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Sammanfattning  
Under de senaste 20 åren har allt fler börjat använda internet. Att använda internet innebär att 

vara en del av det rådande informationssamhället och att vara delaktig i informationssamhället 

innebär då även att man är delaktig i det demokratiska samhället. Även fast fler har börjat 

använda internet finns det fortfarande de som inte använder det. Hos den totala gruppen 

seniorer kan vi även där se en ökad användning av internet. Delar vi upp gruppen seniorer kan 

vi se att det är hos 40-talisterna det är flest internetanvändare. Samtidigt finns det 40-talister 

som inte använder internet. Vårt övergripande syfte med den här studien är att bidra till en 

ökad förståelse för paraplybegreppet digitala klyftor genom att diskutera och undersöka med 

fokus på de fem olika kapitalen - symboliskt, ekonomiskt, kulturellt, socialt och tekniskt - 

som ligger bakom att individer inom gruppen 40-talister inte använder sig av internet. Med 

det teoretiska ramverket vill vi förstå en övergripande forskningsfråga samt ytterligare förstå 

hur 40-talister resonerar utan att använda oss av det teoretiska ramverket. Forskningsfrågorna 

är:  

– Hur kan ett icke användande av internet förstås i förhållande till de fem kapitalformerna?  

– Hur resonerar 40-talister kring deras icke-användande av internet?  

För att besvara dessa två frågor har vi genomfört 6 kvalitativa intervjuer med individer födda 

under 1940-talet som inte använder internet. Resultaten analyserades delvis med de 

ovannämnda kapitalformerna. Resultatet visade sig att samtliga kapitalformerna har på ett 

eller annat sätt hjälp oss förstå ett icke-användande, men vissa kapital vägde mer än 

andra.Överlag gav studien ljus over hur 40-talister resonerar kring sitt icke-användande. 

Nyckelord: Digitala klyftor, digital divides, kapital, internetanvändning, seniorer.  
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Abstract  
There’s been a rise of internet usage amongst every demographic group in Sweden the last 20 

years. To use internet means that you’re a part of the information society and to be a part of 

the informatin society means that you’re a part of the democratic society. Even though more 

people use internet there are still those who does not use it. Within the group senior citizens 

we can also see a steady rise of internet usage. If we split the group senior citizens into a 

broader group, one can distinguish people born in the 1940’s as one of the most frequent users 

of internet. However, within the group there are still individuals who choose not to use 

internet. The purpose of this study is to help understand the concept of digital divides. Our 

aim was to do this through applying five different forms of capital: economic, cultural, social, 

technical and symbolic. With this theoretical framework we want to answer the following the 

following main question as well as try to answer a more descriptive research question without 

the use of the theoretical framework.  

– How can we understand a non-usage of internet through these five forms of capital?  

– How does individuals born in the 1940’s reason around their non-usage of internet?   

To answer these questions we did six qualitative interviews with people born in the 1940’s 

who don’t use internet. The results from the interviews have been analyzed with the 

previously mentioned capital forms. The result showed that all capital forms have in one way 

or another helped us understand a non-usage, though some capitals weighed more than others. 

Overall, the studie gave a greater understanding on how people born in the 1940s reason 

around their non-usage.  
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Förord  
De flesta av de som är äldre än 65 år idag kommer att leva tio eller tjugo år till. De är 
medborgare precis som alla andra, även om de växt upp, arbetat och levt största delen av 
sina liv i en annan tid. De har rätt att bli hörda. Det här är ett sätt göra pensionärerna 
synliga i internets tidevarv. 
- Olle Findahl 
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1. Inledning  
I det här kapitlet kommer vi redogöra för bakgrunden samt den inledande utgångspunkten i 

studien. Därefter kommer konkretisera vårt syfte och våra frågeställningar för att sedan 

diskutera val av metod, material och avgränsningar. Slutligen kommer vi att presentera den 

teori som kommer att ligga som grund för vår studie.  

1.1 Bakgrund och utgångspunkt  

Bakgrund  
Samhället och medier är tätt sammanknutna med varandra. Genom våra traditionella 

massmedier - böcker, tidningar, radio och tv - har vi sedan lång tid tillbaka tagit del av 

information om vår omvärld. Medier delger oss å ena sidan nyheter om vad som händer i ett 

lokalt, nationellt såväl som globalt perspektiv. Å andra sidan är medier en 

kommunikationskanal för olika samhällsfunktioner. Institutioner har förmedlat 

samhällsinformation om angelägenheter för medborgare genom dessa kanaler. Det kan handla 

om kvällsnyheter, information vid kristider eller nöje och underhållning. Det är framför allt 

genom våra medier vi förstår varandra, vår omgivning och vår omvärld. Medier har vuxit sig 

till en allt större grund för spridning av information än muntliga konversationer i förhållande 

till hur vi tillgodoser oss information (Gripsrud, 2002.) I Sverige är det något som ligger i 

linje med den väg staten har följt gällande utbyggnad av infrastruktur i ett bredare 

samhällsperspektiv. Det gäller såväl bil- och järnvägar som postservice - till utbyggnaden av 

radio och tv genom public service, och nu senast i relation till att öka användningen av 

internet hos den svenska befolkningen. Redan 1994 tillsattes en IT-kommission i Sverige med 

syftet att informera om möjligheterna med internet för den breda allmänheten 
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(Weidbull;Wadbring;2014). Som ett resultat av statens inblandning i samverkan med 

intressen från näringsliv ökade tillgängligheten och incitamenten för den svenska 

befolkningen att ta del av internet.  

Idag talas det i breda ordalag - om än avsaknad av precis definition - om ett 

informationssamhälle. I ett informationssamhälle är produktionen, tillgången och efterfrågan 

av information vad som karakteriserar samhället som stort. Framför allt är det framväxten av 

internet som har möjliggjort transformationen. Genom internet drivs flera företag med 

införskaffandet, delgivningen och försäljningen av information: till exempel IT-giganten 

Google. Samtidigt har flera olika medier konvergerat in i en digital plattform där vi ett 

knapptryck bort hittar uppslagsverk, böcker, nyhetsartiklar och debattartiklar. Vi kan ta del av 

samhällsinformation: kontaktuppgifter till myndigheter och öppettider till vår närmaste 

vårdcentral. Genom sociala medier kan vi hålla oss uppdaterade om varandras liv, snabbt 

skicka iväg ett meddelande till en vän eller kollega. Vi kan ta del av politikers åsikter 

samtidigt som vi kan uttrycka våra egna. Med e-tjänster kan vi sköta bankärenden, deklarera 

och boka en tid hos vår läkare. Internet är idag inte enbart en plattform där en kan ta del av 

roliga videos på katter utan har kommit att omfamna i princip varenda del det “fysiska” 

samhället. Att använda sig av internet betyder att man är med i ett informationssamhälle och 

därigenom delaktig i vår demokrati.  

När datorer och internet blev tillgängligt för den breda allmänheten var 40-talisterna mitt uppe 

i sina karriärer (Findahl, 2014). Trots att de redan etablerat sig på arbetsmarknaden gick IT- 

utvecklingen fort och bl.a. genom riktlinjer från staten uppmanades yrkespersoner inom olika 

yrkeskategorier att anpassa sig till den nya teknologin. Det handlade framför allt om personer 

som arbetade i kontor som på ett eller annat sätt effektivisera sitt arbete med introduktionen 

av datorer och internet (Findahl, 2014).  

Utgångspunkt  
Idag beräknas det att 93 % av Sveriges befolkning har tillgång till internet (Findahl, 2015). 

Samtidigt finns det skillnader såtillvida vilka grupper som har tillgång till, och i vilken 

utsträckning, de använder sig av internet. I åldern 8-55 är det 95 % som använder internet 

(Findahl, 2015). Medan i åldern 66+ är det knappt 64 % som har tillgång till internet (Findahl, 

2014). I åldersgruppen 65+ - vilka vi betecknar som seniorer - kan vi se en tydlig skillnad. 

Findahl (2014) delar in gruppen seniorer i de två undergrupperna yngre och äldre pensionärer.  
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Yngre seniorer är i åldern 65-75 år och äldre seniorer är de som är äldre än 75 år. Hos de 

yngre seniorerna är tillgången och användandet av internet högre än hos äldre seniorer. I 

gruppen yngre seniorer har 88 % av gruppen tillgång till internet hemma jämfört med gruppen 

äldre seniorer där siffran ligger på 47 %. Samtidigt delar Findahl (2014) även in gruppen i s.k. 

hög- och låganvändare. Skillnader ligger bl.a i socioekonomiska faktorer där individer med 

högre inkomst, utbildning och beroende på yrkesbakgrund i regel använder internet fler 

timmar per vecka (Findahl, 2014). Vidare konstaterar han att trots att vi kan se en ökad 

tillgång av internet hos den totala gruppen seniorer betyder det nödvändigtvis inte en ökad 

användning.  

Det finns tidigare studier som behandlar ämnet digitala klyftor inom olika demografiska 

grupper bland annat av Van Dijk (2008), som framför allt använder sig av kvantitativa studier 

för att förklara och förstå dessa klyftor. Det betyder inte att det finns en total avsaknad av 

kvalitativa studier som undersöker ämnet, utan det bör snarare förstås som att 

forskningsområdet är i behov av fler kvalitativa studier för att generera en ökad förståelse. 

Under sektionen 1.3. Tidigare forskning kommer vi att vidare diskutera detta.  

Digitala klyftor - digital divide(s) på engelska - kan definieras som glappet mellan individer, 

hushåll, företag och geografiska områden utifrån socioekonomiska förhållanden i relation till 

dels deras tillgång av information- och kommunikationsteknologi samt deras faktiska 

användande av internet (Samuelsson, 2014). Under tidigt 90-tal fanns det en utbredd idé att 

om inom tjugo år skulle hela allmänheten ha tillgång till och välja att använda internet. De 

äldre som då inte ville använda sig av den nya teknologin skulle inom kort dö, varför det inte 

ansågs ligga ett intresse i att undersöka deras icke-användande (Findahl, 2014). Så blev inte 

fallet, utan än idag finns det fortfarande ett glapp mellan tillgång och användande av internet 

inom olika demografiska grupper.  

Fokus i den här studien ligger i att undersöka relationen mellan socioekonomiska förhållanden 

inom gruppen seniorer födda på 1940-talet i deras användande av internet. För att förstå vad 

som ligger till grund för skillnaderna krävs det kvalitativa studier som djupdyker in i ämnet 

(Van Dijk, 2008). För att göra detta kommer fem kapitalformer att användas - det 

ekonomiska, symboliska, kulturella, sociala och tekniska kapitalet. Medie- och 

kommunikationsforskaren Deuze (2012) skriver att seniorer har gått igenom den här 

övergångsfasen in i ett informationssamhälle utan varken röst eller makt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
I den totala gruppen seniorer - personer över 65 år - är det hos 40-talisterna vi ser högst antal 

av såväl tillgång som användande av internet. Samtidigt är gruppen 40-talister inte homogen. 

Inom gruppen finns det digitala klyftor mellan individer i vilken utsträckning de använder sig 

av internet.  

Vårt övergripande syfte med den här studien är att bidra till en ökad förståelse för ett icke-

användande av internet bland 40-talister samt en ökad förståelse för paraplybegreppet digitala 

klyftor genom att diskutera och undersöka med fokus på de fem olika kapitalen - symboliskt, 

ekonomiskt, kulturellt, socialt och tekniskt. I syftet ingår även att få en djupare förståelse för 

de individer som inte använder sig av internet inom en grupp som i sin helhet är mer benägna 

att använda sig av internet.  

