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Abstract

The subject of this essay is the target audience consisting of males in the ages of 25-40 living in 

Stockholm with academic background. The main subject is to describe the target audience in a 

wider perspective and to look at their social media habits and see if there are any differences 

between the younger and older half of the target audience and to compare the results with theory 

about generation x and y. The split of the target group is made in the middle of the target age range 

so the two subgroups consists of informants in the age of 25-32 and 33-40. The study will be 

conducted through semistructured qualitative interviews. The aim of the study is to see if there are 

any differences in social media habits and some basic values between the two subgroups. 
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1. Inledning

Den här uppsatsen kommer att undersöka medievanor med fokus på sociala medier hos män i 25-40 

års åldern. Grunden till ämnesvalet är att sociala medier är ett fenomen som tar upp allt mer plats i 

medielandskapet och som allt fler har kontakt med dagligen. Jag själv använder sociala medier och 

då framförallt Facebook ungefär en timme varje dag. Det jag tänker undersöka är hur min 

åldersgrupps användande av sociala medier ser ut gentemot de som är något äldre samt även hur 

våra värderingar ser ut. Går utvecklingen så fort att det går att se skillnader i individers användning 

av sociala medier inom en såpass smal åldersgrupp? Jag vill därför göra en djupare analys av 

området och för att förhoppningsvis ge en tydligare bild av området. 

Metoden jag valt är halvstrukturerade kvalitativa informantintervjuer. Huvudfokus kommer att ligga 

på sociala medievanor. Anledningen till att jag valt att använda målgruppsanalysteori är för att få en 

bredare bild av den valda målgruppen. Utöver målgruppsanalysteori kommer jag använda teori som 

behandlar den aktuella åldersgruppen under begrepp som generation x och y. 

1.1. Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad män i 25-40 års ålder har för medievanor med 

fokus på hur de använder sociala medier. Jag vill även härleda vissa av målgruppens värderingar 

samt deras användande av sociala medier till teori om generation x och y vilket görs genom en 

uppdelning av målgruppen för en jämförande analys. Avsikten är inte att koppla studien till någon 

speciell produkt. 

1.2. Frågeställningar

Hur ser användandet ut av sociala medier ut hos den valda målgruppen, män i åldrarna 25-40 år, 

uppdelade i två grupper: 1 (25-32) och 2 (33-40)?

Går det att se skillnader i individers användning av sociala medier inom en såpass smal 

åldersgrupp?

Går skillnader i användandet av sociala medier samt andra värderingar och attityder hos de båda 

undergrupperna att härleda till teori om generation x och y?

1.3. Urval och avgränsning

Jag har genomfört intervjuer med män i åldrarna 25-40 år. Informanterna bor i Stockholm och är 
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akademiker antingen färdiga eller i slutet av sina utbildningar. Jag har gjort ett snöbollsurval där 

informanterna har valts slumpmässigt inom de kriterium jag satte upp för målgruppen efter det att 

jag fick tag på min första informant via referenser (Ekström 2010:63). Antalet intervjuer blev 10, 

vilket var ett hanterbart antal med tanke på transkribering och analys av dem. Jag har valt att inrikta 

mig på målgruppens användande av sociala medier. Fokus kommer att ligga på Facebook eftersom 

det är det sociala medium som informanterna använder mest. Anledningen till att jag inte tar med 

kvinnor är att jag ville begränsa omfånget på min intervjustudie för att anpassa den efter den 

tidsram jag har att arbeta efter. En ytterligare anledning är att jag vill fokusera på sociala medier och 

vissa värderingar hos målgruppen, ej genusperspektivet.
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2. Bakgrund

2.1. Internetanvändning

Diagrammet nedan visar hur många som någon gång (2011) tänkt tanken: “Jag tillbringar alltför 

mycket tid med internet”.

Diagram 1 (internetstatistik.se 2012:7).

Diagrammet kommer från undersökningen Svenskarna och internet där 2500 personer intervjuas 

årligen via telefon och webbenkäter. Här ser vi att i den åldersgrupp jag undersöker (25-40) så har 

mellan 22-41 % tänkt att de tillbringar för mycket tid på internet (internetstatistik.se 2012:7). 

2.2. Sociala medier

Sociala medier är nätverk av människor på internet som byggs kring filmklipp, fotografier, länkar, 

affärer, musik eller datorspel. Användarna kan skapa sitt egna innehåll, delta i konversationer, knyta 

kontakter, dela med sig och ta del av andras information (Carlsson 2010:14).

En mer fackmässig definition lyder så här: Med sociala medier avses socialt nätverk, community, 

diskussionsforum, chatgrupp eller blogg. 
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Diagram 2 (internetstatistik 2012:6).

Diagrammet ovan visar andel av befolkningen 9-79 år som dagligen använder sociala medier en 

genomsnittlig dag. Vi ser att det skett en ökning på 9 % mellan 2009 och 2010 (internetstatistik 

2012:6).

Människor är sociala varelser som gillar att umgås, därav är det inte konstigt att vi tar hjälp av ny 

teknik för att göra det vi alltid gjort. Den nya tekniken hjälper oss bland annat att hitta gamla 

kompisar samt att behålla kontakten med ytliga bekantskaper. Vi får möjlighet att hålla oss med 

betydligt större bekantskapskretsar än tidigare och kan via de sociala medierna hålla oss med 

hundratals ibland tusentals bekantskaper. De sociala medierna i kombination med internet har 

drastiskt förändrat våra möjligheter till att sprida budskap över jorden samt med vilken hastighet vi 

kan göra det. I dagens stressade samhälle så fyller sociala medier ett behov där de hjälper oss att till 

exempel se vad syskonet som bor utomlands har för sig samt viceversa (Carlsson 2010:15).

