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Sammanfattning 

Studier rörande ensamhet har länge varit aktuellt i forskningsvärlden och ökade risker för 

både fysisk och psykisk ohälsa har visats som eventuella konsekvenser av upplevd ensamhet 

och social isolering (De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 2010; Cornwell & Waite, 2009). Ett 

samhälle som präglas av en ständig och hastig digitalisering, där digitala plattformar och 

kommunikationsverktyg i allt större grad tycks ersätta fysiska möten individer emellan 

(Arampatzi, Burger & Novik, 2018) kräver dock utökad kunskap kring dess påverkan på 

upplevd ensamhet. Därför syftar denna studie till att undersöka hur äldre ensamstående 

individer – som enligt tidigare forskning kan bedömas i särskild risk för känslor av ensamhet 

(De Jong-Gierveld, 1998) – upplever att digitaliseringen i samhället påverkar känslor av 

ensamhet. Totalt tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med äldre ensamstående 

pensionärer från både en större och en mindre stad i Västerbotten. Innehållet av dessa har 

senare analyserats genom en tematisk innehållsanalys som präglats av en fenomenologisk 

grundhållning. Denna studie bidrar till ökad kunskap kring målgruppens användning av 

digital teknik och resultatet visar att alla intervjupersoner använder sig av minst en form av 

digital teknik på en daglig basis. Hur denna användning ser ut varierar mellan individerna 

beroende på personliga behov och intresse. Vidare redogörs för hur denna användning 

fungerar som verktyg i hanteringen av känslor av ensamhet i form av att fylla tystnad i 

hemmet samt bryta geografiska samt fysiska barriärer för social interaktion. Särskilt 

betydande gällande ensamhet visade sig vara att ha ett socialt kontaktnät i sin närmiljö och 

skillnader mellan digitaliseringens påverkan på de olika orterna diskuteras för att belysa hur 

påverkan på gemenskap och känslor av ensamhet upplevs i både en mindre samt större stad.  
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1. Inledning 
 

Äldre individer löper enligt tidigare forskning större risk att uppleva förluster av olika slag i 

livet, exempelvis att en partner avlider, minskat socialt nätverk i personens närmiljö samt en 

ökad risk för hälsoproblem (Taube, Kristensson, Sandberg, Midlöv & Jakobsson, 2015). Detta 

kan för äldre individer innebära barriärer för social interaktion samt ökad risk för social 

isolering och upplevd ensamhet (White & McConnell, 1999; Taube, Jakobsson, Midlöv & 

Kristensson, 2016). När individer åldras blir de generellt sett mindre mobila och upplever fler 

hinder för att uppnå tillfredsställande social interaktion. Att de kan ha svårare att förflytta sig, 

försämrad syn och hörsel samt kroniska smärtor är bara några av de saker som i sin tur ofta 

leder till att denna åldersgrupp är mer begränsade i val av sociala aktiviteter (White & 

McConnell, 1999). Detta innebär att de troligtvis kommer att känna sig mer ensamma än 

yngre individer då dessa barriärer försvårar för individen att upprätthålla en önskvärd mängd 

social interaktion (Taube et. al., 2016). De hälsoskadande aspekterna av social isolering och 

ensamhet, så som försämrad psykisk och fysisk hälsa (De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 

2010) kan därmed vara särskilt påtagliga hos individer i högre ålder (Cornwell & Waite, 

2009).  

 

Forskning rörande ensamhet och vad som påverkar detta fenomen har länge varit ett aktuellt 

ämne och kunskap kring detta är ingenting som är svårt att finna. Däremot finns en 

kunskapslucka gällande hur äldre ensamstående individer upplever ensamhet i koppling till 

det mer och mer digitaliserade samhället. Den forskning som i dagsläget finns inom ämnet 

visar på att äldre som använder sig av internet kan gynnas då det framkommit att vissa former 

av internetanvändning kan ha positiva effekter på välmåendet och den mentala hälsan hos 

äldre (Szabo, Allen, Stephens & Alpass, 2019; Francis, Kadylak, Makki, Rikard & Cotten, 

2018; Malcom, Mann, Tomita, Fraas, Stanton & Gitlin, 2002; Zambianchi & Carelli, 2018). 

Trots att forskning visar att denna internetanvändning kan lindra känslor av ensamhet måste 

hänsyn även tas till att detta också förutsätter att dessa individer har intresse, tillgång till och 

faktiskt använder sig av internet, vilket inte alltid är en självklarhet. Därmed kvarstår även 

frågan hur ett mer och mer digitaliserat samhälle påverkar den grupp människor som av olika 

anledningar inte kan eller vill hänge sig åt och följa med i utvecklingen av den digitala 

tekniken.  

 

Vidare är digitaliseringen i samhället något som ständigt utvecklas och digitala plattformar 

samt digitala kommunikationsverktyg tycks ständigt ersätta fysiska sociala möten individer 

emellan (Arampatzi, Burger & Novik, 2018). Att äldre individer tenderar att känna sig mindre 

ensamma om de lever tillsammans med en partner eller om de har barn som bor i närheten 

(Kemperman, van den Berg, Weijs-Perrée & Uijtdewillegen, 2019), pekar på ett önskemål 

eller behov av regelbunden kontakt med individer i sin omgivning. Då digital kommunikation 

ökar i vårt samhälle (Arampatzi, Burger & Novik, 2018) blir det då även av vikt att undersöka 

huruvida digitala kommunikationsverktyg kan bistå individen med möjligheter till 

kommunikation som uppnår en tillfredsställande nivå gällande individens behov och 

önskemål av kvalité på social interaktion. Detta särskilt när det kommer till individer som 
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upplever fysiska och geografiska barriärer till social interaktion; exempelvis individer med 

försämrad fysisk hälsa eller vars familjemedlemmar är geografiskt utspridda och 

kommunikationsformer utöver fysiska träffar kan vara nödvändiga.  

 

Den relation mellan människa och digital teknik som i dagsläget råder samt den ständiga 

utvecklingen av digitaliseringen i samhället kräver ökad kunskap på digitaliseringens 

påverkan på sociala fenomen, som upplevd ensamhet (Taylor, 2017). Detta är dessutom av 

vikt gällande äldre ensamstående pensionärer då de tillhör en grupp som tidigare forskning 

visar är särskilt utsatta för att drabbas av social isolering och känslor av ensamhet (De Jong- 

Gierveld, 1998). Framförallt med hänsyn till att antalet äldre som rapporterats uppleva 

ensamhetskänslor ha ökat under åren samt den påverkan dessa fenomen har på äldres 

psykiska och fysiska välmående samt livskvalité (Kemperman et. al., 2019). Då användning 

av digital teknik såväl bland privatpersoner som företag har ökat under åren (Davis, 2013) 

ställer vi oss frågan hur den äldre generationen påverkas av detta samt hur deras upplevelse av 

ensamhet påverkas av den ökade användningen av digital teknik i samhället. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Övergripande syfte för denna studie är att undersöka hur äldre ensamstående pensionärer 

upplever att digitaliseringen i samhället påverkar känslor av ensamhet.  

 

2.1 Frågeställningar 

Få att nå detta syfte förhåller sig studien till följande frågeställningar: 

1. Hur ser användningen av digital teknik ut bland målgruppen? 

2. Vilken inverkan har digital teknik på känslor av ensamhet? 

3. Vilka skillnader går att urskilja gällande den digitala teknikens påverkan på ensamhet 

mellan dom som bor i en större och mindre stad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3. Kunskapsöversikt 
 

3.1 Ensamhet 
Ensamhet kan beskrivas som en subjektiv känsla där en individ upplever att hens sociala 

relationer eller sociala möten inte lever upp till dennes önskemål av social interaktion (De 

Jong-Gierveld, 1998). Detta kan innebära att antingen kvalitén eller kvantiteten av social 

interaktion hos en individ skiljer sig från individens önskan och upplevda behov (Newall & 

Menec, 2017; Taube et. al., 2015), exempelvis när en individs önskan av antal sociala 

relationer är större än faktiskt antal eller i situationer där individen i frågas önskan av intimitet 

inte tillgodoses (Neves, Franz, Judges, Beermann & Baecker, 2019; De Jong-Gierveld, 1998). 

Detta stödjs även av Kemperman m.fl. (2019) som beskriver ensamhet som den subjektiva 

utvärderingen av en situation där individer är inblandade. Denna präglas antingen av att 

mängden relationer är mindre än önskvärt; social ensamhet, eller att situationen är präglad av 

att eftertraktad intimitet i förtrogna relationer inte har blivit förverkligade; emotionell 

ensamhet. Samtidigt som upplevelse av ensamhet är individuellt och varierar beroende på 

personliga behov av sociala relationer och interaktioner, har tidigare forskning kunnat urskilja 

att gemensamt för individer med känslor av ensamhet är att detta upplevs som en oangenäm 

förnimmelse (De Jong-Gierveld, 1998; Taube et. al., 2015) som kan ha negativ inverkan på 

individens hälsa och livstillfredsställelse (Taube et. al., 2016). 

 

Både emotionell och social ensamhet har visats vara förknippat med försämrad fysisk och 

psykisk hälsa hos både yngre och äldre individer (De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 2010; 

Cornwell & Waite, 2009). För äldre kan detta bero på bland annat oregelbunden kontakt med 

närstående, mindre sociala nätverk samt brist på mångfald inom sitt sociala nätverk. Samband 

mellan ökade hälsorisker och individer som upplever brister i stöd från sitt sociala nätverk har 

framträtt i tidigare forskning inom ämnet. Sambanden mellan upplevt socialt stöd och hälsa 

har lyfts fram både inom sociologisk och psykologisk forskning och visar på en korrelation 

mellan ensamhet och bland annat depression, inflammationer och kardiovaskulära sjukdomar 

(Cornwell & Waite, 2009). Känslor av ensamhet kan beskrivas som en nyckel-indikation till 

depressioner hos äldre vuxna. Vidare menas det att försämrad mental hälsa kan ha en negativ 

påverkan på och innebär en ökad risk för försämring i även den fysiska hälsan hos individen i 

fråga (Cornwell & Waite, 2009). Känslor av ensamhet kan med andra ord innebära ökade 

risker för individers hälsa och välbefinnande i stort. 

 

Viktigt gällande begreppet ensamhet är att särskilja individers upplevda och faktiska 

ensamhet. Tidigare forskning belyser att det finns en skillnad på att vara ensam eller social 

isolering och känslor av ensamhet som en personlig upplevelse. Det beskrivs att upplevd 

ensamhet präglas - till skillnad från faktisk ensamhet - av subjektiva uppfattningar och 

upplevelser som inte går att direkt koppla till situationsbundna faktorer (Neves et. al., 2019; 

Taube et. al., 2016). Taube m.fl. (2016) beskriver vidare hur faktiskt ensamhet eller social 

isolering istället kan sägas vara ett objektivt mått på social interaktion och relationer. Med 

denna distinktion mellan faktiskt och upplevd ensamhet belyses möjligheten för att en 

individs känslor av ensamhet kan variera även om personen besitter ett stort socialt nätverk 

och aktivt deltar i sociala sammanhang (Newall & Menec, 2017). Många gånger beskrivs det 
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att en ökad mängd social interaktion är lösningen till att motverka känslor av ensamhet. Detta 

tar dock inte hänsyn till denna form av distinktion mellan faktiskt och upplevd ensamhet där 

den ene inte alltid är beroende av den andre och att en individ som lever socialt isolerat 

nödvändigtvis inte behöver uppleva känslor av ensamhet och vice versa (Newall & Menec, 

2017). Denna distinktion betonar vikten av att ta hänsyn till individuella tolkningar och 

uppfattningar av personens sociala nätverk när en talar om ensamhet (De Jong-Gierveld, 

1998). Detta är något som denna studie förhåller sig till genom att fokusera på 

digitaliseringens påverkan på personliga och individuella känslor av ensamhet och inte på 

individens mängd av sociala relationer per se. 

 

Samtidigt som ensamhet betraktas som individuellt och beroende av individens uppfattning 

och önskemål har tidigare forskning kunnat urskilja särskilda förutsättningar som påverkar 

möjligheterna för en individ att skapa och upprätthålla önskad mängd social interaktion (De 

Jong-Gierveld, 1998). Newall och Menec (2017) menar exempelvis att även fast faktisk och 

upplevd ensamhet inte går att direkt koppla till varandra kan social isolering öka risken för att 

känslor av ensamhet uppstår, inte minst om detta sker i samband med en närståendes bortgång 

eller försämrad fysisk hälsa. Detta stödjs även av Kemperman m.fl. (2019) som menar att det 

är mer troligt att individer som har färre mängd personer i sina liv känner sig mer ensamma än 

individer med stort socialt nätverk. Detta trots det att känslor av ensamhet är beroende av en 

subjektiv bedömning av verklighet och önskemål. 

 

3.2 Ensamhet hos äldre 
En ökad procentandel äldre individer har rapporterats uppleva ensamhet och social isolering 

(Kemperman et. al., 2019). Utöver detta är känslor av ensamhet något som ökar med åldern, 

framförallt hos äldre individer som upplever försämrad hälsa och har förlorat närstående 

(Taube et. al., 2015). Det är inte ovanligt att sociala nätverk minskar i samband med att en blir 

äldre genom exempelvis pensionering och att vänner och familj bosatt sig längre bort, vilket 

lätt kan orsaka barriärer för sociala möten (White & McConnell, 1999). Äldre individer har 

beskrivit känslor av ensamhet som att befinna sig i en bubbla där de känner sig exkluderade 

från sin omgivning på grund av fysiska, psykiska och sociala barriärer samt känslor av 

hopplöshet gällande att återfå tidigare kroppslig kapacitet och nära kontakter (Taube et. al., 

2016). Känslor av ensamhet och svårigheter att upprätthålla sitt sociala nätverk beskrivs 

vidare påverkas av den åldrande kroppen och avtagande fysisk förmåga (Taube et. al., 2016; 

Newall & Menec, 2017; Cornwell & Waite, 2009). Detta då kroppens nedsatta förmåga 

upplevs begränsa möjligheter till spontana möten med andra i sin omgivning och social 

interaktion i ökad grad blir beroende av andras villighet att anpassa sig till individen i fråga. 

