sociala nätverkssidor 

beskrivs vara den snabba kommunikation vilket Boisen (2015) och Carlsson (2012) bekräftar 

då de menar att vi genom sociala nätverkssidor snabbt kommer i kontakt med varandra på ett 

sätt som utan digital teknik varit svårt. Carlsson (2012) menar också att kommunikation via 

sociala nätverkssidor har möjliggjort för nya sätt att kommunicera. Genom att ha flera 

kommunikationssätt att använda sig av underlättar det möjligheten för att komma i kontakt 

med varandra på ett snabbare och effektivare sätt, vilket bekräftas av respondenterna. 

Facebook upplevs av respondenterna som ett komplement för kommunikation, när 

kommunikation via telefon och fysiska möten inte är möjlig. Respondenterna diskuterar detta 

genom olika exempel på hur Facebook har möjliggjort att komma i kontakt med familj och 

vänner när kommunikation via telefon inte har varit möjlig. 

  

Nilsson och Waldemarson (2016) menar att vi genom det sociala samspelet skapar kontakt 

och närhet med andra, där sociala nätverkssidor idag spelar en stor roll för att bibehålla 

befintliga kontakter. Detta är något som samtliga respondenter uttryckt och som Carlsson 

(2010), Carlsson (2012) och Brattberg (2015) bekräftar genom att konstatera att sociala 

nätverkssidor effektiviserat kommunikationen där det nu är möjligt att snabbt nå ut oavsett 

vart avsändaren och mottagaren till informationen befinner sig. Uppfattningen om sociala 

nätverkssidors roll skiljer sig dock något åt mellan respondenterna men gemensamt för 

samtliga respondenter är att Facebook som kommunikationskanal möjliggör en ökad 

tillhörighetskänsla och minskad isolering. Tillhörighetskänslan är något som Brattberg (2015) 

tar upp som en viktig del för den psykologiska överlevnaden. Samtidigt menar Strang (2014) 

att behovet av tillhörighet alltid har funnits men hur vi underhåller våra relationer har ändrats. 

Nilsson och Waldemarson (2016) menar att vi genom att tillfredsställa relationsbehovet 

känner tillhörighet och närhet, vilket är något som återspeglas i de yngre pensionärernas 

resonemang, där de anser att tekniken möjliggör kommunikation för att tillfredsställa och 

upprätthålla tillhörigheten. Studien visar även att  sociala nätverkssidor är ett bra komplement 

då dessa upplevs minska isolering, vilket är något som Brattberg (2015) bekräftar genom att 

anse att människor är mindre ensamma via sociala nätverkssidor. 
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De som har ett funktionshinder eller känner någon med ett funktionshinder anser att Facebook 

möjliggör kommunikationen för att hålla kontakten och kommunicera på ett obehindrat sätt, 

vilket också bidrar till minskad isolering och ökad tillhörighetskänsla. Studien visar att fysiska 

hinder tillsammans med familjesituation utgör faktorer som påverkar de yngre pensionärernas 

upplevelse av sociala nätverkssidor. Respondenterna beskriver att sociala nätverkssidor 

möjliggör för de med en funktionsnedsättning att hänga med i vad som händer i världen där 

de får möjlighet att ta till sig av information från flödet samtidigt som de får vara en del av en 

gemenskap. Strang (2014) menar att förmågan att skapa nya kontakter försämras med åren, 

vilket är något som utgör en möjlighet vid användning av Facebook där respondenterna 

underhåller sina befintliga kontakter i ett steg att minska isoleringen och stärka 

tillhörighetskänslan. 