Konversation i sociala medier som facebook kan liknas vid pratet i ett kafferum. Är allt som sägs 

viktigt - Nej! Men som allt småprat kan det leda till viktigare saker som ett affärsmöte. Det finns 

plats både för det banala samt det djupa i sociala medier. Vi har även möjlighet att välja hur 

delaktiga vi väljer att vara. Vill vi lägga tre timmar om dan så kan vi göra det samtidigt som det inte 

finns några hinder för att inte medverka alls. En sanning med viss modifikation då framförallt när 

det gäller Facebook. En kamrat valde att ta bort sitt Facebookkonto av anledningen att han 

tröttnade. Han upplevde dock att det blev krångligt på det sättet att inbjudningar till olika event etc 

gick honom förbi genom att Facebook blivit ett så dominerande sätt att förmedla inbjudningar. 
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2.3. Genusperspektiv på social medieanvändning

En svensk kvinnlig Facebookanvändare lägger i genomsnitt 81 minuter/dag på Facebook. En 

tredjedel av kvinnorna uppger att de mår dåligt om de inte får logga in på fb regelbundet (dn.se 

2012:5).

Undersökningar från Google visar att Facebook, Myspace, Flickr och Twitter har fler kvinnliga än 

manliga användare. Det börjar ofta med mansdominans på dessa sajter eftersom män är mer 

teknikintresserade, men efter ett tag så kommer kvinnorna ikapp. Av Facebooks användare var 57 % 

kvinnor och 43 % män 2009. En förklaring till kvinnornas övertag är att kvinnor överlag är mer 

socialt inriktade än män (dn.se 2012:8). 

I rapporten Svenskarna och internet 2011 står det att "42 procent av kvinnorna dagligen besöker 

Facebook mot 33 procent av männen." Kvinnor är även flitigare bloggläsare än män. 66 % av dem 

läser bloggar varje dag medan endast 5 % av männen gör det (iis.se 2012:3).

2.4. Facebook

Jag kommer här att fördjupa mig inom användningen av det sociala mediet Facebook i Sverige. 

Detta på grund av att det visade sig att det Facebook var det absolut dominerande sociala mediet 

inom min målgrupp (ej så förvånande). Facebook används idag av 4,5 miljoner svenskar varav 3,1 

miljoner använder Facebook dagligen. Svensken som använder Facebook är i genomsnitt inloggad 

75 minuter/dag. Kvinnor 81 minuter och män 64 minuter (dn.se 2012:5).

En facebooksida kan beskrivas som ett mellanting av en blogg och en mikroblogg. 

Kommunikationen sker oftast i kort form som på Twitter, men är mer dialogvänlig. Det är lätt att 

publicera bilder i albumform på ens sida. Användaren bör dock vara försiktig då Facebook 

förbehåller sig rätten till allt material som användarna publicerar där (Carlsson 2009:86).  
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Diagram 3 (joinsimon.se 2012:4).

Diagrammet ovan visar antalet facebookanvändare i Sverige åren 2009, 2010 och 2011. Vi kan här 

se den kraftiga ökning som skett över en så kort period som två år. I maj 2011 hade facebook 4 234 

540 medlemmar i Sverige. Mellan  maj 2009 och mars 2010 ökade Facebook med 54,7% och 

mellan mars 2010 och maj 2011 ökade Facebook med 24,5%. Under de två åren mellan maj 2009 

och maj 2011 är det ca 2 miljoner  nya svenska Facebook medlemmar (joinsimon.se 2012:4).

Diagram 4 (joinsimon.se 2012:4).

Diagrammet ovan visar hur stor procentuell andel av en viss åldersgrupp som använder Facebook i 

Sverige 2011. Först vid 42 års ålder går antalet användare ner under 50 % av befolkningen. 

Facebook har en åldersgräns på 13 år. Men de som är under 13 registrerar sig förstås ändå och 

ljuger om sin ålder (joinsimon.se 2012:4). Detta ser vi här genom att åldersgrupperna 13-17 och 18-
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21 ligger över 100 % vilket ju i sig är en omöjlighet. Över 100 % betyder i det här diagrammet att 

fler 13-17 använder Facebook än antalet 13-17 åriga människor som existerar i Sverige. Samma sak 

gäller stapeln för 18-21 åringar.

Diagram 5 (joinsimon.se 2012:4).

Diagrammet ovan visar den procentuella ökningen i användningen av facebook i specifika 

åldersgrupper mellan åren 2010 och 2011 (joinsimon.se 2012:4). Vi ser här att den största relativa 

ökningen skett i de äldre åldersgrupperna.

3. Teoretisk referensram

3.1. Målgruppsanalys

När en målgruppsanalys utförs undersöker man en viss grupps allmänna karaktär från perspektiven 

demografi, medievanor och psykografi. Jag kommer i målgruppsanalysteoriavsnittet att framföra 

teori från i huvudsak två böcker: Tillämpad kommunikationsvetenskap av Larsåke Larsson  (2001) 

och Strategic advertising management av Larry Percy et al. (2001). Jag kommer använda 

målgruppsanalysteorin som ett beskrivande verktyg i min studie. 

Demografi.
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Demografi betyder även befolkningslära, den vetenskap som behandlar befolkningens storlek, 

sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen 

förorsakade av demografiska händelser. Centrala indelningsvariabler är ålder, kön, civilstånd, 

boenderegion och eventuellt etnisk tillhörighet (ne.se 2012:1).