Försämringar i fysisk förmåga kan vidare leda till att äldre individer i högre grad väljer att 

stanna hemma till följd av rädslor för att exempelvis ramla om de skulle gå ut, vilket kan 

bidra till ökad risk för känslor av social exkludering/utanförskap (Taube et. al., 2016). 

Forskning har visat att en känsla av kontroll och självbestämmande är en viktig faktor i 

människors hälsa och välbefinnande. Att inte själv kunna bestämma över sin situation eller 

sina val, utan istället känna sig styrd av andra människor eller yttre faktorer är dessutom något 

som indirekt kan leda till somatiska och psykiska besvär (Røkenes & Hanssen, 2016). 

Ytterligare faktorer som bidrar till känslor av ensamhet och begränsar möjligheten till social 
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interaktion som lever upp till äldre individers önskemål är den påverkan som förlust av 

närstående har på individen. Detta behöver nödvändigtvis inte enbart innebära att viktiga 

personer för en äldre individ går bort utan även att de fått försämrad hälsa och tidigare social 

interaktion inte går att uppnå. Sådana förändringar i personliga sociala nätverk och social 

interaktion innebär att individens förväntningar inte längre kan uppnås. Förlust av partner kan 

vidare innebära nya utmaningar i vardagen både gällande praktiska sysslor som individen inte 

tidigare behövt självständigt utföra samt den påverkan detta har på individens känsla av 

identitet. I samtal med äldre gällande känslor av ensamhet har vissa menat att de själva 

medvetet väljer ensamhet. Detta förklaras med att det upplevs lättare och säkrare att leva i 

ensamhet än att utsätta sig själv för möjligheten att bli besviken (Taube et. al., 2016). 

 

Socio-strukturella förhållanden som civilstånd, samboskap/ensamboende och 

anställningsstatus har en inverkan på möjligheterna för individer att kunna tillgodose sina 

sociala önskemål och behov (De Jong-Gierveld, 1998). Det har visats att äktenskapsrelationer 

har en positiv inverkan på både psykiskt och fysiskt välmående hos både män och kvinnor. 

Gifta individer har rapporterats uppleva sig mindre ensamma än de som inte är gifta till följd 

av bland annat den intimitet och ömhet som äktenskap kan innebära. Detta kan naturligtvis 

även erbjudas i relationer utanför äktenskap, som exempelvis samboskap (De Jong-Gierveld, 

1998). Singelhushåll är något som blivit allt mer förekommande genom tiderna och vissa 

forskare lägger tonvikt på fördelar med att bo ensam (Adams, 1976) medan andra visar 

tydliga samband mellan ökade känslor av ensamhet och singelhushåll, där social interaktion 

huvudsakligen sker utanför hushållet (De Jong-Gierveld, 1998). Forskning pekar dessutom på 

att individer med ett tillfredsställande och tillförlitligt socialt nätverk i större utsträckning 

visat sig ha en känsla av säkerhet och trygghet i sitt vardagliga liv (Fagerström, Gustafson, 

Jakobsson, Johansson & Vartiainen, 2011).  

 

Vidare kan anställning agera som resurs till social interaktion (De Jong-Gierveld, 1998) och 

pensionering innebär vidare en förlust av en social roll (Cornwell & Waite, 2009). Det är 

därför av intresse att inkludera denna faktor i målgruppen för studier som undersöker känslor 

av ensamhet. Då äldre ensamstående pensionärer till följd av att de är ensamstående, bor 

ensamma och i dagsläget inte är yrkesverksamma, kan det utifrån tidigare forskning bedömas 

att de befinner sig i ökad risk för social isolering och ensamhet (De Jong-Gierveld, 1998). 

3.3 Digitalisering 

När en talar om social interaktion i dagens samhälle är det viktigt att titta på hur individer 

kommunicerar. Vi lever i en alltmer digitaliserad värld vilket innebär att problem kan uppstå 

om en studerar sociala frågor utan att ta hänsyn till digitala faktorer. Den komplexa och 

sammantvinnade relationen mellan människa och digital teknik som i dagsläget råder, kräver 

därmed en ökad digital medvetenhet hos yrkesverksamma och forskare inom sociala frågor 

(Taylor, 2017). Utvecklingen av den digitala tekniken i stort och digitala 

kommunikationsverktyg i synnerhet tillåter oss enligt Davis (2013) att få saker gjort mer 

tidseffektivt samtidigt som det minskar meningsfull fysisk interaktion i vardagslivet. Istället 

spenderar vi mer och mer tid med att titta på diverse digitala skärmar, något som nu verkar 
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dominera vår vardag nästan var vi än befinner oss. Digitala kommunikationsverktyg verkar 

sakta men säkert ersätta interaktion som sker öga mot öga samt andra traditionella former av 

social interaktion (Arampatzi, Burger & Novik, 2018). Smartphones, internetforum, Tv-

apparater, bloggar och email har smygande tagit sin plats i våra liv och på allmänna platser 

och ger oss en konstant ström av nyhetsrubriker, reklamannonser och uppdateringar om 

världen omkring oss (Davis, 2013). 

 

Digital teknik och internet kan användas på många olika sätt och tidigare studier har visat på 

att användning av digital teknik kan ha varierande påverkan på individens välmående 

beroende på vilken form och till vilket ändamål tekniken används (Szabo et. al., 2019). 

Exempelvis menas det generellt sett att mer tid spenderat på internet kan förknippas med 

större mängder social ensamhet (Szabo et. al., 2019) medan digital teknik använt i 

kommunikationssyfte kan lindra känslor av ensamhet och social isolering genom att förse 

individer med en plattform för social support och gemenskap (Francis et. al., 2018; Szabo et. 

al., 2019; Malcom et. al., 2002; Neves et. al., 2019). Utöver att agera verktyg för 

kommunikation kan internet underlätta informationssökande och motivera individer att 

engagera sig i samhället. Individer kan med hjälp av internet hitta aktiviteter relaterade till 

deras personliga intressen och stödgrupper i sitt närområde som de annars inte kommit i 

kontakt med (Szabo et. al., 2019). Samtidigt som flera studier visar på att internet och digitala 

kommunikationsverktyg kan främja social interaktion går det även att urskilja en växande oro 

gällande i vilken grad den är socialt och känslomässigt tillfredsställande, inte minst i kontrast 

till interaktion öga mot öga (Arampatzi, Burger & Novik, 2018). 

 

3.4 Digitalisering och äldre 

Äldre individer är enligt Kemperman m.fl. (2019) troligtvis mer beroende av sitt sociala 

nätverk i området de bor i än yngre medlemmar i samma område då de med större sannolikhet 

har bott en längre period av sina liv på samma plats samt att de ofta spenderar mer tid i detta 

område än yngre individer som arbetar. Kontakten grannar emellan spelar en viktig roll i 

faktorer som social inkludering, att individen känner sig hemma på en plats samt social 

tillfredsställelse. Vidare har tidigare forskning visat på en koppling mellan den fysiska miljön 

- som till exempel bekvämligheter och urban densitet - och socialt deltagande samt även i 

längden känslor av ensamhet (Kemperman et. al., 2019). Den ökade digitaliseringen i 

samhället väcker därför även frågor gällande om effekterna skiljer sig mellan större och 

mindre städer. Digitaliseringens framfart har bidragit till att traditionell stadsekonomisk 

verksamhet som till exempel resebyråer, banker och film-och musikförsäljning gradvis har 

flyttats över till digitala plattformar. Även konsumtionsvanor hos befolkningen har ändrats 

där fler och fler väljer att handla online som en konsekvens av detta. Trots att detta öppnar 

upp möjligheterna till ett mer informerat val av produkt för konsumenten så innebär det även 

att många aktiviteter i staden kan riskera att försvinna och att butiker på vanliga shoppingstråk 

får svårare att ekonomiskt gå runt (van Winden & de Carvalho, 2017). 

 

Digitala kommunikationsverktyg möjliggör social interaktion som bryter fysiska, ekonomiska 

och geografiska barriärer på ett sätt som enligt tidigare studier leder till att äldre beskriver sig 
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känna mindre isolerade från sina sociala nätverk (Malcom et. al., 2002; Francis et. al., 2018). 

Tidigare studier visar att risken för depression är mindre hos äldre som använder sig av 

internet än de som inte gör det och äldre internetanvändare har rapporterats ha större känslor 

av personlig utveckling (Szabo et. al., 2019) och kontakt med sin omvärld (Malcom et. al., 

2002). Francis m.fl. (2018) belyser hur även tekniska problem kan främja social interaktion 

där äldre individer kan få hjälp och stöd från andra med hantering av tekniska svårigheter som 

kan uppstå. När tekniken krånglar beskriver flera äldre hur bland annat barn och barnbarn 

hjälpt dem lösa problemet och att denna interaktion var något de uppskattade, såg fram emot 

och främjade kontakten dem emellan. 

 

Frågan går dock att ställa sig om äldre individer i samhället riskerar att bli socialt exkluderade 

på grund av en avsaknad av intresse och en oförmåga eller ovilja att hålla sig uppdaterade 

med den nyaste tekniken och istället förlitar sig på telefonsamtal snarare än att kommunicera 

via internet. I stort beror detta på i vilken hastighet den digitala utvecklingen i samhället rör 

sig, alltså hur länge de mer traditionella tillvägagångssätten att få tillgång till köp och tjänster 

fortfarande finns tillgängliga (Steyaert & Gould, 2009). Detta ställt i förhållande till hur 

mottagligt samhället och dess individer är till att inkludera och introducera äldre individer i 

den digitala tekniken, påverkar hur stora möjligheter äldre individer i samhället har att bli 

delaktiga i utvecklingen av den digitala tekniken. Äldre individer är i många fall och i 

synnerhet kopplat till digitalisering en minoritet som riskerar att bli diskriminerade på grund 

av just sin ålder, det vill säga utsättas för ålderism. Detta fenomen kan i stora drag beskrivas 

som diskriminering av individer just på grund av sin ålder (Snellman, 2016). Kopplat till äldre 

individer inkluderar det såväl negativa attityder gentemot äldre individer som en stereotyp 

bild av att dessa inte klarar av lika mycket eller samma saker som resterande invånare i 

samhället. Stigmat som detta skapar har i tidigare forskning visat sig kunnat leda till stress 

och i längre utsträckning depression och ångest (Lyons, Alba, Heywood, Fileborn, 

Minichiello, Barrett, Hinchliff, Malta, & Dow, 2018; Snellman, 2016). Gradvis går det att 

urskilja i utvecklingen att företag som förlitar sig på äldre teknik blivit mindre 

konkurrenskraftiga i takt med att internetbaserade tjänster blir alltmer vanliga och populära. 

Exempelvis är det inte ovanligt att kunder som är anslutna till internetbanken får en aningen 

högre ränta på sina besparingar och utlandsresor som bokas via internet är ofta billigare och 

erbjuder mer valmöjligheter än om en bokar samma resa via en fysisk resebyrå. I och med 

denna utveckling mot ett mer digitaliserat samhälle finns en påtaglig risk att personer som inte 

kan eller vill använda sig av den digitala tekniken blir missgynnade i det vardagliga livet och i 

längre utsträckning kan detta även riskera att bidra till social isolering (Steyaert & Gould, 

2009). 

 

Ensamhet har länge varit aktuellt i forskningsvärlden och det finns mycket kunskap att hitta 

rörande detta. Även om tidigare forskning visar på att en användning av internet kan ha 

positiva effekter på välmåendet och den mentala hälsan hos äldre (Szabo et. al., 2019; Francis 

et. al., 2018; Malcom et. al., 2002; Zambianchi & Carelli, 2018) måste hänsyn tas till att detta 

också förutsätter att personerna i fråga har tillgång till, intresse av och använder sig av 

internet och digital teknik; något som kanske inte alltid är självklart. Frågan kvarstår 

fortfarande hur digitaliseringen av samhället påverkar de individer som inte kan eller vill ge 
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sig hän åt och följa med i utvecklingen av den digitala tekniken i samhället. Vidare saknas det 

tillräckligt med kunskap kring i vilken grad digital kommunikation tillgodoser individens 

behov och önskemål gällande kvalité i den sociala interaktionen. Digitaliseringens ständigt 

växande roll i dagens samhälle kräver därmed ytterligare kunskap gällande teknikens 

påverkan på människor och sociala fenomen. Inte minst på äldre ensamstående pensionärer; 

en grupp människor som utifrån tidigare forskning kan bedömas befinna sig i ökad risk för 

social isolering och ensamhet till följd av att de är ensamstående, bor ensamma och inte i 

dagsläget är yrkesverksamma (De Jong-Gierveld, 1998). Då fler och fler äldre rapporteras 

uppleva känslor av ensamhet och social isolering är detta ett ämne som kräver ökad kunskap. 

Särskilt när en tar hänsyn till den påverkan sådana känslor har på äldres fysiska och psykiska 

välmående samt livskvalité (Kemperman et. al., 2019). Det är därför av vikt att utöka 

kunskapen kring känslor av ensamhet för denna grupp då den kan bidra med vägledning när 

det gäller utvecklingen av preventiva strategier och interventioner för socialt arbete. 
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4. Metod 
 

Detta avsnitt går igenom hur forskningsprocessen har sett ut gällande urval och datainsamling 

samt forskningsetiska ställningstaganden och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Dessa 

ligger till grund för studien som helhet, bland annat hur det insamlade materialet har hanterats 

och analyserats samt hur studieförfattarnas olika val har påverkat studiens slutprodukt. 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Studien präglas av en fenomenologisk grundhållning där individens uppfattningar och 

tolkningar av ämnet ligger i fokus (Bryman, 2011). Intressant för studien är hur individen i 

fråga förstår och upplever sin verklighet och de levda erfarenheter de har vilket är 

kännetecknande för fenomenologin (Rosberg, 2012). Fokus ligger på att förstå individens 

känslor av ensamhet med en medvetenhet av att dessa är just individuella och kan skiljas från 

person till person samt hur individen i fråga upplever att digitaliseringen påverkar dessa 

känslor och vardagslivet. Denna grundhållning är vidare något som påverkar alla steg i 

forskningsprocessen då vetenskapsteoretiska positioner påverkar metodval, genomförande 

samt tolkning av insamlat material. Praktiskt sett har detta inneburit att under valet av metod, 

frågor under intervjun samt vid tolkning av insamlat data har fokus ständigt legat på att skapa 

förståelse för varje individs unika sätt att förstå och uppleva sin omgivning och sina 

erfarenheter. I samband med detta ska det poängteras att kunskap inte är oberoende av sin 

kontext (Røkenes & Hanssen, 2016) och att detta även innebär att studieförfattarna är 

medskapare till studiens resultat. Detta inte minst genom de frågor och följdfrågor vi väljer att 

ställa samt den miljön som inhämtad information samlas i. Som blivande socionomer besitter 

vi en viss förförståelse för ämnet vi undersöker, vilket kan påverka hur vi tolkar svar samt 

vilka följdfrågor vi ställer och därmed i vilken riktning samtalet styrs. Utöver detta har vi 

båda tidigare erfarenhet av att arbeta med äldre vilket vidare kan ha en påverkan på hur 

intervjuerna och samtalet fortgår. I och med att vi är medvetna om att vår förförståelse har en 

del i hur resultatet och intervjuerna formas anser vi därför av vikt att lyfta intervjupersonernas 

egna röster och subjektiva upplevelser av de fenomen vi undersöker. Detta särskilt i en 

undersökning som denna där individers upplevelser och definition av dessa fenomen kan 

variera mellan individerna, varför fenomenologi är en passande vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt för studien. 

