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ABSTRACT 
Nyström, R. och Pedersen Bergli, C. Yngre äldre och användandet av sociala medier - En studie om skapandet 
av platskänsla, platsidentitet och sociala mediers karaktäristika. Kulturgeografiska institutionen, 
Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

Denna uppsats utgår från att sociala medier ses som platser till vilka personer skapar platskänsla. Det är en 
fallstudie som studerar några få yngre äldre, deras användande av sociala medier och hur de skapar platskänsla 
till dem. Även hur personerna förhåller sig till platserna och vilka egenskaper de ger dem undersöks. För att 
samla in material har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra personer.  

Studien visar att personer använder sociala medier på olika sätt och därmed skapar olika stark platskänsla till 
platserna. Hur informanterna identifierar sig med platserna varierar, en del upplever mer insideness än andra. Det 
som kan ses är att de som skapar starkast platskänsla är de som uppfattas vara mest insiders. Slutligen visar 
studien att olika personer ger platserna olika karaktäristika. Baserat på dessa kan de studerade sociala medierna 
ses som virtuella tredje platser, dock inte optimala sådana i varje enskilt fall. Studien utgår från ett 
individperspektiv. Det som presenteras baseras på just dessa individers känslor och upplevelser och representerar 
inte en hel generations uppfattningar. Den yngre äldre delen av befolkningen glöms ofta bort eller klumpas ihop 
och är inte alltid uppmärksammade som internetanvändare. Detta är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning mot 
att belysa just dessa personers roll på sociala medier. 

Keywords: Yngre äldre, virtuella tredje platser, sociala medier, platskänsla, insideness/outsideness, 
individperspektiv. 
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1. INLEDNING

"Jag tror att det finns en världsmarknad för kanske fem datorer". Detta är ett beryktat citat av 
Thomas Edison, år 1943, tidigare VD för IBM. Citatet är välkänt men det finns inga bevis på 
att det faktiskt har yttrats (Carr 2008, vår översättning). Internet, som vi känner till det idag, 
uppkom på slutet av 80-talet och har sedan dess fortsatt att expandera (Stiernstedt 2011). 
Internet har idag år 2016 mer än 3,3 miljarder användare och denna siffra ökar ständigt (Real 
Time Statistics Project, 2016), något som visar att Edisons utsaga angående antal datorer i 
världen var en felbedömning. I Sverige använde 91 % av befolkningen internet förra året 
(Findahl 2016, 9) och 76 % av befolkningen besökte någon gång under samma år ett digitalt 
socialt nätverk (Findahl 2016, 48). 

I dagens Sverige finns det över en miljon människor som är mellan 66 år och 75 år, dessa 
kallas yngre äldre (Statistikdatabasen, 2015). Enligt Internetstiftelsen i Sverige fokuserar 
många undersökningar, som har av intresse att undersöka hur befolkningen använder ny 
teknik, på yngre generationer och de äldre glöms bort. De äldre är även de beroende av 
internet för att kunna ta till sig information och kommunicera med omvärlden (Findahl 
2015a, 4) och tillgången till internet hos denna åldersgrupp har mellan år 2011 och år 2014 
stigit från 78 % till 88 % (Findahl 2015a, 5). Av de dagliga yngre äldre internetanvändarna är 
det 50 % av dem som besöker sociala medier varje dag (Findahl 2015a, 49).  

Vad är då sociala medier? Nationalencyklopedins definition säger att “sociala medier är ett 
samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 
varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” (Weibull och Eriksson, 2016). Enligt 
Cresswell (2015, 145) har den virtuella världen blivit mer platsorienterad, det pratas om 
internetsidor som platser som besöks. Detta trots att medierade miljöer kan framstå som 
overkliga. Cresswell menar även att det vi är vana att kalla plats radikalt har förändrats i och 
med digitaliseringen. Med utgångspunkt i detta kommer de sociala medierna i denna uppsats 
ses som platser där människor interagerar med varandra.  

Till platser kan människor skapa känslor, detta benämns i uppsatsen som platskänsla 
(Gustafsson 2002, 23). Alla kan även identifiera sig med platser på olika sätt. I och med att 
sociala medier oftast förknippas med yngre kommer fokus här vara på hur de yngre äldre 
använder sociala medier och vad de skapar för platskänsla på dessa platser. Personer i samma 
ålderskategori klumpas ofta ihop vilket kan leda till felaktiga generaliseringar då alla har 
individuella upplevelser (Findahl 2015a, 4). Uppsatsen kommer därför att fokusera på några 
få yngre äldre och ett individperspektiv kommer att användas. De svar som erhålls kommer 
representera just dem och visa olika perspektiv på hur det är möjligt att använda sociala 
medier och hur olika personer kan identifiera sig med dem. 
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1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera yngre äldre personer och deras användande av sociala 
medier. Utgångspunkten är att de sociala medierna ses som platser till vilka personerna 
skapar en platskänsla. Studien undersöker hur denna platskänsla skapas, vilka egenskaper 
personerna anser att platserna har samt hur de förhåller sig till platsen. För att genomföra 
detta utgår uppsatsen från ett individperspektiv där fokus är att se vad personerna i detta fall 
har för upplevelser. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur  beskriver  personerna  sitt  användande  av  sociala  medier  och  hur  skapar  de 
platskänsla? 

• Hur förhåller de sig till sociala medier som plats?
• Vilka karaktäristika ger de dessa platser?

2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

2.1 Plats och platskänsla
Plats är ett vanligt begrepp som används i olika situationer. Betydelsen kan variera vilket gör 
det svårt att definiera (Creswell 2015, 6). Den enklaste och vanligaste definitionen är att dessa 
är rum som människor har gjort meningsfulla (Creswell 2015, 12). Rum ses som ett begrepp 
som skiljer sig från plats. Detta då rum inte har en mening på samma sätt. När människor 
skapar förankring till ett rum och blir fäst vid rummet omvandlas det till en plats (Creswell 
2015, 17).

Platskänsla är ett komplext fenomen. En viktig aspekt angående platser är enligt Gustafsson 
(2002, 23) att de ofta ger dess invånare eller besökare en känsla av tillhörighet och mening. 
Konceptet platskänsla refererar därmed till banden som skapas mellan människor och platser 
och  är  baserade  på  emotionella,  kognitiva  och  handlingsmässiga  upplevelser  (Gustafsson 
2002, 23; Low och Altman 1992, 4). Gustafsson (2002, 24) tar dessutom upp att platskänslan 
för en viss plats ofta blir djupare och starkare då den baseras på långsiktighet och personen 
därmed har tid och möjlighet att fördjupa sina känslor. Dock säger han även att detta inte 
alltid är fallet utan istället för att bli starkare kan ibland en platskänsla bli svagare med tiden. 

Low och Altman (1992, 4-5) baserar sin syn på platskänsla utifrån en rad antaganden, bland 
annat  att  begreppets  ursprung  är  varierat  och  komplext  samt  att  platskänsla  bidrar  till 
individers och gruppers identitet och integritet. Low och Altman nämner även att känslodelen 
av begreppet  platskänsla syftar  till  den påverkan platsen har och platsdelen av begreppet 
syftar till  den miljö människan är känslomässigt och kulturellt  fäst  vid.  Low och Altman 
(1992, s 6) tar sedan upp att platskänsla kan baseras på eller inkorporerar andra människor, 
familj, vänner, gemenskap och kultur.
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2.2 Insideness och outsideness
Relph definierar identiteten hos en plats som det som gör platsen individuell eller det som gör 
att den skiljer sig från andra platser. Med detta menas att varje plats är unik, att den går att 
identifiera. Identitet är en grundläggande del för vår upplevelse av platser (Relph, 1976, 45). 

Det finns två huvudsakliga indelningar i hur en person kan identifiera sig med en plats, som 
en insider eller en outsider. Att vara en insider på en plats är att tillhöra den och identifiera sig 
med den, och ju starkare tillhörighet desto starkare platskänsla får personen. Som en outsider 
kan personen se en plats utifrån en resenärs synvinkel genom att exempelvis se en stad från 
distans medan en insider upplever en plats, är omringad av den och tar del av den (Relph, 
1976, 49). Relph diskuterar sju olika sätt av insideness och outsideness som är förankrade i 
olika nivåer av hur en person förhåller sig till platsen. Även Aldskogius (1979, 7) tar upp 
dessa sju nivåer och menar att det går att tillhöra flera av dessa då de går in i varandra och 
innebörden  av  dessa  förhållningssätt  kan  förändras  över  tiden  för  varje  individ.  Nedan 
förklaras kortfattat en nivå av outsideness och tre nivåer av insideness. 

- Existentiell outsideness: Alla platser antar samma meningslösa identitet och urskiljs endast 
av  deras  ytliga  egenskaper.  Detta  innebär  en  alienation  från  människor  och  platser,  en 
känsla av overklighet i världen och en avsaknad av tillhörighet. 

- Deltagande insideness: Genom att vara på en plats och se de strukturer och samspel mellan 
olika element som finns kan personen skapa sig en uppfattning om platsen. Denna nivå 
involverar att platsens uttryck uppfattas avsiktligt. Dessa personer kan ses som observatörer 
av platsen.

- Engagerad insideness: Innebär att personen måste vara villig att vara öppen för betydelsen 
av platsen.  Med detta  menas att  personen känner  atmosfären,  vet  vad den innebär  och 
respekterar den. Ett exempel på detta kan vara hur en person kan uppfatta en plats som 
helig utan att själv behöva tro på det platsen representerar. Detta perspektiv innebär alltså 
att platsen inte bara observeras utan ses på ett djupare sätt och dess identitets essentiella 
element uppskattas. Att vara på en plats engagerat innebär att personen förstår att platsen 
har stor betydelse och att personen till viss del identifierar sig med den. 