Vi vill utöver detta även förstå hur 40-talister som är (icke)-användande av internet resonerar 

kring deras icke-användande. Den kvalitativa analysen i vår studie ser vi gärna mynna ut i en 

djupare förståelse av icke-användare inom gruppen 40-talister, vilket vi hoppas visa genom att 

göra en bra undersökning. Den sammansatta analysen av vår empiri kommer att vara möjlig 

att användas som underlag för att få en djupare förståelse i vad som kännetecknar ett icke-

användande av internet hos seniorer.  

Forskningsfrågor:  

Hur kan ett icke användande av internet förstås i förhållande till de fem kapitalformerna? 

- Hur resonerar 40-talister kring deras icke-användande av internet?  

1.3 Tidigare forskning  
Inom ramen för digitala klyftor - digitala (o)jämlikheter, digital divide(s), m.fl. - finns det 

flera publicerade rapporter, uppsatser och doktorsavhandlingar. Olle Findahl, professor i 

medie- och kommunikationsvetenskap publicerar varje år rapport(er) kring svenskarnas 

internet- och medievanor. De två senaste rapporterna Svenskarna och internet, 2014, samt 

Pensionärerna och internet delger en med information av såväl kvantitativ och kvalitativ art. I 

dessa redogör Findahl för olika samhällsgruppers tillgång och användande och information- 

och kommunikationsteknologi och internet. Ur dessa rapporter har vi fått information i vilken 

utsträckning olika demografiska grupper använder sig av internet. Vidare har de givit oss en 

grundförståelse om vilka tankar och åsikter seniorer uttrycker i relation till internet. Samtidigt 
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ökade rapporterna ytterligare ett intresse för oss att djupare förstå och förklara attityder och 

värderingar i förhållande till internet. Det är i ljuset av dessa rapporter som vi valde att 

djupdyka in i vårt val av ämne.  

1.4 Avgränsningar och definitioner 
I undersökningen har vi intervjuat personer som är födda på 1940-talet och som inte använder 

internet.  

Med ett icke-användande avses i den här undersökningen individer som använder internet 

mindre än 2 timmar/vecka. Att utgå från ett absolut icke-användande, d.v.s. individer som 

aldrig har och/eller aldrig använder internet var inte genomförbart då det är ytterst få som 

passar in i den kategorin. De individer vi kom i kontakt med har under det senaste 6 

månaderna använt internet i alla fall en gång.  

2. Teori  
Introduktion teori 
I den här delen kommer vi redogöra för och diskutera val av teoretiskt ramverk som ligger 

som grund i vår studie. Val av teoretiskt ramverk har fastställts med hänsyn till tidigare 

forskning om digitala klyftor. Samtidigt konstateras det att inom ramen för undersökningar av 

digitala klyftor så finns det inget givet val av teoretiskt ramverk (Samuelsson, 2014). För att 

problematisera och vidare kartlägga värderingar och attityder valde vi att använda oss av fem 

olika kapitalformer. Lindgren (2012) menar att kapitalteorin är en sammansättning av 

abstrakta teoretiska begrepp, varför enda sätten att förstå dessa är att “studera människors 

faktiska verklighet - deras praxis”. För att beskriva teorin valde vi att använda oss av Ulli 

Samuelssons doktorsavhandling “Digital o(jämlikhet) - IKT-användning i skolan och elevers 

tekniska kapital”, samt böckerna “Mediekultur och mediesamhälle” av Jostein Gripsrud och 

“Sociologi 2.0” av Simon Lindgren. Tillsammans redogör de för begreppen inom 

kapitalteorin.  

Begreppen vi kommer att använda oss av är: 

● Ekonomiskt kapital 

●  Kulturellt kapital   

●  Socialt kapital   

●  Tekniskt kapital   
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●  Symboliskt kapital   

2.1 Ekonomiskt kapital 
Samuelsson (2014) beskriver det ekonomiska kapitalet dels som en fysisk tillgång av 

materiella tillgångar, dels som en kunskapsbaserad källa. Till det materiella hör olika former 

av ekonomiskt kapital: fastigheter, aktier, pengar, såväl som materiella ting som bilar, datorer, 

antikviteter, m.m. Till det kunskapsbaserade hör en insikt och medvetenhet gällande värdet 

till materiella och icke- materiella ting. Det kan handla om att en individ besitter en förståelse 

i vad som är rimligt att betala för en produkt eller tjänst. Dessa kunskaper kan landa i att 

individer utökar så väl sitt ekonomiska kapital materiellt såväl som icke-materiellt 

(Samuelsson, 2014).   

2.2 Kulturellt kapital 
Kulturellt kapital förklarar Gripsrud (2014) som en sammansättning av värdefulla egenskaper. 

Det kan handla om en kunskapsbas om film, musik, datorer, teater eller sport samt utbildning 

eller studier. Värdesättningen av det givna ämnet bestäms utifrån den sociala kontext 

individen befinner sig i och vilka övriga individer som är delaktiga i kontexten. I det 

sammanhanget är därför relationen mellan gruppens medlemmar något som ständigt påverkar 

och förändrar värdet av individens kunskap. Makt(en) över att bestämma och värdera vad och 

i vilken situation något är värdefullt är därför något som är tätt sammanknutet i relation till det 

kulturella kapitalet (Samuelsson, 2014).   

2.3 Socialt kapital  
Socialt kapital uttrycker sig i formen av en individs kontakt till andra individer i sin 

omgivning. Det kan handla om familjemedlemmar, bekanta, kollegor eller andra kontakter 

som gemensamt bygger upp ett nätverk av medlemmar som tillsammans används som en 

resurs eller blir till en tillgång i individers liv (Gripsrud, 2002). Samtidigt stärks det sociala 

kapitalet beroende på individens nyttjande och deltagande av institutioner (Samuelsson, 

2014). Fortsättningsvis utvecklar Samuelsson (2014) begreppet och menar att det ska förstås i 

relation till en individs införskaffade  eller tillgång till ekonomiskt och kulturellt kapital som 

leder till en gemensam förståelse för varandra där individer inom nätverket kan “dra fördel 

av” varandra (Samuelsson, 2014). Det sociala kapitalet en individ besitter är likt de andra 

begreppen också i ständig förändring (Gripsrud, 2002). Socialt kapital har i tidigare forskning 

inom digitala klyftor förklarats som en viktig komponent för att beskriva hur en individ kan 
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stärka sitt sociala kapital genom internet. Få studier använder begreppet för att förklara det 

som en grundläggande komponent för ett (icke)- användande av internet (Friemel, 2014).  

2.4 Tekniskt kapital  
Förankrat och förlängt till alla andra kapital 

Begreppet tekniskt kapital innebär att den som innehar denna typ av kapital har möjligheten 

att bli sin egen producent och distributör av sina kulturella produkter. Begreppet bygger på 

Bourdieus olika kapitalformer och är både en del av och ett komplement till ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital. Tekniskt kapital i förhållande till ekonomiskt kapital innebär 

bland annat att ha de ekonomiska förutsättningarna att införskaffa den digitala tekniken samt 

alla tillhörande licenser och internetuppkoppling samt att ha kunskap om att köpa rätt 

utrustning till rätt pris. Det är visat på att de ekonomiskt svaga i samhället inte har samma 

möjlighet att dra nytta av teknik som de som har det bättre ställt ekonomiskt. Det finns även 

tydliga samband mellan det digitala utanförskapet och det sociala. 

 

Man kan även ställa det tekniska kapitalet i förhållande till det kulturella och på så sätt se att 

det finns en betydande skillnad mellan att ha tillgång/äga den digitala tekniken och använda 

den på ett betydelsefullt sätt. Det handlar mer om att ha kunskapen om hur man ska använda 

sig av tekniken mer än att bara äga eller ha tillgång till den. Det finns tre olika delar i det 

kulturella kapitalet som berör det tekniska kapitalet. Man ska ha viljan att förbättra sin 

kunskap inom IKT, man ska socialisera genom den digitala tekniken samt att man ska inneha 

formella meriter inom IKT.  

 

Sätter man tekniskt kapital i relation till socialt kapital blir det istället fokus på att inneha 

kontakter som kan hjälpa till inom IKT när ens egna kunskaper inte räcker till. Dessa nätverk 

av kontakter kan variera på olika sätt och se väldigt olika ut men de delas oftast upp i två 

kategorier - ansikte mot ansikte samt virtuella kontakter (Samuelsson, 2014).  

 

2.5 Symboliskt kapital  
De ovannämnda kapitalformerna formar det symboliska kapital en individ besitter - alltså 

vilket utgör och definierar en individs totala anseende (Lindgren, 2012). Symboliskt kapital 

kan förstås som sammansättningen av det totala (icke)-fysiska kapital en individ besitter. 

Vidare symboliserar symboliskt kapital en individ utifrån intresse, smak, åsikter och attityder 

gentemot den tillhörighet en värderar högt. En individs symboliska kapital är dynamiskt. 
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Individers symboliska kapital är i ständig förändring under en livstid (Gripsrud, 2012). Det är 

individens uppväxt, bakgrund och erfarenheter som gemensamt bygger upp och förändrar en 

individs symboliska kapital. Delar av kapitalet är något man ärver, medan andra utvecklar 

man själv. Samtidigt värdesätts det symboliska kapitalet i relation till den sociala kontext 

individen befinner sig i (Samuelsson, 2014). Gripsrud (2012) menar även att det symboliska 

kapitalet kan uttrycka sig i olika specifika sammanhang, händelser och beteende – inte i ting 

utan i människor, hur de agerar och tar ställning i saker som har en återkoppling på sitt eget 

anseende. Gripsrud (2012) hävdar även att “ symboliskt kapital kan fungera blott under 

förutsättning av att det finns en marknad för dessa tillgångar, det vill säga att det finns 

människor som är disponerade att uppfatta att just denna bedrift eller just denna titel äger ett 

värde”  

 

2.6 Summering  
Avslutningsvis vill vi understryka att ingen av de fem olika kapitalformerna är statiska. De 

förutbestämmer inte heller en person och dess livsöde utan förhåller sig ständigt i relation till 

varandra och påverkas av en individs livshändelser. En individ med ett stort ekonomiskt 

kapital kan i teorin sakna ett värdefullt kulturellt och socialt kapital. Kapitalformerna är 

däremot relevanta i vår studie då den ger en grund för vilka faktorer som är av vikt att 

undersöka i förhållande till seniorers icke-användande av internet. Ett högre symboliskt 

kapital hos individer har i tidigare kvantitativa studier visat en korrelation mellan individer 

och gruppers tillgång och användande av såväl information- och kommunikationsteknologi 

som internet (Findahl, 2014;Samuelsson, 2014;Friemel, 2014).  

3. Metod och material 
I det här kapitlet kommer vi att berätta om vårt val av metod, material samt vilka 

avgränsningar som har gjorts. Vi kommer även diskutera, förklara samt argumentera för våra 

val.  