 

4.2 Urval 
Urval av informanter har skett genom ett riktat snöbollsurval. Med detta menas att man till en 

början tar kontakt med ett fåtal individer relevanta för studien då de anses besitta den kunskap 

eller erfarenheter som studien syftar till att undersöka och därefter blivit hänvisade av dessa 

individer till ytterligare personer som passar in på vår målgrupp (Bryman, 2011). 

Urvalet har skett i två stadier. Dels genom ett geografiskt urval och sedan ytterligare ett urval 

av individer inom respektive geografiska område. Det geografiska urvalet valdes med 

anledning att nå individer i både en större stad och en mindre stad i Västerbotten. Detta för att 

kunna studera eventuella skillnader i digitaliseringens påverkan på känslor av ensamhet i 

städer av olika storlek då tidigare forskning visar att socialt deltagande och känslor av 
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ensamhet kan kopplas till och påverkas av den fysiska miljön en individ lever i - exempelvis 

urban densitet och tillgången till bekvämligheter i samhället (Kemperman et. al., 2019) - samt 

för att uppnå en bredare representativitet bland intervjupersonerna. De två geografiska 

områdena kallar vi för Större stad och Mindre stad. Större stad består av över 100 000 

invånare och Mindre stad består av över 10 000 invånare. Intervjupersonerna valdes sedan ut 

genom redan kända kontaktvägar eller personliga kontakter. I praktiken har detta inneburit att 

studieförfattarna tagit kontakt med individer från tidigare arbetsplatser eller bekanta till 

familjemedlemmar. Tidigare relationer mellan informanter och studieförfattare kan beskrivas 

som bekant utan en djup och personlig relation dem emellan. Denna typ av urval är ett så 

kallat bekvämlighetsurval vilket bedömdes fördelaktigt av praktiska skäl. Detta delvist för att 

nå individer som redan känt sitter på kunskap som skulle vara bidragande för studien samt 

individer som har förmåga att reflektera över syftet med studien och eventuella förändringar 

över tid. Vidare bedömdes denna form av urval fördelaktigt för studien då den möjliggjorde 

en viss kontroll på representativitet gällande kön samt internetvanor bland studiens 

informanter. 

 

Alla intervjupersoner var vid intervjuernas tidpunkt ensamstående, bodde ensam, var över 65 

år och hade gått i pension. Fem av intervjupersonerna bodde i fristående hus och fem bodde i 

lägenhet. Av de fem intervjupersoner som bodde i lägenhet bodde fyra stycken i lägenhetshus 

specifikt för äldre individer med bland annat café, andra gemensamma utrymmen och 

anordnade aktiviteter i byggnaden. Två av våra intervjupersoner var män och resterande var 

kvinnor. Då den senaste befolkningsstatistiken från 2018 visar att det finns betydligt fler 

kvinnor än män i Sverige som är ensamstående, bor ensam och är över 65 år (SCB, 2018) 

ansågs det inte vara problematiskt att antalet kvinnor delaktiga i denna studie var fler än 

antalet män. Fyra av studiens informanter hade beviljade insatser från hemtjänst med 

regelbundna besök. En av intervjupersonerna uppger att hen tidigt i livet själv valt att leva 

som ensamstående, en av intervjupersonerna har levt ensam i cirka trettio år och resterande 

har tidigare levt i ett äktenskap där partnern gått bort inom de senaste tio åren.  

 

4.3 Datainsamling 
Tio intervjupersoner valdes ut och en semistrukturerad intervju gjordes med respektive 

intervjuperson. Åldersspannet mellan intervjupersonerna var mellan 72 och 98 år. Fem av 

informanterna var bosatta i Större stad och fem var bosatta i Mindre stad. Semistrukturerade 

intervjuer valdes med syfte att ge utrymme för intervjupersonerna att själva få chansen att 

utforma intervjun och därmed få friheten att uttrycka sig fritt kring sina erfarenheter och 

upplevelser. Intervjuerna var uppbyggda på teman som presenteras under samtalets gång och 

som på sin höjd vägledde samtalet snarare än styrde intervjun framåt. Då intervjuerna bygger 

på subjektiva upplevelser passar det sig inte att i förväg förbereda alla frågor, då tanken är att 

intervjupersonen är den som till högsta grad väljer vad de vill lyfta fram och prata om utifrån 

de valda teman som finns (Patel & Davidson, 2011). Den semistrukturerade intervjun utgick 

därmed från en tematisk intervjuguide (se bilaga 1) där följdfrågor varierade mellan 

intervjupersonerna beroende på vad varje individ valde att lyfta fram. De fyra teman som 

intervjuguiden var utformad efter var Användning av digital teknik, Kommunikation, 

Ensamhet,och Socialt liv och omgivning.  Varje intervju påbörjades även med en kort 
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beskrivning av en vanlig dag för individen i fråga. Detta delvis för att avdramatisera eventuell 

nervositet hos intervjupersonen men även för att snabbt kunna urskilja vilka digitala verktyg 

individen använde sig av på en daglig basis samt hur vardagskommunikation med andra i 

intervjupersonens omgivning såg ut. 

 

Alla intervjupersoner fick själva välja plats och datum för intervjun medan studieförfattarna 

valde att vara så flexibla som möjligt. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt 

för att intervjupersonen skulle känna sig trygg. Alla intervjuer gjordes hemma hos 

intervjupersonen i fråga med undantag för ett samtal som utfördes på en lugn allmän plats i 

hemstaden. Intervjuerna tog mellan 27 och 75 minuter och samtalen spelades in efter 

intervjupersonernas godkännande, för att sedan transkriberas. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Dessa principer 

utmynnar i fyra huvudsakliga krav som forskare bör ta hänsyn till i genomförandet av en 

studie. I praktiken har detta inneburit att varje intervjuperson i enlighet med 

informationskravet noggrant har blivit informerade om studiens syfte, tillvägagångssätt, att 

delaktighet i studien är frivilligt samt den kunskap som studien förväntas komma att bidra 

med. I enlighet med samtyckeskravet har alla respondenter blivit informerade och gjorts 

införstådda i att de när som helst kunde avsluta sin medverkan i studien samt att de hade rätt 

till att avböja att svara på frågor de inte ville besvara. Då vissa frågor rörde känsliga ämnen 

ansågs detta vara av extra stor vikt. Ensamhet kan för många vara ett tungt ämne som väcker 

oangenäma känslor hos intervjupersonen (De Jong-Gierveld, 1998; Taube et. al., 2015). Detta 

i kombination med att många av våra intervjupersoner tidigare levt i en parrelation och hade 

en partner som inte längre fanns i livet var vi noga med att även under intervjuernas gång 

påminna både om att deltagande var frivilligt även efter att intervjun påbörjats och 

möjligheten för intervjupersonen att avböja att svara på vissa frågor. Särskilt i de fall där vi 

som samtalsledare upplevde att vissa frågor eller ett visst samtalsämne väckte jobbiga känslor 

för intervjupersonen i fråga. Vidare gav alla intervjupersoner sitt samtycke till att samtalen 

skulle spelas in. Utifrån Vetenskapsrådets (2017) beskrivning av konfidentialitetskravet 

informerades intervjupersonerna om att inga obehöriga skulle kunna ta del av deras 

personuppgifter eller inspelningen av samtalet. De blev vidare informerade att personnamn 

och namn på geografiska områden inte skulle publiceras, att eventuella citat skulle bearbetas 

av oss om de ansågs riskera att avslöja individens identitet eller bostadsområde. Insamlat 

material i form av inspelade samtal samt textfiler med transkriptioner har varit 

lösenordsskyddade för att säkra att inga obehöriga kan komma åt dem. Det ansågs även att 

eventuella negativa konsekvenser för intervjupersonerna var små om deras identitet skulle 

kunna röjas samt att nyttan studien kommer att bidra med överväger risken för eventuella 

negativa konsekvenser för delaktiga intervjupersoner. I enlighet med nyttjandekravet har 

personuppgifter och insamlat material endast använts till denna studie och i samband med 

studiens syfte. Även detta blev intervjupersonerna informerade om. 
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4.5 Analysmetod och överförbarhet 
Insamlat data har analyserats med en tematisk innehållsanalys. Detta innebar att de 

transkriberade intervjuerna bearbetades noggrant för att kunna urskilja återkommande teman 

och subteman i det insamlade materialet. Detta går även i linje med Brymans (2011) 

beskrivning av vad som kännetecknar en tematisk analys av kvalitativa data. Meningsbärande 

enheter identifierades i bearbetningen av insamlat material som sedan sorterades in i tre 

huvudteman. Dessa teman identifierades genom att titta på ofta förekommande särdrag i 

intervjuerna samt likheter och skillnader i intervjupersonernas beskrivning av upplevelser och 

tankar. Även de teman som formulerats i samband med skapandet av intervjuguiden 

påverkade hur insamlat data kategoriserades, då dessa teman var centrala begrepp och 

fenomen av intresse för att uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. På 

liknande sätt har även subteman urskilts. Efter de meningsbärande enheterna blivit insorterade 

i studiens tre huvudsakliga teman kunde materialet ännu en gång bearbetas på samma vis som 

tidigare för att kunna urskilja subteman till de mer övergripande teman som redan urskilts. 

 

Denna studie syftar inte till att generalisera funna resultat, utan intresserar sig snarare för att 

undersöka och skapa fördjupad kunskap om sociala fenomen genom att undersöka den 

subjektiva upplevelsen hos de individer som intervjuats. Den urvalsmetod och metod för 

datainsamling som använts i denna studie samt det låga antal intervjupersoner som varit 

delaktiga i insamlingen av data gör vidare att studiens resultat blir svåra om inte omöjliga att 

generaliseras till andra miljöer och kontexter (Bryman, 2011). Denna studie strävar inte efter 

att producera resultat som ska generaliseras till population. Istället strävar studien efter att 

undersöka och skapa djupare förståelse för vilka tankar och upplevelser gällande ämnet som 

kan förekomma hos våra intervjupersoner samt efter resultat som kan generaliseras till teori. 

Detta görs genom att hålla god kvalité i forskningsprocessens steg och skapa transparens 

genom att ge tydliga och noggranna beskrivningar av hur forskningsprocessen fortskridit. 

 

Då kunskap inte är oberoende av den kontext ur vilken den har hämtats, har dessa 

beskrivningar ansetts särskilt viktiga för att stärka kvalitén i studiens alla delar. Som tidigare 

nämnt kan vår förförståelse ha en inverkan på funna resultat. Gällande detta kan det vidare 

diskuteras kring att tolkningen av dessa resultat kan påverkas av att båda studieförfattare är 

kvinnor samt har liknande erfarenheter och intressen gällande studiens målgrupp och ämne i 

helhet. Om samma studie genomförts av andra studieförfattare med annan förförståelse och 

som representerar andra gruppspecifika intressen i samhället, kan funna resultat samt tolkning 

av dessa sett annorlunda ut. Att studieförfattarna till viss del redan sedan tidigare var bekanta 

för vissa intervjupersoner genom bland annat gemensamma kontakter eller genom tidigare 

arbete kan vidare ha påverkat den information som intervjupersonerna valt att lyfta fram. Då 

studiens ämne kan upplevas som känsligt och personligt för intervjupersonen kan exempelvis 

denna relation till studieförfattarna innebära en upplevelse av att inte vilja tala kring allt för 

personliga upplevelser eller tvärt om; att intervjupersonen känner sig trygg nog till att göra 

just detta. Detta har hanterats genom att noggrant informera om och tillgodose 

intervjupersonernas anonymitet i högsta möjliga grad.  
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4.6 Ansvarsfördelning  
Då alla delar av studien skett under ständig diskussion och samverkan kan inga delar av detta 

arbete ses som något annat än produkten av en gemensam arbetsprocess. Alla delar av studien 

har planerats, bearbetats och producerats av båda studieförfattare. Då huvudansvar för 

särskilda delar har växlat mellan oss båda blir det även svårt att urskilja vem av författarna 

som haft huvudansvar för respektive avsnitt och arbetsmoment i studieprocessen.  
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5. Resultat 
 

Nedan följer en redovisning av de resultat som de genomförda intervjuerna har producerat där 

tendenser och mönster som gått att urskilja redogörs för, beskrivningar av kontexter i 

koppling till dessa samt citat från intervjuerna som uppfattats särskilt talande. Ur det 

insamlade materialet har tre huvudsakliga teman gått att lyfta; Användning av digital teknik 

där kartläggning av i vilken utsträckning och hur digital teknik används av urvalsgruppen 

sker, Den digital teknikens påverkan på ensamhet, där hur och om digital teknik påverkar och 

används kopplat till känslor av ensamhet redovisas, samt Samhällsutveckling och 

digitalisering där intervjupersonernas åsikter kring vilken påverkan digitalisering och 

samhällsutveckling har på känslor av ensamhet redogörs för. Vidare är dessa tre huvudteman 

uppdelade i subteman där vidare mönster i respektive tema sorteras för en lättare förståelse 

och översyn av materialet. 