  

Studien visar att yngre pensionärerna gör skillnad på tillhörighet och gemenskap i ena hörnet 

mot den sociala närvaron i kommunikationen med andra i det andra hörnet. När 

respondenterna diskuterar sociala behov är det främst tillhörighet och gemenskap som 

omnämns före graden av social närvaro. Den sociala närvaron upplevs inte vara avgörande för 

användandet av sociala nätverkssidor för att fylla ett socialt behov eller för 

informationsutbyte. De generella skillnader som presenteras i empirin för tekniken som 

möjlighet för tillhörighet och närhet beror på respondenternas familjesituation och övriga 

relationer. De som inte har en egen familj eller de som har familj långt bort tenderar att se en 

större möjlighet att nå en social tillfredsställelse i grupptillhörighet och kontakt med vänner på 

nätet än de som har sin familj nära. Av de respondenter som har en utlandsboende 

familjemedlem upplevs tekniken som en unik möjlighet att känna delaktighet och närhet i 

familjemedlemmarnas liv. 

  

Genom att använda Facebook för att kommunicera med familj och vänner upplever samtliga 

respondenterna att de får ett visst socialt utbyte, vilket Brattberg (2015) bekräftar då hon anser 

att människor på ett enkelt sätt kan dela glädje och sorg med varandra. Även Gooch och Watts 

(2015) menar att kommunikation är viktigt för att förstå varandra samt för att skapa närhet 

och trygghet. Detta är något som de yngre pensionärerna också uttrycker, då de anser att de 

får ett socialt utbyte av de grupper som de är med i. Studien visar respondenternas upplevelse 

för hur sociala nätverkssidor möjliggör ett socialt utbyte med yngre, genom att möta unga där 

de är i “sina stressiga liv”, få ett informationsutbyte med andra och känna att de hänger med i 

utvecklingen. Carlsson (2010) för samma diskussion och menar att sociala nätverkssidor 

hjälper i det sociala utbytet när tiden inte räcker till. Respondenterna diskuterar hur smidigt 

det är att kommunicera på sociala nätverkssidor där mottagaren svarar när det passar, vilket 

också bekräftas av Tjärnström och Hedström (u.å.). 

  

Studien visar att det finns en positiv uppfattning om tekniken som möjlighet för 

kommunikation där respondenterna är överens om vad sociala nätverkssidor kan möjliggöra 

för snabb och flexibel kommunikation där sociala nätverkssidor utgör ett komplement till 
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fysiska möten. Skillnaderna i vilka möjligheter respondenterna diskuterar beror av motivet till 

användandet av sociala nätverkssidor med grund i familje- och vänskapsrelationer samt 

fysiska hinder som speglas i hur sociala nätverkssidor kan möjliggöra kommunikation för 

varje enskild respondent. De yngre pensionärerna ser även en viss skillnad mellan tillhörighet 

och social närvaro, där sociala nätverkssidor främst skapar en möjlighet för ökad 

tillhörighetskänsla och gemenskap snarare än utgör en möjlighet för kommunikation med hög 

grad av social närvaro. 

 

5.2.2. Begränsningar för social närvaro 

Det samlade intrycket från respondenterna är att finns det en begränsning i vad tekniken kan 

möjliggöra för kommunikation och upplevelsen av social närvaro, trots att det finns stora 

fördelar med sociala nätverkssidor. Som respondenterna diskuterar har digital 

kommunikationsteknik med sociala nätverkssidor en roll i människors liv medan fysiska 

möten har en annan roll som de menar aldrig kan ersättas av sociala nätverkssidor. Detta 

bekräftas av Strang (2014) som menar att vi rent kemiskt i kroppen frisätter andra kemiska 

ämnen vid fysisk kontakt och är den grundläggande orsaken till att digital kommunikation inte 

kan likställas vid fysiska möten. Det empirin visar och som bekräftas av den teoretiska 

referensramen innebär att tekniken genom de sociala nätverkssidorna aldrig till fullo kommer 

kunna ersätta fysiska möten vilket betyder att det finns en bestämd begränsning för vad 

sociala nätverkssidor kan erbjuda för den sociala närvaron. 

  

De kommunikationssätt respondenterna beskriver som vanligt när de använder sociala 

nätverkssidor är kommunikation i textform vilket också diskuteras som en fara med sociala 

nätverkssidor. Respondenterna menar att det finns en stor risk att missuppfattas vid 

kommunikation som enbart sker via text där de, bortsett från avsaknad av andra intryck 

beskriver språket som en viktig del. En av respondenterna menar att “det är så lätt att 

missuppfatta varandra när man bara läser det någon annan skrivit utan att veta hur personen 

vill att inlägget ska tolkas”, vilket ligger i linje med övriga respondenternas resonemang. 