Medievanor

Vilket medieutbud har målgruppen tillgång till? Vilka medievanor har målgruppen och vilka medier 

föredrar de? (Larsson 2001:127). Hur många timmar lägger målgruppen på exempelvis sociala 

medier? etc. Detta är viktiga faktorer för val av kanal samt plats och tidpunkt för 

marknadskommunikation. Detta område har blivit viktigare på senare år då medieutbudet ökat i 

omfång. Jag har gått igenom detta område under rubriken Bakgrund där jag gick igenom bl.a. 

internetanvändning samt sociala medier.

Psykografi.

Psykografi (livsstil) är nästa parameter som tas upp, vilken inbegriper generella attityder, intressen 

och åsikter. Percy et al. (2001) menar att precis som med demografi så hjälper den data man samlar 

in här till att förstå målgruppen men ej till att definiera den. Framförallt så kan psykografiska data 

användas i den kreativa processen när reklammeddelandet tas fram samt även med att välja lämplig 

mediakanal. Detta hjälper skaparen att nå rätt grupp men sedan måste även hänsyn tas till 

varumärkeslojalitet samt varumärkesköpgrupper (Percy et al. 2001:73-74). Larsson beskriver 

psykografi som “en klassificering av konsumenter i marknadssegment utifrån deras psykologiska 

make-up” (Larsson 2001:132).

Attityder.

Att få fram en målgrupps attityder till ett ämne är viktigt för lyckad kommunikation med dem. En 

generell beskrivning av vilken betydelse attityder spelar är att de skapar mening hos företeelser i 

den sociala omgivningen samt tillhandahåller mallar för individens förhållande till olika 

tankeobjekt. De hjälper oss även att uttrycka våra värderingar (ett område vi kommer till strax), är 

ett hjälpmedel för att hålla ihop vår självbild (Larsson 2001:129). 

Värden.

En människas värden bestämmer hans/hennes attityder. Tidigare forskning var inne på att värden 

var något fast som följde en människa genom livet, i form av en föreställning om ett personligt eller 

socialt önskvärt slutmål. Senare forskning ifrågasätter om värden är så fasta och menar att värden 

kan ändras under en människas livstid. De vill därför dela upp dem i två typer: instrumentella och 
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fasta/slutliga värden. Exempel på instrumentella värden är att vara ärlig, artig eller ansvarstagande. 

De vanligaste fasta värdena toppas av familjens säkerhet, en fredlig värld och frihet (Larsson 

2001:131). Det intressanta med värden/värderingar är just att de bestämmer individens/gruppens 

attityder. Attityderna bestämmer som figuren ovan visar vilken information vi accepterar vilket är 

intressant i kommunikationsprocessen (Percy et al. 2001:75).

Livsstil.

Livsstil ingår som en parameter inom psykografin. De värden/värderingar som en person har 

uttrycks i hans/hennes livsstil. Bland annat beroende av individens behov av att markera sin sociala 

tillhörighet och klass i sitt konsumerande. Livsstilen urskiljs ofta genom konsumtionsmönster, smak 

och preferenser (Larsson 2001:132). Analyser har visat att ungdomars sociala bakgrund spelar stor 

roll när de väljer yrke samt i hur deras framtidsplaner ser ut. Deras sociala bakgrund har däremot 

reltivt begränsad påverkan på hur deras smak och stilidentifiering ser ut. Detta kan förklaras av flera 

olika faktorer. En är att den allt snabbare förändringen och ökande differentieringen av det moderna 

samhället försvårar reproduktionen av intergenerationella smakkulturer (Bjurström 1997:530).

Kultur.

Kultur är något som påverkar hur vi beter oss, hur vi lever våra liv och är därav en intressant 

variabel vid målgruppsanalys. Begreppet hör hemma under både demografi och psykografi då det är 

så omfattande. Hur vi ser på reklam påverkas av vilken kultur vi tillhör. Ska marknadsföring 

anpassas för olika nationers marknad så behöver hänsyn och förståelse för den aktuella kulturen tas 

i beaktande (Percy et al. 2001:76-77). Det har även fått ökad betydelse när det gäller nationell 

marknadsföring då vi lever i ett mångkulturellt samhälle (Dahlén 2009:212).

Personlighet.

Den teori som nu följer om personlighet finns med för att ge en större bredd till det psykografiska 

avsnittet. En poäng i att ta reda på vissa basala personlighetsdrag hos målgruppen när 

målgruppsanalysen görs. Percy et al. (2001) tar upp självkänsla, intelligens och 

inåtvändhet/utåtvändhet. Dessa variabler har visat sig vara viktiga för hur individen uppfattar och 

tar emot ett meddelande. När det gäller självkänsla har det visat sig att ju högre den är desto mindre 

chans för övertalning om meddelandet är enkelt utformat. Om meddelandet däremot är komplext 

eller specifikt så fångas de med hög självkänsla med större sannolikhet. Tvärtom gäller att enkla 

meddelanden är effektivare mot de som har låg självkänsla. 

När det gäller intelligens så gäller det uppenbara att desto högre intelligens hos mottagaren desto 

större förmåga att uppfatta komplexa meddelanden, samt att det krävs färre exponeringar för 
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individen att ta emot meddelandet.

Inåtvändhet och utåtvändhet kan också vara värt att undersöka hos målgruppen då det kan hjälpa 

kreatören i utformningen av meddelandet. Denna variabel har starka band till hur vi faktiskt beter 

oss och hur våra attityder ser ut. Till exempel så är utåtvända människor attraherade av nyheter och 

 förändring. de är även mer äventyrslystna, mer troliga att använda tobak, dricka alkohol och kaffe. 

Inåtvända människor värnar sin integritet, nära vänskapsrelationer och tenderar att bli oroliga i 

sociala situationer vilket kanske inte är så förvånande. Befolkningen är delade förhållandevis jämt i 

två delar av dessa två attribut dock kan det hända att målgruppen som är den aktuella till stor del 

genomsyras av den ena. Därav finns en anledning att undersöka innan meddelandet konstrueras.