 

5.1 Användning av digital teknik 
 

Digital teknik som verktyg 

Bland våra intervjupersoner använde de flesta digital teknik och/eller internet i sitt vardagliga 

liv, dock i olika utsträckning. De flesta hade någon form av digital enhet som de hade tillgång 

till internet på, om det så gällde en dator, surfplatta eller smartphone. Majoriteten av 

personerna som vi intervjuade använde sig av internetbank för att betala sina räkningar 

samtidigt som det var vanligt att de fasta utgifterna hade lagts på autogiro. Detta talades om i 

en ton som tydde på att de som använde sig av banktjänster över internet kände sig relativt 

bekväma med hur de skulle gå tillväga. Vidare verkar e-post vara en annan aspekt av internet 

som de allra flesta av intervjupersonerna använde och kände sig bekväma med, detsamma 

gällde sökmotorer som exempelvis Google som många rapporterade att de använde sig av när 

de löste korsord. Utifrån vårt material är det just internetbank och sökmotorer som verkar vara 

de tjänster som vanligen används hos de flesta av intervjupersonerna. Utöver detta såg 

användningen lite mer olika ut från intervjuperson till intervjuperson där vissa använde sig av 

internet för att söka upp och beställa produkter medan andra föredrog att göra sina inköp i en 

fysisk butik där de kunde testa produkterna och få hjälp av personal på plats. Några av 

intervjupersonerna använde sig av streamingtjänster och olika play-tjänster. 

 

IP 7: Jag gör ju mina bankärenden via internet, och det tycker jag är helt fantastiskt bra 
att den möjligheten finns. Jag tycker det är ganska fascinerande. Och så kan jag titta på 
Youtube ibland, och sådära när jag hittar nåt intressant, och så har jag SVT-play som jag 
kan gå in och titta på lite program så. Och så har jag ju förstås min e-mail också då, 
förstås. 
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Gemensamt för de som hade en mer mångfacetterad användning av internet och digital teknik 

var att de upplevdes som mer vana i sin användning och därför även verkade mer självsäkra 

och vågade upptäcka nya användningsområden och tjänster. Det rapporterades även om att 

vissa tidigt i sin användning av digital teknik inte hade tänkt sig att deras användning skulle 

överstiga vad de från början hade i åtanke men att de med tiden hade blivit lockade att 

utforska andra tjänster och områden och på så sätt utökat sin användning med tiden. 

 

IP 9: Jo då, jag skriver om mitt liv, på Dropbox. (...) Jag började egentligen med det, jag 
trodde att jag skulle ha datorn, jag skulle aldrig vara ute på internet eller nånting, när jag 
fick min första dator. Men sen så... Man blev ju lockad ändå av att vara ute på internet. 
Det har ju varit faktiskt upplyftande. Min man han sa faktiskt det att; Jag tror inte att du 
skulle klara dig utan dator. Men jag tänkte jag ska ha den som skrivmaskin bara. Och få 
skriva det jag känner, och så skriva brev för jag har ganska ful handstil. (...) Så säkert i två 
år så hade jag det så, innan jag gick med. 

 

I citatet ovan beskriver intervjuperson 9 hur hen från början såg datorn som ett redskap för att 

ersätta en skrivmaskin där internet i sig inte var något som egentligen intresserade. Trots de 

initiala intentionerna med tekniken i fråga lockades intervjupersonen ändå till att vidare utöka 

sin användning med tiden. 

 

Ambivalens till internet 

Bland våra intervjupersoner gick tidigt under analysen av insamlat data att urskilja en viss 

ambivalens till internet i sin helhet och mer specifikt skiljde sig denna kluvna inställning 

mellan olika användningsområden av internet från person till person. Vanligt förekommande 

var en känsla av okunskap och därigenom även en viss otrygghet i användningen av internet, 

just för att intervjupersonerna det gällde inte riktigt fick grepp om vad de skulle göra och att 

de inte visste om de hade gjort rätt eller ej. Detta ledde till att många kände att de hellre ville 

göra saker på ett sådant vis att de konkret kunde se vad de gjorde, som de inte kände att 

internet kunde erbjuda.  

 

IP 6: Nja, Jag har väl känt lite osäkerhet inför... (...) Jag är ju ingen datafreak, så att jag 
kan ju känna en viss ängslan om det är nånting som inte fungerar. Om jag ska betala mina 
räkningar, eller... eller måste komma ut på nätet och så plötsligt så går det inte, och så... 
funderar jag om det är nånting som jag har gjort fel eller är det bara nåt som... råkar vara 
allmänt. (...) Den otryggheten kan jag känna, oh vad gör jag nu om inte det här fungerar, 
vad gör jag då? 

 

Samma intervjuperson berättar även om att känslan av okunskap ofta gick hand i hand med en 

känsla av utlämnande och oro. I och med att de inte alltid fick grepp om vad som hände när de 

använde sig av internet skapades också en känsla av att de på något sätt vara mer utsatta 

gällande bedrägerier och en oro för att bli lurade. 
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IP 6: (...) just då jag berätta att jag inte ser räkningarna direkt, dom kommer ju in och jag 
plockar inte fram alla gånger och kollar dom. Och då är det ju öppet för bedrägeri kan jag 
tycka. Det är väl många fler än jag som kanske inte plockar fram räkningarna... Dom 
skulle ju kunna sockra eller salta alla räkningarna...  

 

Medan flera kände att okunskapen bidrog till att skapa hinder för dem att vidare förkovra sig i 

internet på grund av den oro och otrygghet det skapade, talades det även om att de kände att 

de på vissa sätt hade blivit indragna i den digitala tekniken utan sitt eget egentliga 

medgivande. Detta då de blivit tvungna att använda sig av internet för att få tillgång till de 

tjänster och den hjälp som de behövt. Gällande detta gick även att urskönja en viss 

missnöjdhet, då även de som använde sig av internet som ett verktyg för diverse tjänster och 

användningsområden uttryckte att de upplevde att det fanns brister i det digitaliserade 

tillvägagångssättet eller den plattform de använde sig av. En vanligt förekommande åsikt var 

att digitala tjänster – även om de ansågs som relativt smidiga – ändå bidrog till att saker tog 

längre tid eller blev onödigt problemfyllda. Det kunde exempelvis handla om att ärenden och 

frågor vederbörande kunde ha tog längre tid att få klarhet och svar i än om kommunikationen 

gällande detsamma hade skett per telefon eller ansikte mot ansikte. 

 

IP 6: Jag går ut och beställer förnyat recept på min medicin, för att det visar sig ju, genom 
att jag fick infarkten för nu 5 år sen, 4 år sen, så fick jag ju snabbt inse det, att all... 
lasarettet vill, läkarna vill, att man ska komma via nätet. Så jag var tvungen då att snabbt 
lära mig det. Annars tyckte jag, jag ville helst ringa och prata med en person. 

 

Slutligen talade vissa intervjupersoner om att de avhöll sig från att använda internet i större 

utsträckning än vad de i dagsläget gjorde på grund av att de ansåg att det gjorde för stort 

intrång på deras personliga och privata liv. Ett misstroende och i vissa fall en otrygghet 

skapades av att de inte själva helt kunde bestämma eller styra över vad som hände med deras 

användningshistorik och vilken information som presenterades för dem. 

 

IP 3: Och sen så blir jag ju, går man in på, om man söker nånting. Ja, till exempel jag 
söker; nä jag skulle kanske ta och köpa ett par skor och vill se. Så går jag in och så vill jag 
ju se vad det är. Och så hittar jag och så stänger jag av där. Men sen! Varje gång jag slår på 
den här jävla datorn och så löper det hela tiden alla jävla skoförsäljare i Sverige, allihopa är 
ju där. Och man blir ju inte fri då. Dom spårar vad man har sökt och så lägger dom sina 
annonser, dom kommer hela tiden. (...) Jag tycker man utlämnar sig lite.(...)Jag känner att 
det är jag som ska bestämma när jag vill göra det. Och det kan jag inte för att det väller ju 
över. 

 

Vad intervjuperson 3 talar om i detta citat är hur sökhistorik lagras och används av andra 

företag för att presentera reklam för individen baserat på tidigare sökningar. Detta är något 
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som tydligt inte uppskattades av intervjupersonen och som gjorde att hen fick en viss känsla 

av att utelämna sig.  

 

Upplevd oförmåga att följa med i utvecklingen 

Oavsett om en tillhör en äldre eller yngre generation så går det att känna av hastigheten för 

den digitala utvecklingen. Fler och fler tjänster digitaliseras och utbudet av digital teknik har 

ökat. Detta var något som samtliga av våra intervjupersoner också vittnade om. Flera kände 

att de inte hade lyckats följa med i utvecklingen för att det hade gått så snabbt samt att de 

heller inte hade tillräckligt med förkunskap inom ämnet för att hinna ikapp och lära sig på ett 

tillfredsställande sätt, då mycket av den tekniken som idag används inte kom förrän de var 

gamla. Detta samtidigt som de rapporterade att de ofta var rädda för att göra fel och att de då 

inte visste hur de skulle lösa problemen som kunde uppstå i samband med det. 

 

IP 3: Och så säger min grabb; Jamen farsan det står ju hur du ska göra, du gör bara såhär 
och sen, du ser ju där! Och jag hinner ju inte med, jag är alldeles för trög för det. Och vi 
som bor här, de flesta av oss är ju en generation som aldrig blivit uppfostrade i datorn. Du 
vet det kom ju inte förrän vi va gamla. Så... Och så i jobbet dök det ju upp, men då har 
jag ju haft det så, så jag har ju alltid haft en sekreterare. Jag har ju farit omkring och så har 
ju dom skött det där. Och jag har ju liksom tänkt såhär; ja det är bättre att dom sköter det 
där så jag inte ställer till något. 

 

Känslor av osäkerhet och okunskap när det kom till hur de skulle använda digital teknik eller 

hur det fungerade var inte ovanligt att intervjupersonerna nämnde i samband med att vi 

pratade om deras användning av internet och digital teknik. I vissa fall kunde detta rentav 

skapa en begränsning hos intervjupersonen att göra saker, just på grund av att nya digitala sätt 

att göra saker på kändes främmande och som något som denne inte förstod sig helt på. Många 

av intervjupersonerna kunde – i stunder av tvivel på sina kunskaper inom det digitala – förlita 

sig på hjälp från sina närstående.  

 

IP 5: Och likaså, en gång om året brukar jag ha åkt till Stockholm (...) När man ska flyga, 
jag törs nästan inte checka in. Jag tycker det är så jobbigt med dom här apparaterna, så då 
brukar jag be, får min dotter hjälpa mig. Köpa biljetter kan man än så länge göra på Resia, 
tack och lov. Men såna där saker det måste jag ha hjälp med. (...) Men jag tycker att det är 
så svårt att det är så många tjänster som kopplas till internet nu, som man måste hitta nån 
annan utväg. Och det blir ju ofta det att man måste fråga nån i den yngre generationen 
hur man ska bära sig åt. Jag tänker dom som inte har nån att fråga, hur... Hur gör dom? 

 

Trots att de flesta av våra intervjupersoner hade ett socialt nätverk med individer som de 

kunde be om hjälp med sådant de inte förstod eller behövde assistans med så var det inte 

ovanligt att intresset för att lära sig att använda digital teknik och internet inte riktigt fanns 

där, detta kunde bero på att intervjupersonerna inte kände att de ville belasta sina närstående 
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mer än nödvändigt eller att de inte kände att de hade energin och viljan att lära sig något nytt 

när de klarade sig bra utan digitala komplement. Oavsett vilken anledning intervjupersonerna 

hade till att inte använda sig av internet och digital teknik mer än de gjorde så fanns ofta en 

känsla av utanförskap kopplat till att inte vara en aktiv del av den digitala utvecklingen. 

 

IP 8: Jo, för man får alltid höra det att folk säger; åh har du inte internet! Man känner sig 
nästan som att man vore mindre värd när man får höra det. 

 

En slags kollektiv påtryckning går att skönja i citatet från intervjuperson 8. Av olika 

anledningar hade hen inte känt ett behov av eller en vilja att ha tillgång till internet i sin 

bostad, något som hen ibland kände bidrog till känslor av att inte vara en lika värdefull i 

relation till människor med denna tillgång.  

 

5.2 Den digitala teknikens påverkan på ensamhet 
 

Digital teknik som sällskap 

Att tystnad i huset är något som upplevs väcka känslor av ensamhet var det flera av våra 

intervjupersoner som är överens om. Användning av digital teknik som TV, radio, ljudböcker 

samt att spela musik via webbsidor på internet har dock rapporterats kunna lindra detta. Flera 

individer har uppgett att de inte vill eller känner att de inte klarar av att vara hemma när det är 

tyst för länge och att detta inte bara väcker känslor av ensamhet utan även känslor av 

ledsamhet. I dessa fall beskrivs det att digital teknik som låter kan fylla upp det tomrum som 

uppstår i tystnaden. Vissa beskriver att detta hjälper genom att ha något att lyssna på som 

distraherar tankar som väcker negativa känslor som ensamhet och saknad medan vissa menar 

på att exempelvis titta på TV kan bidra med ett slags sällskap när man känner sig ensam. 

 

IP 5: Ja, TVn är ju sällskap…Jag tror faktiskt att det är väldigt…ja, bara man inte sätter 
jämt, men är man mycket ensam då är det ju ett sällskap. Och det är inte något dåligt 
sällskap! Jag menar, det finns mycket bra program på TV. 

 

Vidare var det vissa som ansåg att den grad som digital teknik hjälpte mot känslor av 

ensamhet var beroende av vad som spelades eller vilket program som visades och hur 

intressant de personligen upplevde att detta var. I de tillfällen som det spelades program som 

inte väckte intresse hos individen i fråga verkade exempelvis TV-tittandet mest upplevas som 

ett tidsfördriv eller någonting att göra i brist på någonting annat. För vissa upplevdes detta 

särskilt under kvällarna när kroppen var trött efter dagen som gått och att det då är lätt att 

fastna framför ett TV-program som egentligen inte väcker intresse eller tanke.  