Carlsson (2010) för samma diskussion och menar att den skrivna texten lätt uppfattas som 

allvarlig och beskriver hur “många använder ord som de aldrig hade gjort utanför nätet” (s. 

22). Flera respondenter diskuterar rädslan av att missuppfattas vilket leder till att 

kommunikationen därför kan bli väldigt formell och “tillrättalagt”. Även Lowenthal (2012) 

stödjer empirin genom att påvisa att skillnaderna mellan text och tal utgör ett hinder för den 

typ av digital kommunikation våra respondenter uppger att de använder.  

  

Från studien tolkas att respondenterna är eniga i att sociala nätverkssidor och den digitala 

kommunikationen har en begränsning gällande språk och uttryck vilket enligt samtliga 

respondenter leder till att sociala nätverkssidor upplevs opersonliga och anonymare än andra 

medel. Carlsson (2010) menar att förklaringen till detta är att det hos vissa finns en stor 

medvetenhet i hur vi bör uttrycka oss vilket leder till ett formellt och opersonligt språkbruk. 

“Även en kort kommentar kan göra stor skada i fel sammanhang” (Carlsson, 2010, s. 22). 
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Respondenterna återkommer till detta vid flera tillfällen och menar att rädslan för att 

missuppfattas leder till ett mer formellt språkbruk som orsakar en känsla av ytlighet. Studien 

visar att både känslan av tillhörighet och graden av social närvaro vid konversationer påverkas 

av det formella och opersonliga språkbruket vilket Carlsson (2012) också diskuterar. 

  

Nilsson och Waldemarsson (2016) menar att “även om vi är duktiga på och vana vid att 

kommunicera, finns det ingen garanti för att kommunikationen är av god kvalitet, att vi 

uppfattas på det sätt som vi har tänkt oss eller att vi inte missförstår andra - kvalitet är i detta 

fall ingen garanti för kvalitet” (s. 14). Påståendet upplevs sant för den insamlade empiri där de 

diskussioner som förts om tekniken som en begränsning för social närvaro återkommer till 

just upplevelsen av kommunikationen. Respondenterna menar som exempel att det förväntas 

att alla förstår det sociala språket, vilket beskrivs som det grundläggande argumentet varför 

det finns en rädsla hos yngre pensionärer att missuppfattas och göra fel. I linje med det 

Nilsson och Waldemarsson (2016) diskuterar menar respondenterna att det finns en stor rädsla 

att missuppfattas hos de yngre pensionärerna och utgör en begränsning för hur de sociala 

nätverken används och vilken roll sociala nätverkssidorna har för yngre pensionärers liv. 

Respondenterna avslutar i flera fall med att påpeka att möten följt av samtal är det bästa sättet 

att kommunicera men där sociala nätverkssidor utgör ett komplement som dock inte kan 

ersätta verkliga möten. Detta bedöms sant både för känslan av tillhörighet och graden av 

social närvaro. Studien visar även att de yngre pensionärernas ålder utgör en bakomliggande 

faktor för resonemanget om rädslan för att göra fel och missuppfattas. Flera respondenter 

påpekar att yngre har lättare att ta till sig av ny teknik och många menar att äldre har svårare 

att lära sig nya saker. En annan bakomliggande faktor för de yngre pensionärernas rädsla för 

att missuppfattas kan förklaras av respondenternas bakgrund. Vissa av de yngre pensionärerna 

påpekar en osäkerhet kring ny teknik medan vissa hävdar att “det kan inte bli mer än fel”, 

vilket innebär är att det finns olikheter i inställning som ligger på individnivå baserat på 

erfarenheter och värderingar och kan bidra till den generella inställningen till tekniken. Trots 

att det finns en delad inställning till tekniken, finns det ett generellt behov av att hänga med i 

utvecklingen hos samtliga respondenter. Detta gör att många respondenter tenderar att bortse 

från sin osäkerhet gällande tekniken, och menar att de “gör så gott de kan”. Studien uppvisar 

inte ett samband mellan respondenternas olika kön, utbildnings- eller yrkesbakgrund och den 

generella uppfattningen av tekniken som begränsning för social närvaro. Studien visar istället 

att familjesituationen och respondenternas sociala umgänge dock kan förklara att det finns en 

skillnad mellan vissa respondenter i hur de upplever en högre social närvaro på sociala 

nätverkssidor än vissa av de andra respondenterna. 