3.1 Val av metod  
Vid val av metod förekom flertalet diskussioner sinsemellan gällande vilken relevans de olika 

metoderna möjligen skulle ha i vår studie. Under vårt tidiga förarbete landade vi i ett val av 

att göra en kvalitativ studie då det finns väldigt många studier inom detta område som är 

utförda på ett kvantitativt sätt bland annat av Olle Findahl och Jan Van Dijk. Vi ville 

komplettera dessa kvantitativa studier med kvalitativa. Ekström & Larsson (2010) menar att 
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en kvalitativ undersökning är att föredra vid studier där forskarna vill förstå mer komplicerade 

begrepp och fenomen. Inom ramen för vår studie är det anpassningsbart då vi vill förstå 

åsikter, tankar och uppfattningar som genom dessa leder till en aktiv handling kring ett 

specifikt ämne. För att säkerställa en insamlad empiri med tillräcklig substans valde vi att 

göra djupintervjuer i form av samtal ansikte mot ansikte.  

Genom djupintervjuer hade vi möjlighet att tillsammans med respondenten föra en dialog 

kring ämnet som är uppe för diskussion. Vi kunde då resonera fram och tillbaka med varandra 

vilket resulterar i ett dynamiskt samtal där svaren inte är begränsade utifrån förskrivna mallar. 

Denna typ av intervju tillät oss att få en djupare förståelse för de individerna inom den 

gruppen vi har valt att undersöka. Ekström & Larsson (2010) menar att ett val av en kvalitativ 

metod är relevant då undersökningen syftar till att förklara mer komplicerade begrepp och 

fenomen, samt kännetecken för avvikelser och i variation. Då de svar vi sökte ofta inte är 

något individerna själva aktivt går runt och tänker på krävdes det av oss att motivera och 

förstärka respondenternas svar under djupintervjuerna för att få så fördjupande svar som 

möjligt. Möjligheten för respondenterna att ställa motfrågor och be om tydligare instruktioner 

möjliggjordes genom djupintervjuer kontra andra intervjuformer så som telefonintervjuer. Vi 

ville alltså i samråd med våra respondenter föra en dialog om de valda ämnena, och på så sätt 

bena ut vad som är relevant för den studerande frågan, något som enligt Ekström & Larsson 

(2010) kännetecknas inom en kvalitativ studie.  

I vår uppsats har vi även använt oss av förståelseorientering då vår metod är 

förståelseintriktad. Det innebär att vi utgår från en samhällsvetenskaplig utgångspunkt där vi 

försöker förstå ett beteende och tankesätt (Hjerm; Lindgren; Nilsson, 2014).  

3.2 Material och urval  
Inför djupintervjuerna valde vi att använda oss av en metod som heter bekvämlighetsurval där 

vi studerar och intervjuar inom en avgränsad målgrupp. Denna praktiska metod används 

vanligen när man vill få ett strategiskt urval. När man använder sig av ett bekvämlighetsurval 

kan man bland annat sätta upp affischer på lämpliga anslagstavlor, sätta in annonser i 

tidningar eller använda sig av slumpmässigt folk man råkar stöta på för att få tag på 

respondenter att intervjua (Jan Trost, 2009).  

Undersökningen baserades på en kvalitativ metod men vi tog även del av tidigare kvantitativ 

data, insamlad av bl a Olle Findahl som har arbetat med att kartlägga tidigare mönster inom 
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internetanvändning hos seniorer, vilket ger oss ytterligare förståelse och kunskap kring 

gruppen vi studerat. Den tidigare insamlade kvantitativa datan och våra egna kvalitativa djup- 

och samtalsintervjuer kompletterade varandra på ett sätt som gjorde att vi kunde besvara vår 

frågeställning och syfte utförligt (Esaiasson et. al., 2012).  

Med hänsyn till vår begränsade tidsram ansåg vi att 6 intervjuer var rimligt att genomföra och 

samtidigt få ett trovärdigt resultat. Genom att använda oss av ett strategiskt urval där vi på 

förhand väljer att intervjua de 40-talister som är faller inom ramen för en låganvändare av 

internet, kunde vi rama in gruppen vi ville undersöka. Varför vi valde gruppen 40-talister är 

för att inom hela gruppen seniorer (alla mellan 65-100+ år) är det hos 40-talisterna flest 

personer som har tillgång till datorer och internet, det är även dem som använder internet i 

högst utsträckning och det är därför intressant att förstå varför det fortfarande finns personer 

inom den gruppen som inte använder internet.  

Avgränsningar 

Våra avgränsningar avser att vi har specificerat oss på 40-talister inom gruppen seniorer som 

är icke- användare av internet. Att undersöka 40-talister är framför allt intressant då de har 

visat störst benägenhet att använda sig av internet inom den totala gruppen seniorer. 

Avgränsningen fastställdes utifrån en specifik geografisk plats samt mängden respondenter vi 

planerade att intervjua med hänsyn till den tidsram vi hade att arbeta inom. Samtidigt var det 

en balansgång mellan att förhålla sig till sin geografiska begränsning, sin tidsram och att 

garantera att analysen lyftes upp av empiri med tillräcklig substans.  

3.3 Genomförande metod  
Vårt genomförande kommer följa ett antal steg som avslutningsvis ska landa i att vi får den 

insamlade datan vi behöver som underlag för vår uppsats. Vi kan dela upp vårt genomförande 

i tre steg; planering, tillvägagångssätt av intervjuer och efterarbete.  

Planering & förarbete  

Inledningsvis under vårt planeringsarbete kontaktade vi två organisationer. Pensionärernas 

riksorganisation och Sveriges pensionärsförening. Vidare förklarade vi för dessa 

organisationer vad vårt syfte med intervjuerna var och varför vi skulle vara i behov att ställa 

frågor av personlig karaktär, bl a deras arbetsbakgrund, internetanvändande, arbetsinkomst 

etc. Genom dessa organisationer hoppades vi komma i kontakt med respondenter som var 

relevanta för vår studie. Utöver detta satte vi även upp affischer, där vi skrev att vi sökte 
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personer att intervjua, på platser där vår målgrupp rör sig bland annat bibliotek, matbutiker 

etc. När vi kom i kontakt med individer av intresse att delta i vår studie behövde vi göra ett 

urval i vilka som kunde delta. Vi behövde ställa frågor redan inför intervjuerna för att veta 

vilka som kunde delta i studien. Enbart intresse från individer var alltså inte ett giltigt skäl att 

delta. Kriterier om vilka som kunde delta var att man ska vara född på 1940-talet samt vara 

låganvändare av internet. Genom att rama in ett så tydligt strategiskt urval som möjligt kunde 

det underlag som sedan arbetas fram genom våra intervjuer ge en högre relevans för vår 

studie. Därför var respondenternas bakomliggande faktorer av hög vikt för vår undersökning. 

Innan intervjuerna tog plats arbetade vi fram en intervjumall utifrån specifika teman, baserade 

på Bourdieus teorier kring olika former av kapital, för att behandla flera olika frågeområden 

(Ekström & Larsson, 2010). Vi ställade alltså frågor på ett deduktivt sätt utifrån vår teori. Vi 

tittade även på Olle Findahls intervjuguider och studerade hans tillvägagångssätt vid 

intervjuer när vi utformade våra intervjuer.  

3.3.1 Så skapade vi en analysmodell 
För att vår frågeställning skulle kunna besvaras behövdes en analysmodell som kunde 

tillämpas på vårt ämne. Denna analysmodell skulle hjälpa oss att analysera den empiri vi 

samlat in. För att hitta en relevant analysmodell sökte vi igenom tidigare forskning inom vårt 

valda ämne och studerade hur andra hade gått tillväga och vilka analysmodeller de använts sig 

av. Det vi fick ut av detta var att vi såg att andra som forskat inom detta ämne hade använt sig 

av Bourdieus kapitalformer och därigenom studerade vi vidare inom det. Vi kom fram till fem 

olika kapital som kändes relevanta att använda för att kunna besvara vår frågeställning. Dessa 

kapital var: symboliskt kapital, ekonomiskt kapital, teknologiskt kapital, socialt kapital samt 

kulturellt kapital. Dessa teman blev vår analysmodell och de användes för att förklara om en 

person innehar ett högt eller lågt kapital inom respektive kapitalform. Detta kom i sin tur att 

hjälpa oss att besvara vår frågeställning.  

3.3.2 Analysmodell  
Vår analysmodell bygger på en teoretisk tematisk analys där vi har delat upp frågorna som 

ska ställas till respondenterna utefter olika kapital - symboliskt-, ekonomiskt-, socialt-, 

kulturellt- och teknologiskt kapital. När vårt insamlade empiriska material hade transkriberats 

analyserade vi dem separat inom respektive kapitalform. Genom detta försökte vi hitta 

mönster och likheter i respondenternas svar. Vi försökte även resonera och förstå de olika 

svaren själva utifrån dessa kapitalformer. Det insamlade materialet och analyserna använde vi 
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sedan i vår resultatdel som kom att ligga som grund för vår slutgiltiga analys.  

3.3.3 Så gjordes intervjuerna  
Inför genomförandet av intervjuerna informerade vi respondenterna om vår forskning samt 

vårt syfte med vår studie och intervjuerna. Vi stämde av deras samtycke i undersökningen 

vilket garanterade dem rätten att själva bestämma i vilken utsträckning de ville delta. Vi 

förklarade även att vi skulle spela in samtalet men att de kunde välja att vara anonyma. Vi 

presenterade även vårt etiska förhållningssätt till vårt arbete för att genom detta bygga en tillit 

till våra respondenter. En garanti om att deras uppgifter enbart skulle komma att användas 

inom ramen för den studien de medverkar i gavs även. Ekström & Larsson (2010) menar att 

det är normalt att inleda intervjuer med öppna frågor för att få respondenterna att slappna av. 

Samtidigt är det absolut viktigaste under intervjuns gång att bygga ett förtroende mellan 

respondenten och den som intervjuar. Detta går bl.a. att göra genom att tydligt förklara vad 

syftet med studien är och att den sköts på ett seriöst sätt (Ekström & Larsson, 2010). Att vara 

påläst inför intervjuerna var därför viktigt. Vi erbjöd även intyg som bevis på våra studier 

inom ämnet samt brev från vår handledare på universitetet som en extra trygghet.  

Efter att de öppna frågorna ställdes snävade vi oss gradvist in inom vårt avgränsade område. 

Det var viktigt att frågorna var konkreta (Ekström & Larsson, 2010) och att de kunde mynna 

ut i den informationen vi behövde för vår analys. Vi la stor vikt på att vara tydlig i våra 

frågor, och enbart behandla ett tema åt gången. Detta gjordes för att undvika potentiella 

missförstånd som kunde leda till missvisande svar. För att säkerställa tydlighet i intervjuerna 

använde vi oss av ett välvårdat men vardagligt språk för att det enklare skulle gå att föra en 

dialog. Vi undvek att använda oss av ett alltför akademiskt språk då det kunnat bli allt för 

avancerat och därav skapa rum för missförstånd. Vi var å andra sidan även försiktiga med att 

inte ta till oss ett allt för vardagligt eller förenklat språk då respondenten kunnat se det som 

förminskande eller oseriöst. Under intervjuerna krävdes det av oss att vi ledde och styrde 

intervjun utan att få respondenterna att känna att de blir förhörda.  

Som intervjuare behövde vi ta hänsyn till den balansgång som existerar kring att styra en 

intervju genom att leda in respondenterna att svara på ens frågor så utförligt som möjligt utan 

att man tar in personliga åsikter och värderingar.  