 

IP 2: Ja det beror ju på vad man har för krav på till exempel, jag får ju färska nyheter. 
(Gällande om TVn hjälpte mot känslor av ensamhet) 
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Om individen i fråga känner att den digitala tekniken hjälper mot känslor av ensamhet 

beskrivs helt enkelt för vissa vara beroende på om den bidrar med någonting som fångar 

individens intresse. Olika personer beskrev olika sätt som de använde digital teknik till denna 

funktion. Vissa lyssnade på ljudböcker när de var ensamma hemma, vissa hade TV spelandes 

i bakgrunden under dagen, andra satte på radion när de pysslade med handarbete eller 

hushållssysslor. Att detta varierade mellan intervjupersonerna kan vidare förklaras med att 

påverkan på känslor av ensamhet varierade beroende på vad individen i fråga hade för intresse 

av det som spelas.  

 

Telefon som komplement till fysiska möten 

En av de digitala verktyg som användes mest bland våra intervjupersoner var utan tvekan 

mobiltelefonen. Användning av mobiltelefonen var något som alla intervjupersoner beskrev 

som en del av deras vardag och som främst användes för att hålla kontakt med familj och 

vänner men även för att skicka och ta emot bilder, smsa, ringa sjukvården (1177) samt för att 

ställa larm bland annat för att komma ihåg att ta mediciner. Alla intervjupersoner beskrev 

positiva känslor gällande användning av telefonen och beskrev telefonsamtal som praktiskt då 

det möjliggjorde för kommunikation snabbt. Ett flertal beskrev att det faktum att de kunde ta 

med telefonen överallt skapade en känsla av trygghet eller säkerhet om de snabbt skulle vara i 

behov av hjälp. Detta var oftast kopplat till en känsla att de visste att de skulle kunna ringa till 

någon om deras fysiska hälsa snabbt skulle försämras och därmed kände en trygghet i det 

faktum att mobilen är smidig att ta med sig.  

 

IP 5: Ja, om jag går ut och går till exempel, det kan ju hända någonting när jag är ute. Att 
man behöver ringa efter hjälp eller… Jag tar den till och med när jag går ut till 
soprummet. 

 

Vidare beskrevs det kännas bra för flera av intervjupersonerna att barn och familj hade 

möjlighet att nå dem hela tiden och att det på så sätt kunde lugna eventuell oro genom att höra 

att individen i fråga mår bra. Detta upplevdes särskilt viktigt sedan intervjupersonen blivit 

ensamstående då den efterlevande föräldern inte längre levde tillsammans med någon som 

kunde larma eller hjälpa till om något oförutsett skulle ske vilket ökade behovet av en 

regelbunden kontakt hos både intervjupersonerna och deras anhöriga. 

 

IP 9: Men sen har jag ju lärt mig det att nu sen jag blev ensam är det ju ännu viktigare att 
ha med mig telefon för att barnen ska nå mig. 

 

Den positiva känslan av kommunikation via telefon var särskilt tydlig när intervjupersonerna 

beskrev att det möjliggjorde för kontakt med individer som befann sig eller var bosatta på 

platser lång ifrån individen själv. Flera av intervjupersonerna hade familj och vänner som 

bodde i andra städer eller till och med länder och beskrev att de utan digitala verktyg inte 

skulle kunna kommunicera med dem. Gemensamt för intervjupersoner i både Större stad och 

Mindre stad var en vilja till fortsatt kontakt med nära och kära som var bosatta på andra 

geografiska platser. I Större stad var det dock fler som hade minst en familjemedlem bosatt i 
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samma stad som individen själv medan fler intervjupersoner i Mindre stad hade familj som 

flyttat till andra städer. Detta innebär inte att intervjupersonerna i Mindre stad alltid hade ett 

mindre kontaktnät i den stad de var bosatta i utan endast att det var mer förekommande att de 

hade fler familjemedlemmar som flyttat till andra geografiska områden. Vidare beskrev vissa 

intervjupersoner att möjligheten till att träffa sina nära och kära regelbundet inte enbart 

försvårades av geografiska barriärer utan att även fysiska besvär kopplat till åldrande skapade 

hinder för fysiska möten. I dessa situationer underlättade telefonen möjligheten till interaktion 

när den inte kunde ske fysiskt. 

 

Utöver den övervägande positiva inställningen till telefonen och telefonkommunikation var 

det ett fåtal av våra intervjupersoner som även uttryckte att de inte ville ringa deras nära och 

kära allt för ofta. Detta förklarades med en känsla av att de inte ville vara en börda eller en 

slags oro för att de skulle ringa när vederbörande inte hade tid att prata. 

 

IP 6: Jag ringer inte. Och det har inte att göra med att jag inte vill prata med dom utan att 
jag tycker det är knepigt att veta i vilken situation dom är och om dom kan prata en stund 
med mig.  
 

Alla intervjupersoner beskrev att telefonen var ett verktyg som de använde sig av i situationer 

där de kände sig ensamma och att detta vanligtvis brukade hjälpa. Även fast 

intervjupersonernas beskrivning av vad de ansåg att ensamhet var kunde variera, uttryckte alla 

intervjupersoner att möjligheten att kunna kontakta någon via telefon hade en positiv 

påverkan på dessa känslor. Den digitala tekniken underlättade i dessa fall för att snabbt och 

smidigt kunna komma i kontakt med människor i sin omgivning när en kände att det 

behövdes och telefonen beskrevs som mycket värdefull och hjälpsam i situationer när 

individerna kände sig ensamma. 

 

IP 3: Ja, jag tror att det gör att ensamheten försvinner (...) Det är ju så lätt, om jag skulle 
vilja ringa upp till exempel min grabb, eller om det är någonting jag vill… och det gör väl 
det att jag…man behöver inte sitta och vänta om man inte vill. 

 

Trots att alla intervjupersoner var överens om att telefonen försåg dem med ett hjälpsamt 

verktyg i hanteringen av ensamhetskänslor var alla även överens om att kommunikation via 

telefon eller andra digitala verktyg var sekundär i jämförelse med att träffas ansikte mot 

ansikte. Att regelbundet kunna träffa andra människor ansikte mot ansikte beskrevs av 

majoriteten av intervjupersonerna som viktigare för deras personliga välmående och 

motverkade känslor av ensamhet. Även den intervjuperson som ansåg att telefonkontakt var 

det viktigaste sättet för hen att kommunicera via berättade vidare att hen skulle känna sig 

mycket mer ensam om all kontakt med hens omgivning endast skedde via telefon.  

 

IP 1: Ja, det är klart, då skulle jag ju känna mig mer ensam om det vart bara telefon då. 
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Att ha ett socialt nätverk nära sig som möjliggör för regelbundna fysiska träffar beskrivs som 

essentiellt för att motverka känslor av ensamhet även fast intervjupersonernas krav på storlek 

av detta sociala nätverk varierade. 

 

IP 6: Det sociala nätverket människa till människa är mycket, mycket viktigare. Och 
hade jag inte det här, människor jag kunde prata med här, så skulle jag vara väldigt ensam. 
Och då skulle det inte vara någon vits egentligen att jag är ute på nätet. Så att det... det är 
mycket viktigare.  

 

Med detta sagt ansågs telefonkontakt som ett viktigt komplement till fysiska träffar ansikte 

mot ansikte. Särskilt då det är vanligt att nära och kära flyttar till andra geografiska platser.  

 

IP 3: Men samhället har ju blivit sånt att det är långa avstånd emellan oss ju. Och det får 
man acceptera och då blir det ju telefoner. 

 

Även fast fysiska träffar värderades högre ansågs det att det vore tråkigt om inte telefonerna 

fanns i de lägen då fysiska möten inte går att ordna. Telefonen beskrevs av vissa som en sista 

utväg för att få kontakt med individer där fysiska och geografiska barriärer hindrade möjlighet 

till fysiska möten med specifika personer. Hade interaktion öga mot öga i dessa lägen varit 

möjligt berättade intervjupersonerna att de valt denna form av interaktion före kontakt via 

telefon.  

 

Skillnad på digital kommunikation och fysiska möten 

Gällande anledning till att intervjupersonerna ansåg att fysiska träffar värderades högre än 

kontakt via digital teknik beskrevs av de flesta vara kopplat till en känsla av att vara mer 

personligt. Att kunna få ögonkontakt, se varandra och kunna se den andres kroppsspråk 

ansågs viktigt. Detta delvist på grund av att det upplevdes skapa en bättre förståelse mellan 

individerna där det på kroppsspråket lättare kan märkas om någon missförstått det den andre 

sagt eller att man på gester kan se reaktioner på aktuellt samtalsämne. Vidare verkar det 

finnas en rangordning mellan olika digitala kommunikationssätt där telefonsamtal upplevs 

mer givande och personligt än att kommunicera via sms eller sociala medier. Detta 

förklarades med att telefonsamtal låter en höra varandras röster och möjliggör att man kan 

höra hur vederbörande faktiskt mår. Detta kan på så vis öppna upp för mer personliga samtal 

där subtila signaler eller tonlägen som inte hade kommit fram i skrift lättare kan uppfattas. 

 

IP 8: Jo, telefonkontakt tycker jag är ganska bra. Man kan faktiskt höra på rösten hur 
vederbörande mår. Det upplever jag. Det kan man göra. Men i ett sms…ja det klart. Sms 
ser man ju också hur… men det är ju lättare när man hör, man hör ju på rösten. Att det 
är…ja, hur det står till. 

 

Vidare beskrevs samtal ansikte mot ansikte som mer fylligt medan exempelvis samtal via 

telefon fick ett tunnare innehåll. Vissa intervjupersoner menade även att djupet på samtalet 
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via telefon kunde variera beroende på hur väl de kände den de pratade med och andra menade 

att de inte ville ha djupare samtal av känsligare karaktär via telefonen utan hellre diskuterade 

sådana samtalsämnen vid fysiska möten. Vidare sades det att det var vanligare att diskutera 

specifika sakfrågor eller praktiska frågor under telefonsamtal i jämförelse med träffar ansikte 

mot ansikte där samtalsämnena upplevdes mer fria och flytande. På så vis beskrev vissa av 

intervjupersonerna att olika digitala kommunikationssätt fyllde olika funktioner i deras liv - 

exempelvis när individen önskade att få svar snabbt på något kunde telefonsamtal agera ett 

effektivt sätt att åstadkomma detta. 

 

Sociala medier 

Av våra intervjupersoner använde sig inte alla av sociala medier och bland de som gjorde det 

såg åsikter gällande sociala medier och i vilken utsträckning de använde sig av dem olika ut 

från person till person. Gemensamt för samtliga som använde sig av sociala medier som 

exempelvis Instagram eller Facebook var dock att ingen av individerna delade med sig 

särskilt mycket av sitt privatliv. Vanligast var att de mest agerade åskådare och tittade på vad 

andra lagt upp, samt använde sig av chattfunktionen på Facebook för att prata med vänner och 

bekanta. Vissa av intervjupersonerna använde även sociala medier för att dela länkar till 

artiklar eller musik- och videoklipp eller att hitta grupper där de kunde dela sina intressen 

med andra, men som tidigare nämnt var det ingen av intervjupersonerna som rapporterade att 

de själva skrev statusar eller lade upp inlägg från sitt privatliv särskilt ofta. Åsikterna kring 

sociala medier varierade även dem. Vissa såg det som positivt att de kunde hålla koll på vad 

nära och kära gjorde i sina liv och hur de mådde samt att detta kunde skapa ett slags lugn och 

stilla oro och behov av att ringa eller på något annat vis höra av sig. 

 

IP 6: Det är ju fler man vet, ja men den är ju där och den är ju där. Det skulle man ju inte 
veta annars om man inte var ute och såg på Instagram eller på internet. Så där har ju 
behovet blivit mindre av att själv ringa och kolla. (...) Dom är ju så utspridda att det är ju 
jättebra att jag har möjlighet att kolla litegrann. Jag behöver ju inte veta så mycket mer än 
att dom lever och ser ut att ha det bra. Då kan det vara tillräckligt för ögonblicket. 

 

Samtidigt vittnade vissa intervjupersoner att de inte såg nyttan med sociala medier, att den 

konstanta strömmen av information från olika personer och företag snarare stod i vägen för att 

de skulle använda sig av det mer. Många tyckte att andelen information som intresserade dem 

inte vägde upp resterande andel som de ansåg inte rörde eller var riktat till dem. 

 

IP 3: Nä. Ja, jag är med i Facebook. Men jag klickar bort det jämt. (...) Jag tycker... dom 
översköljer, när jag slår på där och tittar, så är det ju fullt från Facebook. (...) Och jag är ju 
inte intresserad va, en till exempel; Jag har nu på förmiddagen, jag står och steker 
köttbullar. Inte fanken är jag väl intresserad av det! 
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En oro över vad som skedde med människors anonymitet uttrycktes också ofta i samma veva. 

Flera intervjupersoner menade att det inte kändes tryggt att utelämna sig privat över sociala 

medier och att de därför frånhöll sig att själva ge ut information om sitt privatliv. 

 

IP 3: Ja men, det finns ju... I molnet eller vad det heter. Dom kan ju ta tillbaks och... Jag 
menar, deras personliga, anonymiteten försvinner ju. 
 

Även om flertalet intervjupersoner såg positiva aspekter med sociala medier var det inte 

ovanligt att där fanns kluvna känslor till det sättet att kommunicera med vänner och bekanta. 

Flera ansåg att sociala medier bidrog till en mer ytlig bild samt att de kände att det kunde 

skapa en distans mellan människor, något som vissa även menade kunde bidra till att det blev 

lättare att bli utsatt för mobbing och trakasserier över internet. En av intervjupersonerna 

vittnade om att hen upplevde att kommunikation över sociala medier möjliggjorde att fler 

hade vågat höra av sig när hens partner hade gått bort, men att hen kände att det inte gav 

samma genuina känsla när det skedde över internet. 

 

IP 9: Ja på ett sätt hade det ju varit roligare om dom hade ringt. Eller kommit hem hit till 
mig helt enkelt. Det hade ju varit det allra bästa. Det hade ju varit personligare. Några 
kom ju dom första dagarna, men det fanns dom som bara beklagade över Facebook alltså. 
Och jag tycker att det var lite fegt. Det är ju opersonligt. (...) Så att det är väl nackdelen 
med internet, att en del tar till det i nödiga situationer. 

