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Sammanfattning 

Studien syftar att undersöka äldre personers syn på digitalisering och börjat i den breda 

frågeställningen “Vad tycker äldre om digitalisering?” för att sedan smalnas av till “Vad ligger 

bakom de äldres skeptiska attityd till digitalisering?”. För att undersöka detta har tre 

fokusgruppsdiskussioner hållits på mötesplatser för äldre i Malmö. Ur de inspelade 

diskussionerna kom fyra återkommande samtalsämnen att presenteras i resultatet i form av 

utdrag ur diskussionerna och sedan analyseras med hjälp av Émile Durkheims koncept om anomi 

och Zygmunt Baumans koncept om “flytande rädsla”. Ur analysen kom att den misstro till de 

som styr, som informanterna uttryckte, kunde ses ligga i linje med hur en individ som befinner 

sig i ett anomiskt tillstånd förväntas resonera. De uttryckte även en skepticism och ett obehag 

angående tekniken i sig och detta analyserades utifrån Baumans resonemang om varför rädsla 

uppstår. Vidare analyserades informanternas upplevelse av ett sårbart digitaliserat samhälle 

utifrån anomi och Baumans resonemang om en sårbar civilisation. Slutligen upplevde 

informanterna att digitaliseringen går för fort och är ostoppbar, vilket analyserades utifrån 

Durkheims påstående om det moderna samhällets syn på människans natur och Baumans 

definition av modernitet. De äldres skepticism gentemot digitalisering kom i det stora hela att 

påstås grundas i en bristande inkludering och kunna reduceras genom aktiva insatser för att öka 

deras kunskap i användning av digital teknik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  

digitalisering, anomi, rädsla, modernitet, äldre, samhällsförändring, skepticism  

 



2 

 

 

Jag vill tacka mina informanter för att de var så välkomnande när jag trädde in i deras miljö. 

 

Jag vill även tacka de verksamma på Malmö stad och personalen på mötesplatserna för äldre för 

att de gav mig tillträde till platserna, planerade tid för mina besök och uppmärksammade min 

studie hos de äldre på mötesplatserna.  

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Magnus Karlsson för hans ständiga tillgänglighet, goda 

råd och stora kunskap om sociologisk litteratur av alla dess slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 

1. Inledning ………………………………………………………...………...…………………. 4 

1.1 Syfte och frågeställning …………………………………………...……...………………… 4 

1.2 Avgränsning ………………………………………....…………...………...……………….. 5 

1.3 Tidigare forskning ………………………………………...………………...……………..... 5 

2. Bakgrund …………………………………………………...………...………………………. 7 

2.1 Digitalisering ………………………………………....…...………...………………………. 7 

3. Teori …………………………………………………...……………...………………………. 8 

3.1 Anomi ………………………………………………...……………...……………………… 9 

3.2 Flytande rädsla ………………………………………………………....………………...... 10 

4. Metod ……………………………………………………………………………………….. 12 

4.1 Fokusgruppsdiskussioner ………………………………………………………………….. 12 

4.2 Forskningsetik …………………………..…………………………………………………. 17 

4.3 Analysmetod ………………………………………………………………....…………...... 18 

5. Resultat …………………………………………………………………....………………… 20 

5.1 Diskussionsutdrag …………………………………………………………….……………. 20 

5.2 Anknytning till tidigare forskning …………………………………………....……….…… 26 

6. Analys …………………………………………………………………………………….…. 27 

6.1 Anomi i ett digitaliserat samhälle ………………………………………………….………. 27 

6.2 Flytande rädsla i ett digitaliserat samhälle …………………………………....………...….. 30 

7. Slutsatser ………………………………………………………………………………..…… 31 

Referenser ………………………………………………………………………………....…… 33 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 Inledning 

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet, skriver (2019, 7 april) i 

debattartikeln “Ju mer man tänker på åldrande och teknik, ju mer komplext blir det” om hur 

människor i dagens Sverige kan räkna med att leva i snitt runt 20 år efter sin 65-årsdag och att 

många av oss blir betydligt äldre än så. Iwarsson ser att det i media dagligen talas om att vi blir 

fler och fler äldre och därtill vilka utmaningar detta innebär. Lika ofta ser hon att man talar om 

den snabba tekniska utvecklingen och samhällets förändring, vartill hon vill upplysa att 

framtiden redan är här (Iwarsson, 7 april, 2019). Iwarsson menar att vi har fastnat i antagandet att 

de äldre inte begriper sig på tekniken och behöver fråga oss vem dessa äldre är och vad det 

egentligen är som de inte begriper. Hon menar vidare att teknologiska lösningar som kan ses som 

science fiction, såsom en intelligent robot som kan assistera och hålla sällskap åt en äldre person, 

idag är verklighet och talar för att “det är hög tid att på allvar reflektera över vad utvecklingen 

innebär - på gott och ont” (Iwarsson, 7 april, 2019). För att vi alla ska kunna möta utmaningar 

och dra nytta av de fördelar samhällsförändringar för med sig krävs, enligt Iwarsson, ökad 

förståelse för och ökad dialog kring konsekvenserna av den snabba tekniska utvecklingen. Hon 

menar att detta gäller alla människor och samhället i stort (Iwarsson, 7 april, 2019). I “Svenska 

och internet 2018” (2018) uppges att 1,1 miljoner svenskar använder sig av internet mer sällan än 

varje dag eller inte alls. Ålder är det mest tydliga sambandet vad gäller frekvens av 

internetanvändning; tre fjärdedelar av de som inte kopplar upp sig dagligen är över 65 år 

(Internetstiftelsen, 2018, s. 4).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre i Malmö ställer sig till digitalisering. Studien är 

explorativ i sin ingång och börjar därför i den bredare frågeställningen “Vad tycker äldre om 

digitalisering?”, för att sedan utifrån resultatet preciseras till “Vad ligger bakom de äldres 

skeptiska attityd till digitalisering?”. Syftet med studien är att ge ett potentiellt svar på denna 

fråga utifrån min tolkning och utifrån de teorier som valts. Studien ämnar inte att ge en total 

förklaring för denna rädsla, utan en analys av den utifrån det material som studien har genererat.  
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1.2 Avgränsning 

Fokus ligger på hur äldre upplever digitaliseringen där äldre är den grupp som agerar informanter 

och digitalisering är det fenomen som diskuteras. Det finns ingen entydig definition av vad 

digitalisering innebär (Lindholm, 2019) och därför utgår jag i studien ifrån vad informanterna 

väljer att tala om då de frågas hur de ser på digitalisering, dvs. jag ger dem ingen definition av 

vad digitalisering är. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Elise Planchard och Malin Remmegård (2018), sociologistudenter vid Sociologiska institutionen 

på Stockholms universitet, undersökte i sin studie äldres upplevelser av digitalisering; tio äldre 

personer i Stockholm intervjuades och ur resultatet kom två teman: konsekvenser för samhället 

och konsekvenser för individen. Ett av de mest tydliga fynden i studien var de äldres åsikt att 

digitaliseringen går för fort och att detta påverkar dem negativt. Ett av de största individuella 

konsekvenserna med den snabba digitaliseringen, som de äldre i studien uttryckte, är hur 

samhälleliga tjänster i många fall inte tar hänsyn till att personer av olika anledningar inte är 

kapabla att bruka digitala verktyg. Dessutom tog majoriteten av de i studien upp utvecklingen 

mot ett penningslöst samhälle som ett problem och flera ansåg det en rättighet att som 

medborgare tillåtas betala med kontanter. Trots de nackdelar de upplevde kunde en majoritet 

även se fördelar, såsom hur digitaliseringen gjort det enklare att hålla kontakten med andra 

människor och att tillgå information. De som var positiva till digitalisering var de som i större 

utsträckning använde sig av digitala verktyg. De äldre i studien uttryckte även en rädsla för att 

den verbala kommunikationen alltmer ersätts av skriftlig kommunikation och då blir mer 

opersonlig. De upplevde skriftligt språk mindre nyanserat och endast kunna ge rum åt ytliga 

konversationer människor emellan. I studien används Anthony Giddens teori om det senmoderna 

samhället, “den digitala revolutionen” och ontologisk trygghet för att analysera materialet 

(Planchard & Remmegård, 2018).  
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Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, har forskat (2018, 17 

september) på hur personer över 65 år i ålder upplever den nya digitala världen. Hon har 

undersökt de äldres möte med tekniken i vardagen, hur de påverkas av den digitala utvecklingen 

och vad det är som de äldre kämpar med. Reneland-Forsman menar att hennes forskning har 

visat att det är då man är uppkopplad som man har en aktiv roll i samhället. Hon menar att 

många äldre är beroende av assistans vad gäller att göra vissa bankärenden på dator och söka 

information, och att detta skapar en sårbarhet hos dem då de riskerar att hamna utanför 

samhället. Reneland-Forsman menar att det krävs aktiva insatser för att höja de äldres 

kunskapsnivå vad gäller digital teknik och att man inte kan vänta ut denna generationen. Det 

kommer alltid vara ett kunskapsproblem och det handlar om hur samhället på bästa sätt 

organiseras så att flest människor blir inkluderade (Lundberg, 2018, 17 september). 