  

Det respondenterna sammanfattningsvis upplever är att sociala nätverkssidor har 

begränsningar som gör att dessa inte kan upplevas likställt med fysiska möten för yngre 

pensionärer kring graden av social närvaro. Detta trots att det generellt finns stora fördelar och 

möjligheter med sociala nätverkssidor. De yngre pensionärernas uppfattning av anonymitet 

och opersonlighet tillsammans med rädsla för missuppfattningar och avsaknad av tonläge, 

rörelser eller andra sinnesintryck utgör grunden för den begränsning empirin uppvisar med 
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stöd i den teoretiska referensramen. Respondenterna gör också skillnad på tillhörighet och 

social närvaro vid diskussion om tekniken som möjlighet där den sociala närvaron inte i stor 

utsträckning diskuteras jämfört med tillhörighet som samtliga respondenter diskuterar i 

samband med möjligheter. 

  

5.3. Social närvaro 
I detta avsnitt presenteras upplevelsen av social närvaro och kommunikation, tillhörighet och 

närhet. Här analyseras empirin och diskuteras för att identifiera bakomliggande faktorer, 

mönster och motiv till upplevelsen av social närvaro och tillhörighet. 

 

5.3.1. Social närvaro 

Respondenterna är eniga i att den sociala närvaron upplevs vara relativt låg på sociala 

nätverkssidor vid en jämförelse av alternativa kommunikationssätt där orden “opersonligt”, 

“anonymt” och “formellt” förekommer vid flertalet intervjutillfällen. Teorin bekräftar empirin 

där Lowenthal (2012) menar att ett medium som ger en opersonlig upplevelse har en lägre 

grad av social närvaro än ett annat medium. Två av respondenterna uttrycker en känsla av mer 

social närhet på sociala nätverkssidor än de andra intervjudeltagarna men är samtidigt överens 

med resterande respondenter att fysiska möten är bäst för hög social närvaro. Lowenthal 

(2012) beskriver att kommunikation i textform ses som den form som ger minst social närvaro 

och jämför detta med ljud som ger en något högre känsla av närvaro och video ännu högre. 

De respondenter som deltagit i studien uppgav att kommunikation förmedlad i text var den 

form de använde vid användandet av sociala nätverk vilket kan förklara den rangordning som 

de yngre pensionärerna diskuterar. Sociala nätverkssidor rangordnas som den 

kommunikationskanal som ger lägst grad av social närvaro vilket ligger i linje med 

Lowenthals (2012) kategorisering av graden av social närvaro utifrån kommunikationsform. 

IJsselsteijn et al. (2003) uttrycker också att det finns en rad faktorer som bidrar till känslan av 

närhet och upplevelsen av personlig intimitet vid kommunikation. Gester, ögonkontakt, 

leende, kroppsspråk, beröring och ordval beskrivs utgöra del av den information en person 

förmedlar till en annan vid kommunikation som gör att det finns en skillnad i 

kommunikationskanaler. Respondenterna bekräftar detta genom att anse att “ringa är det bästa 

sättet att kommunicera på, detta då det blir mer personligt när man uppfattar den andres 

tonläge”. Strang (2014) beskriver samma resonemang och tillägger att miljön vid fysiska 

möten som dofter och beröring gör att känslan av social närhet i fysiska möten inte kan 

ersättas av den digitala kommunikationen vilket empirin bekräftar. 