- Existentiell insideness: Innebär att personen upplever en plats på ett så fullständigt sätt som 
möjligt. Den mest fundamentala formen av insideness är denna då en plats är upplevd utan 
avsiktlig  och  självmedveten  reflektion  men  som  ändå  är  av  betydelse.  Detta  är  den 
upplevelse de flesta har när de är hemma eller i sin egen stad och vet att de är accepterade. 
Detta  är  en  del  av  att  implicit  veta  att  det  här  är  platsen  där  personen  hör  hemma. 
(Aldskogius 1979, 6-7; Relph 1976, 51-55)

2.3 Tredje platser
Begreppet tredje platser ses som relevant för att beskriva sociala medier som en plats där 
respondenterna uppehåller sig och skapar platskänsla. I denna uppsats används framförallt  
Oldenburgs definition av dessa platser samt Soukups vidareutveckling av dessa begrepp. 
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Ray Oldenburg (1999, 20-42) beskriver tredje platser som platser som skiljer sig från de 
vanliga sociala miljöer som människor oftast  vistas i,  platser som inte är hemmet (första 
platser) eller arbetsplatser (andra platser). Myers (2012, 37) nämner även han tredje platser 
som platser dit  människor vill  gå frivilligt,  umgås och där de kan skapa sociala band till 
varandra. Nedan följer en sammanfattning av viktiga begrepp som enligt Oldenburg (1999, 
20-42) karaktäriserar en optimal tredje plats.

- Neutral mark: Besökarna har inga obligationer att vara på platsen. De får komma och gå 
som de vill.

- Balanserande plats: Det läggs ingen vikt vid en individs status i samhället. Det finns inga 
förutsättningar  eller  krav  som  skulle  hindra  acceptans  eller  medverkan  på  den  tredje 
platsen. 

- Konversation: Bra konversationer är i fokus på de tredje platserna. Samtalen karaktäriseras 
oftast av att de är glada och lekfulla men detta behöver inte alltid vara fallet. Tonen är oftast 
lättsam och är något som värderas högt.

- Öppet och tillmötesgående: Användarna av den tredje platsen känner att platsen är öppen 
och  lättillgänglig  samt  att  den  är  tillmötesgående  och  hjälpsam.  Platsen  ska  uppfylla 
behoven som dess användare har och alla ska känna sig tillfreds när de lämnar platsen.

- Regelbundna användare: Tredje platser har ett antal regelbundna användare som hjälper till 
med att  ge platsen dess atmosfär och skapa dess stämning och karaktäristiska drag. De 
regelbundna användarna hjälper även till med att attrahera nykomlingar och finns där för att 
hjälpa nya personer att känna sig välkomna och bekväma. 

- Låg  profil:  Tredje  platser  är  hemtrevliga,  inte  pretentiösa  och  accepterar  alla  typer  av 
individer. 

- Lekfullhet: Konversationernas stämningar är inte ansträngda eller fientliga. Istället har de 
en lekfull natur där kvicka samtal och oseriösa skämt inte är ovanliga och är uppskattade. 

- Hem utanför hemmet: Användarna på tredje platser kommer ofta ha samma känslor av 
värme och tillhörighet som de skulle ha i sina egna hem och känner sig rotade på platsen. 

2.4 Virtuella tredje platser
Virtuella tredje platser är en vidareutveckling av Oldenburgs (1999) begrepp om tredje platser 
och är relevanta i denna uppsats då sociala medier inte är en fysisk plats. En person som tar 
upp  digitala  platser  är  Charles  Soukup  (2006).  Han  skriver  i  sin  artikel  om  hur 
datormedierade  kommunikationsplatser  i  vissa  fall  kan  ses  som  virtuella  tredje  platser. 
Soukup (2006,  432) är  tydlig med att  påpeka att  virtuella  platser  inte  helt  kan beskrivas 
genom Oldenburgs begrepp. Oldenburg hade inte datormedierade kontexter i åtanke när han 
gjorde sina beskrivningar om tredje platser. Soukup beskriver nödvändiga villkor om hur en 
virtuell tredje plats ska vara. Det som framgår är att dessa måste uppfyllas för att fungera som 
en virtuell tredje plats. Villkoren kommer i denna studie att tolkas som karaktäristika som 
respondenterna  ger  platsen  och  inte  att  platsen  i  sig  har  de  attributen.  De  tre  relaterade 
villkoren  Soukup  har  identifierat  som  nödvändiga  för  att  datormedierade 
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kommunikationsplatser  ska  klassificeras  som  virtuella  tredje  platser  är:  lokalisering, 
tillgänglighet och närvaro.

Inledningsvis behöver virtuella tredje platser uttalade former av lokalisering, enligt Soukup 
(2006,  432).  Soukup  (2006,  432)  menar  att  enligt  Oldenburg  innebär  tredje  platser 
samhällsansvar, lokal gemenskap, underhållning och vitalisering och för att virtuella tredje 
platser  ska  kunna  tillgodose  detta  måste  datormedierade  kommunikationskontexter  vara 
tydligt  lokaliserade  eller  ligga  inom  en  identifierbar  miljö.  Ett  exempel  på  detta  är  en 
webbportal som är avsedd för en stad som omedelbart ger deltagarna en lokalisering och 
skapar ett  sammanhang med platskänsla (Soukup 2006, 432). Dessa lokala hemsidor som 
skapar gemenskap har stor potential att fungera som tredje platser om de även tar hänsyn till 
de andra villkoren; tillgänglighet och närvaro (Soukup 2006, 433).  

Andra villkoret som krävs för att skapa en virtuell tredje plats är tillgänglighet. Alla tredje 
platser  är  inte  skapade  på  samma  sätt,  en  del  uppmuntrar  mer  till  deltagande  från  fler 
människor.  Betoningen  måste  vara  på  att  skapa  en  miljö  som  attraherar  deltagare  med 
liknande värderingar gällande platsen (Soukup 2006, s 434). En virtuell tredje plats måste 
även skapa en miljö som attraherar olika sorters personer att  gå med och deltaga. Redan 
befintliga medlemmar i en datormedierad kommunikationsplats måste bidra till utformningen 
av den virtuella tredje platsen för att bygga en välkomnande kontext, eller som Oldenburg 
beskriver:  en  plats  som känns  som ett  hem utanför  hemmet.  Många virtuella  platser  där 
användare har möjlighet att interagera med varandra gör det möjligt för individer att välja 
innehåll  och  utformning av  miljön.  Med andra  ord,  den  virtuella  tredje  platsen  ska  vara 
skapad av dess deltagare för dess deltagare (Soukup 2006, 434).

Närvaro  är  det  tredje  villkoret  och  betyder  att  det  ska  kunna  skapas  en  varm  och 
välkomnande “hem utanför hemmet-känsla”. Närvaro i detta fall definieras som känslan av 
att vara i en specifik miljö. Genom att ge deltagarna en varm, bekväm virtuell plats, kommer 
folk att komma och gå som de vill, vilket bidrar till spontanitet och livliga samtal. Komfort 
och värme är känslor som medlemmarna måste uppleva för att en bra virtuell tredje plats ska 
skapas. När användarna interagerar i miljön ska de gärna “glömma bort” att de faktiskt sitter 
framför en datorskärm som är kopplad till  ett digitalt nätverk. Denna känsla är viktig för 
deltagarna för att  kunna uppleva den värme och komfort  samt spontanitet,  lekfullhet  och 
livlighet i konversationer som Oldenburg beskriver (Soukup 2006, 435). 

3. METOD

Denna del av uppsatsen syftar till att ge förståelse för hur studien har genomförts. Det som 
presenteras först är val av metod. Efter det diskuteras genomförandet, bearbetning av data 
samt material i form av presentation av intervjupersonerna.
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3.1 Val av metod
För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ 
data  anses  vara  data  som berör  subjektiva  upplevelser  så  som känslor  och  uppfattningar 
(Kvale  och  Brinkmann  2009a,  19).  Detta  lämpar  sig  i  denna  studie  då  studien  har  ett 
individperspektiv där de valda informanternas upplevelser studeras. Den kvalitativa metoden 
får  dock  utstå  kritik  då  den  är  subjektiv  och  inte  generaliserbar  eftersom  det  är  få 
intervjupersoner (Kvale och Brinkmann 2009a, 184). Det varierar från fall till fall om denna 
kritik anses validerbar eller inte. I detta fall är metoden dock givande då intervjuaren på ett 
bra sätt får en tydlig inblick i hur enskilda individer ser på vissa frågor och syftet inte är att 
generalisera  vad  alla  personer  som tillhör  de  yngre  äldre  känner  (Kvale  och  Brinkmann 
2009a, 184-187). 

3.2 Genomförande
Då en kvalitativ metod valdes användes semistrukturerade intervjuer i genomförandet. Detta 
för  att  tydligt  kunna  urskilja  respondenternas  olika  åsikter,  inställningar  och  känslor 
relaterade till ämnet. Dessa typer av intervjuer kan kännetecknas av Kvale och Brinkmann 
(2009b, 130) att syftet ofta är tydligt. De har öppna frågor som kan anpassas efter situation 
beroende på vad respondenten har för bakgrund och hur situationen ser ut just då (Kvale och 
Brinkmann 2009b, 130). På detta sätt utformades även intervjuguiden i detta fall. För att se 
mer konkret vad som frågades kan intervjuguiden hittas i bilaga 1.