 

Gerd Paul, doktor vid Göttingens Sociologiska forskningsinstitut, och Christian Stegbauer, 

doktor vid Frankfurts universitet (2005, 3 oktober), undersöker i en studie avståndet mellan unga 

och äldres användning av och kunskap om digital teknik. I studien används konceptet om 

“teknologiska generationer” för att undersöka formellt och informellt lärande hos unga 

respektive äldre, i en tysk kontext. Här används material från enkätundersökningar och 

fältanteckningar ifrån observationer och resultatet visar att antagandet att yngre och äldres 

världar helt skiljer sig åt är alldeles för simpelt. Man ser att faktorer såsom kön, utbildningsnivå 

och socioekonomiska förhållanden spelar en stor roll båda då man ser till unga och äldre vad 

gäller acceptans för och upptaget av ny teknik. Äldres användning av teknik ses öka, men 

kommer fortsätta att ligga under de yngre användarnas. Enkel tillgång till tekniken är 

grundläggande och informellt lärande och stöttning från gruppen kommer vara avgörande för 

ökad internetanvändning bland äldre. Paul och Stegbauer för fram att de som designar tekniska 

verktyg och hemsidor inte har i åtanke att skapa något som passar alla. Studiens slutsats är att 

kunskapsglappet om digital teknik inte är troligt att försvinna inom en snar framtid, men att det 

successivt minskar. De förutser att ökningen av äldre som använder internet i sig kommer 

generera en vidare ökning och ifall internetanvändning blir mer utbrett bland äldre så kommer 

möjligheten till stöttning dem emellan att öka (Paul & Stegbauer, 2005, 3 oktober).  
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2 Bakgrund 

2.1 Digitalisering 

En ständig närvaro av mobiltelefoner, datorer och surfplattor är vardagsexempel på hur 

digitaliseringen slagit igenom i vårt liv. Idag gör digitala plattformar, såsom Facetime och Skype, 

det möjligt att i privata och arbetsrelaterade sammanhang ersätta fysiska möten med virtuella 

möten via chatt-, telefon- och videosamtal. Detta gör det möjligt att arbeta ifrån var än man må 

befinna sig, vilket kan upplevas som bekvämt ifall man kan välja att arbeta hemifrån, men å 

andra sidan stressande för individen då det kan leda till ett mer “gränslöst arbetsliv” med en från 

arbetsgivarens sida förväntan på oavbruten tillgänglighet (Lindholm, 2019).  

 

Ursprungligen innebär digitalisering att text och bilder omvandlas till en digital sifferserie, 

istället för att förbli analoga, för att då kunna hanteras, kopieras och distribueras i större skala till 

en mindre kostnad. Under utvecklingen har digitalisering fått ett flertal bredare definitioner:  

- maskininläsning av text i analoga dokument  

- införandet av informationsteknik och övergången till ett informationssamhälle 

- införandet av nya IT-system, e-tjänster och e-lärande 

- papperslös hantering av information istället för med pappersblanketter 

(Lindholm, 2019). 

 

2011 inrättades av Regeringen ett “Digitaliseringsråd” med uppgiften att driva Sveriges 

digitalisering framåt. Rådet leds av digitaliseringsministern och ett bistående kansli som utgörs 

av tio rådgivande personer. Av rådet analyseras samhällets digitalisering och förslag på 

aktiviteter inom områden såsom e-hälsa och digital förvaltning ges. Rådet arbetar utifrån 

digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital 

infrastruktur och digital innovation (Lindholm, 2019). I Regeringens “För ett hållbart 

digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi” (2017) presenteras fem delmål för att uppnå ett 

hållbart digitaliserat Sverige: 
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Figur 1: Regeringens fem delmål för att hållbart digitaliserat Sverige (Näringsdepartementet, 2017, s. 11).  

 

I strategin sägs att Regeringen har som uppgift att “skapa förutsättningar för en positiv 

utveckling och ett modernt samhällsbygge med hjälp av exempelvis automatisering, artificiell 

intelligens och sakernas internet” (Näringsdepartementet, 2017, s. 8). För att åstadkomma detta 

krävs ett visionärt men ansvarsfullt ledarskap. Digitalisering är inte ett ändamål i sig - strategins 

vision syftar att ta vara på digitaliseringens möjligheter “på bästa sätt i alla samhällsfunktioner 

och öka människors livskvalitet” (Näringsdepartementet, 2017, s. 8-9).  

 

3 Teori 

Följande teorier har jag valt efter en övervägning av en mängd teorier utifrån hur väl de kan 

användas för att analysera mitt material. Jag anser Émile Durkheims teori om anomi passande då 

det som kännetecknar ett individuellt och samhälleligt anomiskt tillstånd kan återfinnas i mitt 

material. Zygmunt Baumans resonemang om en “flytande rädsla” i moderniteten valde jag då 

den rädsla han beskriver och hans beskrivning av moderniteten återfinns i mina informanters 

upplevelser av digitaliseringen. 
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3.1 Anomi 

Anomi kan definieras som ett “samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet” (Brante, 

2019). I ett sådant tillstånd försvagas traditionella normer och ersätts inte av nya. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv kan anomi ses som en avsocialiseringsprocess i vilken individen 

blir mer skeptisk till sociala normer och hens band till andra personer och samhället och väljer att 

i första hand utgå ifrån sig själv vad gäller vad som är rätt och fel. Det kan liknas vid att 

individen förlorar sin “livskompass” (Brante, 2019). Individer som upplever ett sådant anomiskt 

tillstånd kan tenderar att se samhälleliga ledare som likgiltiga till deras behov, samhället som 

praktiskt taget oförutsägbart och utan ordning och att deras mål inte blir realiserade (“Anomie”, 

2019).  

 

Émile Durkheim utvecklar och fördjupar betydelsen av begreppet anomi i sin bok Självmordet 

(Østerberg, 1978, s. 31). I studien om självmord är anomi en av tre typer av samhälleliga orsaker 

vilka Durkheim menar ligger bakom en hög eller stigande självmordsfrekvens - egoism, altruism 

och anomi. Han såg självmordet som den individuella antitesen till social solidaritet, och en hög 

självmordsfrekvens som en antydan om en otillräcklig effektivitet i samhällets sociala band 

(Lukes, 1985, s. 206). Durkheims resonemang om anomi grundar sig i hans syn på människan 

som “oförmögen att sätta gränser för sina begär” (Østerberg, 1978, s. 31). Och i med detta finns 

det ingen naturlig reglering i förhållandet mellan människans behov och hens möjligheter att 

tillfredsställa dem (Østerberg, 1978, s.31). Durkheim ser att självmordsfrekvensen ökar i 

samhällen då en ekonomisk kris sker och presenterar statistiska exempel på detta (Durkheim, 

1951, s. 201-202). Han diskuterar först om det ökade antalet självmord vid ekonomisk kris beror 

på att ett livet under en ekonomisk kris är mer svårlevt, men kommer fram till att det inte 

stämmer eftersom antalet självmord i så fall bör stabiliseras i takt med att levnadsförhållanden 

åter blir mer bekväma, vilket det inte ses göra i fallen då den ekonomiska uppgången är för snabb 

(Durkheim, 1951, s. 202-203).  

 

Durkheim talar om anomi som något som uppstår då människans begär sträcker sig bortom vad 

hen är kapabel att uppnå, eller när målen helt enkelt inte är realistiskt uppnåeliga (Durkheim, 

 



10 

1951, s. 208). Anomi skiljer sig här från de två andra typerna av samhälleliga orsaker: egoism 

och altruism handlar om i vilken utsträckning individer är knutna till samhället, medan anomi 

handlar om i vilken utsträckning samhället reglerar dem (Lukes, 1985, s. 207). Durkheim menar 

att egoistiskt självmord begås då individer inte längre ser något rättfärdigat i att leva, altruistiskt 

självmord då detta rättfärdigande ses ligga bortom livet självt och anomiskt självmord för att de 

saknar reglering och därmed lider (Lukes, 1985, s. 207). Han menar vidare att uppfattningen om 

människans natur som evigt otillfredsställd, i ständig strävan efter att göra framsteg utan 

avlastning eller vila, mot ett obegränsat mål, är så djupt rotad att samhället har kommit att 

acceptera den och se denna uppfattning som normal (Durkheim, 1951, s. 217-218). Enligt 

Durkheim är anomi ett regelbundet och specifikt tillstånd i våra moderna samhällen (Durkheim, 

1951, s. 219).  

 

Durkheim använder begreppet anomi i sin bok Division of Labor där han menar att 

arbetsfördelningen normalt sätt skapar social solidaritet, men att den ibland har helt andra och till 

och med motsatta konsekvenser. Sådana konsekvenser menar han främst är anomi och 

klassexploatering (Lukes, 1985, s. 164). Här är anomi inte en följd av för svag reglering av 

individer, utan en följd av industriella och kommersiella kriser och en slitning mellan arbete och 

kapital (Lukes, 1985, s. 172). Durkheim skriver att i fallen då arbetsfördelningen inte skapar 

solidaritet beror detta på avsaknad av reglering i relationen mellan organen; organen befinner sig 

i ett anomiskt tillstånd (Durkheim, 1964, s. 389). Man kan säga att Durkheim i sitt resonemang 

om anomi i arbetsfördelningen träffsäkert pekar ut kapitalismens ondo då han talar om oreglerad 

konkurrens, klasskonflikt, rutinisering, degradering och meningslöst arbete (Lukes, 1985, s. 