  

Något som empirin uppvisar som inte redogörs för i den teoretiska referensramen är 

respondenternas uppfattning om skillnader mellan sms och e-post mot kommunikation via 

sociala nätverkssidor. De yngre pensionärerna uppger att sms och e-post upplevs mer 

personligt än kommunikation via sociala nätverkssidor trots att båda former av konversationer 

sker i textform. Skillnaden i känslan av social närhet ligger enbart i uppfattningen om sociala 
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nätverkssidor som mindre personligt än exempelvis sms.  Baserat på empirin tolkar vi att 

respondenternas ålder och osäkerhet kring tekniken för sociala nätverkssidor, samt det faktum 

att det är lätt att utge sig för att vara någon annan, är orsaken till att sociala nätverkssidor får 

lägre social närvaro än andra textuella kommunikationsmedier. De yngre pensionärerna 

diskuterar även en större vana vid sms och e-postanvändning jämfört med sociala 

nätverkssidor som informationskälla och kommunikationskanal. 

  

Short, Williams och Christine myntade begreppet social närvaro 1976 och menade då att 

uppfattningen om att olika kommunikationsmedel har en stor påverkan hur människor väljer 

att kommunicera via mediet och hur mediet uppfyller ett behov av social närhet. 

Respondenterna menar att det finns en misstänksamhet mot sociala nätverkssidor och 

diskuterar att yngre pensionärer kan uppleva en osäkerhet och rädsla vilket påverkar 

användandet av de sociala nätverken. Generellt uttrycker respondenterna en begränsning i sitt 

eget användande av sociala nätverkssidor som kan förklara hur de upplever social närvaro. En 

av respondenterna drar paralleller till skillnaden i upplevelsen mellan yngre och äldre och 

pekar på att yngre pensionärer överlag är mer skeptiska till sociala nätverkssidor än 

exempelvis ungdomar och diskuterar vidare att “ungdomar kanske uppfattar närhet till 

varandra på sociala nätverkssidor annorlunda än oss äldre”. Resonemanget ligger i linje med 

övriga respondenternas tankar vilket gör att de yngre pensionärernas ålder åter utgör en 

bakomliggande faktor för upplevelsen av social närvaro. 

  

Kaplan och Haenlein (2010) menar att social närvaro består av omedelbarheten i 

kommunikationen och intimiteten. Intimiteten kan förklara respondenternas upplevda skillnad 

i social närvaro mellan sms och e-post kontra sociala nätverkssidor trots att båda nyttjar 

textformen. Den generella upplevelsen hos intervjudeltagarna är att andra medier ger större 

intimitet och en varmare och mer personligare känsla vilket ligger i linje med det Lowenthal 

(2012) diskuterar om varmare känsla som leder till högre social närvaro. Respondenterna är 

dock eniga i att sociala nätverkssidor erbjuder ett komplement till annan kommunikation i de 

fall där snabbhet och tillgänglighet prioriteras framför en starkare känsla av social närhet. En 

av respondenterna uttrycker exempelvis att delaktighet i respondentens utlandsboendes sons 

liv kan ge en stark känsla av social närvaro på sociala nätverkssidor, då fysiska träffar inte är 

möjliga av geografiska skäl. 

  

Från studien framkommer det att demografiska faktorer som kön, ålder och bakgrund inte 

tycks vara avgörande för synen på hur den sociala närvaron upplevs mellan respondenterna. 

Däremot pekar vår studie på att fysiska förutsättningar och familjesituation är avgörande för 

upplevelsen samt att åldern för hela urvalsgruppen är en faktor för just yngre pensionärers 

upplevelse av social närvaro. 
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5.3.2. Kommunikation, tillhörighet och närhet 

Det samlade intrycket från respondenterna är att kommunikation är en viktig del av deras 

sociala liv, något som Carlsson (2012), Brattberg (2015) samt Nilsson och Waldemarsson 