Enskilda intervjuer genomfördes med fyra olika personer. Antalet intervjupersoner baserades 
på att  mängden information som erhölls  skulle vara hanterbar för  att  kunna bibehålla ett 
individperspektiv  genom hela  studien  samt  baserat  på  uppsatsens  tidsomfattning.  För  att 
komma i kontakt med dessa personer mejlades olika PRO-föreningar men de var skeptiska 
och det visade sig vara svårt att få kontakt med specifika medlemmar ur föreningarna. Istället 
användes  personliga  kontakter  för  att  hitta  informanter.  Tre  av  intervjuerna  utfördes  via 
telefon  och  en  av  dessa  inkluderade  video.  Den  fjärde  intervjun  skedde  hemma  hos 
respondenten. Intervjuerna varierade i tid mellan 20 och 40 minuter. 

Telefonintervjuer valdes dels på grund av att svårigheter stöttes på vid kontakt med olika 
PRO-föreningar och dels för att de informanter som kontakt skapades med inte fanns i den 
närmaste geografiska omgivningen. Det var även ett bra komplement till personliga intervjuer 
då Svenning (2003) hävdar att  det  är  ett  snabbt sätt  för insamling av data och det  fanns 
begränsad tid att utföra studien på. Nackdelar med telefonintervjuer är bland annat att det kan 
vara problematiskt att få fram innehållsrika och detaljerade beskrivningar samt att det inte går 
att ta del av ansiktsuttryck och kroppsspråk (Kvale och Brinkmann 2014, 190). 

Plats och tid för intervjuerna arrangerades i samråd med intervjupersonerna med syfte att de 
skulle  känna  sig  bekväma.  Personerna  meddelades  även  att  de  skulle  vara  anonyma  i 
uppsatsen och få  fingerade namn.  Detta  för  att  de inte  skulle  känna sig  hämmade då de 
svarade på intervjufrågor. Intervjuerna spelades in för att lättare kunna fokusera på ämnet och 
dynamiken  i  intervjuerna  (Kvale  och  Brinkmann  2009a,  194).  Det  var  viktigt  att 
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omgivningen var lugn och att det inte fanns störande ljud, dels för att inspelningen skulle bli 
bra  och  dels  för  att  ingen  skulle  bli  distraherad  av  händelser  runt  omkring.  Efteråt 
transkriberades  intervjuerna  för  att  lättare  kunna  analysera  det  som  sagts  (Kvale  och 
Brinkmann 2009a, s 193). Det finns dock en risk att översättningen från muntligt till skriftligt 
språk har förlorat vissa attribut såsom kroppsspråk och ironi (Kvale och Brinkmann 2009a, s 
194). 

3.3 Bearbetning av data
Först  och  främst  var  det  viktigt  att  bekanta  sig  med  den  data  som  samlats  in  under 
intervjuerna för att få ett helhetsintryck (Starrin och Svensson 1994, 125-126). Detta gjordes 
främst  genom  att  intervjuerna  transkriberades  och  sedan  lästes  igenom.  Efter  detta 
sammanfattades de och i  samband med detta uppmärksammades likheter  och skillnader i 
svaren hos  de  olika  respondeterna då  de  jämfördes  med varandra.  Sedan kategoriserades 
svaren för att underlätta analysarbetet. Kategoriseringarna bestämdes utifrån intervjufrågorna 
samt respondenternas svar för att få en tydlig struktur på uppsatsen.

3.4 Material
För att samla in material har, som nämnts tidigare, fyra personer intervjuats. För att få en 
förståelse och känsla av vilka personerna är och vad de har för bakgrund presenteras de här 
kort i text och i figur 1.  

De fyra personerna som har intervjuats är Leif, Ingrid, Gunnar och Håkan. Leif är 66 år och 
har varit pensionär i ungefär fyra år. Han har tidigare varit statligt anställd och på fritiden 
tycker  han om att  simma,  promenera,  resa  och är  aktiv  i  en  vinprovarförening.  Leif  har 
använt dator sedan 80-talet och även internet sedan det blev allmänt. 

Ingrid är 74 år och har varit pensionär i 14 år. Hon har tidigare jobbat som annonsproducent 
på en tidning och på dagarna tycker hon om att umgås med sina barn, barnbarn samt med 
vänner. Förutom det gillar hon även att träna och testa på nya saker. Ingrid lärde sig först 
använda dator på jobbet men har haft tillgång till privat dator och internet sedan år 2005.

Gunnar är 70 år och har varit pensionär i fyra år. Tidigare har han jobbat som truckförare. När 
han blev pensionär köpte han en hund som han går mycket promenader i skogen med och är 
nu medlem i en hundklubb. Gunnar har använt dator och internet sedan år 2004. 

Håkan är 68 år och har varit pensionär i två år. Han har tidigare jobbat som kanslichef på en 
kommunal förvaltning och mycket av hans tid nu tas upp av de föreningar han är medlem i. 
Håkan har använt dator och internet sedan 80-talet.
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Figur 1. Presentation av respondenter 

4. DE FYRA RESPONDENTERNA OCH DERAS SOCIALA MEDIER 

Denna del av uppsatsen syftar till att presentera det resultat som erhållits vid intervjuerna 
med Leif (2016), Håkan (2016), Ingrid (2016) och Gunnar (2016). Resultatet delas in i fyra 
olika  delar  där  den  första  delen  tar  upp  användandet  av  sociala  medier.  Nästkommande 
stycken är uppdelade under följande teman: uppfattad stämning på medierna, respondenternas 
förhållningssätt till dem samt slutligen användare och gemenskap.

4.1 Användandet av sociala medier
I  huvudsak visar  intervjuerna att  Facebook är  det  mest  frekvent  använda sociala  mediet. 
Förutom detta så används även Twitter och Instagram i viss utsträckning. På Instagram laddar 
Ingrid upp bilder och gillar  sina vänners inlägg. De andra respondenterna är inte särskilt 
aktiva där. Håkan och Leif är de som använder sig av Twitter där de passivt följer debatter 
och tar till sig av information.

Facebook är den sociala plattform alla har gemensamt. Ingrid använder Facebook mest av de 
fyra respondenterna. Hon gillar att hålla kontakten med sina barn och barnbarn via sidan men 
har även kontakt med gamla bekanta. Förutom detta gillar Ingrid att dela inlägg flera gånger 
om dagen och säger:

Ja, men jag är såhär om jag läser i tidningen på morgonen eller på dagen och ser  
någonting som har hänt som jag har blivit lite upprörd över då vill jag gärna dela med 
mig.

Det hon delar kan till exempel vara artiklar som hon anser vara av nyhetsvärde, både glada 
och sorgliga, men även underhållande bilder och videos. Utöver detta läser hon andras inlägg 
och tycker om när någon av hennes kontakter har lagt ut ett roligt klipp som hon kan skratta 
åt. Inläggen hon läser brukar hon gilla, kommentera eller dela vidare “när det är något som 
jag tycker som är bra att det kommer vidare”. Ingrid tycker själv att hon använder Facebook 
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lite för mycket då hon tittar till mobilen eller surfplattan så fort en notifikation dyker upp, 
vilket är många gånger per dag.

Leif och Håkans användning av Facebook skiljer sig från Ingrids. De använder Facebook 
mest för nöjes skull och loggar in ett par gånger per dag. De gillar att se vad deras bekanta 
och dem i deras vänskapskretsar har laddat upp för roliga bilder och allmänt vad som händer i 
deras liv. De gånger Leif interagerar med sina vänner uttrycker han det som “fast det är oftast 
så där kortfattat, trevligt och positivt. Inga längre meningsutbyten som jag håller på med”. 
Vid frågan vad Håkan gör på Facebook svarar han “läser mest. Kollar inlägg. Ibland kan jag 
göra någon kommentar eller kan ställa någon fråga”. De få gånger Håkan delar inlägg är när 
det  är  något  han “tycker  att  det  här  vill  jag  ju  att  fler  ska  se”.  Håkan,  liksom de andra 
respondenterna, följer även olika grupper som är baserade på sådant han är intresserad av och 
skriver en del privata meddelanden på chatten till sina närmaste vänner.

Gunnar är en mer frekvent användare av Facebook än Leif och Håkan och loggar in ofta och 
säger “det är väl en fem, sex, sju, åtta, nio, det beror väl på, 10 gånger om dagen”. Han tycker 
inte att det är särskilt svårt att använda Facebook och tror att om internet funnits när han var 
yngre hade han varit “världens hackare” nu. Gunnar är den respondent som har flest kontakter 
på Facebook och underhålls av att se vad som har lagts upp och brukar själv gilla och dela 
inlägg och “har många bilder på Facebook”. Han tar även kontakt med gamla vänner och 
släktingar och säger “ja, har väl alla släktingar på Facebook”.

Från dessa svar kan paralleller dras till Soukups (2006, 432-433) första villkor för virtuella 
tredje  platser,  lokalisering.  Detta  villkor  innebär  att  datormedierade 
kommunikationskontexter  måste vara tydligt  lokaliserade eller  ligga inom en identifierbar 
miljö. Detta innebär i det aktuella fallet att det sociala mediet måste ge deltagarna ett tydligt 
syfte  med  sidan  där  de  kan  skapa  ett  sammanhang  med  platskänsla.  Detta  kan  ses  i 
respondenternas svar i och med att de pratar om att Facebook används i nöjessyfte för att se 
vad andra har lagt upp samt för att hålla kontakt med vänner, bekanta och släktingar. Detta 
kan tolkas som att det är tydligt vad sidan innebär, således en tydlig lokalisering. Något som 
bidrar ännu mer till  detta är då respondenterna är med i  olika grupper.  Dessa grupper är 
baserade  på  intressen  som  gruppmedlemmarna  diskuterar.  Detta  kan  ses  som  en  ännu 
tydligare lokalisering då det är ännu mer uttalat vad de specifika grupperna innebär. 