Sammanfattning - psykografi

Fördelen att ha med psykografi som utgångspunkt i en målgruppsanalys är att den tillför inre 

kännetecken till de yttre. En nackdel är att även om man lyckats kartlägga psykografin hos en grupp 

som är intressant så kan det vara svårt att hitta dem i verkligheten, vilket ofta leder till att man 

tvingas gå på en bred approach när de skall nås. Det psykografin lämpar sig allra bäst för är för 

utformning av meddelande till önskad målgrupp (Larsson 2001:134).

3.2. Åldersgrupper

Jag kommer här beskriva hur den åldersgrupp jag valt beskrivs i litteraturen för att läsaren skall få 

en grundläggande uppfattning hur de fungerar som individer. Detta genom de två begreppen 

generation X och Y. Generation X omfattar individer födda 1961 till 1981 (googlescholar.com 

2012:2) och Generation Y individer födda mellan 1978 och 2000 (Parment 2008:21). Den 

uppenbara överlappningen är av mindre betydelse då det är svårt att sätta en exakt tidsgräns för en 

generation. Samma sak gäller de olika författarnas definitioner av de två aktuella generationerna, 

vilka skiljer sig på några få år.

Generation X

Generation X innefattar individer födda mellan åren 1961 och 1981. Generation X framställs som

individualister, något som även uttrycker sig konsumtionsmässigt. Individer ur Generation X 

uppskattar saker som har med livets njutning att göra. I viss utsträckning väljer de bort prestigen i 

att ha ett

”kärriärjobb”. Familjeliv och frihet sätter de högre än materiell status. Behovet av en identitet som 

är individuell  är stor, vilket yttrar sig som aversion gentemot låsta samhällsstrukturer samt ”det är 
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så det alltid varit” tänkandet (googlescholar.com 2012:2).

Tapscott (2009) avgränsar Generation X till åren 1965-76.  Han beskriver dem som aggressiva 

kommunikatörer med hög mediemedvetenhet. De är den åldersgrupp som handskas med internet på 

ett sätt som ligger nära Generation Y, vilket kanske inte är så konstigt då de ligger närmast 

åldersmässigt. Generation X ser medier som radio, film samt internet som kanaler för gemene man 

att paketera information och föra fram sina åsikter igenom (Tapscott 2009:14-15). Don Tapscott är 

adjungerad professor i ledarskap vid University of Toronto. Boken jag använder av honom heter 

Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World (2009) och grundar sig på 

studier av 11 000 unga människor och deras medievanor m.m.

Generation Y

Generation Y är ett begrepp som inbegriper människor födda mellan 1978 och 2000. Benämningen 

generation Y användes första gången 1993 i en artikel i Advertising Age och inbegrep då dem som 

föddes mellan 1984 och 1994. Vilka år som exakt tillhör begreppet Generation Y är inte helt klart 

och inte helt avgörande (Parment 2008:21). Anders Parment är ek. dr och verksam vid Linköpings 

universitet samt som strategikonsult och föreläsare.

De utökade möjligheterna till ensidig (utländska tv-kanaler och webbsidor) samt tvåsidig 

kommunikation (sms, chatprogram och sociala nätverk på nätet) har gjort denna generation väldigt 

internationell och multikulturell. Toleransen för andra individer, kulturer och religoner har blivit 

högre än hos tidigare generationer (Parment 2008:23).

Denna generation har stora sociala nätverk. Mycket få av dem upplever att det stora antalet 

kontakter begränsar möjligheterna till djupare relationer med människor. 

 Drygt 50 % av dem beskriver sitt sociala nätverk som Många ytliga kontakter och en del  

djupa. Knappt 30 % av dem beskriver sitt sociala nätverk som Många ytliga kontakter och 

många djupa, där jag känner personer väl. 

 Drygt 10 % beskriver sitt sociala nätverk som Många ytliga kontakter och få djupa. 

 Knappt 10 % beskriver sitt sociala nätverk som Jag undviker ytliga kontakter och 

koncentrerar mig på djupa. 

 Ungefär 1 % beskriver sitt sociala nätverk som Jag har egentligen inga djupa kontakter,  

men många ytliga. 
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En hel del i denna utveckling står sociala nätverk som facebook.com för. (Parment 2008:35-39).

Generation Y är en grupp individer som är reflekterande men stressade av alla möjligheter som 

finns med breda referensramar. I det flöde av intryck och möjligheter de utsätts för söker de 

meningsfullhet. De har ett brett uttrycksregister och är vana vid att motivera sina 

ställningstaganden. Generation Y verkar i ganska hög grad ha frigjort sig från ärvda måsten och 

tvång. De använder de många intryck som möter dem till att ompröva sitt sätt att se på saker och att 

hitta nya vägar. Diskussioner sker allt oftare utanför familjen (Parment 2008:47).

4. Metod

Jag har valt att använda halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. Den halvstrukturerade 

intervjuformen valde jag för att ha möjligheten att ställa upp följande samt sonderande frågor. Detta 

hade inte varit möjligt vid en strukturerad intervjuform. Samma anledning ligger bakom att jag 

valde bort en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Samtidigt vill jag ha en viss 

struktur på det hela och valde därför inte den ostrukturerade intervjuformen.