(2016) bekräftar med diskussion kring behovet av kommunikation och dess betydelse för den 

psykologiska överlevnaden. Vidare anser Carlsson (2012) att förutsättningarna för att 

kommunicera har förändrats, där sociala nätverkssidor utgör ett effektivt 

kommunikationsmedel. Detta är något som bekräftas av de yngre pensionärerna som anser att 

sociala nätverkssidor underlättar snabb och flexibel kommunikation. Samtidigt pekar flera 

respondenter på att deras ålder gör att många i deras generation inte tagit till sig av den 

tekniska utvecklingen när det gäller kommunikation. Respondenterna diskuterar hur de 

upplever att de som inte använder sig av sociala nätverkssidor gör det pga. rädsla och 

osäkerhet kring tekniken. Flera respondenter anser att de som inte använder sociala 

nätverkssidor hamnar utanför gemenskapen där de går miste om en möjlighet till gemenskap 

genom tekniken. Enligt en av respondenterna är “sociala nätverkssidor bra, men jag tror att 

upplevelserna kan vara annorlunda beroende på om man är yngre eller äldre”, något som 

övriga respondenter också stödjer. Detta styrker det Brattberg (2015) menar är avgörande för 

hur äldre använder sociala nätverkssidor. 

  

Det framkommer av studien att en av respondenterna upplever starkast tillhörighet på sociala 

nätverkssidor, vilket beror på respondentens hörselskada som gör att hon känner sig ensam 

utan möjlighet att kommunicera med vänner via sociala nätverkssidor. Studien visar att det 

finns skillnader i den upplevda tillhörigheten mellan respondenterna där en respondent pekar 

på tillhörigheten i hennes utlandsboendes sons liv medan andra respondenter specifikt nämner 

att känslan av tillhörighet grundar sig i att vara en del av sina utlandsboende vänners liv.   

  

Empirin uppvisar en skillnad mellan tillhörighet och social närvaro i respondenternas 

diskussion angående det sociala behovet vilket motiverat oss att följa den uppdelning empirin 

påvisar. Studien visar att respondenterna upplever tillhörighet som känslan att höra till en 

gemenskap, som tar sig olika uttryck för de olika respondenterna på sociala nätverkssidor. 

Tidigare avsnitt visar de olika motiven för användandet av sociala nätverkssidor där det 

framkommer att den sociala närvaron inte upplevs lika viktig för respondenterna som känslan 

av att höra till. Som respondenterna diskuterat finns ett samband mellan lägre social närvaro 

för ett medium och en lägre känsla av tillhörighet, men sambandet tycks inte vara definitivt. 

Detta baseras på diskussionen om Facebook som ger låg grad av social närvaro men ändå ger 

en viss känsla av tillhörighet. Vår studie visar att sociala nätverkssidor som medium för 

urvalsgruppen anses ha en relativ låg grad av social närvaro men att tillhörighetskänslan trots 

detta upplevs stundtals hög för respondenterna. Resonemanget framkallar frågan vad som är 

viktigast: graden av social närvaro eller känslan av tillhörighet för att fylla yngre pensionärers 

sociala behov? Empirin visar att respondenternas känsla av social närvaro inte är avgörande 

för att använda sociala nätverkssidor men känslan av att höra till och vara en del av en 

gemenskap är avgörande. I vår studie framkom det att tillhörighetskänslan är ett av de 
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viktigaste motiven för användning och för att fylla det sociala behovet. Social närvaro är av 

vikt men inte avgörande. 

  

Vinnova (2013) diskuterar en lösning för att bemöta okunskap och rädsla kring att använda 

sig av sociala nätverkssidor i kommunikationssyfte är att ha utbildningar för äldre. De menar 

att det finns ett stort behov av mötesplatser för äldre med syfte att skapa tillhörighet och 

gemenskapskänsla vilket bekräftas av de yngre pensionärerna som menar att välmåendet hos 

yngre pensionärer skulle kunna öka om fler nyttjar sociala nätverkssidor för en 

gemenskapskänsla som minskar isolering. Cronlund (2003) och Hägerfors (1995) diskuterar 

båda vikten av att känna gemenskap och tillhörighet för ökad självkänsla. Strang (2014) 

menar också att upplevelsen av att inte känna sig delaktig och med i gemenskapen påverkar 

den psykiska hälsan. Detta är något som samtliga respondenter menar är en viktig aspekt för 

att underhålla sitt sociala umgänge. Gooch och Watts (2015) samt Kaplan och Haenlein 

(2010) stödjer också respondenternas uppfattning av det stora behovet av kommunikation för 

att känna närhet. 