174).  

 

3.2 Flytande rädsla 

Zygmunt Bauman skriver i Flytande rädsla om “flytande moderna farhågor” (Bauman, 2008, s. 

30). Boken är ett försök att söka dessa farhågors gemensamma källa och de hinder som finns på 

vägen fram till dem och hur man på bästa sätt kan tampas med dem. Syftet är att väcka insikt om 

omfattningen av den uppgift som mänskligheten högst troligt kommer ställas inför under större 
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delen av detta sekel, så att vi kan klara oss igenom det och komma ut i andra änden med en större 

känsla av säkerhet och självtillit (Bauman, 2008, s. 30). Bauman skriver att man innan 

moderniteten trodde att den skulle sätta stopp för rädslan då vetenskap skulle komma att göra 

slut på överraskningar, elände och katastrofer - men också på tvister, illusioner och parasitism 

(Bauman, 2008, s. 8). Bauman menar att moderniteten som flyktväg istället har visat sig vara en 

lång omväg vad gäller att undanröja samhällets rädslor (Bauman, 2008, s. 8). Moderniteten kan 

enbart förstås som en “kontinuerlig, extrem och tvångsmässig modernisering […]” (Bauman, 

2008, s. 89). I denna modernisering ses hinder som problem som rent definitionsmässigt kan 

lösas. Upptagna med att lösa dessa på varandra följande problem, varav flera är genererade av 

tidigare försök att lösa problem, fallerar vi i att reflektera över “mörkret i slutet av tunneln” 

(Bauman, 2008, s. 89). Bauman skriver vidare att civilisationen är sårbar då det endast krävs ett 

missöde för att allt ska falla samman. Han lyfter fram att vi för vår överlevnad blir alltmer 

beroende av komplexa och avlägsna system, vilket leder till att små störningar och skador i dessa 

system kan leda till ofantlig förstörelse för socialt, ekonomiskt och ekologiskt liv (Bauman, 

2008, s. 25). Den moderna civilisationen har i dess rastlösa anda varken tid eller inre drivkraft till 

denna reflektion. Idag består en stor del av de framsteg som görs av reparation av oavsiktlig 

skada orsakad av tidigare försök att påskynda framsteg (Bauman, 2008, s. 89). Samtidigt håller 

framsteg snabbt på att förvandlas från något optimistiskt som förväntas frambringa lycka till 

något dystopiskt som hotar med skarp och oundviklig förändring. Framtida förändringar faras 

bringa oupphörlig stress, nya hotande och okända krav och föråldring av gamla arbetsamt inlärda 

handlingsrutiner (Bauman, 2008, s. 160).  

 

Bauman menar att rädsla är en känsla gemensam för alla levande varelser. Människor känner 

dock, till skillnad från andra djur, en rädsla på ett andra plan som kan kallas en “härledd rädsla” 

(Bauman, 2008, s. 9). Denna rädsla är en konstant sinnesförfattning som innebär en känslan av 

hjälplöshet inför faran i fråga. Tillvaron upplevs osäker då den myllrar av faror som plötsligt kan 

slå till, och individen känner en sårbarhet då hen ser att ifall faran väl skulle slå till finns det 

knapp eller obefintlig möjlighet till flykt eller framgångsrikt försvar. Känslan av sårbarhet 

grundar sig här mer i ett tvivel på möjligheten till försvar än på styrkan hos det faktiska hotet 
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(Bauman, 2008, s. 9). Bauman menar att rädsla grundar sig i en ovisshet om hur mycket kunskap 

vi besitter om det eventuella hotet och huruvida det är möjligt att skydda sig mot det (Bauman, 

2008, s. 8). Han menar att vi fruktar det vi inte förmår att hantera och denna oförmåga kallar vi 

oförståelse. Det vi inte kan hantera är okänt för oss och det okända är skrämmande. Rädsla är 

därmed ett annat namn för vår försvarslöshet (Bauman, 2008, s. 110). 

 

4 Metod 

4.1 Fokusgruppsdiskussioner 

Tillträde och urval 

Jag höll fokusgruppsdiskussioner med äldre på tre av Malmö stads nio mötesplatser för äldre. Jag 

valde att vända mig till dessa platser då det är just äldre som jag ämnade att undersöka. Jag fick 

tillgång till dessa platser genom att jag närvarade vid en “inspiration-workshop” inför uppsatsen 

som hölls på Sociologiska institutionen på Lunds universitet. Under workshopen berättade 

yrkesverksamma inom sociologiskt relevant områden om problem de arbetar med och frågar de 

velat ha hjälp att få svar på, som förslag på saker vi kunde välja att skriva uppsats om. Under 

workshopen talade jag med en verksam på Malmö stad, som vidare fick mig i kontakt med 

enhetschefen på Avdelningen hälsa och förebyggande på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 

och hennes kollega som är ansvarig för just mötesplatserna. Det är genom ett samarbete med 

dem som jag fick tillgång till de äldre på mötesplatserna. Väl på mötesplatserna gjorde jag inget 

urval bland de äldre som fanns att tillgå då jag inte ansåg någon enskild äldre persons perspektiv 

mer relevant för vad jag ämnade att undersöka än någon annans.  

 

Fokusgruppsdiskussioner 

I en fokusgrupp kan man utforska hur människor “tänker och talar om ett särskilt ämne, att se 

världen som deltagarna gör och ta reda på inte bara vad de tycker, men också varför de har denna 

uppfattning” (Dahlin-Ivanoff, 2011, s. 71). I fokusgrupper undersöks gruppmedlemmarnas 

attityder och uppfattningar, känslor och idéer om ett särskilt ämne (Denscombe, 2012, s. 237). I 

med detta passade fokusgruppsmetoden att användas i min studie eftersom syftet har varit just att 

undersöka äldre i Malmös attityder och uppfattningar, känslor och idéer angående digitalisering. 
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Fokusgruppsmetoden är inte användbar ifall det ämnet som ska diskuteras inte är välbekant med 

målgruppen och inte heller ifall målgruppen inte har något gemensamt att dela eller diskutera 

(Dahlin-Ivanoff, 2011, s. 72). I planeringsstadiet bör forskaren fråga sig själv “Hur lätt kommer 

det vara att generera en fritt flödande och produktiv konversation om detta ämnet?” (Krueger & 

Morgan, 1993, s. 13). I detta fall var målgruppen välbekanta med ämnet då de lever i ett 

digitaliserat samhälle och delar erfarenheter av tekniken och hur utvecklingen har sett ut fram 

tills idag. En nackdel med metoden är att fokusgruppsdiskussioner snabbt kan ge stora 

datamängder vilka kan vara svåra att analysera bland annat då delar av inspelningar ofta är 

ohörbara, vilket försvårar transkribering och tolkning (Bryman, 2018, s. 627). Då deltagare 

ibland talade i mun på varandra blev små delar av det inspelade materialet svårt att transkribera 

och vissa ord blev ohörbara och detta hade en till viss del negativ påverkan på mitt material.  

 

Frågor i fokusgruppsdiskussioner 

Flera som brukar fokusgruppsmetoden har tron att direkta möten mellan personer i grupp i större 

utsträckning ger djupare svar på beteenderelaterade frågor än andra metoder. Något som kan 

hindra ett djup är ifall forskaren ställer för många frågor; det gör det mer till en 

gruppenkätundersökning än en interaktiv diskussion. Med för många frågor ges 

gruppmedlemmarna inte nog tid att svara och moderatorn kan känna sig jäktad och missa att 

märka på intressanta eller oklara svar. Detta försvårar att uppnå fördjupad information (Rook et 

al., 2007, s. 12). Med det här i åtanke har jag försökt hålla nere antalet förberedda 

nyckeldiskussionsfrågor då jag sökt en djupare diskussion deltagarna emellan snarare än korta 

direkta svar på ett antal frågor.  

 

Moderatorns roll 

I fokusgruppsdiskussioner läggs särskild vikt vid gruppens interna interaktion som ett sätt att 

alstra information och moderatorns uppgift är att underlätta denna interaktion (Denscombe, 

2012, s. 237). Fokusgruppens moderator skiljer sig från intervjuaren i avseendet att moderatorn 

till skillnad från intervjuaren inte själv står i centrum; fördelaktigen stiger moderatorn tillbaka 

och lyssnar till deltagarnas diskussion. Moderatorn initierar, stöttar och uppmuntrar snarare än 
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styr diskussionen (Denscombe, 2012, s. 237). Moderatorn är inte en marginell gestalt i relation 

till gruppen, såsom en etnograf, men hen är inte heller en framstående figur, utan istället en 

bakgrundsfigur likt teaterdirektören i jämförelse med pjäsens regissör (Bloor et al., 2001, s. 49). 