Ingrid och Gunnar är de som är mest aktiva och både gillar, kommenterar och lägger själva 
upp en del inlägg på Facebook som de får respons på. Detta kan ses som att det bidrar till att 
Facebook får ett sammanhang där de skapar platskänsla genom de aktiviteter som de utför på 
sidan. Grupperna de är med i kan även dem bidra till en sammanhållning hos medlemmarna 
då de har gemensamma intressen. Därmed kan platskänsla skapas hos respondenterna då de 
inkorporerar andra människor och gemenskap, så som Low och Altman (1992, 6) beskriver 
det. Leif och Håkan läser mest andras inlägg men kan ibland ställa någon fråga eller gilla 
andras  inlägg.  Detta  bör  också skapa platskänsla  men antagligen inte  lika stark som hos 
Ingrid och Gunnar eftersom de inte är lika aktiva och inte interagerar lika mycket. 
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På Twitter ser användandet ut på ett annat sätt, enligt Leif och Gunnar. Där är de helt passiva 
och läser debatter och tar till sig information och nyheter. De har inte kontakt med vänner 
eller dylikt.  Det finns en lokalisering men en som inte innefattar interaktion med vänner. 
Användarna vet tydligt vad sidan innebär och vad de kan få ut av den. Det som dock kan ses 
fattas på Twitter är ett aktivt skapande av platskänsla då de själva inte aktivt bidrar på sidan.

En  annan  aspekt  som  kan  diskuteras  som  hänger  ihop  med  tidigare  nämnda  villkor  är 
Oldenburgs  (1999,  32-33)  begrepp  om  att  en  tredje  plats  ska  upplevas  som  öppen  och 
tillmötesgående.  Platsen ska alltså tillgodose detta samt se till  att  användarnas behov har 
uppfyllts  och  att  de  känner  sig  tillfreds  när  de  lämnar  platsen.  I  och  med  att  de  olika 
respondenterna använder Facebook på olika sätt kan det ses som att de alla har olika behov 
av platsen. De är fria att använda den som de själva vill och på så sätt bör deras individuella 
behov uppfyllas. Håkan nämner att han ibland ställer frågor som han får svar på. Det kan ses 
som att Facebook upplevs som tillmötesgående och hjälpsam för hans del. Sidan kan också 
tolkas som att den upplevs som öppen och tillmötesgående då till exempel Gunnar loggar in 
upp till 10 gånger per dag. Även Ingrid nämner att hon använder det ofta, nästan lite för ofta, 
vilket kan göra att den förstås som öppen och lättillgänglig. 
 
4.2 Respondenternas kontakter på sociala medier
Ingrid har på sin Facebook vänner och släkt med olika åldrar och tror att  de flesta delar 
liknande värderingar angående sidan. Hon tror däremot att en del av dem bara “läser vad 
andra skriver” och tror att det handlar mycket om intresse, att de som inte skriver inte är 
intresserade  av  att  göra  det  heller.  Håkan  pratar  också  om  att  det  finns  olika  typer  av 
människor på Facebook genom att säga följande:

På Facebook, tycker jag, där finns ju alla, utom vissa som är lite speciella som av 
någon anledning inte vill ha det av något skäl jag inte kan förstå riktigt. Men sen kan 
man  ju  vara  mer  eller  mindre  aktiv  också.  Svårt  att  säga  att  det  finns  speciella 
människor utan jag tycker nog att det är alla typer.

På Twitter tycker han däremot inte att det är på samma sätt. Där följer han mest tidningar, 
författare och kulturpersonligheter och tycker inte att det är lika stor spridning av olika typer 
av människor. Håkan anser att syftet med att närvara på de olika sociala medierna skiljer sig 
från person till person. Enligt honom har vissa mer “behov av att synas” än andra. De andra 
respondenterna tycker också att det finns många olika typer av människor på Facebook, även 
personer de inte har samma åsikter som. Leif tycker att detta kan vara jobbigt ibland men 
säger att “det får man leva med”.

Soukup (2006, 434) beskriver virtuella tredje platser som tillgängliga. Han menar att platser 
är skapade på olika sätt,  en del uppmuntrar mer till  deltagande än andra samt att det ska 
skapas en miljö som attraherar olika sorters människor och samtidigt ska deltagarna dela 
grundläggande värderingar gällande platsen. Värderingar är dock ett komplext begrepp och 
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går att tolka på olika sätt. I och med att begreppet värderingar kan ha olika betydelser från 
individ till individ innebär det att vissa upplever sidan så som Soukup beskriver det, för andra 
upplevs det inte så. Vissa upplever att värderingarna delas och andra tycker att det skiljer sig. 
Ingrid säger att  de flesta av hennes vänner antagligen delar samma värderingar angående 
Facebook men att de har olika intresse av hur mycket de vill lägga upp, en del vill bara läsa 
vad andra gör. Detta kan tolkas som att det Ingrid anser med att dela samma värderingar 
gäller vad som anses vara accepterat att lägga upp, just innehållet. Ett annat perspektiv på 
detta är att de inte delar samma värderingar gällande platsen då de har olika syften med sitt 
användande. Det Ingrid menar förefaller dock vara att värderingar inte gäller hur aktiv en 
person är utan vad inläggen innehåller. Detta medför att människorna på Ingrids Facebook 
delar  samma  värderingar  men  de  är  olika  typer  av  människor  i  och  med  deras  olika 
användningsätt vilket innebär att en del av det Soukup beskriver som tillgängligt upplevs. 

Håkan säger att människor har olika behov av att synas. Från blockcitatet går det även att 
utläsa att vissa är mer aktiva än andra och att det finns alla olika typer av människor, enligt 
honom.  Det  går  dock  inte  fullt  ut  att  tolka,  i  denna  kontext,  om  de  grundläggande 
värderingarna på Håkans Facebook delas eller ej. Det framgår således inte hur Håkan tolkar 
ordet värderingar. Å ena sidan kan det tolkas som att värderingarna är olika eftersom behoven 
för hur mycket en person vill synas skiljer sig. Att han även säger att det finns alla typer av 
människor kan tala emot att alla delar samma värderingar då alla människor är olika. Å andra 
sidan kan det tolkas, som i Ingrids fall, att värderingarna ändå kan överensstämma trots att 
behoven skiljer sig. Det är således möjligt att Håkan delar samma värderingar om exempelvis 
vad som är accepterat att lägga upp och hur många inlägg per dag som är maxgränsen att 
lägga upp.

Respondenterna säger att det finns olika typer av människor och Håkan säger att på Facebook 
“där finns ju alla” vilket gör att det går att dra paralleller till Oldenburgs (1999, 23-26 36-37) 
begrepp låg profil och balanserande plats. Dessa begrepp kan sammanfattas som att alla typer 
av människor ska accepteras och att de inte ska läggas någon vikt vid en individs status i 
samhället. Det finns inte förutsättningar eller krav som skulle hindra acceptans för andra att 
medverka på Facebook. Detta blir tydligare av att Leif säger att “det får man leva med”, 
angående att han inte delar samma åsikter som alla andra, att det är ok att tycka olika och 
ändå accepteras.  Angående Twitter säger Håkan att  han inte tycker det är lika spritt  med 
personer, att det framförallt är tidningar, författare och kulturpersonligheter som tar plats. Det 
går  att  tolka det  som att  för  att  få  vara aktiv och synas på Håkans Twitter  bör  det  vara 
någonting viktigt som delas eller att personen redan är känd sedan tidigare för att det ska vara 
av intresse. Alla verkar således inte vara accepterade. I och med att Håkan själv inte lägger 
upp något  på Twitter  kan det  diskuteras  om han själv känner  sig accepterad där.  Twitter 
verkar inte upplevas lika accepterande som Facebook.

Det  som tidigare diskuterats  relaterar  även till  Oldenburgs (1999,  22-23) begrepp neutral 
mark som innebär att användarna är fria att komma och gå som de vill. Det kan tolkas som att 
det är accepterat att inte uppdatera utan att istället läsa mer vad andra lägger upp, det finns 
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således inga obligationer att vara på platsen.  

4.3 Uppfattad stämning på de sociala medierna
Ytterligare en åsikt respondenterna har gemensamt är att samtalen och meningsutbyten på 
Facebook mestadels är korta och lättsamma. Leif berättar att det han diskuterar på Facebook 
är fritidsaktiviteter, nöjen och resor, aldrig ämnen som rör politik eller religion och tycker 
därmed att “det är väldigt vänligt och trevligt i de diskussioner jag är med i. Inga versaler 
eller svordomar. Pratar väldigt vänligt.”. Han kommenterar även responsen han ger och får på 
inlägg med följande citat: “det är oftast så där kortfattat, trevligt och positivt. Inga längre 
meningsutbyten som jag håller på med”.

Trots att stämningen framförallt upplevs som avslappnad nämner alla att det finns vissa som 
uttrycker sig främlingsfientligt, något de inte uppskattar. Håkan säger att det inte finns någon 
“censur och att det går att skriva precis vad du vill om en människa” och säger oftast inte till 
när någon uttryckt sig på ett dåligt sätt, men det sker ibland och uttrycker det genom att säga: 

Om det nu är någon som jag känner som jag tycker har sagt nåt dumt så tänker jag 
varför ska jag göra det, det blir bara värre. Han kommer ändå liksom inte förstå det. 
Så ibland kan jag hålla inne med det och ibland kan jag svara något lite roligt så att 
de får tänka efter.