  

Studien uppvisar en motsättning i upplevelsen av sociala nätverkssidor som ett medel för att 

minska isolering samtidigt som sociala nätverkssidor har en låg grad av social närvaro. Åter 

visar vår studie den skillnad respondenterna gör mellan känslan av att höra till och hur de 

upplever individerna de pratar med som verkliga. Den motsättning som kan upplevas i 

respondenternas uppfattning om sociala nätverkssidor för att minska isolering trots låg social 

närvaro kan förklaras då respondenterna gör skillnad på tillhörighet och social närvaro.  

  

Genom att titta på vem som har sagt vad, kan vi för studien tolka att de demografiska 

faktorerna inte är avgörande för synen på hur den sociala närvaron upplevs. Däremot pekar 

våran studie på att fysiska förutsättningar och familjesituation är avgörande för upplevelsen. I 

studien framkommer det att empirin ligger i linje med den teoretiska referensramen kring 

upplevelser av social närvaro där motivet till upplevelsen bekräftas av teorin som exempelvis 

visar skillnaden vad som händer i människokroppen vid fysiska möten jämfört med textuell 

kommunikation, som bekräftar skillnaden i upplevelsen av graden av social närvaro.  
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6. Slutsatser 
Syftet med studien var att studera hur yngre pensionärer upplever social närvaro och social 

tillhörighet på sociala nätverkssidor. Den slutsats vi kan dra av empirin är att yngre 

pensionärer upplever tekniken som en möjlighet för kommunikation som kräver ett snabbt 

och effektivt informationsutbyte. Det har samtidigt framkommit en gemensam övertygelse om 

att tekniken aldrig kommer kunna ersätta fysiska möten vilket kan ses som en begränsning för 

känslan av social närhet. I studien har hittats att det finns en skillnad mellan social närvaro 

och tillhörighet där den sociala närvaron bedöms relativt låg för sociala nätverkssidor medan 

känslan av tillhörighet och gemenskap kan vara hög genom grupptillhörighet och delaktighet 

på håll. Den sociala närvaron upplevs som högre vid fysiska möten och lägre vid digital 

kommunikation vilket gör att sociala nätverkssidor aldrig kan likställas vid fysiska möten 

eller telefonsamtal utifrån graden av social närvaro. Den generella uppfattningen om sociala 

nätverkssidor är positiv och sociala nätverkssidor som komplement till annan kommunikation 

ger en stor möjlighet för social tillfredsställelse, vilket bekräftas av de respondenter som 

deltagit i studien. Studien visar att yngre pensionärer anser att sociala nätverkssidor har lägst 

grad av social närvaro, där de också skiljer på de olika textuella kommunikationsvägarna 

vilket var en ny upptäckt. Vid studiens start fanns det inga indikationer på att det fanns en 

skillnad i social närvaro mellan SMS, e-post och sociala nätverkssidor och det fanns heller 

ingen teori som presenterade det här resonemanget. Detta har lett till nya insikter för yngre 

pensionärers syn på social närvaro på sociala nätverkssidor. 

 

Hur yngre pensionärer använder sociala nätverkssidor skiljer sig åt, där vi i vår studie kunde 

identifiera användningstid, plattform och orsak till användandet. Den skillnad som 

identifierats vid användningen av sociala nätverkssidor innebär att det inte finns något 

generellt orsakssamband mellan användning av sociala nätverk och upplevelsen av social 

närvaro. I vår studie har det framkommit att känslan av social närvaro inte är den avgörande 

orsaken för användningen av sociala nätverkssidor, utan där användandet baseras på 

familjesituation och umgänge samt respondenternas känsla av tillhörighet. 