Mina informanter är alla män boende i Stockholm i åldrarna 25-40. De har akademisk bakgrund 

eller är i slutfasen av sin akademiska utbildning. De 10 informanterna sysselsätter sig som ekonom 

(2), konsult, systemingenjör, it-chef, entreprenör (2), översättare, arkitekt och student. Två av dem 

har sambo och en av dem är gift, resten var ensamstående/singlar vid intervjutillfället. Jag har gjort 

ett snöbollsurval där informanterna har valts slumpmässigt inom de kriterium jag satte upp för 

målgruppen efter det att jag fick tag på min första informant via referenser (Ekström 2010:63). Jag 

kommer dela upp informanterna i två åldersgrupper. Grupp 1 kommer att innehålla informanter i 

åldrarna 25-32 och grupp 2 de som är 33-40. Grupp 1 representerar Generation y och grupp 2 

Generation x. 

4.1. Halvstrukturerad intervju

Den halvstrukturerade intervjun beskrivs som följer av Gillham (2008):

 samma frågor ställs till alla informanter.

 typen och formen av frågorna genomgår en utvecklingprocess för att säkerhetsställa 

ämnesfokus.
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 för att säkerställa att likvärdiga saker täcks så leds informanterna vidare med hjälp av 

följdfrågor ifall relevanta underrubriker ej tagits upp.

 intervjutiden ska vara av en liknande längd i alla intervjuer som görs.

 frågorna är öppna, det vill säga svaret är öppet. Till exempel: Vad tycker du om sociala 

medier?

 sonderande frågor används om intervjuaren bedömer att det finns mer att berätta runt ett     

ämne/en fråga i intervjun (Gillham 2008:103).

Hur utförs en intervjuundersökning? Här följer en samling tips som jag följde i stora drag.

Kvale et al. (2009) tar upp sju steg som han menar att intervjuaren bör gå igenom. De är som följer:

1. Tematisering. Formulera undersökningens syfte och vad du har för föreställning om ämnet     

innan intervjuerna börjar. Frågorna varför och vad bör besvaras innan hur (metoden) ställs.

2. Planering. Planera upplägget med hänsyn till de sju stegen innan intervjuerna påbörjas.     

3. Intervju. Genomför intervjuerna efter en intervjuguide med ett reflekterande förhållningssätt 

till den eftersökta kunskapen och till kontakten med informanten.

4. Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys genom att transkribera det.

5. Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte, ämne och det transkriberade     

intervjumaterialet vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna.

6. Verifiering. Fastställ intervjumaterialets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.     

Reliabilitet syftar på materialets konsistens och validitet på om en studie undersöker det den 

var avsedd att undersöka.

7. Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna på ett 

läsbart sätt som motsvarar vetenskapliga kriterier samt beaktar de etiska aspeketerna av 

undersökningen (Kvale et al. 2009:118).

4.2. Informantantal

Kvale et al. (2009) svarar på detta med: “Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 

vad du behöver veta” (Kvale et al. 2009:129). Är antalet informanter för litet så blir det svårt att 

generalisera och omöjligt att göra statistiska generaliseringar eller att pröva hypoteser mellan 

grupper.  Om antalet informanter är för stort blir det å andra sidan svårt att göra mer ingående 

tolkningar av intervjuerna. Det vanliga i intervjustudier är att antalet informanter ligger runt 15 +/- 

10. En sak som är viktig att tänka på när det gäller antalet informanter vid kvalitativa intervjustudier 

är att inte tänka för mycket som en kvantitativ forskare och tro att ett större antal intervjuer 
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automatiskt ger högre vetenskaplighet (Kvale et al. 2009:129-130). Antalet informanter i min studie 

slutade på 10. Fem i varje grupp. Alltså fem informanter i åldrarna 25-32 (grupp 1) och fem 

informanter i åldrarna 33-40 (grupp 2).

4.3. Intervjufrågor

Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla. Intervjuarens förmåga att förstå den omedelbara 

innebörden av ett svar och det oändliga antal ytterligare innebörder svaret kan ha är avgörande. 

Detta kräver kunskap om forskningsämnet, en förmåga till interaktion med informanten samt en 

viss kännedom om olika intervjutekniker (Kvale et al. 2009:150).

Kvale et al. (2009) går igenom nio olika typer av intervjufrågor vilka jag här tänker gå igenom 

kortfattat:

1. Inledande frågor. “Kan du berätta för mig om...” Sådana här frågor kan ge spontana och     

rika beskrivningar av ämnet.

2. Uppföljningsfrågor. Informantens svar kan utvecklas genom en enveten, nyfiken och     

ifrågasättande inställning av intervjuaren. Intervjuaren kan lära sig att lägga märke till 

“rödljusen” i svaren, till exempel ovanliga formuleringar, stark betoning och så vidare. 

Dessa tillfällen ger intervjuaren möjlighet att ställa lämpliga uppföljningsfrågor där 

informanten ytterligare kan utveckla sitt svar.

3. Sonderande frågor. “Har du fler exempel på det”. Här söker intervjuaren efter svaren utan     

att ange vilka dimensioner som skall beaktas.

4. Specificerande frågor. Ifall intervjun leder till för många allmänna uttalanden av 

informanten     kan intervjuaren locka fram mer specifika svar genom att ställa frågor som 

“Har du själv upplevt detta?”.

5. Direkta frågor. Här introducerar intervjuaren ämnen direkt. “Har du någon gång fått pengar 

som belöning för bra betyg?”. Direkta frågor bör användas i slutet av intervjun när 

informanten gett sin spontana beskrivning och därigenom markerat vilka områden som är 

centrala för honom/henne.

6. Indirekta frågor. Här ställs frågan på ett projektivt sätt. Frågan kan hänvisa till andras     

inställning till ett ämne för att locka fram åsikter som informanten inte uttrycker direkt. Det 

krävs ofta flera omsorgsfullt ställda frågor kring ett ämne för att kunna tolka svaret.

7. Strukturerande frågor. Intervjuaren ska styra intervjuns förlopp och bör markera när ett     
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ämne är uttömt.