 

Känslan av att kontakten inte blev lika genuin och att människor inte kom varandra lika nära 

var något som även andra intervjupersoner kände igen sig i. Vissa kände en stress när det kom 

till att kommunicera över internet då de kände att de behövde få fram vad de menade mer 

effektivt än om de pratade med vederbörande ansikte mot ansikte eller över telefon.  

 

IP 4: Det blir mer sagt. För att om man pratar via nätet, då kanske man är så 
kortfattad som möjligt. Ja, det tror jag faktiskt. Man kanske blir lite stressad då också.  

 

Andra kände även en oro över var samhället var på väg och undrade vad som skulle hända 

med relationer människor emellan om kommunikation i huvudsak skedde över sociala medier. 

 

IP 10: Det klart om man nu är en sån där väldig användare av Facebook och sånt där så 
kan man ju prata mycket med folket där. Men det kan ju aldrig ändå ersätta det personliga 
mötet. För när du stänger av den där datorn är du ju ensam ändå om du nu är ensam från 
början. (...) Jag vet inte, jag tycker inte om det. 

 

Intervjuperson 10 talar här om sin upplevelse av internet som något som kan påverka 

interaktioner individer emellan negativt, som även vissa av de andra intervjupersonerna 

uttryckte. Trots att de såg fördelarna med att kunna prata med bekanta över exempelvis 
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Facebook menade vissa att det kände en viss oro att möten ansikte mot ansikte skulle minska 

och istället ersättas med kontakt via sociala medier. 

 

5.3 Samhällsutveckling och digitalisering 

 

Digitaliseringens påverkan på service och sociala sammanhang 

Gemensamt för intervjupersoner i både Större stad och Mindre stad var en upplevelse av att 

digitaliseringen inneburit en förändring i service inom konsumtionssektorn i samhället där 

digital teknik fått ta en större plats. Det upplevdes att fler och fler servicetjänster blev 

digitaliserade och mänsklig kontakt med servicepersonal minskade. Vissa intervjupersoner 

beskrev att den digitala teknikens roll i samhället har utvecklats på så vis att de inte skulle 

vilja vara utan uppkoppling idag. En av våra intervjupersoner i Större stad berättade att den 

roll som digital teknik idag har samt det faktum att fler servicetjänster blivit digitaliserade har 

inneburit att hen inte längre är aktiv i vissa aktiviteter som hen tidigare uppskattat och att hen 

”gett upp” med att engagera sig i vissa intressen. Detta med anledning att hen upplevde 

exempelvis digitala bokningstjänster som besvärliga och att det antas att alla har tillgång till 

samma information och tjänster, vilket inte stämmer överens med verkligheten.  

 

Vidare berättade intervjupersoner i Mindre stad att den ökade digitaliseringen påverkat 

utbudet av butiker i staden. Det beskrevs hur fler och fler affärer har behövt stänga ner i 

samband med att internetshopping ökat vilket kan få andra konsekvenser på staden i sin 

helhet. Fler individer åker till större städer eller vänder sig till internet för att göra vissa inköp, 

då det inte finns tillgängligt i Mindre stad. Vissa menade vidare att detta kan ha en påverkan 

på om individer väljer att bo kvar i staden. En del av intervjupersonerna i Mindre stad menade 

vidare att naturliga mötesplatser och vardagskontakt med andra människor minskar i mindre 

områden i och med att fler affärer stänger ner.  

 

IP 7: För bara det här, om man tänker förr då att folk gick på posten. Man möttes på 
posten och hade kontakt, även på affären och såhär. Kanske man pratar lite mer…nu ser 
man ju ibland folk stå och prata på affären också visserligen, men jag tänker i byalivet 
såhär, nu när det inte finns en affär längre och så. 

 

En av intervjupersonerna i Mindre stad upplevde dock att naturliga mötespunkter i samhället 

inte minskade i samband med ökad digitalisering då hen inte upplevde affärer och dylikt som 

sociala platser. 

 

Inga intervjupersoner i Större stad beskrev att utbudet på affärer eller naturliga mötesplatser i 

samhället minskats i samband med den ökade digitaliseringen. Istället låg fokus på 

digitaliseringens påverkan på servicen i stadens butiker. Vissa intervjupersoner menade att 

servicepersonal numera kollar upp mer saker på datorn i kontrast till att följa med individen in 

i butiken. Detta upplevdes som mindre personligt och ledde till att vissa av våra 

intervjupersoner endast besökte butiker där de visste att det fanns personal som gav ett mer 

personligt stöd till sina kunder. En intervjuperson i Större stad beskrev att hen upplevde 
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känslor av vemod då förändringar i staden skett och att nya byggnader tillkommit under 

senare år.  

 

Sammanhållning, aktiviteter och kontaktnät 

Gemensamt för båda orterna som vi undersökt är att de allra flesta intervjupersonerna har 

uttryckt att det sociala nätverket som finns nära, som exempelvis grannar och personer i 

närområdet är något som är väldigt viktigt för dem. Stor vikt lades på att relationen med de 

som levde i samma område eller byggnad var av en bra art. Detta tycktes bidra till en känsla 

av trygghet att någon visste om att de inte hade råkat ut för något samt en känsla av att bli 

sedd och att höra till ett sammanhang. En av intervjupersonerna som bodde i en lägenhet i ett 

slags trivselboende för äldre menade att en god relation med de andra hyresgästerna samt 

möjligheten att själv välja om hen ville vara själv eller inte var värdefullt. 

 

IP 3: Det är ju det som är så bra med ett sådant här ställe att vill jag ha sällskap så kan jag 
gå där ut och träffa någon annan eller ringa till [en vän] och säga att nu kommer jag upp. 
Eller så där. Och vill jag inte så, vill jag inte. Jag menar jag har själv så jag kan välja.  

 

En annan intervjuperson som var bosatt i ett hus i ett villaområde menade att grannarna 

spelade stor roll för att hen skulle känna sig trygg och sedd: 

 

IP 10: Till exempel här om jag har åkt bort en vecka så säger jag ju till grannarna här och 
där att nu är jag borta en vecka så då vet dom att, kommer det någon och börjar bära ut 
möbler så... (…) Och samtidigt som det kanske är mera att folk vet om varandra och kan 
nästan… Ja om man ska säga skvallra, men det kan ju lätt bli så. (...) Men… Jag tror ändå 
att, jag skulle inte, jag tror inte att jag skulle kunna ligga död här i många dagar utan att 
någon funderar på mig. 

 

Något som var vanligare i Mindre stad var dock att intervjupersonerna uttryckte ett visst 

vemod över att samhället de bodde i hade minskat i befolkningsmängd och att detta kunde 

bidra till en ökad ensamhet och en oro över att inte ha daglig kontakt med någon då även 

grannarna var färre än förr. 

 

IP 7: Om jag har ramlat här inne eller här ute och brutit nåt ben (…) hur länge skulle jag 
få ligga där innan nån upptäckte det? För jag har ju inte daglig kontakt med nån, det har 
jag inte. (…) Ja, men om man tänker på hur det var när jag var barn så är det ju jättestor 
skillnad, absolut. Då kunde ju... Vi var ju många människor i byn, och det fanns folk i 
husen här. Då kunde dom ju som tvärenes gå in till varann. (...) Visst är det väl skillnad, 
absolut. Jättestor skillnad. Jag tror ju inte att det har gett mer gemenskap, kanske mer 
ensamhet. 
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Majoriteten av individerna i studien hade rikligt med aktiviteter de ägnade sig åt på sin fritid 

och ingen av intervjupersonerna uttryckte att de var missnöjda med sin nuvarande situation 

gällande tidsfördriv och aktiviteter. Skillnaden mellan Mindre stad och Större stad som vi 

kunde urskilja var att kyrkan verkade stå för och tillhandahålla de allra flesta av aktiviteterna 

som intervjupersonerna i Mindre stad deltog i. Detta innebar inte att utbudet var mer 

bristfälligt i Mindre stad jämfört med Större stad, mängden aktiviteter som intervjupersonerna 

var delaktiga i skiljde sig inte avsevärt på de olika orterna. Däremot gick att urskilja att 

kyrkans roll i att tillhandahålla olika alternativ för att öka sammanhållningen samt bidra med 

ett sammanhang och en tillhörighet för medlemmar av samhället var mer central i intervjuer 

med informanter från Mindre stad. 

 

IP 6: Jag är ju aktiv i min kyrka, inte så att jag är där jämt men jag är ju där i alla fall 2-3 
gånger i veckan när jag är hemma. Och det ger ju alltid någonting annat än bara att, sitt 
eget. (…) Det är väl därför som jag försöker vara med i dom här grupperna i kyrkan där 
man kan sitta och bara vardagssurra. Därför att, det är ju ingen tvekan om att vi som nu är 
gamla och sitter ensamma ute i byarna till exempel, det är ju ensamheten som är det stora 
problemet om vi inte har ett nätverk som man ändå har någon daglig kontakt med. 

 

Ingen av studiens deltagare som var bosatta i Större stad rapporterade att de hade delaktighet i 

kyrkans aktiviteter, oavsett om så är fallet eller ej så visar resultatet av intervjuerna att 

kyrkans tillhandahållande av aktiviteter och diverse grupper väger tungt för de individer vi 

intervjuade som bor i Mindre stad då de valde att ta upp detta som betydelsefullt.  

 

IP 8: Och alla handlar ju inte, men fika… det gör dom. Det är både en social plats och en 
mötesplats så att säga. 

 

Intervjuperson 8 och flera av de andra intervjupersonerna i Mindre stad pratade om en second 

hand-affär som kyrkan höll i och vissa kyrkomedlemmar hjälpte till att driva, som även 

bedrev ett café i anslutning till verksamheten. Aktiviteterna som kyrkan tillhandahöll - som 

exempelvis second hand-verksamheten - verkade bidra till en samhörighet, även för de 

samhällsmedlemmar som inte nödvändigtvis är religiösa eller aktiva i kyrkan. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 
Detta avsnitt behandlar resultaten från insamlat data i relation till tidigare forskning. Varje 

övergripande tema i studien diskuteras kring och tolkningar av innehållet från studiens 

intervjuer presenteras. Vidare lyfts frågor som väckts gällande studiens ämne och resultat 

samt en slutsats där de centrala och mest utmärkande tendenser och fynd redogörs för. 

 

6.1 Användning av digital teknik 

Användningsområden för den digitala tekniken har - i samband med digitaliseringen - tagit 

mer och mer plats i vårt samhälle och många tjänster och verktyg som tidigare skett manuellt 

har numera en digital lösning. Detsamma gäller även sättet vi kommunicerar på där många 

kommunikationsverktyg har utvecklats och fått en digital plattform (Davis, 2013). Att digitala 

plattformar i allt större utsträckning används som ett sätt att kommunicera innebär ett krav på 

individer att anpassa sig till denna utveckling om de önskar att vara delaktiga i samhället och 

upprätthålla personliga relationer. I viss mening finns uppfattningen att äldre individer är 

mindre kapabla till att följa med i denna utveckling då de uppfattas som mer rigida och har 

svårare för att anpassa sig till förändringarna som sker. Detta kan ses som en form av ålderism 

då denna stereotypa bild och dessa fördomar gällande individer tillhörande en viss 

åldersgrupp kan upplevas som diskriminerande och stigmatiserande (Lyons et. al.,2018; 

Snellman, 2016). Det finns vidare en uppfattning kopplat till detta att äldre tillhör en grupp i 

samhället som använder sig mindre av internet och digital teknik än yngre generationer. 

Funna resultat i denna studie går dock inte i linje med denna stereotypa bild av äldre då alla 

intervjupersoner beskriver hur de på en daglig basis använder sig av minst en form av digital 

teknik. Användning av digital teknik - både gällande i vilket syfte tekniken används samt hur 

regelbundet den används - beskrivs variera bland intervjupersonerna beroende på personliga 

behov och intressen och inte på faktisk förmåga att anpassa sig till teknikens utveckling.  

Utifrån intervjupersonernas beskrivning gällande deras användning av digital teknik kan det 

urskiljas att de digitala tjänster och verktyg som dagligen används ofta är likvärdiga och på 

många sätt liknar dess analoga föregångare. Snarare än att förkovra sig i nya tjänster och 

möjligheter som internet kan erbjuda verkar vissa intervjupersoner istället vara mer selektiva 

och byta ut verktyget de använt för sina behov till en digital version av samma redskap. Ett 

sätt att tolka vad detta beror på är att den hastighet som användningen av digital teknik ökar i 

samhället skapar nya behov där digitala användningsområden och verktyg för dessa görs 

nödvändiga. Då behov för dessa användningsområden inte från början funnits i äldre 

individers vardag kanske de inte har samma nyttjandebehov gällande dessa som andra 

generationer.  

Därmed inte sagt att intervjupersonerna i denna studie inte över huvud taget upplevde 

svårigheter kopplat till digital teknik och den snabba utvecklingen som skett inom fältet. Detta 

kan bero på att äldre individer – trots valet att inte använda sig av viss digital teknik – ändå 

blir utsatta av påtryckningar från samhället att nyttja nya tekniker de inte är vana vid eller lärt 

sig använda. En viss osäkerhet i användningen av digital teknik gjorde sig synlig i denna 

studie då flera av intervjupersonerna upplevde sig sakna förkunskap som i många 
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sammanhang krävs för att smidigt kunna nyttja många av de digitala lösningar som 

uppkommit. Språket som används för att förklara och vägleda nya användare samt sättet som 

detta görs på verkar förutsätta att användaren redan besitter en viss mängd kunskap för att det 

ska gå att ta till sig och förstå informationen. Detta något som vissa individer i den äldre 

generationen inte alltid besitter. Saker som att veta var menyraden på en hemsida vanligtvis 

brukar gå att finna eller begrepp i instruktionsmanualer som kan kännas självklart för en van 

användare, kanske inte är lika självklart för individer som inte besitter dessa förkunskaper 

inom ämnet.  