Att utföra en provintervju med en slumpmässig person var därför en god idé för att fastställa 

att de frågor man ställer är begripliga och relevanta för undersökningen som helhet. En 
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provintervju fastställde även att det inte saknades frågor. Samtidigt behövde vi vara beredda 

på att ställa relevanta följdfrågor. Dessa följdfrågor var enklare förutspå då vi genomfört en 

provintervju inför de faktiska intervjuerna. Samtliga intervjuer tog cirka en timme att 

genomföra vardera.  

3.3.3 Så sammanställdes resultatet  
Eftersom vi redan innan intervjuerna tog plats hade delat upp frågorna inom sina respektive 

kapital var en stor del av jobbet redan klart innan sammanställningen gjordes. För att 

sammanställa resultatet av intervjuerna på bästa sätt valde vi att koda intervjusvaren. Vi tog 

ett svar i taget och sammanfattade det med några ord eller en kortare mening. I vissa fall 

svarade respondenterna på frågan så hela svaret eller delar av svaret passade bättre in på ett 

annat kapital. För att sortera dessa svar korrekt gjorde vi en utfalls-kategori där vi placerade 

dessa svar för att sedan fördela dem i korrekt kapital. När alla svar sedan var sammanfattade 

och uppdelade i rätt kapital började vi analysera det insamlade materialet - ett kapital i taget. 

Varje enskilt kapital fick en egen analys och ett eget sammanställande resultat. I resultatdelen 

för de olika kapital stärkte vi även det som skrivits med citat tagna från intervjuerna. Efter 

detta genomförts analyserade vi vårt insamlade material utefter vår primära samt sekundära 

forskningsfråga.  

3.4 Metodproblem  
Ett metodproblem som vi stötte på i vår uppsats var vår brist på variation och jämlikhet i vårt 

urval. Det faktum att vi endast intervjuade sex personer kan även ses som problematiskt. Vi 

intervjuade endast två kvinnor och fyra män varav alla är av svensk härkomst. Det skulle ge 

ett mer trovärdigt resultat med större reliabilitet och validitet om vi hade haft ett jämnt antal 

män och kvinnor samt människor från olika härkomst. Men som vi skriver i kapitel 3.2 

Material och urval innebär ett bekvämlighetsurval att man tar det man får och därav blir 

respondenterna slumpmässigt valda och då kan resultatet av respondenter se ut så här. Jan 

Trost (2009) skriver att kvalitativa studier inte är representativa i statistisk mening och det är 

inte heller det man strävar efter. Alla respondenter representerar sig själva och inte den 

demografiska grupp de tillhör. De representerar ett mönster som man finner hos individen 

själv och alla andra som har samma förutsättningar, sitter i samma situation och lever i samma 

förhållanden (Jan Trost, 2009).  

Något som också kan ses som problematiskt är att det är lätt hänt att en själv fiskar efter viss 

information som skulle förklara det fenomenet man har valt att undersöka. Det gäller därför 
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att ständigt vara kritiskt och ifrågasätta sitt eget förhållningssätt till sin undersökning. Då vi 

arbetat i par har vi haft fördelen att kunna ge varandra återkoppling efter en intervju samt 

möjligheten att stoppa och dirigera sin partner om man märkt att hen inte förhöll sig till de 

regler och tillvägagångssätt som satts upp inför intervjun.  

Efterarbete  

Vi transkriberade och tematiserade våra intervjuer när samtliga var avklarade. Det 

transkriberade materialet användes sedan som underlag för vår analys som kom att bena ut i 

ett resultat baserat på vårt syfte och frågeställningar. Vad vi valde att ta med i våra 

transkriberingar berodde på utformningen av intervjuerna. Ekström & Larsson (2010) menar 

att det går att utesluta vissa delar som inte är relevanta för analysen. Till exempel om 

respondenten börjar sväva iväg och prata om barndomsminnen från förr utan koppling till den 

direkta frågan som ställs, vår frågeställning eller syfte.  

3.5 Kritik mot material och urval  
En riskfaktor som existerar enligt Metodpraktikan (2012) när det kommer till 

samtalsintervjuer som vi använde oss av är att svaren kan variera beroende på vilken person 

som intervjuar. En äldre person som intervjuar en annan äldre person kan tänkas få en typ av 

svar medan en yngre person som intervjuar en äldre person kan få andra svar. Samtidigt 

märker de att en inte ska på förhand utgå från att svaren kommer att variera så pass mycket att 

det har en direkt påverkan i ens uppsats (Esaiasson et. al., 2012).  

För att öka vår undersöknings reliabilitet tittade vi på tidigare forskning för att säkerställa att 

vi inte valde allt för mycket från vad som tidigare skrivits, även fast vi hoppade på ett 

avvikande resultat jämfört med vad tidigare forskning kommit fram till. För att säkerställa vår 

validitet såg vi till att de som intervjuades inte hade en allt för nära koppling till oss då det 

skulle kunna komma att påverka respondentens svar och därigenom vår analys och vårt 

slutresultat (Esaiasson et. al., 2012). Vår uppsats metod utgick även från ett induktivt synsätt 

då vi baserar vår forskning på äldre undersökningar och material. Det vill säga att genom vår 

empiri (våra intervjuer) strävade vi efter att frambringa ny kunskap (Esaiasson et. al., 2012). 

Vi behövde även se till att upprätthålla en professionell forskarroll och vara reflexiva då vi 

behövde vara neutrala i vår forskning. Med det menas att vi inte fick blanda in personliga 

känslor och värderingar i varken våra intervjufrågor eller våra respondenter. Vi behövde även 

ta hänsyn till det faktum att vissa respondenter potentiellt skulle komma att uppleva vissa 

frågor som stötande eller allt för privata och därför inte vilja svara på dem. Exempel på detta 
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skulle kunna vara frågor som berör pengar, kön, sexuell läggning etc. (Esaiasson et. al., 

2012). För att underlätta för respondenterna och göra dem så öppna och bekväma som möjligt 

erbjöd vi dem att få vara anonyma i intervjuerna. Hur vi valde att hantera vår kontakt och den 

informationen de tillgodosåg oss under arbetets gång var därför central i förhållande till de 

etiska aspekter vi förhöll oss till. Forskaren Nina Nikku (Nikku, 2012) förklarar att forskning 

som berör andra individer bör hanteras med stor försiktighet för att inte på något sätt kränka 

individen. Som vi nämnde tidigare var därför tydlighet och en garanti om anonymiteten 

och/eller hur vi skulle hantera den insamlade empirin viktigt att klarlägga för respondenterna. 

Vidare förklarar Nikku att studenter vid grundnivå inte ska åläggas ansvaret att bedriva 

forskning med försöksobjekt där det finns en risk att skada dessa individer fysiskt eller 

psykiskt (Nikku, 2012). Det var dock något som inte föll inom ramen för vår undersökning 

och därför inget vi behövde oroa oss över eller ta speciell hänsyn till. Ett ytterligare etiskt 

problem som kunnat uppstå under intervjuerna var om vi skulle använda oss av riktade frågor 

dvs att vi byggde upp våra frågor eller ställde frågor på ett sådant sätt som resulterar i att 

respondenterna svarar som vi vill att de ska göra och inte som de själva vill. För att det inte 

skulle ske var det viktigt att vi ständigt förhöll oss kritiska till vårt tillvägagångssätt under 

arbetets gång.  

Ett problem som skulle kunnat dyka upp i vår materialinsamling genom bekvämlighetsurval 

var att man skulle få för många personer som sticker ut för mycket. Man vill helst ha 

“vanliga” människor men det är svårt att styra med denna slumpmässiga urvalsmetod (Jan 

Trost, 2009). 

4. Resultat och analys  
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vår empiri - de resultat vi samlat in - samt vår 

analys utifrån detta. Inledningsvis kommer vi att kort presentera de respondenter som deltog i 

vår undersökning. Sedan kommer vi att besvara vår huvudsakliga forskningsfråga genom att 

presentera och analysera svaren från våra respondenter under resultat och analys av de fem 

kapitalformerna.  

4.1 Presentation av respondenterna  
Intervjupersonerna presenteras med fiktiva namn men med korrekt ålder. Här berättar vi kort 

om de har barn, vad de gör i dagsläget och vad deras huvudsakliga yrke var under deras 

arbetsliv. Vi berättar även om hur de först kom i kontakt med datorer och internet och om de 
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har tillgång till det i sitt hem. Slutligen berättar vi om hur (sällan) de använder internet idag - 

om de gör så - och till vilket syfte. Informationen baseras på intervjun de deltog i under 

november-december.  

Erik, 74 år gammal. 

Erik är 74 år gammal och lever ensam i Uppsala. Han har fyra barn och är pensionär. Erik har 

arbetat som lärare under hela sitt vuxna yrkesliv. Det var genom sitt yrke som Erik kom i 

kontakt med datorer och internet. Idag har han tillgång till såväl dator som internet hemma 

men använder det sparsamt. Fåtal gånger per månad använder han internet om han vill lyssna 

på en speciell låt via Youtube, eller använda en sökmotor för att hitta information.  

Björn, 70 år gammal.  

Björn är 70 år gammal och lever ensam i Uppsala. Han har tre barn och är pensionär. Han har 

arbetat som byggnadsingenjör under sitt vuxna yrkesliv. Det var genom sitt yrke Björn kom i 

kontakt med datorer och internet. Idag har han tillgång till en dator men inte internet hemma. 

Datorn använder han framför allt som ett fotoalbum. Internet använder Björn inte alls i 

dagsläget.  

Anders, 76 år gammal.  

Anders är 76 år gammal och lever tillsammans med sin sambo i Uppsala. Anders har två barn 

och arbetar som ordförande för en pensionärsförening i Uppsala. Han har arbetat som 

fackföreningsrepresentant under sitt vuxna yrkesliv. Det var genom sitt yrke Anders kom i 

kontakt med datorer och internet. Idag har tillgång till en dator och internet. Internet använder 

han väldigt sparsamt. De gångerna han gör det handlar det framför allt om att leta upp 

information som är relaterat till hans arbete inom PRO.  

Anna, 71 år gammal  

Anna är 71 år gammal och lever tillsammans med sin man i Upplands Väsby. Anna har tre 

barn och sex barnbarn, och hon är pensionär sedan åtta år tillbaka. Under den större delen av 

sitt vuxna yrkesliv har hon arbetat som barnskötare. Anna har tillgång till dator och internet 

och äger en smartphone men använder internet väldigt sparsamt, näst intill aldrig. De få 

gånger hon använder det gör hon det för att Skypa med släktingar.  

Elin, 73 år gammal  

Elin är 73 år gammal och lever ensam i Upplands Väsby. Hon har två barn och fyra barnbarn. 

Elin arbetade under större delen av sitt vuxna yrkesliv inom kommunen som skolkökspersonal 
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på en grundskola i Upplands Väsby men är nu pensionär. Hon har ingen tillgång till datorer 

eller internet. Hon äger inte heller någon smartphone eller surfplatta. Hon använder sig aldrig 

av internet och säger att hon inte tänker göra det i framtiden heller.  

Sven, 75 år gammal  

Sven är 75 år gammal och lever ensam i Uppsala. Han har två barn och en ex-fru som lever i 

ett annat land. Sven arbetade huvudsakligen som musiker och lärare under sitt yrkesliv. Idag 

är Sven pensionär men hoppar ibland in som vikarie för en vuxenskola i Uppsala. Sven har 

tillgång till en dator och internet i hemmet. Han använder internet mindre än 2 timmar per 

vecka.  