8. Tystnad. Intervjuaren kan använda tystnad som ett sätt att driva intervjun framåt. Genom att 

ges pauser i samtalet får informanten tid till att associera och reflektera för att sedan 

förhoppningsvis bryta tystnaden med betydelsefull information.

9. Tolkande frågor. Tolkning kan här innebära att intervjuaren bara formulerar om ett svar, “Du 

    menar alltså att ...” eller “Täcker uttrycket … vad du just sagt” (Kvale et al. 2009:151-

152).

Jag har framförallt använt inledande, uppföljande samt sonderande frågor vid mina intervjuer. När 

jag skrev mitt metod-pm tidigare i vår och utförde en pilot-intervju märkte jag att det som är en av 

de viktigaste sakerna att tänka på som intervjuare vid halvstrukturerad intervju är att få informanten 

att utveckla svaret så mycket som det bara går. Något som kan tyckas självklart men vilket när man 

väl sitter framför informanten lätt glöms bort. Detta står även i litteraturen vilket gås igenom nedan.

4.4. Intervjukvalité

Kvalitén på den ursprungliga intervjun är avgörande för kvalitén på de följande delarna i 

intervjustudien.

Några viktiga punkter som kännetecknar en halvstrukturerad intervju av hög kvalité med följande 

kommentarer hur det gick för mig:

 Spontana, specifika, rika och relevanta svar från intervjupersonen.

Jag fick många svar som innehöll ovan nämnda delar.

 Korta intervjufrågor som gett längre svar.

Detta var ett svårare problem då korta frågor ofta gav korta svar om inte följdfrågor ställdes.

 I vilken grad intervjuaren följer upp viktiga delar i svaren ifall det behövs.

Detta gjordes i stor utsträckning.

 Tolkningen sker i huvudsak under intervjun.

Så gott det gick annars så tolkade intervjun i efterhand.

 Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar under intervjuns gång (Kvale et al. 2009:180).

Det försökte jag göra i så hög grad som möjligt.

Mina intervjuer fungerade överlag bra. Jag fick de svar jag ville ha av mina informanter. Längden 

på intervjuerna hamnade i snitt på ca 15-20 minuter. Jag spelade in intervjuerna på en iphone, vilket 

fungerade väldigt bra även i bullriga miljöer.
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4.5. Intervjuguide

Vid intervjuerna använde jag en guide som checklista vid intervjuerna. Den utvecklades under 

arbetets gång men fick i princip sin slutgiltiga form vid den andra intervjun. Sedan följde bara små 

ändringar. Jag höll samma grundstruktur genom hela intervjuprocessen för att kunna göra en 

grundlig jämförelse mellan informanterna i analysen. Uppföljande samt sonderande frågor ställdes 

inom guidens ramar. Guiden jag använde såg ut så här:

1. Demografi.

Ålder?

Bostadsort?

Civilstånd?

Yrke?

2. Medievanor.

Hur ser din medieanvändning ut i stora drag?

Hur mycket tid lägger du på medier överlag varje dag?

Om du bara fick använda ett medium, vilket skulle du då välja och varför?

Hur mycket tid lägger du på internet varje dag?

Läser du dina tidningar i pappersversion eller i webbversion? Eller både och?

Prenumererar du på några tidningar?

Är du beredd att betala för tidningar i digitalform?

2.1 Sociala medier (fb = facebook)

Hur mycket tid lägger du på sociala medier varje dag?

Vilket socialt medium föredrar du?

Varför?

Vad använder du fb (det sociala medium som föredras i frågan ovan) till?

Har du låtit fb ersätta aktiviteter som du förut utförde på annat sätt, t.ex telefonsamtal, sms etc?

Tycker du att att ditt användande av sociala medier förändrat ditt liv och isåfall på vilket sätt?

Har du utvecklat ett beroende av det sociala medium du använder mest och på vilket sätt tar det sig 

uttryck?

Är du försiktig med vad du lägger ut på fb och andra sociala medier?

Har du upplevt att du blivit exponerad på fel sätt?

Föredrar du riktad reklam framför bred reklam?

Skulle du tycka att det var ok att t.ex. fb förmedlade information om dig i kommersiella syften?

Är fb användbart i jobbet för dig?
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Hur ser din totala upplevelse ut av fenomenet sociala medier som konsument?

Skulle det störa dig att vara utan fb mer i mer än 24 timmar?

Använder du fb i jobbet?

Använder du sociala medier samtidigt som du använder andra medier?

Tycker du att fb utvecklas tillräckligt fort och kommer med tillräckligt mycket nya funktioner?

Klickar du på reklam-banners på fb?

3. Psykografi

Sätter du stor vikt vid din karriär?

Är ditt materiella välstånd viktigt för dig?

Hur ser ditt sociala nätverk ut på Facebook med tanke på djupa och ytliga kontakter samt antal?

Tycker du att ett stort socialt nätverk går att kombinera med djupare relationer?

Känner du att krav från dina föräldrar fortfarande påverkar ditt sätt att leva?

När viktiga beslut ska tas, går du då till familjen eller till nära vänner för råd?

Hur ser du på illegal fildelning?

Har du ett stort behov av att exponera ditt privatliv på nätet ?

Tycker du att fb värnar din integritet?

Har du några andra tankar om fb?

5. Analys

Karaktäriserande för informanterna är att de är män boende i Stockholm med akademisk bakgrund 

(antingen färdiga eller i slutfasen av sina respektive utbildningar). Jag kommer presentera min 

analys efter samma ordning som jag använde i min intervjuguide. Där underrubrikerna kom i 

följande ordning: 

1. Demografi 

2. Medievanor 

2.1 Sociala medier

3. Psykografi

Jag försöker i den första delen av analysen ge en övergripande bild av min intervjustudie för att 

sedan under punkt 5.4 göra en jämförande analys mellan grupp 1 (25-32) och grupp 2 (33-40). 