Till skillnad mot Håkan brukar Leif aldrig säga till när det är något han inte gillar. Istället 
hoppar han över de inläggen och bryr sig inte om dem och säger att det är “väldigt diskret 
och diplomatiskt”. Även Gunnar uttrycker detta genom att säga att han är “tolerant”, tycker 
att det är deras problem och att det är något han “bara ögnar igenom” och sedan “knäpper” 
han  bort  det.  För  att  visa  uppskattning  till  det  han  faktiskt  tycker  om  trycker  han  på 
gillaknappen och tycker överlag att det är en behaglig känsla på sidan. Han har även tagit 
kontakt med gamla arbetskamrater på Facebook. Han tycker om att ha koll på vad de håller 
på med och ibland kan han “pika dem” på ett skämtsamt sätt.

Här  ser  vi  att  konversationerna på Facebook framförallt  karakteriseras  av mer lättsamma 
ämnen såsom resor och fritidsintressen och inte rör politik eller religion. Detta i samband 
med ett  av Leifs citat ovan, där han tar upp att  samtalen ofta är kortfattade, trevliga och 
positiva,  kan  kopplas  till  Oldenburgs  (2006,  26-31)  begrepp  om  att  tredje  platsers 
konversationer ska upplevas som glada och lekfulla samt att tonen ofta känns lättsam. Dock 
menar Oldenburg att det inte alltid behöver vara så, det kan variera. Det blir tydligt då Håkan 
säger att det även finns stunder då det inte är lika lättsamt eftersom det går att uttrycka sig 
elakt om en annan människa. Från Håkans citat om att han dock sällan säger till om någon 
uttryckt sig mindre vänligt, men när han väl gör det så är det på ett skämtsamt sätt, samt att 
Leif och Gunnar brukar hoppa över inlägg de inte gillar går det att tolka det som att de gör 
detta för att behålla den behagliga stämning som finns. Detta går även att se samband med 
Oldenburgs (1999, 23-26) begrepp låg profil vilket betyder att olika typer av människor ska 
accepteras på en tredje plats. Det är tillåtet att ha kontakter på Facebook som inte tycker 
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likadant som en själv men att det inte är nödvändigt att interagera med dem. Lekfullhet är 
ytterligare ett  av Oldenburgs (1999, 37-38) begrepp vilket  betyder att  det  är  vanligt  med 
kvicka samtal och att skämt är uppskattade. Gunnar berättar att han gärna pikar sina gamla 
arbetskamrater på ett skämtsamt sätt vilket stämmer bra överens med hur begreppet lekfullhet 
ska upplevas enligt Oldenburg. 

Här kan även Soukups (2006, 435) villkor om närvaro vara användbart för att  förstå hur 
platsen karaktäriseras. Villkoret handlar om att spontanitet och att livliga samtal ska upplevas 
för  att  det  ska  skapas  en  varm  och  välkomnande  hem  utanför  hemmet-känsla. 
Respondenternas  svar  stämmer  delvis  överens  med  detta  och  delvis  inte.  Från 
respondenternas svar kan utläsas att det är trevligt men att det är korta meningsutbyten som 
sker vilket kan tolkas som att just livliga samtal inte sker utan det är mer kontrollerat. Håkan 
säger även att han inte alltid känner för att säga till om någon uttryckt sig dåligt vilket han 
möjligtvis  skulle  gjort  om han  skulle  känt  sig  helt  komfortabel  och  hemma  på  platsen. 
Gunnar känner dock att han kan pika och skämta med sina gamla vänner vilket tyder på att 
han känner sig bekväm på platsen och det  kan även bidra till  att  en lekfull  stämning på 
Facebook kan äga rum. Det kan även tolkas som att en varmare känsla skapas då Gunnar 
gärna gillar inlägg för att visa sin uppskattning till sina kontakter på Facebook, och att en 
känsla av hem utanför hemmet då kan förstärkas. 

4.4 Respondenternas förhållningssätt till de sociala medierna
På frågan om hur respondenterna tyckte det var att använda Facebook från början svarar Leif 
att han tyckte det var en tröskel och att det var svårt att förstå hur det fungerade.

Jag gjorde bort mig i början och skrev ett brev på Facebook till någon som alla kunde 
läsa. Det var inte helt roligt. Då slutade jag med Facebook ett par år. Men nu har jag 
börjat med det igen. Och har lärt mig vad som syns och inte syns.

Idag tycker han ändå att Facebook är väldigt trevligt. På frågan om han känner att han kan 
vara med och utforma och välja det han vill se på sidan svarar han att han inte har så mycket 
synpunkter på hur det ser ut. Detta då han ser sig själv som en passiv användare av Facebook.

En som ändå känner att han kan vara med och utforma sidan är Gunnar. Han säger att “vill 
jag inte se något då knäpper jag bort det”. Han beskriver att om han ser ett inlägg han inte 
uppskattar att läsa, speciellt främlingsfientliga inlägg så blockerar han personen eller gruppen 
som delat detta. Han säger att “de får ha sitt för sig själva”. Gunnar tycker, som tidigare 
nämnt, att det inte är särskilt svårt att veta hur han ska använda Facebook och säger att han 
har lärt sig själv, “det är bara till att klicka på, händer det så händer det nå”. Till en början var 
Gunnar skeptisk mot Facebook men blev övertalad av sin dotter att bli medlem. Efter det blev 
han fast och besöker nu sidan upp till 10 gånger per dag.

Att Gunnar känner att han kan vara med och påverka Facebooks utformning kan ses som att 
han upplever det Soukup (2006, 434) beskriver som tillgänglighet. Soukup tar upp att det ska 
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vara möjligt för användare att välja innehåll på platsen samt utforma miljön. Gunnar nämner 
att han blockerar personer som skriver sådant han inte har intresse av att se och Gunnars 
Facebook upplevs därmed vara skapad av honom, för honom, så som Soukup uttrycker det. 
Leif har även han möjlighet att utforma sidan som han vill men känner inte att han har något 
behov av det. Då han ändå har möjligheten kan det ses som att villkoret ändå till viss del 
upplevs. 

Ingrid  blev  på  samma sätt  som Gunnar  övertalad  av  sin  dotter  att  börja  använda sig  av 
Facebook och Instagram. Ingrids inställning till Facebook har förändrats under tidens gång 
och säger att till en början då hon började använda sig av Facebook att “det kändes som att 
någon kunde titta in i mitt liv först. Det hade jag ingen större lust med men sen blev det inte 
så”.  Idag  tycker  hon  själv  att  hon  använder  det  mycket.  De  vänner  som  har  Facebook 
använder det inte lika mycket som hon gör, “det är nog inte många som är som jag”. Hennes 
särbo har  inte  Facebook och hon försökte  övertala  sin  syster  om att  skaffa  det  men det 
intresserade henne inte alls.

Och sen som jag sa, jag åker fram och tillbaka varannan helg oftast och sen hela 
sommaren. Men jag har den där med mig. Så då, han tycker att jag håller på för 
mycket; “å så piper den igen, nu ringer det igen”.

I citatet  ovan berättar Ingrid vad hennes särbo säger angående att  hon alltid har med sin 
surfplatta och mobiltelefon som avger notifikationsljud så fort någonting nytt har hänt på de 
sociala medierna.

Både Ingrid och Gunnar, i tidigare stycke, tar upp att de blivit övertalade av sina döttrar att gå 
med i Facebook. Detta kan tolkas i förhållande till begreppet regelbundna användare som 
Oldenburg (1999, 33-36) tar upp. Han menar att det på en tredje plats måste finnas de som 
hjälper  till  att  locka  till  sig  nykomlingar  och  finns  där  för  att  få  de  nya  att  känna  sig 
välkomna.  Respondenternas  döttrar  kan  då  från  början  tolkas  vara  dessa  regelbundna 
användare. Nu i efterhand då Ingrid blivit bekväm på sidan har hon själv försökt få sin sambo 
och syster att börja använda det sociala mediet. Därmed kan hon nu själv tolkas som att ha 
gått över till att vara en av de regelbundna användarna på platsen. 

Ett av Ingrids svar angående hur hon vågar uttrycka sig på Facebook skiljer sig från de andra 
respondenternas. Detta är att hon vågar tycka till ännu mer på Facebook än i verkliga livet. 
Hon är inte rädd för att dela olika inlägg eller för att folk ska tycka att hon är för aktiv. Ingrid 
har dock fått höra att det är bra att passa sig lite, att vara lite försiktig med vad hon delar då 
det ibland kan misstolkas. Hon uttrycker det genom att säga följande: 

Ibland kan man ju tänka så här: man säger en sak, det är inte för att vara elak men för 
att kanske, i mitt tycke, att det här jag säger är någonting bra, men när någon annan 
tolkar det som att det inte är något är bra. Så det kan ju vara språksvårigheter ibland. 
Men jag kanske får lugna ner mig, har jag hört. Jag kanske inte skulle gå in med att 
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skriva nånting, för ibland kan jag bli väldigt irriterad när jag ser någon skriva så. Då 
blir det istället sådana här långa. Det törs jag inte, för då står man med namn och 
sådant där. Då ser de mitt namn. Då kanske de klickar på mig.