Kopplat till detta går tendenser av en ovilja att fråga om hjälp eller vara till last i sådana 

situationer att finna i resultatet av studien. Detta särskilt när det kommer till digital teknik som 

intervjupersonerna inte använder sig av regelbundet och viss kunskap kring tekniken saknas. I 

dessa lägen beskriver sig intervjupersonerna vara beroende av andras hjälp. Det kan även 

diskuteras att denna ovilja att vara en börda kan försvåras av de fördomar som kan finnas i 

samhället gällande äldres förmåga att hänga med i den digitala teknikens utveckling. Om 

individen upplever sig som stigmatiserad gällande detta kanske känslan av att vara beroende 

av hjälp och stöd från närstående uppfattas som särskilt svår och innebära att äldre inte är lika 

benägen att ta sig an nya användningsområden inom digital teknik.  

Tidigare forskning visar dock på att problem kring digital teknik kan gynna social interaktion 

och skapa starkare band mellan familjemedlemmar då det möjliggör ett tillfälle för 

generationer att mötas (Francis et. al., 2018). Även om flera intervjupersoner i studien 

bekräftade detta verkar gränsen mellan att främja social interaktion och att skapa känslor av 

att inte räcka till hårfin. Istället för att okunskapen kring en aspekt av den digitala tekniken 

främjar sociala band kan den leda till att känslan av kontroll och självbestämmande minskar 

om okunskapen skapar hinder för individen att leva ett självständigt liv och ständigt är 

beroende av hjälp och stöd med digital teknik. Denna känsla av att inte vara autonom kan i sin 

tur i längre utsträckning leda till somatiska och psykiska besvär (Røkenes & Hanssen, 2016). 

Vidare gick att urskilja att en rädsla för bedrägeri över internet inte var ovanligt 

förekommande bland intervjupersonerna samt att de upplevde att de var extra utsatta för detta 

på grund av bristande kunskap gällande internet och digital teknik. Kanske är det inte så 

konstigt att denna oro existerar då det kan vara svårare att upptäcka tendenser som innebär 

risk för individen om en inte besitter viss kunskap kring sammanhanget för att helt och fullt 

förstå vad som händer. En vanligt förekommande åsikt var att det kändes mindre tryggt att 

agera över internet då det inte på samma sätt som vid ett fysiskt genomförande av samma 

aktivitet gick att se alla steg i processen av handlandet. Detta verkar för många leda till att de 

avstod från att dela med sig av personliga detaljer om sig själva eller sitt privatliv över 

internet eftersom de inte var säkra på vem som kunde ta del av informationen eller hur denna 

hanterades. Frågan är om osäkerheten och brist på viss kunskap kan leda till att en barriär 

skapas där äldre individer riskerar att bli utestängda från vissa aspekter av den digitala världen 

och i längden även kan riskera att påverka vilka stöd- och hjälpinsatser som individen får 

tillgång till. Läkemedelshantering, tidsbokning på vårdcentraler med mera har i många fall 

delvis flyttats över till en digital plattform och om äldre individer avstår från att använda 
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internetbaserade och digitala lösningar kan detta leda till att de går miste om insatser från 

samhället som de egentligen har rätt till. 

 

6.2 Den digitala teknikens påverkan på ensamhet 

Den allmänna beskrivningen som intervjupersonerna i denna studie lyft fram kan tolkas som 

att den digitala tekniken inte har en direkt påverkan på känslor av ensamhet. Snarare agerar 

digital teknik som verktyg i hanteringen av dessa känslor och något som kan användas för att 

lindra ensamhetskänslor när de uppstår. Gällande hur digital teknik kan göra detta för 

individer har ett flertal sätt framkommit i denna studie. 

 

Tidigare forskning visar blandade meningar gällande hur livssituation påverkar känslor av 

ensamhet. Vissa menar att dessa känslor ökar hos individer som lever i singelhushåll där 

social interaktion främst sker utanför hushållet (De Jong-Gierveld, 1998). Detta är något som 

även går att urskilja i studiens intervjuer där tystnad i hemmet beskrivs skapa tomrum och lätt 

kunna väcka känslor av ensamhet hos individer som bor ensamma. Detta kan vidare försvåras 

för individer som förlorat en partner eller levnadskamrat då denna förlust innebär nya 

utmaningar och förändringar i vardagslivet samt förändrade förutsättningar till social 

interaktion (jmf Taube et. al., 2016). I strävan att hantera de känslor som uppstår i samband 

med detta har intervjupersonerna fyllt denna tystnad med ljud som digital teknik i form av 

radio, TV, ljudböcker med mera kunnat bistå individen med. Det kan vidare konstateras att 

dessa saker - i samband med den digitala teknikens roll och utveckling i vårt samhälle - har 

blivit mer lättillgängligt med åren.  

 

Tidigare forskning menar att den digitala teknikens påverkan på individens välmående och 

känslor av ensamhet varierar beroende på vilken form och till vilket ändamål tekniken 

används där denna påverkan främst är gynnsam för individen då det rör sig om digital teknik 

som används i kommunikationssyfte. Detta medan andra användningsområden av digital 

teknik snarare kan förknippas med social ensamhet (Szabo et. al., 2019). Intervjupersonerna i 

denna studie ger dock en mer nyanserad bild av den digitala teknikens påverkan på upplevd 

ensamhet och välmående än vad Szabo m. fl. (2019) lyfter fram, där även digital teknik som 

inte används som verktyg för kommunikation upplevs givande och hjälpande i hantering av 

dessa känslor. Det kan dock i linje med tidigare forskning argumenteras för att påverkan på 

ensamhet kan variera beroende på det ändamål som digital teknik brukas. Till skillnad från 

tidigare forskning verkar detta utifrån funna resultat inte vara relaterat till funktionen hos den 

digitala tekniken per se utan vara mer kopplat till individuella behov hos personen som 

använder sig av tekniken. En viss form eller användning av digital teknik till ett visst ändamål 

verkar ha olika påverkan på känslor av ensamhet hos olika individer. Vidare menade vissa 

intervjupersoner att den grad som digital teknik hjälpte i hanteringen av ensamhetskänslor inte 

bara var beroende av personliga behov utan även den grad som individen i fråga intresserade 

sig för innehållet i det de lyssnade eller tittade på. Den digitala teknikens växande roll och 

utveckling i samhället kan därmed ses som fördelaktigt då det innebär ett bredare utbud till 

användaren som i sin tur underlättar för individen att hitta exempelvis ett TV-program eller 

dylikt som går i linje med personliga intressen.  
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En bild som belyses av tidigare forskning är att den digitala teknikens ständiga utveckling kan 

innebära att mer traditionella former av social interaktion ersätts (Arampatzi, Burger & 

Novik, 2018) och värdefulla fysiska träffar i vardagslivet minskar (Davis, 2013). Äldre 

ensamstående individer har dock inte alltid samma möjligheter till fysisk social interaktion 

som andra grupper i samhället; något som går att återfinna i både tidigare forskning och 

resultatet av denna studie. Då åldrande kan innebära barriärer för sociala möten till följd av 

försämring av fysisk förmåga (Taube et. al., 2016; Newall & Menec, 2017; Cornwell & 

Waite, 2009) - vilket vidare kan problematiseras av att vänner och familj bosätter sig längre 

bort från varandra (White & McConnell, 1999) – kan kanske digital teknik istället för att 

ersätta fysisk interaktion bidra till att underlätta upprätthållning av önskvärd mängd social 

kontakt för denna målgrupp. Enligt resultatet av denna studie är digitala kommunikationssätt 

ett viktigt verktyg i hantering av ensamhetskänslor och att kunna få kontakt med befintliga 

kontaktnät när individen känner att det behövs. Detta särskilt då digitala kommunikationssätt 

kan bryta dessa fysiska och geografiska barriärer, vilket även finner stöd i tidigare forskning 

inom ämnet (jmf Taube et. al., 2016; Newall & Menec, 2017; Cornwell & Waite, 2009).  

 

Varierade meningar gällande sociala medier framkom under studiens gång där en del av 

intervjupersonerna uttryckte att sociala medier kan bidra till att hålla individen uppdaterad på 

mer geografiskt utspridda personliga nätverk. Andra beskrev att detta kunde innebära att 

direkt kontakt mellan individerna inte sker lika ofta då kunskap redan finns gällande vad som 

pågår i nära och käras liv. Då ett flertal intervjupersoner även uttryck att de inte vill höra av 

sig för mycket till nära och kära på grund av känslor av att inte vilja vara en börda, väcks 

funderingar gällande om sociala medier kan bidra till att individer hör av sig till varandra i 

mindre utsträckning då bilden som visas upp av individers liv på sociala medier kan ge sken 

av att de alltid har något för sig. Kanske kan detta bidra till minskad social interaktion grundat 

i känslor av att individen i fråga inte har tid för en och känslor av att inte vilja störa. 

 

Som nämnt ovan kan försämrad fysisk hälsa vara problematiskt gällande möjlighet till fysisk 

interaktion för äldre individer och deras personliga kontaktnät. Fortsättningsvis kan försämrad 

fysisk förmåga enligt Taube m.fl. (2016) innebära att äldre individer i högre utsträckning 

väljer att inte gå ut till följd av rädsla att exempelvis ramla. Något som upptäckts genom 

denna studie är hur mobiltelefoner lindrar dessa rädslor. Mobiltelefonen tycks bidra till en 

känsla av trygghet och säkerhet hos äldre individer då det skapar möjlighet för individen att 

snabbt kunna komma i kontakt med hjälp vid behov. Det kan därför argumenteras för att 

mobiltelefonen minskar risken för social isolering grundat i rädslor för olyckor utanför 

hemmet.  

 

Telefonens viktiga roll i hanteringen av känslor av ensamhet hos äldre ensamstående individer 

har varit framträdande i denna studie. Med detta sagt visar resultatet entydigt att det 

personliga mötet värderas högre gällande motverkande och hantering av ensamhetskänslor, 

med digital teknik snarare som komplement till ett personligt nätverk i individens närmiljö. 

Den digitala tekniken - hur betydelsefull den än må vara - tycks inte kunna ersätta det verkliga 

mötet mellan individer ansikte mot ansikte, då digital kommunikation beskrivs som mindre 
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givande gällande kvalité på interaktion och påverkan på ensamhetskänslor. Digital teknik och 

digitala plattformar fungerade vidare som ett verktyg för bibehållandet av befintliga sociala 

nätverk och inte skapandet av nya kontakter. Ingen av medverkande intervjupersoner i denna 

studie beskrev att digital teknik bidragit till nya relationer eller utökat personligt kontaktnät.  

 

Särskilt betydelsefullt gällande ensamhetskänslor tycks vara att individen har möjlighet till 

social interaktion och valmöjligheter gällande hur denna interaktion ska se ut. Även om 

digital kommunikation inte uppnår samma kvalité som fysiska möten verkar digital 

kommunikation enbart har gynnsamma effekter på känslor av ensamhet om individen även 

har ett kontaktnät i sin geografiska närmiljö. Valmöjligheter visade sig vidare ha en inverkan 

på huruvida känslor av ensamhet uppstod hos målgruppen. Betydande för att inte känna sig 

ensam var att individen inte upplevde sig vara begränsad rörande tillgång till exempelvis 

aktiviteter eller någon att bolla tankar och funderingar med. Här har grannskapet fått en 

central roll där de tillsammans kan skapa aktiviteter och sociala miljöer som passar dem; 

något som alla intervjupersoner i denna studie erfor. Det faktum att alla våra intervjupersoner 

haft ett tillfredsställande socialt nätverk på plats är viktigt att ta hänsyn till under granskande 

av studiens resultat då det kan ha haft en påverkan på den kunskap som framställts. Resultaten 

kan ha sett annorlunda ut om medverkande i studien inte alla haft tillgång till detta och fastän 

dessa individer kan vara svårare att nå är detta något att ta i beaktning inför framtida 

forskning inom ämnet.  

 

6.3 Samhällsutveckling och digitalisering 
Trots att känslor av ensamhet är en subjektiv bedömning som varierar från person till person 

och är bundet till individens personliga behov och önskemål ökar risken att individer upplever 

känslor av ensamhet med graden av social isolering (Newall & Menec, 2017). Därför är det 

viktigt att poängtera att sociala nätverk tenderar att minska med stigande ålder. Detta 

beroende på faktorer som exempelvis att individen går i pension eller att vänner och familj 

befinner sig med längre geografiska avstånd från varandra, något som lätt kan orsaka barriärer 

för sociala möten (White & McConnell, 1999). Detta är av vikt då resultatet av studien delvis 

visar på att intervjupersonerna i Mindre stad tydligare märker av förändringarna som 

digitaliseringen bidrar med på samhället, där flera intervjupersoner rapporterade om att 

utbudet av butiker och naturliga mötesplatser hade minskat under åren till följd av bland annat 

internetshopping. Detta går i led med tidigare forskning gällande digitaliseringens påverkan 

på samhället; stadsekonomisk verksamhet som tidigare skötts på ett traditionellt vis har 

gradvis flyttats över till digitala plattformar och konsumtionsvanor hos kunder förflyttas 

därmed också från fysiska butiker mer och mer till internetshopping. Detta innebär att 

shoppingstråk och butiker får svårare att gå runt samt att många aktiviteter i staden riskerar att 

försvinna (van Winden & de Carvalho, 2017).  

 

Med detta sagt vittnade ingen av intervjupersonerna om att detta faktum påverkade den 

upplevda gemenskapen i samhället eller att de kände sig mer ensamma. Däremot väcks 

funderingar kring vilka konsekvenser denna utveckling kan ha i framtiden. Denna förändring 

skulle kunna bidra till att mindre städer inte känns lika lockande att stanna kvar i för yngre 

generationer som då istället söker sig till större städer för utbildning eller arbete. Detta i sin 
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tur innebär en minskning av befolkningsmängden på platsen, vilket var något som 

intervjupersonerna från Mindre stad upplevde ske i sin hemstad. Gällande detta finns en 

problematik då tidigare forskning menar att äldre individer med större sannolikhet än yngre 

individer är mer beroende av sitt sociala nätverk i närområdet då de ofta bott där en större del 

av sina liv (Kemperman et. al., 2019). Vidare löper individer som känner tillit och 

tillfredsställelse till sitt sociala nätverk mindre risk att känna otrygghet eller osäkerhet i sin 

vardag (Fagerström et. al., 2011) vilket innebär att individer i en stad med minskande 

befolkningsmängd löper större risk att mista delar av sitt sociala nätverk och därmed känna 

sig mer otrygga. Kontakten grannar emellan spelar även den en stor roll för att en individ ska 

känna sig hemma och känna social tillfredsställelse och inkludering (Kemperman et. al., 

2019) vilket blir svårare att uppnå om människor söker sig till större städer. 