Jag har stimulerat diskussionerna genom att ifall det inte flutit på knutit an till något som sagts 

tidigare, utav samma eller en annan person, i ett försök att få deltagarna engagerade i 

diskussionen och skapa en känsla av “intellektuell samhörighet” då de knyter an till varandras 

tankar. Så långt det gått har jag låtit diskussionerna pågå på egen hand tills de tystnat eller smitit 

iväg från ämnet, då har jag kommit med nästa fråga eller knutit an till något som sagts tidigare.  

 

En vanligt ansedd nackdel med fokusgruppsmetoden är forskarens brist på kontroll över 

situationen, ifall man jämför med individuella intervjuer. Dock ser en del forskare en fördel i att 

deltagarna har ett visst ägarskap av intervjun. I fokusgruppsmetoden återkommer frågan om 

kontroll, antingen hos forskaren över gruppen eller av en deltagare som dominerar diskussionen 

(Bryman, 2018, s. 627). Jag upplevde att vissa deltagare hade mer kontroll över diskussionen än 

andra, men jag förlorade aldrig kontrollen. De äldre visade respekt och var måna om att ge mig 

ett så givande material som möjligt och de använde diskussionen för att föra ut sina åsikter. 

 

Fokusgruppens storlek 

En större fokusgrupp kan ses som fördelaktig i jämförelse med en mindre eftersom det innebär 

datainsamling från ett bredare tvärsnitt av människor, vilket ger större möjlighet till 

representativitet i data. Att ha en större grupp innebär också att man får in data från fler individer 

under ett och samma tillfälle, vilket är praktisk då man ser till tid, kostnader såsom hyrning av 

lokal och bekvämlighet (Denscombe, 2012, s. 240). Samhällsvetenskapliga forskare tenderar 

trots dessa fördelar att begränsa gruppens storlek på grund av praktiska svårigheter med en stor 

grupp såsom att schemalägga en tid då samtliga kan delta, bristande kontroll över diskussionen, 

större kostnader ifall man behöver betala deltagarnas utgifter (t.ex. resekostnader) och att ett fåtal 

individer kan komma att dominera diskussionen (Denscombe, 2012, s. 241). Det har förekommit 

att jag har behövt återkomma till mötesplatser vid ett annat tillfälle på grund av att det inte fanns 

nog med personer för en fokusgrupp där vid det första tillfället, men det enda det har kostat mig 
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är tid. Min inställning har varit “ju fler desto bättre” i med de fördelar med en större grupp som 

litteraturen nämner, så att grupperna kom att bli av det mindre slaget är ett resultat av ett litet 

intresse från de äldres sida.  

 

Gruppdynamik 

Många forskare rekommenderar en viss homogenitet i urvalet av fokusgruppsmedlemmar vad 

kommer till ålder, kön och socioekonomiska omständigheter. Homogenitet är viktigt då det 

skapar en känsla av delaktighet och trygghet hos deltagarna då de känner att de kan relatera till 

och förstå varandra då de delar vissa erfarenheter och synsätt. Huvudprioritet är att skapa 

homogenitet men även heterogenitet är viktigt för att täcka in mångfalden inom den valda 

gruppen och för att diskussioner ska uppstå (Dahlin-Ivanoff, 2011, s. 76). Fokusgrupperna har 

varit relativt homogena vad gäller ålder, beroende om man anser att det är en stor eller liten 

skillnad mellan någon som är 65 år och en annan som är 85 år. Bland deltagarna har det varit en 

överrepresentation av kvinnor, vilket har skapat en homogenitet vad kommer till kön. 

Socioekonomiska omständigheter är svåra att avgöra men ifall man tänker att de som kommer till 

respektive mötesplats är bosatta i stadsdelen där mötesplatsen finns, och att bosatta i Malmös 

respektive stadsdelar är lika då man ser till deras socioekonomiska omständigheter, kan man anta 

att det i mina fokusgrupper har funnits en huvudsaklig socioekonomisk homogenitet.  

 

Det finns fördelar med att deltagarna i fokusgruppen redan känner varandra då det skapar en 

förtroendefull miljö som hjälper till en öppenhet i diskussionen (Dahlin-Ivanoff, 2011, s. 77). 

Det finns även nackdelar med att deltagarna känner varandra sen tidigare då deras tidigare 

historia tillsammans kan lägga band på vad de väljer att säga (Morgan, 1997, s. 38). Existerande 

grupperingar kan komma att påverka gruppdynamiken och diskussionsklimatet negativt. Det kan 

göra att vissa bara talar med varandra medan andra blir utanför (Dahlin-Ivanoff, 2011, s. 77). 

Dessutom kan att personer redan känner varandra göra att delar av samtalet föregår underförstått 

deltagarna emellan, och detta blir en nackdel då det ofta är just det underförstådda som forskaren 

är ute efter att dokumentera (Morgan, 1997, s. 38). En grupp främlingar ses ofta som mest 

fördelaktigt för att undvika det ovannämnda. I vissa vanligt förekommande sammanhang, såsom 
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i organisationer, är det ofrånkomligt att några i fokusgruppen kommer att känna varandra sedan 

tidigare (Morgan, 1997, s. 38). Jag antog då jag inledde fokusgruppsdiskussionerna att de som 

deltog kände varandra relativt bra sedan tidigare då personalen hade gjort det klart för mig att de 

äldre som spenderar tid på mötesplatserna gör det i princip dagligen. Jag såg detta som en fördel 

då det bör ha skapat en, som ovan uttryckt, “förtroendefull” miljö. En sådan miljö såg jag som en 

förutsättning för en god diskussion då just attityder, åsikter, tankar och idéer, som jag ämnade att 

få ta del av, kan ta emot att dela med sig av ifall man befinner sig i en otrygg miljö.  

 

Intervjueffekten 

Det går att resonera kring hur “intervjueffekten” (Denscombe, 2012, s. 244)  har påverkat 

materialet. Människor svarar olika i intervjuer beroende på hur de uppfattar personen som de blir 

intervjuade av, vilket ger upphov till intervjueffekten. Tydligast påverkas mängden information 

som intervjupersonen är beredd att ge och uppriktigheten i den av intervjuarens ålder, kön och 

etniska ursprung. Hur mycket intervjuarens identitet påverkar materialet beror på vem det är som 

intervjuas och vilken betydelse intervjuarens identitet har för personen. Intervjuarens och 

intervjupersonens preferenser och förutfattade meningar om varandra kan påverka materialet 

eftersom det påverkar deras relation och tillit under intervjutillfället (Denscombe, 2012, s. 245). 

Två frågor som forskaren bör tänka på är vilka sakkunskaper de som kommer intervjuas besitter 

och hur de står i relation till forskarens sakkunskaper, och i fallet då det finns en åldersskillnad 

mellan intervjuaren och de som intervjuas, hur denna åldersskillnad kan komma att påverka 

intervjun (Denscombe, 2012, s. 246). Jag har under processens gång varit medveten om min 

identitet i relation till intervjupersonerna och den mest påtagliga grunden jag kan se till en viss 

intervjueffekt är den stora åldersskillnaden mellan mig och intervjupersonerna. De som jag har 

intervjuat hade varit 65 år och uppåt vilket betyder att det funnits en åldersskillnad på minst 43 år 

emellan oss. Åldersskillnaden har uppenbarat sig i vissa påståenden att jag inte kan se saker ifrån 

deras perspektiv eftersom “världen såg annorlunda ut innan”. Åldersskillnaden gör sig särskilt 

tydlig med tanke på ämnet som diskuteras då digitalisering är något väldigt samtida; man kan 

säga att ämnet digitalisering är väldigt tidsbundet. Jag har dessutom märkt att de som jag 
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intervjuat har haft en viss förutfattad mening om mina sakkunskaper inom just teknikområdet; de 

har gett uppfattning om att jag är en expert i ämnet, vilket jag inte är.  

 

4.2 Forskningsetik 

De etiska principer som ska vägleda val under ett forskningsarbete kan sammanfattas i: (1) 

Deltagarna ska inte ta skada av sin medverkan i forskningsprojekt, (2) Forskaren ska vara 

transparent i sin roll och sitt syfte och i materialet inte presentera en förvrängd bild av deltagarna 

och (3) Deltagande i forskningsprojekt ska alltid vara frivilligt och deltagare måste 

tillhandahållas med tillräcklig information om forskningen för att kunna fatta ett förnuftigt beslut 

om deras deltagande (Denscombe, 2012, s. 195-198). Jag förutsätter att deltagarna i min 

fokusgruppsdiskussioner inte tagit skada av sitt deltagande utan snarare att de gynnats av att 

känna att de fått sina röster hörda. Jag har inlett diskussionerna med att berätta vem jag är och 

vad mitt syfte med studien är. Det har dock vid vissa tillfällen framkommit att deltagarna antog 

att jag arbetade för kommunen och arbetade under en “uppdragsgivare”, till vilket jag fick 

förtydliga att så inte var fallet. Deltagande i diskussionerna var frivilligt, trots att jag kan se att 

det då man sitter med en grupp kan vara ett stort socialt steg att ställa sig upp och gå. Dock 

kunde deltagarna genomgående välja att inte delta genom att helt enkelt inte uttala sig i 

diskussionen. 