Störst plats kommer ägnas åt sociala medier och framförallt Facebook samt åt kopplingar mot teori 

om generation X och Y även i den första fasen. Jag är medveten om att min studie är för liten för att 
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leda till generaliserbara resultat, istället tänker jag göra rimlighetsbedömningar mellan teorin och 

mina intervjudata. Jag redovisar mina intervjudata på det sätt Bill Gillham (2008) beskriver i boken 

Forskningsintervjun - Tekniker och genomförande med citat invävda i texten (Gillham 2008:213-

214). Jag har valt ut de svar jag anser vara intressanta för min studie. Informantens ålder och 

grupptillhörighet kommer sättas i parentes efter varje citat. Nedan följer en redovisning av mina 

intervjudata:

5.1. Demografi

Mina informanter är alla män boende i Stockholm i åldrarna 25-40. De har akademisk bakgrund 

eller är i slutfasen av sin akademiska utbildning. De 10 informanterna sysselsätter sig som ekonom 

(2), konsult, systemingenjör, it-chef, entreprenör (2), översättare, arkitekt och student. Två av dem 

har sambo och en av dem är gift, resten var ensamstående/singlar vid intervjutillfället.

5.2. Medievanor

Det medium som användes mest av informanterna var internet.

Jag läser inte tidningen i pappersform mer än enstaka nummer. Titttar på nyheterna på tv och läser  

nyheterna på nätet ibland och använder internet dagligen hela dagarna för att söka produkter och  

annat i arbetet (40, grupp 2).

⅔ av dem tittar regelbundet på tv. De använder alla så kallade smarta telefoner (smartphones) i form av 

iphone samt dess konkurrenter. 

Informanterna lägger i snitt 6 timmar och 48 minuter per dag på medier. Det var stor spridning 

mellan den informant som använde medier minst (2 h/dag) och den som använde medier mest (11 

h/dag). Medianvärdet på deras medieanvändning varje dag är 8 timmar. 

Fick de bara välja ett medium så skulle alla välja internet. De använder internet i snitt 6 timmar och 

12 minuter. Även här var det stor spridning mellan de som använde internet minst (2 h/dag) och de 

som använde det mest (6h/dag). Medianvärdet på deras internetanvändning är 6 timmar. 

Bara 2 av 10 prenumererar på dagstidningar i pappersform. 

Hela gruppen läser dagstidningar på webben, ingen betalar dock för de extratjänster som erbjuds på 

webben som aftonbladet plus.

Sociala medier
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Mina informanter lägger i snitt 1 timme och 36 minuter på sociala medier varje dag i form av aktivt 

användande. Medianvärdet på deras dagliga användande av sociala medier är 1 timme. Spridningen 

var även här stor och låg mellan 5 minuter och 6 timmar. En av informanterna påpekade dock något 

viktigt: 

I en del av min totala internetanvändning så finns ju det i bakgrunden. Man är ju inloggad hela tiden  

via telefonen om någonting händer. Passiv användning är egentligen hela den totala internet  

användningen och sen det aktiva användadet så någon dryg timme kanske (34, grupp 2). 

Med andra ord: användaren av sociala medier som har deras applikationer installerad på sina smarta 

telefoner är uppkopplade mot det sociala nätverket så länge deras telefon är påslagen.

Det sociala medium som alla föredrog var ej förvånande Facebook. Här kommer några av 

förklaringarna till varför det ligger till så: 

De flesta jag känner har det. Man kan göra många olika saker på det som att chatta, hålla sig  

uppdaterad om vad kompisar gör (29, grupp 1). 

Den största anledningen till att informanterna använder just Facebook mest av de sociala medier som 

finns är bekvämlighet. Det är det vanligaste sociala mediet i Sverige och skapar på det sättet en cirkel 

som kan vara svår att gå ur om man vill hålla sig uppdaterad.

Man får uppdateringar från de man känner var de än bor. Man behöver inte skicka de där emailen som 

man gjorde förr i tiden (30, grupp 1).

Lättöverskådligt... jag använder Facebook för syftet att uppdatera mig kring vänner...många har det  

(31, grupp 1). 

Informanterna använder Facebook till att hålla kontakt med vänner och bekanta samt för att rent allmänt 

följa med i vad som läggs upp, en form av övervakning skulle man kunna säga. Den stora nyttan av 

Facebook tyckte flera informanter var att det går lättare att bjuda in till event.

På frågan om informanterna låtit Facebook ersätta aktiviteter de tidigare utförde på annat sätt, till 

exempel via telefonsamtal och sms fick jag svar som:
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Nej, snarare har det utökat mina kommunikationsaktiviteter som ett pålägg till de äldre (25, grupp 1).

Informanten ovan upplever det alltså som att Facebook blivit ett ytterligare medium att hålla reda på och 

lägga tid på. En tydlig skeptisk inställning uppfattade jag det som av informanten.

...telefonsamtal och sms absolut, sociala aktiviteter nej (27, grupp 1).

Nej. ibland visst men inte ofta (30, grupp 1).

Ja till viss del. Facebook kanske har ersatt 10 % av mitt telefonanvändande (31, grupp 1).

Ja jag använder Facebook-chatten istället för att smsa. Facebook har tagit över kanske hälften av det  

jag tidigare gjorde via telefon (34, grupp 2).

...i viss mån kan man säga att Facebook ersatt vanligt mailande, telefonsamtal samt sms (37, grupp 2).

Nej, jag skickar ibland ett meddelande via Facebook (40, grupp 2).

Intressant att se att Facebook tagit sig in så djupt i dessa människors kommunicerande. 