 

Internet kan i dessa fall underlätta för individer att söka sig till, hitta samt skapa aktiviteter 

relaterade till personliga intressen i sitt närområde (Szabo et. al. 2019). Kopplat till detta 

måste en dock också ha i åtanke att vissa av de individer som drabbas av att 

befolkningsmängden samt utbudet i staden minskar, kanske inte besitter kunskaperna eller 

intresset för att använda sig av internet för detta ändamål och därmed riskerar att bli 

utelämnade. Samtidigt verkar stadsekonomiska verksamheter som till exempel postkontor 

eller matbutiker fungera mer som en naturlig mötesplats i Mindre stad än i Större stad enligt 

studiens resultat. Detta kanske på grund av att utbudet av dessa verksamheter är begränsade 

till singular i städer med färre invånare, vilket gör det mer troligt att det är just på dessa 

platser människor träffas spontant. Detta kan vidare tyda på att Mindre stad på ett vis är mer 

känslig för digitaliseringens påverkan då dessa naturliga mötespunkter riskerar att försvinna. 

Utöver matbutiker var kyrkan och de aktiviteter kyrkan anordnade en naturlig mötesplats för 

ett flertal av intervjupersonerna i Mindre stad, vilket skiljde sig markant från sociala 

mötesplatser för intervjupersoner i Större stad. Detta kan tolkas som att kyrkans roll i 

skapandet av sociala miljöer för intervjupersonerna i Mindre stad upplevdes mer värdefull 

eller att kyrkan inte ses som förstahandsalternativ för social interaktion för intervjupersonerna 

i Större stad. Då urvalet av intervjupersoner har skett genom ett snöbollsurval ska möjligheten 

till att studien främst inkluderar individer som rör sig i och dras till liknande sociala 

mötesplatser dock även tas i beaktning.  

 

Förändringar i samhället på grund av den ökade digitaliseringen påverkar även större städer. 

Studiens resultat visar dock på att intervjupersonerna i Större stad inte upplever samma slags 

förändringar som de i Mindre stad. Ingen av respondenterna vittnade om att staden på något 

sätt minskat i utbud av butiker eller sociala mötesplatser utan upplevelsen tycks snarare vara 

att digitaliseringens utveckling skapar en förändring där utbudet istället för att minskas ändrar 

form och butiker som stänger igen byts snart ut till nya. Vissa tendenser i studiens resultat 

visar vidare på att en del av digitaliseringen i samhället i Större stad tar sig i uttryck genom en 

snabbare utveckling än vad som sker i Mindre stad. Fler tjänster flyttas över till digitala 

plattformar, exempelvis biljettförsäljning till kulturevent eller bokningstjänster för resor. 

Kanske kan detta ha att göra med att större städer ofta har en större omsättning och därmed 

fler kunder som bidrar till att pressen att effektivisera verksamheter ökar. Att konkurrensen 
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butiker emellan troligtvis är större ökar vidare vikten av effektivisering och därmed kraven på 

individuella konsumenter att följa med i utvecklingen. 

 

När det gäller digitalisering är det därför viktigt att ha äldre individer i åtanke då det finns en 

risk för att denna grupp blir socialt exkluderade om de inte besitter kunskapen som krävs för 

att adekvat kunna bruka de tjänster som digitaliserats. Kemperman m. fl. (2019) menar att det 

finns en koppling mellan den fysiska miljön som exempelvis urban densitet samt 

bekvämligheter och deltagande i sociala aktiviteter. Med detta sagt kan deltagande i sociala 

aktiviteter bli problematiskt för vissa individer i samhället om tillgång till dessa aktiviteter 

innebär ett krav på användning av och särskild kunskap om digital teknik. Detta oavsett om 

rådande urban densitet och bekvämligheter anses allmänt tillfredsställande för individen i 

fråga.  

 

Hur äldre individer påverkas av digitaliseringen i samhället beror i stort på hur snabbt 

utvecklingen går framåt, alltså hur länge möjlighet finns till att bruka de mer traditionella 

tillvägagångssätten för köp och tjänster (Steyaert & Gould, 2009). Det finns en risk att äldre 

som saknar viss kunskap inom digital teknik - och därför förlitar sig på mer traditionella vis 

att sköta ärenden - blir missgynnade ekonomiskt, exempelvis genom att internetkunder till 

banker blir erbjudna högre ränta på sina besparingar (Steyaert & Gould, 2009). Detta kan i 

längden även leda till att dessa individer blir mer socioekonomiskt utsatta i samhället.  

 

6.4 Slutsatser 

Fynden i denna studie har visat att alla intervjupersoner problemfritt har använt sig av någon 

form av digital teknik i sin vardag. Hur denna användning ser ut varierar bland 

intervjupersonerna beroende på personliga behov och intresse snarare än faktiskt förmåga.  

En viss risk för utanförskap kopplat till digitaliseringen i samhället kan dock urskiljas  

där individer som saknar förkunskap är i större behov av hjälp och stöd från sitt sociala 

nätverk. Problematiken skapas när samhällets digitala utveckling leder till ett antagande att 

alla individer i samhället besitter de förkunskaper som krävs för att nyttja den nya tekniken 

som introduceras.  

 

Vidare kompletterar denna studies resultat tidigare forskning inom ämnet då nya sätt att 

använda sig av digital teknik i syfte att hantera känslor av ensamhet samt förhindra social 

isolering har framkommit. Utmärkande har varit användningen av digital teknik som ett sätt 

att fylla oönskad tystnad i äldre ensamstående individers vardag samt ett verktyg för att 

bibehålla kontakt med individens befintliga sociala nätverk. Detta särskilt då fysiska och 

geografiska barriärer kan försvåra möjligheten till social interaktion. Särskilt betydande 

gällande känslor av ensamhet har visats vara att individen har ett befintligt nätverk i sin 

närmiljö samt att individen själv har möjlighet att välja om hen vill vara ensam eller inte. 

Digitala kommunikationssätt har beskrivits som mindre givande än social interaktion genom 

fysiska träffar vilket vidare poängterar vikten av ett kontaktnät på plats. Med detta sagt har 

alla deltagande i denna studie en positiv bild av möjligheten till kontakt via digital teknik 

vilket tyder på att digitala kommunikationssätt utgör en viktig del av hanteringen av 

ensamhetskänslor.  



 38 

 

Trots att inga större skillnader gällande känslor av ensamhet samt hanteringen av dessa går att 

urskilja mellan Större stad och Mindre stad, tycks det i större utsträckning finnas en oro 

gällande hur samhället i en bredare mening kan komma att påverkas av en ökad digitalisering 

i framtiden i Mindre stad. Slutligen tyder detta på att ökad kunskap inom ämnet är 

eftersträvansvärt och att vidare forskning gällande digitaliseringens påverkan på sociala 

fenomen som ensamhet behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

7. Referenser 
 

Adams, M. (1976). Single blessedness. London: Heinemann. 

 

Arampatzi, E., Burger, M. J., & Novik, N. (2018). Social Network Sites, Individual Social 

Capital and Happiness. Journal of Happiness Studies, 19(1), 99–122. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Cornwell, E. Y., & Waite, L. J. (2009). Social disconnectedness, perceived isolation, and 

health among older adults. Journal of Health & Social Behavior, 50(1), 31–48. 

 

Davis, M. (2013). Hurried lives: Dialectics of time and technology in liquid modernity. Thesis 

Eleven, 118(1), 7–18. 

 

De Jong-Gierveld, J. (1998). A review of loneliness: Concept and definitions, determinants 

and consequences. Reviews in Clinical Gerontology, 8(1), 73-80 

 

De Jong-Gierveld, J. & Van Tilburg, T. (2010) The De Jong Gierveld short scales for 

emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and 

gender surveys. European Journal of Ageing 7(2): 121-130. doi:10.1007/s10433-010-0144-6 

 

Fagerström, L., Gustafson, Y., Jakobsson, G., Johansson, S., & Vartiainen, P. (2011). Sense 

of security among people aged 65 and 75: external and inner sources of security. Journal of 

Advanced Nursing, 67(6), 1305-1316. 

 

Francis, J., Kadylak, T., Makki, T. W., Rikard, R. V., & Cotten, S. R. (2018). Catalyst to 

Connection: When Technical Difficulties Lead to Social Support for Older Adults. American 

Behavioral Scientist, 62(9), 1167-1185. 

 

Kemperman, A., van den Berg, P., Weijs-Perrée, M. & Uijtdewillegen, K. (2019) Loneliness 

of Older Adults: Social Network and the Living Environment. International Journal of 

Environmental Research and Public Health 16(3) 406. doi: 10.3390/ijerph16030406 

Lyons, A., Alba, B., Heywood, W., Fileborn, B., Minichiello, V., Barrett, C., Hinchliff, S., 

Malta, S., & Dow, B. (2018). Experiences of ageism and the mental health of older adults. 

Aging & Mental Health, 22(11), 1456–1464. 

 

Malcolm, M., Mann, W. C., Tomita, M. R., Fraas, L. F., Stanton, K. M., & Gitlin, L. (2002) 

Computer and Internet Use in Physically Frail Elders, Physical & Occupational Therapy In 

Geriatrics,19:3, 15-32, DOI: 10.1080/J148v19n03_02 

 

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10433-010-0144-6


 40 

Neves, B. B., Franz, R., Judges, R., Beermann, C., & Baecker, R. (2019). Can Digital 

Technology Enhance Social Connectedness Among Older Adults? A Feasibility Study. 

Journal of Applied Gerontology, 38(1), 49–72. 

Newall, N. E. G., & Menec, V. H. (2017). Loneliness and social isolation of older adults: 

Why it is important to examine these social aspects together. Journal of Social and Personal 

Relationships. 36(3). 925-939 

 

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Rosberg, S. (2012) Fenomenologi i Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.). Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (2., [rev.] uppl. s.109-134) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Røkenes, O.H. & Hanssen, P. (2016). Bära eller brista: kommunikation och relationer i 

arbetet med människor. (Andra upplagan). Malmö: Gleerups. 

 

SCB (2018). Antal personer efter hushållstyp, hushållsställning, ålder och kön. År 2011-

2018. Tillgänglig: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/Hush

allT07/table/tableViewLayout1/?rxid=dbe2b756-377c-4c90-ba01-e86669ae2341 Hämtad: 

2019-04-02 

 

Snellman, F. (2016). Whose ageism? The reinvigoration and definitions of an elusive concept. 

Nordic Psychology, 68(3), 148-159.  

Steyaert, J., & Gould, N. (2009). Social Work and the Changing Face of the Digital Divide. 

British Journal of Social Work, 39(4), 740–753. https://doi-

org.proxy.ub.umu.se/10.1093/bjsw/bcp022 

Szabo, A., Allen, J., Stephens, C., & Alpass, F. (2019). Longitudinal Analysis of the 

Relationship Between Purposes of Internet Use and Well-being Among Older Adults. 

Gerontologist, 59(1), 58–68. 

 

Taube, E., Jakobsson, U., Midlöv, P. & Kristensson, J. (2016) Being in a Bubble: the 

experience of loneliness among frail older people. Journal of Advanced Nursing 72(3), 631–

640. doi: 10.1111/jan.12853 

 

Taube, E., Kristensson, J., Sandberg, M., Midlöv, P., & Jakobsson, U. (2015) Loneliness and 

Health Care Consumption among Older People. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

29(3) 435-443. Doi: 10.1111/scs.12147 

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT07/table/tableViewLayout1/?rxid=dbe2b756-377c-4c90-ba01-e86669ae2341
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT07/table/tableViewLayout1/?rxid=dbe2b756-377c-4c90-ba01-e86669ae2341


 41 

Taylor, A (2017) Social work and digitalisation: briding the knowledge gaps, Social Work 

Education, 36(8), 869-879, Doi: 10.1080/02615479.2017.1361924 

 

van Winden, W., & de Carvalho, L. (2017). Cities and digitalization. Amsterdam: Amsterdam 

University of Applied Sciences.  

 

Vetenskapsrådet (2017). God Forskningssed. Tillgänglig: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf Hämtad: 2019-04-02 

 

White, H., & McConnell, E. (1999). Surfing the Net in Later Life: A Review of the Literature 

and Pilot Study of Computer Use and Quali. Journal of Applied Gerontology, 18(3), 358. 

 

Zambianchi, M., & Carelli, M. G. (2018). Positive Attitudes towards Technologies and facets 

of Well-being in Older Adults. Journal of Applied Gerontology, 37(3), 371–388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf


  

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

Användning av digital teknik 
Vilka former av digital teknik använder du dig av? 
(Till vad, hur ofta?) 
 

Hur ser din internetanvändning ut? 
(Vad brukar du använda internet till, hur ofta?) 
 

Kommunikation 
Hur kommunicerar du vanligtvis med dina nära och bekanta? 
(Bor de i samma stad som dig, Påverkar det sättet som ni kommunicerar?) 
 

Har sättet för kommunikation med nära och bekanta förändrats över tid? 
 

Hur önskar du att kommunikation med nära och bekanta ska se ut? 
 

Vad ser du för för- och nackdelar med digital teknik i kommunikationen med andra? 
(Hur påverkar dessa för- och nackdelar dig personligen?) 
 

Ensamhet 
Hur skulle du beskriva ensamhet? 
 

Vilka faktorer påverkar dessa känslor? 
 

Hur kan digital teknik hjälpa eller försvåra dessa känslor? 
 

Socialt liv och omgivning 
Hur upplever du kvaliteten på ditt sociala liv nu? 

(Vad beror detta på?) 
 

Upplever du någon skillnad i ditt sociala liv i och med den ökande digitaliseringen? 
(sociala medier, internet-shopping, digitala läkarbesök, internetbank m.m.) 
-      Om ja: Vilka är dessa skillnader? 
 

Hur påverkar digitaliseringen vardagskommunikation med andra i samhället?  
(Naturliga mötespunkter i samhället) 
 

Hur påverkar det dig personligen? 
 

Har du något som du skulle vilja lägga till? 
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