 

Deltagarna i en fokusgruppsdiskussion bör känna tillit till intervjuaren såväl som till de andra 

medlemmarna; ifall de uttrycker personliga uppfattningar eller avslöjar något om deras privatliv 

måste de lita på att informationen hanteras på ett konfidentiellt sätt. Det som deltagarna säger bör 

stanna i gruppen och av andra gruppmedlemmar inte talas om utanför detta sammanhang 

(Denscombe, 2012, s. 243). Här kan föras en forskningsetisk diskussion med grund i att även om 

intervjuaren är medveten om och arbetar hanterar data på ett konfidentiellt sätt så är deltagarna i 

fokusgrupperna kanske inte medvetna om denna forskningsetik. Därför är det moderatorns 

ansvar att se till att deltagarna kommer överens om en konfidentiell hantering av diskussionen. 

Moderatorn ska poängtera detta då diskussionen påbörjas och påminna om det vid diskussionens 

avslut (Denscombe, 2012, s. 244). Det kan i fokusgruppdiskussioner hända att deltagare känner 
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sig så pass trygga i situationen och rycks med i diskussionen att de uttrycker saker som de inte 

varit bekväma med att avslöja i andra sammanhang, och i vissa fall ångrar i efterhand 

(Denscombe, 2012, s. 244). Jag har som moderator i diskussioner inte poängterat en konfidentiell 

hantering av det som sägs och detta är något som jag borde ha gjort. Jag förväntade inte ämnet 

för diskussion (digitalisering) vara något där känsliga och privata ting skulle avslöjas, och det har 

jag inte upplevt att det gjort heller, men det är väldigt individuellt vad personer upplever är 

blottande information. Då jag noterade att flera personer i fokusgrupperna kände varandra sedan 

innan förutsätta jag att det redan fanns en etablerad ömsesidig tillit. I framtida 

fokusgruppsdiskussioner kommer jag att explicit efterfråga en konfidentiell hantering av det som 

sägs, såsom litteraturen förespråkar.  

 

4.3 Analysmetod 

Innan den mer allmänna tolkningsprocessen kan inledas måste forskaren förbereda rådatan och 

göra sig förtrogen med den. Oavsett dess form måste kvalitativ data förberedas och organiseras 

innan den kan analyseras (Denscombe, 2012, s. 370). I mitt fall har detta inneburit att de 

inspelade fokusgruppsdiskussionerna har lyssnats igenom och transkriberats till textform. Jag 

valde att transkribera det som sagts ordagrant från början för att säkerställa att jag inte förlorade 

data ifall jag t.ex. senare ville gå tillbaka till ljudfilen i min mobiltelefon men den vägrade att 

spelas upp. 

 

Att göra sig förtrogen med datan innebär att om och om igen läsa igenom textdata eller titta på 

bilddata. Syftet med detta är att man få en “känsla” för sin data och fördjupa sig i detaljer. Det 

kan inledas med en relativt ytlig granskning av datan till att efter en viss tid gå tillbaka för en 

mer djupgående granskning. Forskarens förtrogenhet med datan ses som en förutsättning för att 

kunna identifiera lämpliga koder (Denscombe, 2012, s. 372). Analysprocessen har en “repetitiv 

karaktär” med vilket menas att forskaren vanligtvis går fram och tillbaka mellan granskning av 

data och skapandet av koder under analysens gång. I med detta blir forskaren kontinuerligt mer 

och mer förtrogen med datan (Denscombe, 2012, s. 373). För att bli förtrogen med datan läste jag 

igenom de transkriberade diskussionerna ett flertal gånger samtidigt som jag fann lämpliga 
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koder. Transkriberingen i sig kan ses som en första ytlig granskning då jag under 

transkriberingen lyssnade på diskussionerna och i textform reproducerade det som sades. 

 

Sedan följer den mer formella tolkningsprocessen som kan ses bestå utav fyra huvudsakliga steg: 

kodning av data, kategorisering av de skapade koderna, identifikation av teman och samband 

mellan koder och kategorier och slutligen bilda begrepp och ge vissa generella utsagor. 

Kodningen av data innebär att saker såsom idéer och uttalanden som förekommer i rådatan 

tilldelas märkningar eller etiketter i form av namn, initialer eller siffror. Vilka märkningar eller 

etiketter som ges har ingen större betydelse så länge de på ett enkelt sätt kan länkas till det man 

ämnar att resonera kring i analysen (Denscombe, 2012, s. 373-374). Innan kodning påbörjas 

måste forskaren fatta ett beslut om vilken enhet som ska användas för kodning av datan. När det 

är textdata som analyseras kan enheten vara särskilda ord, textrader, meningar eller hela stycken. 

Då enheten valts behövs ett beslut tas vad gäller vad det är som ska kodas. Detta styrs i hög grad 

av forskningsfrågans karaktär och kan grundas på saker såsom en särskild typ av händelse, 

handling, åsiktsriktning, ord eller uttryck och en underförstådd mening eller idé (Denscombe, 

2012, s. 376).  

 

De tre vanligaste sätten att koda fokusgruppsmaterial är att notera varje gång koden förekommer, 

om varje individ nämnde koden eller om koden förekom i varje gruppdiskussion (Morgan, 1997, 

s. 60). Kategorisering av dessa koder innebär att de grupperas till kategorier. Kategorierna fyller 

funktionen som paraplybegrepp under vilka ett flertal liknande koder kan rymmas. I det tredje 

steget börjar forskaren blir medveten om teman och mönster i materialet och upptäcker samband 

mellan kategorier eller koder. I det sista steget utvecklar forskaren generella slutsatser utifrån de 

samband, mönster och teman som upptäckts i materialet. Slutsatserna kan ta form som begrepp 

eller hypoteser. I vissa fall kan forskaren komma att föreslå en teori baserad på det som hittats i 

den genomförda studien men vanligare är att slutsatserna består utav en redogörande förklaring 

av det som upptäckts (Denscombe, 2012, s. 373-374). I mitt datamaterial, det vill säga de 

transkriberade intervjuerna, noterades ett antal återkommande samtalsämnen. Varje samtalsämne 

gavs en färg och materialet färgkodades utifrån dessa. Enheten som användes för kodning var 
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utdrag ur konversationer, allt från en till 15 rader i längd, och kategorierna blev samtalsämnen. 

Utav alla samtalsämnen valdes ett antal för vidare analys utifrån hur intressanta diskussionerna 

var, hur många kommer ämnet kom att diskuteras och hur länge det diskuterades. 

 

5 Resultat 

Resultatet består utav utdrag från tre fokusgruppsdiskussioner på 35 minuter vardera. 

Sammanlagt deltog 22 personer i fokusgruppsdiskussionerna. Den första 

fokusgruppsdiskussionen (FGD1) genomfördes 3:e april och där deltog åtta informanter. Den 

andra fokusgruppsdiskussionen (FGD2) genomfördes 9:e april och där deltog 10 informanter. 

Och den tredje fokusgruppsdiskussionen (FGD3) genomfördes 23:e april och där deltog fyra 

informanter. I resultatet kommer respektive fokusgruppsdiskussion refereras till med 

förkortningar av formen “FGD#”. Utdragen har delats in i avsnitt utifrån vad det är som kan 

utläsas ur dem. Samtalsämnena som jag valt att analysera har alla gemensamt att de handlar om 

rädsla inför tekniken, dess utveckling och ett samhälle som växer fram där de som är i kontroll 

inte anses visa hänsyn till vissa gruppers möjligheter att anpassa sig. Dessa samtal kom ur den 

öppna frågan “Vad tycker ni om digitalisering?” som jag inledde fokusgruppsdiskussionerna 

med och det som de äldre tog upp var det som kom att diskuteras. I utdragen har informanterna 

givits epiteter “person #” för att det ska gå att hålla reda på vem det är som talar, det vill säga så 

det går att se att det är personer som i en diskussion ibland knyter an till ett tidigare uttalande i 

utdraget och inte bara personer som säger självständiga uttalanden. Dock är utdragen korta 

utklipp ur längre diskussioner så ifall en informant refererar till något som sagts utanför utdraget 

så presenteras inte detta. Observera att “person #” inte är samma person i varje utdrag - satta 

epiteterna gäller endast i det specifika utdraget.  

 

5.1 Diskussionsutdrag 

Misstro till de som styr 

Informanterna refererade i diskussionerna återkommande till politiker som de som styr 

digitaliseringen och det uttrycktes tvivel på att de gör vad som är bäst för alla. Det uttrycktes en 
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upplevelse av att politiker påskyndar digitaliseringen medan informanterna hade föredragit ifall 

den bromsats. Detta kan ses i följande två utdrag: 

 

Person 1: Sen är det ju det också att vi har ju ingen Regering och Riksdag som stoppar, utan dom vill ju hela tiden 

mata på att det blir mer och mer 

 

Och här uttryckts en direkt misstro på politikernas sätt att arbeta: 

 

Person 1: Men politikerna dom är ju… Det är ju dom som är... 