4.2 Resultat av ekonomiskt kapital  
Bland respondenterna hittar vi en stor variation av yrken. Allt från lärare, byggnadsingenjör, 

barnskötare, fackföreningsrepresentant och skolkökspersonal. Samtliga respondenter föll 

under sina aktiva yrkesår inom ramen för medelklass, det vill säga med en inkomst över 125 

000 kronor per år men under 450 000 kronor per år. Deras dagliga pension tycks även ligga 

inom ett lika brett spektra där den som hade lägst pension tjänade ca 10 000 kronor per månad 

medan den med högst pension fick ut ca 30 000 kronor per månad. Samtliga respondenter 

uttryckte även en relativt god förståelse för värdet av modern teknik.  

“En smartphone kostar nog 4000 kr och en dator 7000- 8000 kr.” (Elin)  

“Ja, en ny dator kan du få, kring 2000 beroende på kvalitet, men mobil, ja 3-5 tusen kanske.” 

(Sven)  

Ingen av respondenterna uttryckte att de inte hade någon som helst aning om värdet av 

modern teknik, utan samtliga ringade in tänkbar kostnad mellan 2000 kronor och 7000 kronor 

beroende på produkt och kvalitet.  

I form av tillgångar av fastigheter eller aktier uttryckte två respondenter att de ägde en 

fastighet och/eller aktier/fonder.   

4.2.1 Analys av ekonomiskt kapital  
Enligt Samuelsson innebär ett högt ekonomiskt kapital dels att inneha fysisk tillgång av 

materiella ting som pengar, datorer, fastigheter etc.  

I tidigare studier redovisade av Olle Findahl visade han på att individer med hög inkomst i 
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högre utsträckning använde sig av en dator och internet i sitt hem jämfört med individer med 

låg inkomst. Samtliga av våra respondenter har däremot visat sig komma från olika 

ekonomiska bakgrunder såväl i sina arbetsliv som nu när de har gått i pension. Utifrån den 

informationen vi samlade in kunde kan vi konstatera att medelinkomsten hos våra 

respondenter låg 15 600 kronor i månaden, vilket kan jämföras med 9,800 kronor i månaden 

vilket är gränsen för en låginkomsttagare i Sverige. Detta går alltså emot Findahls tidigare 

studier. Det blir därför problematisk, att utifrån den här bakgrunden, definiera icke-

användande enbart i form av ekonomiska tillgångar, utan ytterligare faktorer tycks ligga 

bakom individers val. Dessa faktorer berör bland annat vad respondenterna värderar som 

kulturellt viktigt och kommer att behandlas djupare i nedanstående kapitel.  

Enligt Samuelsson innebär även ett högt ekonomiskt kapital att inneha en kunskapskälla med 

insikt och förståelse av värdet av dessa materiella och icke-materiella ting som tjänster. Kort 

sagt ska man ha en förståelse för vad som är rimligt att betala för en produkt och tjänst. Det är 

något som samtliga respondenter visar god kännedom om och därför påvisar det även här att 

inneha ett högt ekonomiskt kapital inte automatiskt är lika med att vara höganvändare, om ens 

användare, av internet.   

4.3 Resultat av kulturellt kapital  
Samtliga respondenter innehar en avklarad gymnasieutbildning som lägst, och en 5-årig 

universitetsutbildning som högst. Vidare uttrycker respondenterna olika kulturella intressen i 

relation till smak. Allt från rock, jazz, indisk raga, hiphop och country. Även teater, museum, 

och konserter är något som uppskattas. De olika tidningar respondenterna läser är 

Aftonbladet, Expressen, DN, Hemmet, UNT. Även sport uppskattas, framför allt fotboll och 

hockey, men även handboll.  

“Jag gillar att gå på teater och bio. Går inte så ofta på konserter men jag gillar det.” (Elin)  

“Jag är en allätare. Gillar den mesta typen av musik. Kanske inte den mest obskyra operan, 

men det mesta.“ (Elin)  

“Idrott, litteratur, musik, hålla på i trädgården, ja det är mycket.... Film... Det är väl ungefär 

intressena. Förutom mitt lite udda serietidningsinsamlande.” (Erik)  

När frågan om hur viktigt internet var enligt respondenterna löd de flesta svaren att internet 

var viktigt både ur ett privat samt samhällsperspektiv samtidigt som några ansåg att det inte 
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var viktigt så länge man inte hade något intresse av internet eller ett syfte med att gå online – 

till exempel för att söka efter film, musik, litteratur eller annat kulturellt innehåll.  

“Det är mycket egentligen... Nej men jag följer med rätt mycket på nyheter, det kan väl ses 

som ett slags intresse, intresserad av vad som händer i världen. Ganska intresserad av 

historia, och naturvetenskap. Lite allätare.” (Erik)  

“Ja det skulle jag säga med de resurserna får med kunskap, och film och musik, litteratur så 

tycker jag nog att det främsta fördelar med att använda sig av internet.” (Sven)  

“Ja det bygger väl på att det inte finns något direkt på att... utifrån mina intressen, att jag 

skulle kunna gå ut på internet, ja lite... Men det beror ju på vad jag vill göra... Är det något 

jag är intresserad av... och jag ser att jag har användning för internet, ja då är jag på det... 

Så det är inte något motstånd av användande av internet, det är bara att det ska finnas en 

anledning, inte bara för att jag inte något annat att göra.” (Erik) 

4.3.1 Analys av kulturellt kapital  
När man tittar på svaren kring det kulturella kapitalet kan man se att respondenterna besitter 

en bred kulturell kunskapsbas vilket innebär att de innehar ett visst kulturellt kapital. Internet 

blir utelämnat ur denna kunskapsbas som istället fylls med intressen inom musik, film, teater 

etc. Respondenterna påvisar däremot att det finns ett visst intresse av internetanvändning men 

endast inom vissa ramar. Med det menas att internet kan tänkas användas i samband med 

andra intressen inom sådant som musik, film etc. och de ser även fördelarna som de resurser 

och kunskaper internet ger inom specifika intresseområden. Respondenterna anser att det ska 

finnas en anledning till att använda internet och att man inte bara ska använda det för att det 

inte finns någonting annat att göra. De gångerna internet kan tänkas användas är när 

respondenterna får ut något av internet som i det här faller blir att generera kunskap inom 

intresseområden. För att internet ska ha ett kulturellt värde i deras ögon måste det finnas ett 

utbyte i att spendera sin värdefulla tid på internet. Detta utbyte kan ses som att de spenderar 

sin tid för att generera kunskap. Om deras tid som de spenderar inte genererar kunskap ses det 

som ett slöseri.  

Enligt Samuelsson är det viktigt inom det kulturella kapitalet att man har makten själv att 

värdera samt bestämma vad som är värdefullt, samt i vilken situation man anser att det är 

värdefullt. Detta kan man då analysera som att respondenterna anser att internet inte är något 

som de värderar som tillräckligt värdefullt och väljer därför att spendera sin tid på andra 
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kulturella intressen något som diskuterats i tidigare avsnitt. När de spenderar sin tid på att 

använda internet vill de få ut någonting av det. Att bara surfa på internet för surfandets skull 

anser respondenterna inte genererar någonting i deras fördel och väljer därför att i många fall 

helt avstå.  

4.4 Resultat av socialt kapital  
Samtliga respondenter uppger att de har ett aktivt socialt liv med familj och vänner som de 

har god kontakt med. De säger även att de vid eventuella problem har möjlighet att rådgöra 

med sitt sociala nätverk för lösa eventuella problem de stöter på relaterat till datorer och 

internet. De upplever även att personerna i sitt sociala nätverk använder sig av internet och 

har goda kunskaper inom detta.  

“Jo, tre barn har jag X, Y och Z, de använder alla datorer och internet vet jag. De sitter med 

ansiktet nere i skärmen varje gång jag träffar dem. [...] Ja, koppla in tvn eller så, då ringer 

jag grabben, men jag är inte så jävla intresserad alltså. Men skulle jag skaffa internet har jag 

nog den hjälpen det skulle jag säga, sen har jag ju kompisar, sen känner jag en kompis som 

är haj på det där med datorer, så den hjälpen finns ju alltså” (Björn)  

“Jag både vill och jag vet att jag får hjälp om jag vill men jag tycker det är lite komplicerat 

för en gammal människa. Men jag vet att jag får hjälp om jag behöver. Och är det något jag 

undrar över så är det alltid någon som ställer upp.” (Anna)  

“Ja, men känner mig jobbig/i vägen. Dom har bättre saker för sig. Tar hjälp av PRO:s IT-

support istället. Jättebra och hjälpsamt.” (Anders)  

4.4.1 Analys av socialt kapital 
Samtliga respondenter uttrycker under våra intervjuer att de har ett rikt socialt liv med vänner 

och/eller familj. Frågor rörande detta ställdes då vi intresserade oss av att förstå hur deras 

sociala situation samverkade med deras relation till datorer och internet. Gripsrud menar att 

individer med ett rikt socialt kapital innehar ett nätverk av individer i sitt liv som kan 

användas som en resurs och tillgång i sitt liv. Däremot visar resultatet från våra intervjuer att 

samtliga respondenter har ett socialt nätverk som går att använda sig av en resurs då de 

behöver hjälp med att använda sig av datorer och internet. Samtidigt är det inte så enkelt. Som 

de uttryckte ovan väljer många att inte använda sitt sociala nätverk när de är i behov av hjälp. 

Därför kan vi inte endast förstå det som att ett stort socialt kapital är en given förutsättning för 
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att tillgodose sig den hjälpen de behöver. Ytterligare faktorer spelar in i denna ekvation, till 

exempel att en inte vill vara i vägen, ställa dumma frågor, m.m. något som kan kopplas till 

individens symboliska kapital där vi diskuterar individens anseende.  

Som påvisat i det kulturella kapitalet finns ett visst, om än litet, intresse för internet om det 

används på rätt sätt för relevanta anledningar, där man kan generera något av sitt besök på 

internet. I detta kapital nämns det att internet ses som något komplicerat och att 

respondenterna har ett bristande intresse. Hjälpen att lära sig och förstå internet finns där för 

samtliga respondenter med dem har av olika anledningar valt att avstå från hjälpen. En av 

anledningarna till att de valt att avstå från hjälp är rädslan att känns sig dumma. Denna rädsla 

är så stor hos vissa att de väljer att vända sig till alternativa hjälpkällor istället för att använda 

sig av vänner och familj. Man kan bara resonera i vad som ligger bakom denna skam i att inte 

förstå internet. En av anledningarna kan vara att andra människor, oftast yngre generationer, 

värderar internet och kunskap kring internet väldigt högt och att inte förstå sig på det innebär 

då att man innehar ett mindre värde i samhället. Att erkänna för vänner och familj att man inte 

besitter denna kunskap som är så värdefull i andras ögon betyder också att man tappar sitt 

anseende. 

Det finns även studier som visar att produktionen av socialt kapital hänger ihop med vilka 

typer av medium man ofta använder sig av. Bland de de som är födda runt 1960-1980 är 

internetanvändning det som skapar socialt kapital, medan den generation som studeras i denna 

uppsats skapar sitt sociala kapital genom traditionell media som television och tidningar (R. 

Holbert, N. Kwak, D. Shah, 2010). Detta påvisar då att hur man genererar sitt sociala kapital 

är kopplat till vilket medium som är vanligast inom sin generation och blir på så sätt en 

generationsfråga i den bemärkelsen. 