 

Sammanfattningsvis är slutsatsen vi drar utifrån syfte och frågeställning att sociala 

nätverkssidor upplevs ha en lägre grad av social närvaro än annan kommunikation. Tekniken 

som komplement ger en känsla av tillhörighet och gemenskap och skapar möjligheter för 

yngre pensionärer att vara sociala. Tekniken som ersättning för alternativ kommunikation 

skapar istället en begränsning i vad sociala nätverkssidor kan erbjuda för upplevelsen av 

social närvaro. 
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6.1. Förslag på fortsatta studier 
Det vore intressant att bygga vidare på vår studie kring hur yngre pensionärer upplever den 

sociala närvaron. Något som då vore intressant är att få med ett bredare urval för att kunna dra 

mer generaliserbara slutsatser genom att exempelvis använda enkäter för att nå ut till flera 

samtidigt. 

 

Ett annat förslag är att undersöka likheter och skillnader i kommunikationsmönster mellan de 

som använder sociala nätverk och de som inte gör det. Detta då det framkommit i vår studie 

att några av deltagarna upplever skillnader i kommunikationsmönster mellan användare och 

icke-användare vilket vore intressant att bygga vidare på. 

 

Det vore även intressant att studera hur den sociala isoleringen kan minska för äldre genom att 

använda sociala nätverkssidor. Fokus skulle kunna vara att studera vilka möjligheter som 

finns att tillgå för att minska isolering och hur detta kunde utvecklas för att möta äldres behov.  

 

Ett annat förslag är att studera är hur sociala nätverkssidor kan optimeras för olika 

generationer med ett fokus på användargränssnitt och design patterns.  

 

Ett sista förslag på vidare studier är att undersöka likheter och skillnader i social närvaro på 

sociala nätverkssidor mellan yngre och äldre generationer. Detta för att se vilka likheter och 

skillnader det finns i hur den sociala närvaron upplevs och varför den upplevs lika eller olika. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

1. Du får gärna kortfattat berätta vem du är. (Exempelvis: Bakgrund, yrkesliv samt ålder)  

 

2. Använder du dig av Facebook? Om ja, vad är det primära syftet med att använda 

Facebook? 

 

3. Vilka Facebookfunktioner brukar du utnyttja? (exempelvis chatta med bekanta, uppdatera 

din egna status, läsa andras status eller se andras bilder, gå med i Facebook-grupper, osv)  

 

4. Använder du något annat socialt nätverk, exempel Instagram eller Twitter? 

 

5. Hur ofta besöker du sociala nätverk (dagligen/veckovis) och på vilka plattformar brukar du 

använda sociala nätverk (telefon/surfplatta/dator)? 

 

6. Finns det några situationer du specifikt brukar använda sociala nätverk istället för andra 

kommunikationsmedel? (Situationer du upplever att kommunikation via exempelvis 

Facebook är bättre än telefonsamtal/möten i verkligheten)  

 

7.  Skulle du säga att du upplever sociala nätverk som exempelvis Facebook som ett bra 

kommunikationsmedel? Varför eller varför inte! 

 

8. Kan du se några fördelar med sociala nätverk som exempelvis Facebook? 

 

9. Hur upplever du personer på sociala nätverk (som du exempelvis har som vän, bekanta i en 

grupp du är deltagare i, osv) om du jämför hur du upplever en person du träffar i verkliga livet 

eller har ett telefonsamtal med? Syftet med frågan är att studera din uppfattning om det finns 

en skillnad i hur du upplever personer på sociala nätverk jämfört med andra 

kommunikationssätt som exempelvis telefonsamtal. Känns personer mer tillgängliga på 

sociala nätverk? Mer anonyma? Mer eller mindre personliga än om du träffar samma 

människor på stan?  
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10. Upplever du att sociala nätverk som Facebook kan leda till att användare känner en social 

tillhörighet med andra eller gemenskap som kanske inte varit möjlig utan sociala nätverk? 

Varför eller varför inte? 

 

11. Tror du att du i framtiden kommer använda sociala nätverk mer eller mindre? Varför!  

 

12. Kan digital kommunikation ersätta annan typ av kommunikation (telefonsamtal/möten i 

verkligheten) i några lägen enligt din uppfattning? 