Person 2: Ja men nu snackar dom om kärnkraft igen ju. Det är ju dom som är snurriga i huvudet 

Person 1: Ja det är ju dom som har makten att göra nånting 

 

Det första utdraget är taget ur FGD1 och det andra ifrån FGD3. I båda ovanstående utdrag talas 

politikerna om som de som har kontrollen över utvecklingen, men att deras viljor står i motsats 

till informanternas. Politikerna ses vilja “mata på” medan informanterna vill att digitaliseringen 

saktas ner. I det andra utdraget talas politikerna om som direkt “snurriga i huvudet”. Denna åsikt 

kan grundas i att informanterna ser att de har bättre insikt i digitaliseringens följder för samhället 

och individer än vad politikerna har, då de förmodligen inte delar de äldres besvär.  

 

Obehag angående tekniken 

Förutom en misstro till politikerna uttrycktes det i diskussionerna en misstro till och allmänt 

obehag angående den nya tekniken. Denna misstro och obehag uppfattade jag som något intuitivt 

informanterna känner, då de inte direkt varit “ansikte mot ansikte” med tekniken i fråga och 

därav endast kunde lita på sin intuition och saker de hört om denna teknik. I följande utdrag ur 

FGD3 talas det om specifikt självkörande bilar: 

 

Person 1: Sen vet jag inte alltså… dom här artificiella… jag tycker bara det att man pratar om att man ska ha bilar 

som kör själv, att det känns inte riktigt… 

Person 2: Nä det måste ju kännas konstigt ju 

Person 3: Ja det gör det 
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I uttrycket “det känns inte riktigt…” kan ses ett obehag och misstro som informanten har svårt att 

sätta ord på. Den andra informanten menar på att det måste kännas “konstigt ju”. Att något känns 

konstigt kan ses som synonymt med att det är obehagligt. Det är i utdraget tydligt att ingen av 

informanterna har egen erfarenhet av självkörande bilar, vilket kan ses som en av flera 

anledningar till det obehag de känner. I ett annat utdrag ur samma diskussion, det vill säga 

FGD3, talar en informant om någon som köpt en bil med en radio som man kan tala med: 

 

Person 1: Jag har en kompis som berättade att hennes… Ja nån hon kände hade köpt en ny Mercedes, och när man 

kommer in i den så kan man säga till den “Jag vill ha pop på radion” “Du vill ha pop ja. Ja då sätter vi på kanal 

tjohojsan” alltså. Och så hade hennes kille, han ville leka lite med bilen och så “Åh jag älskar dig så mycket!” “Vi 

måste träffas oftare” svarade den *skrattar* 

Person 2: *skrattar* 

Person 1: Ja jag vet inte. “Torkarna på”. Ja jag vet inte om det är bra. Det är så liksom långt ifrån 

Person 2: Ja. Det är det verkligen 

 

I ovanstående utdrag uttrycker främst den första, men även den andra, informanten hur en bil 

vars radio man kan ge verbala order upplevs som något som är väldigt “långt ifrån” den 

verklighet de befinner sig i och därav finner de det komiskt och är skeptiska till det. Komiken 

kan ses i att de skrattar och skepticismen i uttalandet “Ja jag vet inte om det är bra”. Informanten 

är inte själv säker på om det är bra eller dåligt, men hen håller en skeptisk inställning fram tills 

hen finner svaret.  

 

Bilden av ett sårbart samhälle 

I diskussionerna återkom synen på ett digitaliserat samhälle som sårbart då man ser till vilken 

katastrof som kan orsakas ifall t.ex. strömmen går. Informanterna uttryckte en stor oro vid tanken 

på en sådan händelse. Följande utdrag ur FGD1 visar på denna syn: 

 

Person 1: Jag tycker det är väldigt sårbart... 

Person 2: Ja just det 

Person 3: Mm! 

Person 1: Om strömmen går, då är man illa ute. (Då) kan man inte betala räkningar. Ingenting 

Person 2: Nä man är ju redan där. Jag menar vi är ju jättemånga som betalar räkningar och till exempel… 
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Person 3 Man såg ju det programmet: “Ett nedsläckt land” 

 

Just att betala räkningar kan ses som något mindre dramatiskt men om man tänker efter så är 

förmågan att betala sina räkningar ytterst väsentlig för en individs livskvaliteten. En annan 

sårbarhet som kom upp i samma diskussion, det vill säga i FGD1, var den risk som finns i att vår 

uppkopplade teknik kan bli hackad och hur det orsakat en katastrof då samhällets vitala områden 

kan slås ut: 

 

Person 1: Vi har ju nåt slags “cyberhot” över oss. Det säger dom 

Person 2: Ja det har vi säkert 

Person 1: Så dom har sina strategiska händer där 

Jag: “Cyberhot”, du menar med hacking och sånt eller? 

Person 1: Ja… och få ut vissa vitala… i samhället. Vissa vitala områden och så. Och då är vi ju liksom väldigt illa 

ut för vi är ju så uppdaterade på allting och över allt och el och… 

 

Intressant att anmärka på i ovanstående utdrag är att “det sägs” ligga ett cyberhot över oss. Detta 

tyder på att det är något som informanten hört från någon annan och inte något som hen själv är 

insatt i; cyberhotet presenteras som ett hot som, inte med säkerhet, kan slå till och då möjligtvis 

orsaka stor skada. Informanten uttrycker en rädsla och samtidigt en ovisshet om detta hot.  

 

Bilden av ett digitaliserat samhälles sårbarhet kan ses i just hur endast små ting behöver gå fel 

för att det ska leda till en katastrof. I följande utdrag ur FGD1 handlar det mer specifikt om hur 

informanten upplever att då hen använder sig av dator är rädd att göra något litet fel då det kan 

innebära en katastrof för hen själv: 

 

Person 1: Och jag tänkte just som du sa där, det här att det är ju också lite skrämmande för man behöver ju bara 

göra nåt litet litet fel och sen kan det bli ett helvete för… Och det kan bli såna katastrofala följder 

 

Informanten i ovanstående utdrag menar på att denna sårbarhet, i att något så litet behöver bli fel 

för att det ska resultera i stora negativa konsekvenser, är “lite skrämmande”. Tidigare har det 

presenterats utdrag där informanter känner rädsla för vad ett strömavbrott eller en hacking-attack 
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hade kunna orsaka. Ett strömavbrott eller en hacking-attack kan ses som små eller stora ting 

beroende på hur man ser på det. I följande utdrag ur FGD2 diskuterar informanter vad som hänt 

ifall strömmen gått och går vidare till att diskutera vad som hänt ifall en kabel blivit skadad: 

 

Person 2: En katastrof 

Person 1: Ja 

Person 3: Ja men det får vi se till att det inte händer 

Person 1: Det räcker med att gå till banken eller något och datorerna fungerar inte. Då händer det ju ingenting alls 

Person 4: Nä det räcker ju att dom kör in i kabeln nånstans så är det färdigt direkt ju 

Person 1: Så är det 

Person 4: Och då står det stilla ett par timmar. Tre. Innan de kopplat ihop det igen. Så det är… Vi har ett sårbart 

samhälle idag. Om vi jämför med förr 

 

Att datorerna på banken inte fungerar eller att någon kört in i en kabel kan ses som små ting men 

formuleringarna “Då händer det ju ingenting alls” och “[...] så är det färdigt direkt ju” visar att 

informanterna ser att sådana små ting kan leda till storartade konsekvenser i att det sätter stopp 

på allting. Detta kan ses som en sårbarhet i hur något så litet som att en av tusentals kablar blir 

skadad krävs för att ett system helt ska upphöra att fungera. 

 

Bristande kapacitet att hantera en kris 

Vidare uttrycks en sårbarhet vad gäller vår kapacitet att möta en sådan kris; i följande utdrag ur 

FGD2 uttrycker en informant en insikt i och rädsla för hur dåligt rustade vi är att klara oss utan 

vår teknik ifall just ett strömavbrott sker: 

 

Person 1: Men även yrkeskunskap försvinner, med alla maskiner. Så släcker ni ljuset en gång så står vi där... 

Person 2: Ja det är så 

Person 1: … med tummen mitt i handen 

 

I utdraget ovan framförs en svaghet i att vi är så beroende av maskiner vid produktion av ting till 

oss, då informanten i detta sammanhang talas om just fabriksproduktion av saker som möbler 

och annat. Informanten menar på att yrkeskunskap försvinner i takt med att vi överlåter mer och 

mer av produktionen till maskiner och detta blir en svaghet ifall strömmen en dag går - då har vi 
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inte nog färdighet att hålla produktionen igång på egen hand. I följande utdrag ur FGD1 uttrycks 

även en personlig utsatthet vid just en hacking-attack: 

 

Person 1: Plus att om vi nu säger dagens generation, vi säger våra barnbarn, ja dom kan ju jättemycket och sen är 

det ju bara att nån kan komma in och hacka så står man ju där om man inte har ordentligt med kunskap om hur man 

ska skydda sina kontakter, om vi nu säger så 

 

Informanten i ovanstående utdrag jämför sina tekniska kunskaper den hos dagens generation, 

sina barnbarn till exempel, och känner sig underlägsen och oförmögen att skydda sig ifall någon 

skulle hacka hen och försöka komma åt personens kontakter. Här kan man se en rädsla som 

grundar sig i vetskapen om personens egen oförmåga att försvara sig på grund av bristande 

digitala kunskap. 