Den troligtvis största anledningen till att respondenterna väljer att avstå från internet trots att 

de får hjälp av sitt sociala nätverk om de vill/behöver hänger ihop med att många av 

respondenterna instinktivt kopplar ihop internetanvändning med sociala medier. Om vi säger 

att en respondent väljer att använda en del av sitt sociala kapital till att generera mer kunskap 

om internet förväntas då respondenten att sedan kunna använda internet på ett sådant sätt att 

hen kan generera ytterligare socialt kapital genom att bland annat använda sig av sociala 

medier. Problemet här är då att det blir väldigt svårt för dem att generera socialt kapital 

genom internet då majoriteten av seniorer inte existerar på sociala medier och att då spendera 

en del av sitt existerande sociala kapital på att lära sig förstå och använda internet blir rent av 
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en förlustaffär för dem.  

4.5 Resultat av tekniskt kapital  
En stor majoritet av respondenterna förklarade att de först kom i kontakt med datorer och 

internet genom sina yrken. Det användes då som ett verktyg för dem för att enklare och mer 

effektivt kunna utföra sina arbetssysslor. Eventuella påtryckningar av arbetsgivare, och i vissa 

fall krav, var även faktorer som låg bakom till att de tog steget till att börja använda sig av 

datorer och internet.  

“Dator fick jag via jobbet, för då insåg jag att det var förbaskat bra. Tippex blev helt plötsligt 

onödigt, då kunde jag redigera texter via ordbehandlingsprogram. Det var väl där jag kom in 

på det. Men jag var nog den som kom in på det sist av mina kollegor. Jag var väldigt länge 

emot det, men när jag upptäckte fördelarna så bytte jag sida raskt, och hade i ett senare 

skeende hand om datorundervisningen på skolan” (Erik)  

“När fick jag min första dator, slutet på 90-talet [...] men det var relaterat till mitt yrke. Jag 

har alltså en dator hemma, men den använder jag som...ett fotoalbum, för jag har ju inte 

internet eller någonting.” (Björn)  

Vid diskussion kring respondenternas värdering av sina kunskaper gällande hur datorer och 

internet fungerar uppgav samtliga respondenter att de har bristfälliga eller som högst måttliga 

kunskaper.  

“Nej, det är för krångligt att leta rätt på det man ska ha tag i tycker jag.” (Björn) “Nej, men 

jag förstår inte internet. Jag är inte införstådd i det.” (Anna) “[...] jag tycker det är lite 

komplicerat för en gammal människa.” (Anna)  

“Haha, 0 skulle jag säga, jag är inte så jävla intresserad, jag kan ju inte använda word eller 

sådär, jag kan inte ens skriva, ja nån mening i så fall, svara på ett mail, men bara att svara -- 

men jag tror aldrig att jag har skickat ett email.” (Björn)  

Samtidigt förklarar flera av respondenterna att de tror att sin bristfälliga kunskap beror på ett 

generellt ointresse av datorer och internet.  

“Ja, dels av ointresse men dels av... att kunna, om man säger att, det här med virus och 

djävulskap, skulle jag komma in på internet, min dator var ju full med virus, att skydda sig, 

jag vet att man kan köpa program, men vilka program ska man köpa då, och då får man tio 
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tusen svar, av tiotusen personer.”(Björn)  

“Ointresse. Tycker inte att det är kul eller intressant. Internet ska vara till för att förenkla 

livet och finnas där som en komplement och inte försvåra det och vara krångligt.“ (Anders)  

Vidare så visade det sig att flertalet respondenter innehar ett konto på någon form av social 

media där de beskrev sig själva som passiva och endast tar del av andras delade material. Det 

visade sig även under intervjuns gång att det ofta förekom en instinktiv koppling mellan 

internet med sociala medier.  

“[...]vad fan ska jag med internet till, jag är passiv,om man säger så, om man säger 

facebook, jag kan gå in och titta varandra har skrivit, men jag skriver aldrig något själv, 

tittar foton, eller lägger ut, jag har inte ens foton på mig själv, det angår ingen annan anser 

jag.” (Björn)  

“[...]man kan göra minsta struntsak till något jävla viktigt, folk uppdaterar på facebook, allt 

möjlig skit.” (Sven)  

“Sen var jag inte ett dugg intresserad, okej jag hade Facebook, men där läste jag bara vad 

folk skrev och så, möjligen när någon fyllde år kunde jag skriva grattis.. Men idag använder 

jag inte sånt.” (Björn)  

Samtidigt har samtliga respondenter utom två tillgång till såväl dator, smartphone eller 

surfplatta samt internet hemma.  

4.5.1 Analys av tekniskt kapital  
Samuelsson relaterar tekniskt kapital delvis i relation till kulturellt utifrån tre faktorer. Man 

ska besitta viljan att förbättra sina kunskaper inom IKT, vilja socialisera genom digital teknik 

samt inneha formella meriter inom IKT (Samuelsson, 2014). Utifrån respondenternas svar 

tycks samtliga ha innehaft formella meriter från deras tidigare arbetsplats. Incitamenten 

bakom att lära sig ny teknologi kom då till största del efter påtryckningar av sin arbetsgivare. 

Vidare ledde det förvisso till att vissa kom att inse fördelarna med användningen av datorer 

och internet, men själva drivkraften till att lära sig kom inte som ett resultat av ett eget 

intresse till den nya teknologin. Viljan att förbättra, eller ytterligare förnya sina kunskaper 

inom IKT, tycks ha bleknat efter att respondenterna gick i pension. Det kan bero på att den 

motivationen bakom deras skäl att lära sig var relaterat till deras yrke, inte till deras 
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personliga intressen. Det leder till att respondenterna inte är aktiva i sitt fortsatta lärande av 

nya teknologier vilket leder till att respondenterna inte har vidareutvecklat sina formella 

meriter inom IKT.  

Samtliga respondenter uttrycker även som ett resultat av det en bristfällig eller som högst 

måttlig kunskap i en egen bedömning av sina digitala färdigheter. Vad det här beror på tycks 

skilja sig hos respondenterna, och är i vissa fall i motsatsförhållande. Samtidigt som en kan 

anse att deras ointresse resulterar i deras bristfälliga kunskaper, kan en samtidigt uttrycka att 

ens bristfälliga kunskaper bero på ett ointresse. Frågan om “hönan eller ägget” blir relevant i 

sammanhanget. Vilken faktor utlöste den ena? De två faktorerna tycks i det här 

sammanhanget samverka på ett sätt som inte går att förklara utifrån Samuelssons tes om 

tekniskt kapital.  

Vi kan även notera att flertalet av respondenterna sätter ett likhetstecken mellan användningen 

av internet och användningen av sociala medier. Samtidigt uttrycker flertalet av 

respondenterna att användningen av sociala medier - att socialisera sig på en digital plattform 

- inte är något som intresserar dem. De som använder sig av sociala medier är däremot 

passiva i sin användning och observerar andras inlägg och foton utan att skriva eller lägga upp 

någonting själva. Något som kan kopplas tillbaka till Samuelssons begrepp om tekniskt 

kapital där hon hävdar att en med högt tekniskt kapital själv blir en producent/distributör av 

sina digitalt kulturella produkter. Man kan då anta att eftersom respondenterna inte ser ett 

värde i internetanvändning, i alla fall inte inom området sociala medier, inte heller ser värdet 

av att vara producent/distributör av sina digitalt kulturella produkter.  

4.6 Resultat av symboliskt kapital  
Samtliga respondenter svarade att de huvudsakligen använde sig av traditionella medier, det 

vill säga radio & tv. Utifrån dessa medier håller de sig framför allt uppdaterade om nyheter 

och tar det av nöje och underhållning.  

“Det är ju TV, nyhetssändningarna på morgonen och radion som jag tycker har bäst 

nyhetsrapportering, eller bäst program, och Text-TV så klart. Och tidningar emellanåt om det 

är något som verkar intressant.” (Erik)  

Flertalet respondenter uttrycker att internet är en bra källa för att ta del av information, vilket 

även är ett av de huvudsakliga skälen till varför de använder sig av internet de få gångerna de 

gör det.  
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“[...] Ja, det skulle väl vara om man ska ha svar på en fråga man inte... Så man slipper slå 

upp det i lexikon, det är fördelen med internet.” (Björn)  

“Ja, man får ju reda på saker direkt när man söker efter saker, det är liksom mer effektivt.” 

(Elin)  

“Gå in och söka efter något så finns det där. Använder internet som ett uppslagsverk.” 

(Anders)  

Vidare uttrycker flera av respondenterna en tydlig skepsis mot användande av internet. 

Framför allt berör respondenterna två huvudsakliga faktorer som de uttrycker en skepsis mot; 

en oro att bli skimmad - kontokortsbedrägeri - samt en skepsis mot informationsinsamling och 

genom denna en kränkning av sin integritet.  

“Bankaffärer och sånt, de ställer jag inte upp på. Det känns inte tillräckligt säkert för mig.” 

(Erik)  

“[...] varför jag ska liksom ge tillträde till mitt konsumtionsmönster, jag har ingen anledning 

att någon ska ha det... Sen kan man ju vända på det, o säga, det spelar ingen roll, och det gör 

det inte idag – men säg att man får en helt annan regering, på så vis, man vet ju inte hur de 

använder de inköpslistorna, om de nu skulle komma över dem.” (Erik)  

En annan faktor som visar sig spela roll är rädslan över att bli beroende av ny teknologi och 

användande av internet.  

“Ja, det ser man ju.. De kollar på sin jävla telefon var tredje sekund, och där är det där 

osociala jag menar.“ (Björn)  

“[...] man ser hur många ungdomar bara går och tittar ner i telefonen utan att titta upp, det 

är en nackdel att man kan bli beroende med, och är väl lite ett skäl till att jag inte använder 

internet så mycket, facebook exempelvis, det tar redan mycket tid tycker jag.” (Sven)  

“[...] Ja, det som jag har sagt är att jag inte vill bli för beroende, jag tycker det är jobbigt 

nog med att hänga med i alla fall, att läsa tidningar, vara social, kanske eventuellt jobba, jag 

är ju trots allt 73 år, jag orkar inte så mycket längre, har inte samma energi [...] (Sven)  

Vidare tycks det abstrakta mötet - det vill säga där en kommunicerar till en mer diffus 

mottagare genom sociala medier - inte intressera respondenterna.  
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“Det finns annat som är roligare... Kan man väl säga, eller att, varför ska jag göra det? Jag 

har inget behov av att lägga ut nån sån hemsida, eller lägga ut sånt på Facebook eller vad 

det är.” (Erik)  

Avslutningsvis uttrycker flertalet av respondenterna en stor vikt vid det personliga mötet. De 

menar att en går miste om stora delar av den sociala interaktionen när den kommuniceras 

digitalt.  

“Annars tycker jag ju varenda person går ju och stirrar in i den där telefonen, och det tycker 

jag är... Det börjar bli osocialt.” (Björn)  

“Mer interaktivt mellan människor är att föredra. Kroppsspråk, tonart etc. är viktigt när det 

kommer till kommunikation och det går man miste om online. Har provat att använda mig av 

Skype-liknande verktyg på konferenser och möten men var negativ till det. Man går även där 

miste om viktiga delar i den mänskliga interaktionen.” (Anders) 

4.6.1 Analys av symboliskt kapital  

I samhället idag finns ett allmänt erkänt värde i att ha en grundläggande kunskap om 

datoranvändande och internet. Bourdieu hävdar att “ symboliskt kapital kan fungera blott 

under förutsättning av att det finns en marknad för dessa tillgångar, det vill säga att det finns 

människor som är disponerade att uppfatta att just denna bedrift eller just denna titel äger ett 

värde”. Om man inte innehar denna grundläggande kunskap kan man uppleva, eller känna en 

oro för, att bli fördummad. Detta kan då generera en negativ inverkan på sitt anseende, något 

som människor generellt vill undvika.  