Från citatet kan det utläsas att trots att Ingrid vågar säga vad hon tycker så undviker hon 
långa konversationer och hon är försiktig att kommentera inlägg där alla kan se hennes namn. 
Gunnar håller med till viss del då han menar att han uttrycker det han vill och menar att “törs 
man inte säga det då är det nåt fel någonstans”. Det som skiljer sig mot Ingrid är att han inte 
säger mer på de sociala medierna än i verkliga livet. Gunnar är även lite mer återhållsam med 
antal inlägg till skillnad mot Ingrid som vill dela exempelvis nyheter hon har blivit upprörd 
över.

Håkan och Leif säger dock att det finns en viss skillnad i hur de är som personer på Facebook 
och i verkliga livet. Leif säger att han är mer återhållsam på Facebook och tar en passiv roll 
och det han delar är “vackra hundbilder, klipp på småbarn, bilder på natur” och han “vill inte 
gärna sticka ut”. Detta leder till att han känner att han kan framstå som “tråkig”. Han säger att 
om han sitter bredvid en person är det lättare att prata och argumentera. Håkan menar även 
han att  han inte  säger  särskilt  mycket  på Facebook då han inte  är  en sådan person som 
“producerar” inlägg. Som tidigare nämnt händer det dock att han säger till andra personer om 
han tycker att de uttryckt sig på ett allt för opassande sätt.

Respondenterna diskuterar  även hur  andra ser  på Facebook.  De tror  alla  att  de som inte 
använder det tycker att det är “onödigt” eller tar för mycket tid och inte ger någonting. Ingrid 
uttrycker att en del av hennes vänner som inte använder sociala medier antagligen ser det som 
någonting löjligt och säger att de inte är “intresserade” av att lära sig. I och med att hon har 
blivit bättre på att hålla kontakt med sina vänner som är aktiva har hon kommit underfund 
med att Facebook är någonting bra. Leif håller med om detta och säger “tyvärr finns det 
många missförstånd om Facebook vilket gör att folk inte nyttjar det som de borde göra”.

Paralleller kan här dras till de teoretiska begreppen insideness och outsideness som Relph 
(1976, 51-55) skriver om. Dessa syftar till att beskriva hur en person kan identifiera sig med 
en plats. Det finns två huvuddrag hur detta kan ske, antingen som en insider eller en outsider.  
Att vara en outsider kan beskrivas som en person som till exempel reser förbi en stad med ett 
tåg och endast ser den från utsidan och dömer den baserat på dess ytliga egenskaper. En 
insider menar han istället är någon som upplever och identifierar sig med platsen, förstår den 
och betydelsen den kan ha för personerna där. Dessa två inriktningar kan sedan delas upp i en 
rad olika underkategorier. Det som först och främst kan nämnas är att respondenterna från 
början var skeptiska till användandet av Facebook. Följande blockcitat är från Leif. 

Jag gjorde bort mig i början och skrev ett brev på Facebook till någon som alla kunde 
läsa. Det var inte helt roligt. Då slutade jag med Facebook ett par år. Men nu har jag 
börjat med det igen. Och har lärt mig vad som syns och inte syns.
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I citatet nämner Leif att han först inte förstod hur han skulle använda sidan och att han gjorde 
bort sig. Detta ledde till att han slutade använda Facebook under en tid. Även Lennart och 
Ingrid var skeptiska till en början. Det kan då ses som att de antagligen identifierade sig som 
någon typ av outsider på platsen i början då de inte förstod meningen med platsen. 

En person kan som sagt även identifiera sig som en insider. Det finns flera olika nivåer av 
insideness och vilken en person tillhör beror på hur hen förhåller sig till platsen (Relph 1976, 
51-55). Även om Leif, Ingrid och Gunnar kunde ses som outsiders innan och i början av sitt 
användande har detta övergått till att de nu kan identifieras som insiders. Detta i och med att 
de  nu  besöker  sidan  varje  dag  och  känner  sig  bekväma.  Relph  (1976,  51-55)  nämner 
begreppet deltagande insideness. Med det menas att en person kan befinna sig på platsen, se 
de strukturer, samspel och element som platsen består av och då själv bilda sig en uppfattning 
om platsen.  Denna typ av insideness  menar  han innebär  att  personen avsiktligt  uppfattar 
platsens uttryck och observerar den inifrån. 

Då Leif  och Håkan uttrycker att  det  finns en skillnad mellan hur de är  som personer på 
Facebook och i verkligheten kan paralleller dras till nämnda typ av insideness, deltagande 
insideness.  Trots  att  de  använder  Facebook  varje  dag  är  de  uppmärksamma  på  hur  de 
uppfattas och vågar inte rätt ut säga vad de tycker på sidan. Det kan ses som att de medvetet 
uppfattar  platsens  karaktär  i  och  med  att  de  avsiktligt  avstår  att  lägga  upp  inlägg  eller 
kommentera sådant som möjligtvis kan missuppfattas av andra personer. De kan således ses 
som observatörer av platsen inifrån.

Gunnar menar dock att han kan vara sig själv på Facebook och tycker att det är något fel om 
det inte är på det sättet. Han lägger upp egna inlägg men inte lika många som Ingrid. Ingrid är 
även den som säger att hon säger mer på Facebook än i verkliga livet. Hon delar sådant som 
gör henne upprörd och struntar i om folk skulle tycka att hon är för aktiv eller om de inte 
gillar det hon delar.  Paralleller kan här dras till  två andra typer av insideness som Relph 
(1976,  51-55)  tar  upp,  engagerad  insideness  och  existentiell  insideness.  Med  engagerad 
insideness menar han att personen förstår platsens betydelse, den observeras inte endast utan 
ses på ett  djupare sätt  och personen identifierar  sig till  viss  del  med platsen.  Existentiell 
insideness är istället då personen upplever en plats så fullständigt som möjligt, utan avsiktlig 
och självmedveten reflektion. Då en person identifierar sig med platsen på detta sätt betyder 
det att hen implicit vet att det är där hen hör hemma. 

Då Ingrid struntar i vad andra tycker angående det hon gör och hur aktiv hon är och säger rätt 
ut vad hon tycker kan det således föreslås att detta är något en existentiell insider kan tänkas 
göra. Dock har hon fått höra att inlägg kan missuppfattas och att hon inte bör skriva exakt allt 
vad hon tycker och tänker. Detta är dock inget hon själv har kommit på utan fått det sagt till 
sig, och bör därför ändå kunna ses som en existentiell insider. Gunnar är mer återhållsam än 
Ingrid men inte lika mycket som Leif och Håkan. Han kan ändå vara sig själv och lägger upp 
det han vill. Det kan då ses som att han är en engagerad insider som förstår platsen på ett 
djupare  sätt  än  den  deltagande  insidern.  Den deltagande  insidern  observerar  platsen  mer 
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medan den engagerade är mer med och bidrar, vilket Gunnar gör när han till exempel lägger 
upp bilder. Att han dock är lite återhållsam kan ses som att han inte fullt ut identifierar sig 
med platsen så som Ingrid gör, endast till viss del som Relph (1976, 51-55) uttrycker det. 

Respondenterna nämner även att de tror att de som inte använder Facebook anser att det är 
något onödigt, löjligt och att det tar för mycket tid. Leif nämner även att han tror att det finns 
många missförstånd som leder till  att  det nyttjas på fel sätt.  Detta kan således antyda att 
respondenterna ser de som inte använder Facebook som outsiders. Då det uttrycks som att det 
är onödigt och löjligt och att de inte förstår vad det innebär på riktigt kan samband dras till att 
de ser dem som existentiella outsiders. Enligt Relph (1976, 51-55) innebär det att platsen 
endast  karaktäriseras  av  deras  ytliga  egenskaper.  Det  Leif  säger  om att  det  finns  många 
missförstånd om Facebook kan antydas bekräfta detta. 

4.5 Användare och gemenskap
Flera av respondenterna säger att det finns personer på Facebook som sticker ut från mängden 
genom att de lägger upp fler inlägg än andra. Leif kommenterar detta genom att säga:

Jaa, jag följer vissa personer på Instagram och Twitter som är väldigt aktiva. Helt 
otroligt aktiva. Då kan man nästan tröttna för att de är så tjatiga till slut. Alltid samma 
grej de visar och har slutat följa vissa personer.

På Facebook menar han dock att det är svårare att sluta följa personer då han är orolig att det 
ska ses som en “ovänlig handling”. Trots att det finns vissa han tycker är irriterande tycker 
han det är synd att inte alla hans vänner är aktiva på Facebook. De personer som faktiskt är 
aktiva brukar gilla och ibland kommentera Leifs inlägg. Skulle det vara så att han inte får 
någon “feedback” undrar han om det är något fel på det han lagt upp.

I koppling till att vissa personer lägger upp mer än andra säger Håkan “jo men... vissa har ju 
åsikter om allting, så, så är det” och blir ledsen då dessa personer uttrycker sig negativt. Dock 
finns det de som lyfter stämningen trots att de lägger upp många inlägg. Detta tycker han är 
roligt  och  kallar  dessa  för  “eldsjälar”.  Han  menar  att  detta  bidrar  till  att  han  känner 
gemenskap med de grupper han är med i. En annan positiv aspekt han tar upp är att det är 
enkelt att ställa frågor på Facebook och beskriver det med att han får svar “direkt, direkt”. 
När Håkan själv skriver inlägg känner han att det både känns bra och dåligt att få dela med 
sig. Å ena sidan känner han att det är kul att fler personer får se vad han gör men å andra 
sidan är han orolig över att det han lägger upp ska feltolkas och uppfattas på ett skrytsamt 
sätt. Han säger dock att när han lägger upp inlägg får han bra respons och att de andra gillar 
det.