 

Snabb och ostoppbar utveckling 

Det sista ämnet som kommer tas upp är upplevelsen av en “snabb och ostoppbar utveckling”. I 

diskussionerna beskrevs digitaliseringen som för snabb för att individer ska hinna med och 

ostoppbar i sin framfart. Digitaliseringen porträtterades av de äldre som hänsynslös och ohejdbar 

och de uttryckte ett behov av andrum, utvärdering och framtidsplanering. I följande utdrag ur 

FGD1 ger en informant en beskrivning av hur snabbt digitaliseringen går: 

 

Person 1: Men det var ju… Det har ju gått så fort detta. Det har ju liksom drabbat ett par generationer nästan, att det 

går så snabbt. För det är ju våra föräldrar, i alla fall mina, fanns ju när det här började. Och så vidare så att det har ju 

gått jättefort alltså. Det går ju snabbare och snabbare och snabbare 

 

I utdraget ovan menar informanten att den snabba digitaliseringen direkt “har drabbat” ett par 

generationer. Informanten uttrycker en känsla av att utvecklingen till och med accelererar då hen 

säger att den går “snabbare och snabbare och snabbare”.  

 

Det är naturligt att det i en syn på digitaliseringen som för snabb även finns en vilja och ett 

behov av ett stopp eller i alla fall en bromsning av den. I följande utdrag ur FGD3 presenteras det 
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som ett faktum att det inte blir något stopp och en åsikt och vilja att vi nu när det värsta slitet har 

underlättats bör hejda oss: 

 

Person 1: Nä alltså det… det är precis som… det blir inget stopp på det va. “Utan nu har vi underlättat det värsta 

slitet”, liksom, “men nu kan vi hejda oss lite” och så. Men det går liksom inte, för dom där som tillverkar detta och 

hittar på det här, där finns ju inget stopp på dom *skrattar* Dom har ju ingen stopp-knapp 

 

I ovanstående utdrag porträtteras de som tillverkar tekniken som delaktiga aktörer i 

digitaliseringens hejdlöshet, men till skillnad från politiker så portträtteras dessa av informanten 

inte ha någon särskild agenda. Tillverkarna talas om enbart som pådrivare, snarare än de som 

fattar beslut och har kontrollen. 

 

Informanterna ställer sig kritiska till behovet av ständig utveckling i en sådan fart och ifrågasätter 

den bakomliggande motivationen. I följande utdrag ur FGD3 uttrycker en informant en personlig 

irritation då andra uppmanar informanten att inte “stanna i utvecklingen” och hen ifrågasätter 

vad det ligger för värde i utveckling i sig ifall den inte leder till något önskvärt: 

 

Person 1: Jo för det hör man ju ofta: “Du kan ju inte stanna i utvecklingen”. Men varför inte det? Om det inte är bra, 

vad ska vi då med den till? Vissa saker vill man ju hoppa tillbaka ett steg istället för att det blev ju inte bra det. Men 

dom där gubbarna i toppen dom tycker ju inte det utan dom ska fortsätta med nåt annat skit 

 

I ovanstående utdrag ger informanten även uttryck för den återkommande misstron till “gubbarna 

i toppen” som fortsätter driva på digitaliseringen och missar att se vilka följder utvecklingen har 

för de som inte inkluderas och vilka beslut som bör tas. 

 

5.2 Anknytning till tidigare forskning 

Både i min och i Planchard och Remmegårds (2018) studier framgick äldres åsikt att 

digitaliseringen går för fort och att detta påverkar dem negativt (Planchard & Remmegård, 

2018). De äldre i Planchard och Remmegårds studie upplevde att samhälleliga tjänster inte tar 

hänsyn till de som av olika anledningar inte klarar att bruka digitala verktyg (Planchard & 

Remmegård, 2018), vilket återkommer i mitt resultat i att informanterna uttrycker en misstro till 
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de som styr då de anser att de inte tar hänsyn till hur situationen ser ut för de som har svårigheter 

i den digitala övergången. Övergripande överensstämmer det mina informanter uttrycker med det 

i Planchard och Remmegårds studie. 

 

Reneland-Forsman menar (2018, 17 september) att det krävs aktiva insatser för att höja de äldres 

kunskapsnivå vad gäller digital teknik (Lundberg, 2018, 17 september) och de problem 

informanterna i min studie uttrycker kan ses grunda sig i en sådan okunskap och att det 

underlättat för dem ifall de mottagit aktiva kunskapshöjande insatser. Reneland-Forsman menar 

även att det alltid kommer vara ett kunskapsproblem (Lundberg, 2018, 17 september), och i mina 

informanters uttalanden om att den digitala utveckling har drabbat flera generationer kan man se 

ett sådant återkommande, och antagligen fortsatt, kunskapsproblem. 

 

I en informants uttalande om hur dagens generation kan jättemycket om digital teknik kan man 

se det kunskapsglapp i äldre och yngres digitala kunskap som Gerd Paul och Christian Stegbauer 

undersöker i sin studie (Paul & Stegbauer, 2005, 3 oktober). Ur deras studie var en del av 

slutsatsen att detta kunskapsglapp successivt minskar (Paul & Stegbauer, 2005, 3 oktober), men 

mina informanters upplevelser att digitaliseringen sker snabbare och snabbare tyder på en 

uppfattning om att kunskapsglappet istället kommer att öka i takt med att det går ännu snabbare 

vilket resulterar i att ännu fler hamnar på efterkälken, ifall aktiva insatser inte tas för att minska 

kunskapsglappet.  

 

6 Analys 

I analysen kommer det som presenterats i resultatet analyseras utifrån valda teorier. Just misstron 

till de som styr kommer att analyseras utifrån Durkheims begrepp anomi medan resten kommer 

att analyseras både utifrån Durkheims och Baumans teorier. 

 

6.1 Anomi i ett digitaliserat samhälle 

Jag tolkar materialet som att de äldre befinner sig i ett anomiskt tillstånd och uttrycker bilden av 

ett anomiskt samhälle. Durkheim menar att anomi uppstår då individens mål och begär sträcker 
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sig bortom vad individen är kapabel att tillfredsställa (Durkheim, 1951, s. 208). Att de äldre 

förväntas hålla sig uppdaterade och klara att orientera sig i ett digitaliserat samhället kan ses som 

att krav som ställs på dem och som vidare internaliseras och även blir krav de har på sig själva; 

de upplever inte sig kapabla att uppfylla dessa krav och därav upplever de situationen som 

sårbar, obehaglig och med politiker som driver på en för snabb och ostoppbar utveckling. De är 

här medvetna om sina möjligheter att hänga med, vilka grundar sig i deras digitala kunskap och 

erfarenhet. Insikten om deras bristande möjligheter kan vara en anledning till deras rädsla och 

skepticism angående digitaliseringen.  

 

I en definition av anomi sägs att individer i ett anomiskt tillstånd kan uppleva att samhälleliga 

ledare är likgiltiga till deras behov  (“Anomie”, 2019). Detta kan ses i hur informanterna 

beskriver politiker som några som “[...] inte stoppar. Utan dom vill ju hela tiden mata på att det 

blir mer och mer” och “Det är ju dom som är snurriga i huvudet”. Politikerna är de som ses som 

samhällets ledare, och därmed även de som styr digitaliseringen och av individer som befinner 

sig i ett anomiskt tillstånd så upplevs de som likgiltiga till dessa individers behov. Durkheim 

menar att anomi i moderna samhällen har kommit att bli regelbundet och den sårbarhet som de 

äldre upplever kan ses som ett uttryck för en regelbunden normlöshet, som anomi karaktäriseras 

av (Durkheim, 1951, s. 219). Deras beskrivning av det digitaliserade samhället som sårbart kan 

tolkas som en spegling av hur de själva upplever sig sårbara i ett sådant samhälle då de inte 

riktigt förstår sig på det och därav känner sig utsatta. Man kan säga att det finns nya normer, vad 

gäller till exempel teknisk kunskap, men att de äldre då de inte känner sig inkluderade ändå 

upplever en normlöshet på grund av de inte befinner sig inom ramverket för dessa normer.  

 

Ifall man ser anomi som en avsocialiseringsprocess, i vilken individen blir mer skeptisk till 

sociala normer och samhället och väljer att utgå främst ifrån sig själv vad gäller vad som är rätt 

och fel  (Brante, 2019), kan informanternas misstro och obehag angående tekniken analyseras 

utifrån detta; i ett digitaliserat samhälle är det norm att vara uppkopplad och bruka digitala teknik 

i viss utsträckning och definitionen av anomi säger att individer som befinner sig i ett anomiskt 

tillstånd tenderar att vara skeptiska till sociala normer och samhället i stort. Denna skepticism 
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kan ses i uttalanden angående tekniken såsom “... Ja jag vet inte om det är bra. Det är så liksom 

långt ifrån” och att det känns “konstigt” att använda den. Dessa uttalanden verkar grundas mer i 

intuition och magkänsla än fakta och erfarenhet, vilket efterliknar en individ som finner sig i ett 

anomiskt tillstånds benägenhet att utgå ifrån sig själv för att avgöra vad som är rätt och fel 

(Brante, 2019). Individens skepticism gentemot samhället i stort kan ses i den tidigare nämnda 

beskrivningen av det digitaliserade samhället som ett sårbart samhälle med en styrande grupp 

som handlar ohållbart. Skepticismen gentemot ett digitaliserat samhälle kan i ett större 

perspektiv ses som att de äldre tar ett aktivt avstånd från det digitala på grund av bristande 

inkludering i digitaliseringens utveckling. Ifrån detta perspektiv är den kritik de äldre uttrycker 

en reaktion på en situation då man inte upplever sig inkluderad och i ett utanförskap skapar en 

skepticism mot gruppen som man inte blir välkomnad i. Detta stärker Reneland-Forsmans 

förespråkande av aktiva insatser för att höja äldres kunskapsnivå vad gäller digital teknik 

(Lundberg, 17 september 2018) då sådana insatser här medfört inkludering som i sin tur minskat 

äldres skepticism till ett digitaliserat samhälle. 