Att bli skimmad eller blåst leder till ett sämre anseende och det vill respondenterna undvika. 

Därav undviker de internet och känner rädsla och oro över att använda det. Att människor är 

oroliga för vad som är främmande är något som framkommer genom respondenterna. Det kan 

förklara varför de föredrar att använda sig av vad de är bekväma med och känner till - alltså 

det personliga mötet - då de vill konsumera varor, betala räkningar eller till och med 

socialisera. Risken att bli lurad upplevs därför som lägre, varför också risken att få ett 

försämrat anseende i sin bekantskapskrets minskar.  

Samtidigt uttrycker samtliga respondenter att inneha kunskaper om internet och datorer är 

något hedervärt. De finns stora fördelar med internet, till exempel då de vill hitta information. 

I detta sammanhang tycks alltså internetanvändning inneha ett högt symboliskt kapital trots 
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att de väljer att avstå från att använda det. Om man tittar på sammanhanget med deras sociala 

kapital är inte enbart möjligheten att få hjälp att använda internet ett skäl nog att börja göra 

det. Det har däremot visat sig att om någon i sitt sociala nätverk skulle erbjuda sig att sätta sig 

ned och ta tiden att hjälpa en skulle det vara mer drivande än att få hjälp över telefonen. Detta 

går ihop med att respondenterna värderar det personliga mötet väldigt högt.  

En av respondenterna uttryckte även det finns en risk och en rädsla av att bli beroende av 

internet. Personen uttryckte det i negativa termer, varför hen aktivt begränsad sitt 

internetanvändande. Att använda internet inom ramarna av sitt intresse, att använda internet 

av nytta, väger inte upp för risken av att bli beroende av internet, bli skimmad eller blåst. Ett 

beroende, om än diffust uttryckt i sammanhanget, kan förstås ha en negativ inverkan på en 

individs anseende i en social miljö. Det är även intressant att igen påpeka att många 

respondenter instinktivt kopplade samman internet med sociala medier som om det var det 

huvudsakliga syftet med att använda internet och det som internet mest bestod av. Eftersom 

sociala mediers huvudsakliga syfte inte är att generera information inom specifika 

intresseområden eller att användas som lexikon eller uppslagsverk kan man förstå att 

respondenterna inte ser någon större anledning till att använda internet. Eftersom de ser 

internet som sociala medier och sociala medier inte genererar de egenskaperna som de är ute 

efter inom internet ses därav internet som ointressant.    

4.7 Analys utifrån forskningsfrågor  
I det här kapitlet kommer vi att fortsätta vår analys med fokus på våra forskningsfrågor.  

4.7.1 Hur kan ett icke-användande av internet förstås i förhållande till de fem 

kapitalformerna? De fem kapitalformerna vi har använt oss av i vår analys går väldigt mycket 

hand-i-hand och är ett komplement av varandra. De ger en generell och övergripande 

förståelse av en individ. Även fast kapitalformerna går att använda för att rama in en individ 

och därigenom besvara en del frågor angående internetanvändandet hos 40-talister kan inte 

alla kapitalformer separat helt förklara ett icke- användande. Det de fem kapitalformerna har 

visat på är att flertalet respondenter innehar ett högt alternativt relativt högt kapital inom 

samtliga kapitalformer men trots det väljer att avstå från internet av olika anledningar. Detta 

går inte i linje med de resultat Olle Findahl publicerade i sina rapporter om svenskarnas 

internetvanor. Där visar Findahls insamlade data att de med en hög socioekonomisk bakgrund 

i högre utsträckning använder sig av internet. 
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Vår empiri visar att det inte tycks ligga någon korrelation mellan socioekonomisk bakgrund 

överlag utan att vissa kapital förklarar ett icke-användande bättre än andra. Bland annat har vi 

kommit fram till att det ekonomiska kapitalet inte spelar någon större roll när man vill 

förklara ett icke-användande av internet medan det sociala och det kulturella kapitalet spelar 

stor roll. Hade vi däremot fokuserat på en annan demografisk grupp hade potentiellt andra 

kapital varit av större vikt. Det man kan säga att de fem kapitalformerna är väldigt relevanta i 

en studie som denna men det kommer ligga olika stor vikt på olika kapital beroende på vilken 

demografisk grupp man studerar. 

Överlag såg vi att ett icke-användande hängde starkt ihop med vikten av vad man kunde få ut 

av internetanvändning. För att exempelvis lära sig internet behövde respondenterna spendera 

av sitt sociala kapital. Det spenderade sociala kapitalet kunde då leda till ett ökat kulturellt 

kapital och/eller socialt kapital. Men om respondenterna inte ökade ett kapital genom att 

spendera ett annat valde de helt att avstå från att spendera det. Inom det sociala kapitalet såg 

man även att de som var födda på 1940-talet i större utsträckning ökade sitt sociala kapital 

genom att läsa tidningar och titta på tv kontra de som var födda 1960-1980 som ökade sitt 

sociala kapital genom internet. Här påvisar det då att spendera sitt sociala kapital på att lära 

sig internet för att i sin tur generera mer socialt kapital blir poänglöst för 40-talisterna.  

4.7.2 Hur resonerar 40-talister kring deras icke-användande av internet? När det kommer till 

hur 40-talister resonerar kring deras icke-användande kan vi bland annat se en rädsla och oro 

kring internet och de konsekvenser ett användande kan leda till, exempelvis identitetskapning, 

skimming etc. Denna rädsla verkar ha sin grund i rädsla för det främmande och rädsla för att 

tappa anseende. Om man blir utsatt för skimming eller blir blåst online tappar man anseende 

och påverkar därigenom sitt symboliska kapital. Vi ser även en generellt brist på kunskap 

inom internet. Respondenterna är själva väldigt medvetna om att de inte besitter någon större 

kunskap eller förståelse kring internet. Respondenterna fick i de flesta fall sin första kontakt 

med datorer och internet genom arbetet och när de slutade arbeta slutade de använda internet. 

Det kan tolkas som att det inte fanns något genuint intresse av att använda internet från början 

utan användes bara på grund av ett specifikt behov eller ett måste.  

 

Detta ointresse kan bekräftas då respondenterna pratar om ett generellt ointresse kring internet 

och de själva ser sambandet ointresse kontra okunskap och förstår att det blir en form av ond 

cirkel av dessa två komponenter. De känner ett ointresse av att använda internet och skaffar 

då ingen erfarenhet eller kunskap inom internet samtidigt kan de ses som att de inte har någon 
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kunskap inom internet och finner det därför ointressant. Genom den existerande okunskapen 

om internet hos respondenterna kan man förstå den rädsla och oro som uppkommer då brist 

på kunskap och förståelse för något ofta genererar dessa känslor. Detta ointresse kan även 

kopplas samman med att de vill få ut något av internet. För att använda internet måste de 

generera kunskap, sociala kontakter etc. Om det inte gör det ses det som onödigt och 

ointressant. Detta beskrivs i tidigare avsnitt där vi går in på att spendera kapital måste 

innebära att man också genererar kapital. Om man inte genererar kapital på att spendera 

kapital så ses det som ett slöseri och eftersom 40-talister ofta kan generera olika kapital på 

andra ställen än internet så blir internet lätt något som ses som ointressant och onödigt. Detta 

till skillnad från yngre generationer som oftast genererar mer kapital av olika slag på internet 

och därför finner internet som intressant och viktigt.  

Detta hänger ihop med att de få gångerna respondenterna har använt sig av internet, har de 

använt det som ett lexikon, uppslagsverk och ett ställe där man kan söka upp information fort. 

De ser utöver det inte någon poäng eller syfte med internetanvändande i personlig mening. De 

talar om att det enda syftet de ser med att använda internet är när man använder det i samband 

med ett intresse – att man ska få ut information av att använda det. Att slentriananvända 

internet ses som sagt som ett slöseri med tid och onödigt. När det handlar om att hålla sig 

uppdaterade om samhällsinformation i form av nyheter och liknande förlitar de sig på 

traditionell media istället och det är bland annat igenom traditionell media de kan generera 

mer socialt kapital. Detta på grund av att de flesta 40-talister vänder sig till samma medium 

och sluter samman och finner en gemenskap kring det. Respondenterna gör även en instinktiv 

koppling mellan internet och sociala medier. De ser sociala medier som slöseri med tid och 

onödigt då det inte genererar information inom specifikt intresseområde. När de inte heller har 

några vänner som använder sig av sociala medier försvinner syftet att använda sig av det då 

de inte kan generera något socialt kapital. Detta leder då till att de ser internet som slöseri med 

tid och ointressant.   

Även fast respondenterna inte ser något större syfte med att använda sig av internet själva ser 

de och förstår de ändå vikten av internet ur ett samhällsperspektiv. Trots att de förstår 

internets vikt inom vårt informationssamhälle känner de inget behov av att använda det. Trots 

bristen av kunskap inom och användning av internet betyder inte det att man inte förstår att 

det man väljer att hålla sig utanför är viktigt för andra. De känner sig inte utanför 

informationssamhället då de får samhällsnyttig information genom traditionell media och allt 

över det ses som slöseri med tid eller onödig information. Allt utöver samhällsnyttig 
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information ses bland annat som sociala medier något, som nämnts tidigare, de flesta 

respondenter kopplar ihop med internet. Här lyfts även vikten av den personliga integriteten 

fram. De ogillar känslan av att känna sig övervakade och att inte veta fullt ut vad som sker 

bakom stängda dörrar. Att även se och fysiskt interagera med den man kommunicerar med är 

en viktig faktor för respondenterna och det är något som försvinner under kommunikationen 

online. 

5. Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera våra resultat av vår undersökning ur ett 

metodperspektiv samt diskutera deras samhälls- och sociala relevans.  

Som nämnts tidigare är vår primära forskningsfråga “Hur kan ett icke användande av internet 

förstås i förhållande till de fem kapitalformerna?” med den sekundära forskningsfrågan “Hur 

resonerar 40-talister kring deras icke-användande av internet?”.  

Syftet med studien 

Det övergripande syftet med den här studien var att bidra till en ökad förståelse för 

paraplybegreppet digitala klyftor genom att diskutera och undersöka med fokus på de fem 

olika kapitalformerna - symboliskt, ekonomiskt, kulturellt, socialt och tekniskt - som ligger 

bakom att individer inom gruppen 40-talister inte använder sig av internet. Vi ville även få en 

djupare förståelse för de individer som inte använder sig av internet inom en grupp som i sin 

helhet är mer benägna att använda sig av internet skulle därmed bidra till en ökad förståelse. 

Vi ville även utöver detta även förstå hur 40-talister som är icke-användare av internet 

resonerar kring deras icke-användande.  

Kapitalen i förhållande till forskningsfrågorna 

Tidigare forskning har visat att seniorer födda på 1940-talet tillhörde den grupp som har större 

tillgång till internet än äldre seniorer. Vi gick in i denna studie med inställningen att vi skulle 

hitta väldigt konkreta svar på varför människor valt ett icke-användande och att de fem 

kapitalformerna skulle stötta vår hypotes. Det har visat sig att samtliga kapitalformerna har på 

ett eller annat sätt hjälp oss förstå ett icke-användande men vissa kapital vägde mer än andra. 