När Gunnar lägger upp inlägg får han varierande respons, men alltid positiv. På de inlägg där 
han lägger upp egna personliga bilder är det många som gillar. Vid ett tillfälle berättar Gunnar 
att 70-80 personer gillade hans bild och säger att han då blev lite “mallig”. Den gemenskap 
han känner är framförallt med sina nära vänner och gamla arbetskamrater som också är aktiva 
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på Facebook som han interagerar med. Vissa av grupperna han är med i på Facebook kände 
han gemenskap med innan men är inte längre lika aktiv i dem vilket har lett till att det har 
minskat.  Förutom detta tycker Gunnar att  det finns vissa personer som lägger upp inlägg 
oftare än andra och tycker oftast att dessa personer är “gnällspikar” som beklagar sig över 
allting.

Ingrid har framförallt kontakt med de närmaste vännerna och släkten på både Facebook och 
Instagram och säger att  Instagram är det mest personliga sociala mediet då hon har färre 
kontakter där. Förutom de personer hon redan känner bra finns det personer som hon har lärt 
känna bättre tack vare Facebook, till  exempel en före detta svägerska. Hon tycker att det 
känns som att de träffas ofta och att de lär känna varandra bättre trots att de inte har träffats 
fysiskt på flera år. Ingrid nämner även att hon har fått kontakt med några gamla vänner som 
numera bor i USA och de kommenterar och gillar varandras inlägg.

Ingrid säger att hon är med i en grupp som hennes dotter skapat i syfte att fungera som ett 
forum för de med smärtor i rygg och nacke. Ingrid har själv inte problem med detta men är 
ändå med i gruppen och känner empati med hur jobbigt vissa har det med sina operationer 
och smärtor. Denna grupp säger Ingrid är väldigt aktiv men annars säger hon att hon “känner 
ingen som håller på som jag” jämfört med sina andra vänner på Facebook när det kommer till 
att göra inlägg. Eftersom Ingrid är så aktiv känner hon att hon har fått mycket mer koll på vad 
som händer i sina vänners och bekantas liv vilket går att utläsa från följande citat:

Jag känner att jag på något vis har mycket mycket mera koll och det kanske är lite 
läskigt, för jag är ju en sådan person. Så nästan det kan bli till överdrift då då. Så när 
någon berättar något ibland, så tänker jag så här, har jag pratat eller har jag läst?

I och med att Ingrid är så aktiv på Facebook har det blivit en vana att ha det tillgängligt. 
Speciellt vill hon logga in när “det plingar till” för att se vad som har uppdaterats. När hon 
inte använder det kan hon känna att hon längtar till att använda det igen.  
 
Myers (2012, 37) beskriver att tredje platser är platser dit människor känner att de vill gå 
frivilligt  och  där  sociala  band  kan  skapas  med  andra  människor.  I  denna  uppsats  tolkas 
begreppet  sociala  band  som  då  våra  respondenter  interagerar  med  andra  på  de  sociala 
medierna. Leif får feedback på de inlägg han gör, Gunnar har många som gillar hans bilder 
samt känner gemenskap med sina vänner och Håkan nämner att det finns eldsjälar och finner 
gemenskap i de grupper han är med i. Detta kan således ses som att de skapar sociala band till 
dem de interagerar med. De sociala banden tycks upplevas starkare på Facebook jämfört med 
de  på  Twitter,  speciellt  för  Leif  eftersom han  tycker  det  är  svårt  att  sluta  följa  folk  på 
Facebook. På grund av detta tycks det inte alltid vara positivt att sociala band skapas, det blir 
svårare att avsäga sig kontakten till oönskade personer och en sämre platskänsla skapas. 

Leif säger även att det är synd att inte alla hans vänner finns på Facebook och det verkar även 
här som att han gärna hade velat se vad de har för sig och därmed skapa bättre sociala band 
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med dessa människor. Det verkar förfalla som att Ingrid får starka sociala band till gruppen 
hon berättar om där medlemmarna har smärtor i rygg och nacke. Hon säger att hon känner 
empati för de som berättar vad de varit med om. Ingrid har även lärt känna en del bättre tack 
vare Facebook och tycker till och med att att det känns som att hon har lärt känna sin före 
detta svägerska trots att de inte träffats på flera år och därmed har skapat starkare sociala band 
mellan varandra. Här kan även paralleller dras till Soukups (2006, 434) villkor som handlar 
om lokalisering, att en virtuell tredje plats ska ligga inom en identifierbar miljö. Då Ingrid 
exempelvis vet vad sina olika grupper är till för och vad hon kan göra på Facebook kan detta 
upplevas. 

Innehållet i stycket ovan har även att göra med platskänsla som handlar om de band som 
skapas  mellan  människor  och  platser  som Gustafsson  (2002,  23)  samt  Low och  Altman 
(1992, 4) tar upp. De sociala banden som diskuterats blir sammankopplade med platsen de 
skapas på. Det går att tolka det som att Ingrid associerar människorna i den ovan nämnda 
gruppen med speciella känslor och skapar därmed platskänsla till gruppen. Denna platskänsla 
kan även relateras till Facebook i sin helhet då hon tycker att hon lärt känna andra bättre än 
tidigare  och  får  därför  en  speciell  platskänsla  för  just  Facebook.  Även  Gunnar  skapar 
platskänsla när han lägger upp bilder och får mycket respons. Han känner sig då “mallig” och 
bör då förknippa denna känsla med platsen. Gustafsson (2002, s 24) säger att platskänsla ofta 
blir starkare då den baseras på långsiktighet, men att så inte är fallet alla gånger, utan att 
platskänslan även kan bli sämre. Å ena sidan går det att tolka det som att till en början tyckte 
Leif  att  det  var  underhållande  och  av  intresse  när  det  uppdaterades  mycket  från  samma 
personer, dock verkar han nu tycka att det är irriterande eftersom han säger att det nu blivit 
tjatigt. Därför verkar Leifs platskänsla delvis blivit sämre, precis som Gustafsson säger att 
den kan bli. Å andra sidan kan det ses som att Leif totalt sett har skapat en bättre platskänsla 
med tiden då han från början “gjorde bort sig” men nu tycker om att använda sidan.

Det går även att göra kopplingar till Oldenburgs (1999, 32-33) teoretiska begrepp öppet och 
tillmötesgående eftersom Håkan säger att när han ställt en fråga så får han svar direkt. Detta 
tyder  på  att  platsen till  stor  del  upplevs  som tillmötesgående och hjälpsam vilket  är  hur 
Oldenburg (1999, 32-33) beskriver det nämnda begreppet. Ytterligare ett begrepp av intresse 
att diskutera är regelbundna användare. Det går att tolka det som att det upplevs att det finns 
en del regelbundna användare som är mer aktiva än andra. Leif säger att på Instagram och 
Twitter finns det en del som lägger upp väldigt mycket, nästan så att det blir till en överdrift. 
Gunnar nämner även dessa personer och kallar dem “gnällspikar”. Det går dock att tolka det 
som att det är dessa som hjälper till att ge dessa sidor deras karaktäristiska drag och skapar 
dess atmosfär.  Detta är även så Oldenburg (1999, 33-36) förklarar begreppet.  I  just  detta 
specifika fall  verkar det  dock inte som att  det  nödvändigtvis är en trivsam atmosfär som 
skapas.

Citatet där Ingrid säger att hon är osäker på varifrån hon har fått information, om hon pratat 
eller läst på Facebook är någonting som kan diskuteras i samband med Soukups (2006, 435) 
villkor om närvaro. Soukup menar att användarna ska “glömma bort” att de sitter framför en 
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datorskärm  som  är  kopplad  till  ett  digitalt  nätverk.  Detta  verkar  vara  fallet  för  Ingrid. 
Oldenburgs begrepp hem utanför hemmet kan också tyckas stämma in här då Ingrid troligen 
känner sig rotad och bekäm på platsen. Ingrid säger att hon även har ett behov av att titta till 
vad som hänt så fort en notikfikation dyker upp och längtar till att få använda Facebook igen. 
Detta kan förstärka att en hem utanför hemmet-känsla upplevs. 

Det sistnämnda kan även relatera till  hur Ingrid identifierar sig med platsen vilket  Relph 
(1976, 51-55) skriver om. Som tidigare diskuterat kan Ingrid ses som en existentiell insider, 
en så fullständigt insider som möjligt, där platsen upplevs utan självmedeten reflektion men 
som ändå är av betydelse (Relph 1979, 54-55). Då Ingrid uttrycker det som att hon inte vet 
om hon läst vissa saker eller om hon pratat med någon om det, kan det ses som att hon 
upplever platsen oavsiktligt på det sätt som Relph beskriver och därmed förstärks hennes roll 
som en existentiell insider.

5. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION

Denna uppsats utgår från att sociala medier ses som platser till vilka personer skapar 
platskänsla. Det är en fallstudie som studerar fyra yngre äldre, deras användande av sociala 
medier och hur de skapar platskänsla till dem. Även hur personerna förhåller sig till platserna 
och vilka egenskaper de ger dem undersöks. Tidigare har fakta från intervjuer diskuterats 
utifrån det teoretiska ramverket som består av teorier som berör platskänsla, tredje platser 
samt insideness och outsideness. Studien visar att intervjupersonerna förhåller sig på olika 
sätt till platsen samt påvisar skillnad i mängden aktiviteter där platskänsla skapas. Även hur 
de använder platserna och vilka karaktäristika som de ger skiljer sig från person till person. 
För att sammanfatta det viktigaste från föregående del av uppsatsen följer nedan en 
redogörelse.  