 

Informanterna beskriver återkommande digitaliseringen som för snabb och ostoppbar. Dessa 

beskrivningar kan analyseras utifrån anomi i hur en individ i ett anomiskt tillstånd tappar sin 

“livskompass” då de finner det svårt att orientera sig i ett pågående digitaliserat samhälle och 

inte vet vilka kunskaper och normer de anförtro sig till (Brante, 2019). Den mest direkta 

kopplingen till Durkheims teori om anomi i informanternas uttalanden är då en informant ställer 

sig kritisk till då personer uppmanar hen att inte “stanna i utvecklingen”. Informanten menar på 

att det inte finns någon mening i att fortsätta en utveckling ifall den inte leder till något önskvärt 

och att man i en sådan situation istället bör överväga att “hoppa tillbaka ett steg”. Den inställning 

som informanten ställer sig kritisk till är den som Durkheim menar ses som normal i moderna 

samhällen - uppfattningen att människan i sin natur är evigt otillfredsställd, i ständig strävan efter 

att göra framsteg utan avlastning eller vila, mot ett obegränsat mål (Durkheim, 1951, s. 217-218). 

Denna uppfattning ställer sig även en annan informant emot i hens åsikt att man då man nu 

“underlättat det värsta slitet” bör hejda sig, och en tredje menar att man bör ta en paus i 

digitaliseringen och ordentligt gå igenom hur det ser ut och hur man bör gå vidare. Dessa åsikter 
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menar på ett behov av den avlastning och vila som Durkheim menar inte värderas i ett modernt 

samhälles uppfattning om människans natur (Durkheim, 1951, s. 217-218). Informanterna 

uttrycker ett motstånd mot denna ständiga strävan efter framsteg, mot ett mål som de själva ser 

som skrämmande och känner en i mättnad i hur långt digitaliseringen har kommit.  

 

6.2 Flytande rädsla i ett digitaliserat samhälle 

Den skepticism till och obehag angående ny teknik, såsom självkörande bilar, som informanterna 

uttrycker kan enligt Baumans resonemang bero på bristande erfarenhet av denna teknik. I 

materialet framgår att informanterna inte har någon erfarenhet av till exempel självkörande bilar 

och Bauman menar det okända är skrämmande eftersom vi inte vet hur vi ska hantera det hot det 

kan komma att utgöra (Bauman, 2008, s. 8). Informanternas skepticism till ny teknik, som 

självkörande bilar, kan grunda sig i deras ovisshet om hur storskalig fara den utgör och hur 

samhället och de själva hade klarat att försvara sig mot detta. Denna ovisshet skapar enligt 

Bauman en rädsla (Bauman, 2008, s. 8) och informanten intar en intuitivt skeptisk inställning i 

beredskap mot ett potentiellt framtida hot.  

 

En informant uttrycker att det blir omöjligt att betala räkningar ifall strömmen går, att det bara 

krävs att en kabel skadas för att allt ska stanna upp och hur man det vid användning av dator 

endast krävs att man gör något litet för att det ska bli ett “helvete”. Dessa beskrivningar stämmer 

överens med Baumans resonemang om den sårbara civilisationen i vilken det endast behövs att 

något litet går fel för att följderna ska bli katastrofala (Bauman, 2008, s. 25). Bauman lyfter fram 

att vi blir alltmer beroende av komplexa och avlägsna system för vår överlevnad (Bauman, 2008, 

s. 25). Att en kabel blir skadad kan ses som ett litet fel i ett sådant komplext system, vilket har 

den katastrofala följden att hela systemet slutar fungera. Även strömavbrott eller en 

hacking-attack, som informanterna uttrycker en rädsla för, kan ses som små fel vilka leder till att 

hela systemet råkar illa ut; en propp som går gör att strömmen tillfälligt stängs av i en hel 

byggnad och en dator med bristande säkerhet blir hackad och är kopplad till andra datorer och 

plattformar via internet vilket leder till att hackaren får åtkomst till även dessa och tusentals 

personer riskerar att få sina personuppgifter stulna, identiteter kapade och bankkonton tömda. 
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Slutligen uttrycker informanterna ett motstånd mot den snabba digitaliseringen och upplever den 

ostoppbar. De menar att det finns ett behov av att bromsa ner den och reflektera över hur nuläget 

ser ut och hur vi bör gå vidare. Detta kan ses som ett motreaktion mot modernitetens 

kännetecken, såsom Bauman definierar den som en en kontinuerlig, extrem och tvångsmässig 

modernisering i vilken vi är upptagna med att försöka lösa på varandra följande problem, varav 

ett flertal är problem orsakade av tidigare försök att lösa problem, och brister i att se en potentiell 

stor fara som ligger långt in i framtiden (Bauman, 2008, s. 89). Bauman menar att den moderna 

civilisationen har en rastlös anda som gör att det varken finns tid eller inre drivkraft till att stanna 

upp och reflektera om samtiden och framtiden (Bauman, 2008, s. 89). Det är en sådan tid att 

reflektera och planera som informanterna efterfrågar, både vad gäller sig själva och samhället i 

stort.  

 

7 Slutsatser 

De äldres skeptiska attityd till digitaliseringen kan alltså utifrån mitt material och de teorier jag 

valt att använda dels förklaras med att de befinner sig i ett anomiskt tillstånd då de inte blir nog 

inkluderade i digitaliseringens utveckling vilket leder till att de känner misstro till de som de 

äldre ses ansvarar för digitaliseringen, till tekniken i sig och till den digitala utvecklingen i stort. 

Deras uppfattning att digitaliseringen går för fort och är skrämmande och ostoppbar kan även det 

vara en följd av bristande inkludering och den syn Durkheim menar finns på människans natur i 

moderna samhällen (Durkheim, 1951, s. 217-218) och det som ligger i Baumans beskrivning av 

moderniteten (Bauman, 2008, s. 89). Det obehag de känner angående ny digital teknik kan 

grundas i en ovisshet om dessa tekniker, vilket skapar en rädsla utifrån Baumans resonemang om 

hur rädsla uppstår (Bauman, 2008, s. 8). Även denna ovisshet kan jag se ha sin grund i bristande 

inkludering; ifall de äldre inkluderas mer i den digitala utvecklingen ökar deras kunskap, 

ovissheten minskar och i sin tur ökar deras känsla av trygghet och de blir mindre skeptiska. 

Kunskap gör dem trygga och ger fast mark att stå på så att de möjligtvis fortsätter att uppleva 

digitaliseringen som för snabb men inte som direkt hotande. Inkludering anser jag kan 

åstadkommas genom aktiva insatser, som Reneland-Forsman förespråkar (Lundberg, 2018, 17 

september), för att öka äldres kunskap i användning av digitala verktyg och minska det 
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kunskapsglapp som enligt Paul och Stegbauer (Paul & Stegbauer, 2005, 3 oktober) finns mellan 

åldersgrupper. 

 

Ifall vi återkopplar till Regeringens Digitaliseringsstrategi (2017) kan man där inte se någon 

intention att bromsa ner utvecklingen, istället finns en plan att fortsätta i samma takt men att 

försöka göra detta på ett hållbart sätt (Näringsdepartementet, 2017, s. 8). Här kan ses Baumans 

iakttagelse om modernitetens rastlösa anda där man tänker sig att man löser uppkommande 

problem samtidigt som man fortsätter i full fart framåt, vilket i sin tur genererar fler problem, 

istället för bromsa ner och ta itu med problemen på ett genomtänkt sätt och lösa dem en gång för 

alla (Bauman, 2008, s. 89). 

 

Som framtida forskning hade det varit intressant att genomföra aktiva kunskapshöjande insatser, 

såsom att ha dator-/mobil-workshop med äldre, och följa dem och se om deras attityd till 

digitalisering förändras i takt med att deras digitala kunskap ökar. Det hade även varit intressant 

att se vilka eventuella “faror” som personer tar upp i diskussioner beroende på vid vilken 

tidpunkt man genomför studien; programmet “Nedsläckt land” (Thodenius, 2019, 25 februari) 

som en informant refererade till är ett realityprogram på SVT som skapat aktuell debatt. 

Informanter lever inte i ett vacuum och uttrycker därför sådant som de hört runt omkring sig och 

det har varit intressant att se mediers och den allmänna samhällsdebattens inflytande på vad vilka 

faror personer går och oroar sig för, som en del i resonemanget om “skrämselsamhället”.  
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