Kapitalformerna som involverar värderingar av det kulturella och sociala förklarade ett icke-

användande på ett mer djupgående sätt än ekonomiskt, -symboliskt och tekniskt kapital. Det 

denna studie kom fram till var att trots att respondenterna hade ett högt ekonomiskt kapital, de 

hade tillgång till tekniken och de hade vänner och familj som kunde hjälpa dem förstå 
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tekniken och internet så spelade det ingen roll då de kände ett ointresse och en meningslöshet 

över det hela. Ointresset verkade ha sin grund i att respondenterna sällan såg att de fick ut 

något av att använda internet. Utöver detta ointresse fann vi även en genomgående rädsla och 

oro över vad som kan ske om man använder internet, bland annat skimming. Rädslan och 

oron kunde kopplas samman med okunskapen inom internet som i sin tur kommer ifrån 

ointresset. Dessa faktorer har blivit till en ond cirkel som ser ut att vara något som inte 

kommer ändras inom den närmsta tiden. Roten till ett icke-användande ser ut att vara det 

genomgående ointresset som kommer från att respondenterna inte ser ett kulturellt värde i att 

använda internet. De spenderar hellre sin tid på något som de anser ha ett högre värde som 

ofta involverar ett fysiskt möte. Att använda internet skulle helt enkelt innebära en minskning 

i deras kapital och det skulle vara svårt att genom internet kunna generera mer kapital. 

Detta fenomen är kanske svårt att förstå bland aktiva användare av internet som värderar 

internet högt, och som är beroende av internet för att fortsätta utveckla och generera kapital, 

och man kan lätt tro att det är ett exkluderat beteende bland pensionärer. En studie gjord av 

PewResearchCenter visar att 15 % vuxna amerikaner inte använder internet och av dessa 15 

% var det 21 % som inte använde internet endast på grund av att de fann det ointressant. Av 

13 olika svarsalternativ var ett ointresse av internet det mest valda anledningen till att inte 

använda internet. Denna studie berör inte endast äldre människor som man kan tro utan den 

involverade människor från åldrarna 18-65+. En rädsla för virus och känsla av att det är för 

svårt att använda internet var även populära svar i denna studie (Zickuhr, 2013).  

Vad hade kunnat göras annorlunda? 

Även fast de fem kapitalen helt eller delvis kan hjälpa oss att förstå ett icke-användande av 

internet hos 40-talister så kan såklart andra faktorer kan komma att spela stor roll. Rent 

spekulativt tänker vi att olika värderingar, olika personlighetsfaktorer, uppfattningen om och 

användandet av internet spelar roll; känslor och rädslor är även det svårt att helt förstå utifrån 

de nämnda kapitalformerna. Vidare kan det också vara en generationsfråga och kan behöva 

förstås utifrån en sådan kontext. Däremot kan vi se att, rent teoretiskt, använder de flesta 40-

talister internet. Varför de respondenter vi har kommit i kontakt med redan från början varit 

ett undantag inom deras generation och åldersgrupp. Det är möjligt att vi hade fått ett 

annorlunda resultat om vi använt oss av andra teorier och/eller utgångspunkter, och andra 

respondenter.  

En bredare och mer omfamnande kvalitativ studie med större fokus på kulturellt och 
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symboliskt kapital, där fler antal respondenter är delaktiga, och där man också tog in mer 

tidigare kvantitativ data i bakgrunden hade troligtvis lett till en större förståelse kring 40-

talister och dess icke-användande av internet.  

Studien ur ett samhällsperspektiv 

För att återkoppla till vår bakgrund och se vikten av att alla har tillgång och använder internet 

ur ett större samhällsperspektiv kan vi se att det kan behövas nya tankar kring hur man 

introducerar och får in människor från alla demografiska grupper in i den digitala eran. Att 

vara delaktig i informationssamhället är av stor vikt då att stå utanför det innebär att man står 

utanför det demokratiska samhället. Den existerande digitala klyftan i samhället gör att en stor 

del av befolkningen hamnar utanför. Detta påverkar samhället i stort när flera demografiska 

grupper på ett eller annat sätt hamnar utanför vår demokrati. Problemet med att minska 

klyftan i det här fallet är att det är svårt att väcka ett intresse hos människor som inte är 

intresserade av att lära sig eller ta del av något som är så viktigt i vårt informationssamhälle. 

Brist på pengar eller kunskap är lättare problem att lösa än ett genuint ointresse. Hur ska man 

då gå till väga för att locka icke-användare med ett ointresse över att använda internet? En 

lösning skulle vara att få alla seniorer att använda sociala medier. Detta skulle leda till att de 

ser ett socialt och kulturellt värde i att använda internet. Denna lösning skulle kunna ses som 

ideell men däremot väldigt svår att genomföra. Ett intresse för internet är svårt att skapa om 

det inte finns några tydliga konkreta anledningar till att använda det och som kan leda till en 

ökning i sina socioekonomiska kapital. När en generation som denna fyller sina behov, verkar 

känna sig nöjda med livet som det är och har högt alternativt relativt högt socioekonomiskt 

kapital finns det kanske inte så mycket annat att göra än att visa fördelarna med internet och 

visa att man finns där för att hjälpa till utfall de skulle få för sig att börja använda internet.  

 

Vi har svårt att se att det kommer att ske en tillbakagång till perioden före användningen av 

internet, och allt fler tjänster tycks komma att digitaliseras. Internet och allt som kommer till 

är i ständig utveckling och det ser inte ut att sakta ner inom snar framtid. Där staten tidigare 

utgick från att individer som inte använder internet inom sin tid skulle försvinna, tycks de ha 

haft fel. Därför är det viktigt att redan idag arbeta för att hjälpa människor att använda 

internet, och för att vidare förstå vilka lösningar som kan komma att behövas för att få in alla 

in i den digitala eran. Digitala klyftor existerar inte endast bland äldre utan även bland 

grupper som fattiga och människor med annan etnicitet än svensk. Staten måste arbeta aktivt 

för att se till att dessa digitala klyftor minskar inom alla grupper – vare sig det gäller att se till 
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att någon har råd med en dator eller att väcka intresse för internet. Det finns också trots allt en 

del vi kan ta till oss och lära oss av äldre generationer – bli mer medvetna och försiktiga kring 

vårt internetanvändande, att tänka mer på vår säkerhet online samt att lägga ett större värde i 

det fysiska mötet. Även fast internet är en stor del av våra liv kan vi inte leva våra liv genom 

en skärm.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide 

 

Symboliskt kapital Tekniskt kapital Ekonomiskt kapital 

• Kan du berätta om 
något intresse som 
ligger dig nära? 

 
• Kan du berätta lite 

om ditt 
mediaanvändande - 
tidningar/radio/osv 

 
• Att inte använda 

internet kan vara 
både en fördel och 
en nackdel. Om du 
tänker på din egen 
erfarenhet kan du 
nämna några 
fördelar?  

 
• Har/är du varit 

aktiv i någon 
förening eller 
politiskt parti? 

 
 
 
 

• Vilken var den första 
teknologiska prylen du 
minns att du köpte själv? 
 
 

• Vad var din första 
användning med modern 
teknik till exempel 
mobiltelefon, datorer, 
m.m.  
 
 

• Var det kopplat  till ditt 
yrke?  
 
 

• Äger du någon form av 
teknik idag som tillåter dig 
att använda dig av 
internet?  
- dator 
- smartphone 
- surfplatta 

 
• Vad var ditt huvudsakliga 

syfte att gå online de 
gångerna du gjorde det? 

 
• Hur kunnig anser du dig 

vara när det gäller 
användning av datorer och 
internet? 

 
• Vad är det som gör att du 

valt att avstå från att 
använda dig av internet? 
 
-Tror	du	att	ditt	
ointresse	kan	vara	ett	
resultat	av	att	du	
upplever	att	
internetanvändning	är	

• Vilken är din 
nuvarande 
huvudsakliga 
sysselsättning 
 
 

• Vad jobbade du 
under ditt arbetsliv? 
 
 

• Vad var din 
inkomst? 

-- beroende på jobb/olika 
jobb under yrkesliv, osv, 
vilket årtionde det var 
 

• Vad har du för 
inkomst nu? 

 
• Har du några 

ekonomiska 
tillgångar i form av 
fastigheter/aktier/os
v.  
 
 

• Vad skulle du 
uppskatta att en ny 
dator/mobiltelefon 
kostar? 
 
 

• Har du tillgång till 
internet och en 
dator i ditt eget 
hem? 
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komplicerat?	
	
 

• Har du använt dig av 
internet tidigare? 
 
- vad gjorde att du valde 
att sluta användningen? 
 
 

• Är det något som försvårar 
ditt besök på internet? 
 
 

• Idag har ju många 
samhällsfunktioner gjorts 
tillgängliga för internet - 
bl.a. Att boka läkarbesök, 
handla mat m.m. Dessa 
funktioner har samlats 
under definitionen 
informationssamhälle. - är 
det något du känner dig 
delaktig i?  
 
 

 

 

Socialt kapital Kulturellt kapital 

Hur ser din familj och närmsta 
kontakter ut? 
 
Har du hjälp från familj, vänner, etc. 
om du skulle vilja använda internet?  
 
-Varför har du valt att avstå från 
internet även fast du får hjälp?  
 
Upplever du att internet är anpassat 
till din målgrupp?  
- symboliskt (?) 

• Åsyftat seniorer 65+ 
• negativ/positiv inställning? 

 
 

Vad skulle behövas för att du skulle 
börja använda internet mer? 

Har du några kulturella intressen? Till exempel 
teater/museum/utställningar/konserter/etc  
 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Anser du att internet är något som är viktigt att ta del 
av? 
 
Prenumererar du/ni på någon 
dagstidning/veckotidning hemma? 
 
 
Vad gillar du för typ av musik/film?  
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8. Press release  

I ljuset av NSA, Snowden och Wikileaks Vad kan 40-talister lära oss om internetanvändande?  

För trots att de flesta av oss väljer att spendera allt mer tid uppkopplade finns det fortfarande 

de som tar ett aktivt beslut i att inte koppla upp sig. Framför allt har det visat sig vara just 

pensionärer som väljer att använda radio, tv och dagstidningar istället för internet. Nu har 

studenter vid institutionen för informatik och media genomfört intervjuer med 40-talister för 

förstå varför dem inte använder internet. Även om det var en generation som var först ut i sina 

yrkesliv med användningen av datorer och internet har intresset bleknat sedan de gick i 

pension. Ointresse, bristfälliga tekniska kunskaper och ett likamedtecken mellan internet och 

sociala medier tycks vara de främsta skälen till varför de väljer att avstå från att använda 

internet. Samtidigt uttrycker flertalet av de som studenterna intervjuade en sund skepsis mot 

lagring av data. Av vilka, och till vilket syfte, den informationen kommer att användas till om 

tio år är något som väcker orostankar. Kanske är det vi internetanvändare som slapphänt delar 

med oss av konsumtionsmönster och GPS- markörer som bör tänka om gällande vilka som i 

förlängningen kommer att äga den informationen. Slutsatsen av arbetet visar att det inte går 

att göra en klar koppling mellan ett icke-användande av internet och ens socioekonomiska 

bakgrund.  
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