För det första kan det från studien påvisas att respondenterna använder sina sociala medier, i 
huvudsak  Facebook,  på  olika  sätt  och  skapar  sina  egna  platskänslor.  Alla  respondenter 
uttrycker att de underhålls av att se vad de i deras kontaktnät har att dela med sig av. Utöver 
detta är deras syfte att hålla kontakten med vänner, bekanta och släktingar. Alla skapar sin 
egen platskänsla  genom de interaktioner  som sker  på Facebook.  Enligt  Low och Altman 
(1992, 4-6) samt Gustafsson (2002, 23) är platskänsla det band som skapas mellan människor 
och platser. De tar även upp att platskänsla baseras på eller inkorporerar andra människor så 
som  exempelvis  familj  och  vänner.  De  sociala  band  som  respondenterna  skapar  när  de 
interagerar med andra människor på Facebook är anledningen till att de skapar platskänsla på 
platsen. En del av respondenterna är mer aktiva och inte lika restriktiva med vad de delar med 
sig av medan andra är mer återhållsamma och aktsamma med vad de delar. Den slutsats som 
kan dras av detta är att de som interagerar mer med andra på sidan och associerar den med 
emotionella eller handlingsmässiga upplevelser skapar starkare platskänslor till det specifika 
sociala mediet. 
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För det andra kan det konstateras att det går att identifiera sig med sociala medier på olika 
sätt.  Respondenterna förhåller  sig till  de sociala  medierna individuellt  och hur  en person 
upplever platser kan således variera. Relph (1976, 51-55) skriver om detta i  sin teori om 
insideness och outsideness. Vissa av respondenterna är mer insiders än andra. Hur en person 
identifierar sig med en plats kan även ha ett samband med den platskänsla de har skapat, 
enligt Relph. En slutsats som kan dras är att de respondenter som skapat starkast platskänsla 
är även de som kan kategoriseras som mer fundamentala insiders.

För det tredje kan det visas att respondenterna ger sociala medier en rad olika karaktäristika 
samt att dessa skiljer sig från person till person. Det som erhållits från intervjuerna visar att 
alla respondenter upplever lättsamma och glada samtal på Facebook samt att alla typer av 
människor är välkomna och accepterade. De menar också att det finns vissa personer som 
syns mer än andra, dock inte alltid i positiv bemärkelse. Till dessa egenskaper kan paralleller 
dras  till  vissa  av  de  teoretiska  begrepp  som  Oldenburg  (1999,  20-42)  använder  för  att 
beskriva  tredje  platser,  lekfullhet,  konversation,  balanserande  plats,  låg  profil  samt 
regelbundna  användare.  De  kan  även  till  viss  del  relateras  till  Soukups  (2006,  432-435) 
virtuella tredje platser. Regelbundna användare är ett begrepp där svaren från intervjuerna 
inte  förhåller  sig  på  samma  sätt  som  teorin.  Oldenburg  samt  Soukup  hävdar  att  de 
regelbundna användarna är de som ska skapa en välkomnande kontext och få nya besökare 
att känna sig bekväma. Så upplever dock inte respondenterna alltid detta då de tycker att 
vissa av dessa användare är tjatiga och gnälliga. 

Vidare  ger  respondenterna  platserna  vissa  karaktäristika  som  skiljer  sig  från  person  till 
person. Tydligast ses detta i förhållande till villkoret om närvaro som Soukup (2006, 435) 
nämner  samt  i  Oldenburgs  (1999,  38-41)  begrepp  hem  utanför  hemmet.  De  flesta  av 
respondenterna  upplever  inte  en  stark  hem  utanför  hemmet-känsla  vilket  bidrar  till  att 
spontanitet och livliga samtal uteblir och platsen kännetecknas istället av korta och artiga 
meningsutbyten. En av respondenterna upplever dock att  hon glömmer bort  att  hon sitter 
framför en skärm. Det är även denna respondent som upplever de mest livliga samtalen då 
hon skriver det som faller henne in. Något som även kan påpekas i förhållande till Soukup 
(2006, 434) är att det respondenterna menar med lika värderingar gällande platsen kan skiljas 
åt.  Detta  innebär  att  det  är  otydligt  ifall  en del  av det  Soukup menar  med tillgänglighet 
upplevs eller inte. 

Det är även intressant att föra ett resonemang kring huruvida sociala medier kan ses som 
tredje platser, mer specifikt som virtuella tredje platser, eller inte. Det som argumenterar för 
att  de  går  att  se  som tredje  platser  är  att  de  är  platser  som varken  är  ett  hem eller  en 
arbetsplats. Det är en plats respondenterna använder för nöjes skull där de interagerar med 
andra vilket stämmer överens med hur Myers (2012, 37) faktiskt beskriver tredje platser, en 
plats  dit  personer  går  frivilligt  och  skapar  sociala  band  till  andra.  Något  annat  som 
argumenterar för att det kan ses på detta sätt är att det är möjligt att uppleva de egenskaper 
som Oldenburg  (1999,  20-42)  och  Soukup  (2006,  432-435)  talar  om.  Egenskaperna  kan 
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däremot upplevas olika starkt och ibland uteblir vissa karaktäristika som de hävdar ska finnas 
för att platsen ska upplevas som en optimal tredje plats. Vad Oldenburg och Soukup anser om 
de platser där inte allt upplevs, om de bara är sämre tredje platser eller inte räknas som tredje 
platser alls, har inte framgått. Vi anser att det utifrån detta är rimligt att se sociala medier som 
virtuella tredje platser. Det vi däremot inte anser vara rimligt är att alla villkor ska behöva 
upplevas för att det ska klassificeras som en tredje plats. Istället kan det ses som att ju fler 
karaktäristika det sociala mediet har desto bättre virtuell tredje plats upplevs det som.

Slutligen är det även väsentligt att belysa vikten av att ha haft ett individperspektiv i studien. 
Det  som  presenterats  är  baserat  på  just  dessa  individers  känslor  och  upplevelser  och 
representerar inte en hel generations uppfattningar. Den yngre äldre delen av befolkningen 
glöms  ofta  bort  eller  klumpas  ihop  och  är  inte  alltid  uppmärksammade  som 
internetanvändare.  Detta  är  förhoppningsvis  ett  steg  i  rätt  riktning  mot  att  belysa  dessa 
personers plats på sociala medier.
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Bilaga 1

Intervjuguide 
Vi börjar att presentera oss och berätta syftet med intervjun.  

Allmänna frågor: 
Vad heter du?  
Hur gammal är du?  
Hur länge har du varit pensionär? 
Var är du uppvuxen? 
Var bor du någonstans nu? 
Vad gör du på dagarna? Är du aktiv inom föreningslivet eller har du något annat 
engagemang?  
Vad har du arbetat med innan du blev pensionär?  

Internet: 
När började du använda dator och internet? 
Vad tycker du om att använda internet? Kul? Svårt?  
Hur tyckte du det var från början? Svårt i början? 
Vad gör du på internet?  
Vilka sociala medier använder du? 
Hur ofta besöker du dessa?  
Vad gör du på dessa? 
Pratar med andra? 
Laddar upp media? 
Skriver inlägg?  
Kommenterar inlägg? 
Tar kontakt med gamla bekanta och släktingar?  
Iakttar mer vad andra gör?  
Om ni lägger upp ett inlägg eller delar en video eller ställer en fråga, vad får ni för respons? 
Hur känner ni då? 
Vad tyckte du om dessa sociala medier från början? Var det svårt att förstå sig på dem?  
Tycker du det är enkelt att förstå hur du kan använda sidan? 
Är det många i din umgängeskrets som använder sig av samma sociala medier?  
Hur är det att komma i kontakt med andra personer? Lätt, svårt? Vad är det som är 
utmanande? 
Har du lärt känna någon ny person på det sociala mediet?  Eller lärt känna andra bättre?  
Vad pratar ni om?  
Hur är tonen på konversationerna? 
Olika om det är någon du känner eller om det är en ny person? 
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Finns det vissa speciella personer som ofta kommenterar mer som sticker ut från mängden? 
Hur har de påverkat er upplevelse av sociala mediet? Gäller detta även när ni var nya på 
Facebook? 
Hur känns det när du är inne på fb och läser inlägg/andra saker?  
Har du blivit arg, ledsen eller glad när du använt sociala mediet? (Förknippar du fb med 
några känslor?) 
Känner du någon slags gemenskap? Har du lärt känna någon bättre, brukar ni prata om det 
som sker på internet, känns det som kompisar…. 
Tänker du på Facebook när du inte använder det? Längtar du till att du får använda det igen? 
(Hur känner ni när ni loggar ut från sociala mediet?) 
Vad för typ av människor känner du finns på denna sida? Har ni liknande värderingar 
gällande platsen?  
Även om ni har lika värderingar, känner du att det ändå är olika typer av människor?  
Är sidan öppen för att olika typer av människor ska kunna delta? 
På vilket sätt känner du att du har möjlighet att vara med och påverka utformningen och 
kontexten på sidan? Känner du att du får skapa det som din egen plats? Välja vad du vill se 
och hur du själv framstår. 
Finns det något som du känner gör platsen unik? 
Vad är skillnaden mellan hur du är som person på det sociala mediet och hur du är när du inte 
sitter framför datorn? Mer tillbakadragen? Vågar säga mer online än annars? Känner du att du 
kan vara dig själv på sociala medier? 
Hur tror du att platsen ses av de som inte använder sajten lika mycket eller inte alls? 
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