När jag frågade informanterna om de tyckte att sociala medier hade förändrat deras liv fick jag 

följande svar:

...det har gjort det lättare att hålla kontakt med vänner utomlands. Det är enklare att bjuda in  

människor till event (29, grupp 1).

...man är alltid tillgänglig och man vet ofta vad folk har för sig. De checkar in eller skriver en sorts  

uppdatering eller vad de nu än gör...man är mer offentlig (30, grupp 1).

...ja jag har till viss grad blivit socialare men också osocialare till en viss nivå. Man blir social på det  

sättet att man hör av sig till människor när de fyller år eller att de gör en uppdatering att de är  

 utomlands och har kul. Men sedan minimerar man att man hör av sig till personen per telefon eller att  

man ses fysiskt osv och då blir det ju på ett sätt osocialare (31, grupp 1).
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Ja det har väl förändrat mitt liv på det sättet att man blir mer isolerad och det är ju negativt. Sociala  

medier gör att man blir mer asocial. Innan mobiltelefonen fanns var man ju ännu mera social. Då hade  

man ju inget val så att säga (34, grupp 2).

Intressant att se de här två informanternas svar ovan. Att de känner sig mer osociala eller isolerade av att 

använda Facebook. Har man skrivit på en persons vägg på deras födelsedag så finns det mindre 

anledning att ringa och gratulera dem. Samma sak är det lätt att föreställa sig med daglig 

kommunikation vänner emellan då sociala medier som Facebook gör det så mycket enklare att 

kommunicera. Den här informanten tycker uppenbarligen att innan mobiltelefonen kom så var man 

tvungen att träffas på ett annat sätt och att det nu kommit fler substitut till att träffas fysiskt.

Några av de till frågade tyckte att de utvecklat ett beroende av Facebook. Flera sa nej men erkände 

samtidigt att de loggar in varje dag men tyckte inte att det var ett problem för att det tog så lite tid. 

Alla använde Facebook dagligen. Här följer ett intressant om än något motsägelsefullt svar:

Nej, är i och för sig inne varje dag. Jag kan inte påstå att det tar upp tid så att det blir jobbigt (25,  

grupp 1).

Alla tio informanterna är inne på Facebook varje dag ändå är det bara en som ville erkänna att han 

har något slags beroende av nätverket. För den som lägger 5 minuter om dagen är det förståeligt och 

korrekt att inte se sig själv som beroende tycker jag. För den som som lägger en timme om dagen 

vilket jag hade 4 st informanter som gjorde är det mer tveksamt. En timme varje dag blir många 

timmar per år och så vidare. 

Alla informanterna sa att det var försiktiga med vad för slags information de la ut på Facebook. 

Detta tyder på en medvetenhet om att fotspåren som lämnas på internet kan ligga kvar länge. På 

frågan om de upplevde att de hade blivit exponerade på fel sätt svarade några få att ja det hade de. 

Dock så hade alla drabbade snabbt kunnat åtgärda problemet genom att ta bort taggen.

På frågan om informanten tycker att det är godtagbart att Facebook förmedlar viss information 

vidare i kommersiella syften så var alla utom en underförstådda med att det går till så och tyckte att 

det var ok. Här följer ett av svaren:
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Ja användandet är ju frivilligt o gratis. Så det är ju deras uppsida på det hela. Jag vet inte i vilken grad  

de gör det men jag antar att det finns någon form av avskanning av folks preferenser eller vad det nu  

kan vara. Jag anser att det ingår i den deal man gör när man använder det frivilligt (37, grupp 2).

På frågan om Facebook var användbart i jobbet svarade 4 st att de hade använt nätverket på något 

sätt i anknytning till jobbet och resten sa nej. Så här lät några av svaren:

Nej, vi använder Skype istället (34, grupp 2).

Facebook har tagit över traditionellt mailande till viss del, samt nätverkande som kan vara  

professionellt nyttigt... (37, grupp 2).

...möjligtvis om jag ska kolla upp någon person som hör av sig. Vem är det här nu då? Man ser vad man 

kan hitta på Facebook (40, grupp 2).

I en DN artikel (dn.se 2012:5) kommer det fram att en tredjedel av de kvinnliga användarna mår 

dåligt om de inte får logga in regelbundet på Facebook. Jag frågade mina informanter om detta. De 

flesta svarade nej förutom en av dem som sa:

Ja det tror jag nog en aning (27, grupp 1).

Alla informanter sa att det använde Facebook samtidigt som de använde andra medier. Framförallt 

kombinationen tv och Facebook surfande i mobilen var vanlig. Här spelar förstås smarta telefoner 

samt även surfplattor en stor roll på grund av att sociala medier är så lätt tillgängliga och portabla 

genom dem.

På frågan om de tyckte att Facebook utvecklas tillräckligt fort och kommer med nya funktioner fick 

jag olika svar. En viss irritation för det nya upplägget som kallas Timeline kan skönjas även om 

flera tycker att man som användare fort vänjer sig vid ändringar i design och funktion.

Jag tycker den senaste bara är jobbig. Den här Timeline. Det jag tycker Facebook är bra för är event  

spridning och sen är det kul att spana på vad bekanta gör (25, grupp 1)...

Absolut men jag kan känna att en del funktioner är överflödiga också. Det tycker jag verkligen.  
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Huvudsyftet är ju att titta på varandras bilder och ha en dialog. Sen kan jag känna att det här med  

Timeline är överflödigt (31, grupp 1).

Det nya Timeline utseende verkar irriterar flera av informanterna. Det upplevs plottrigt och svårare att 

hantera än föregångaren.

Det sker vissa förenklingar. vissa saker är man mer allmänt motsträvig mot men det är ju bara att  

acceptera deras sätt att ändra om. Så fort det kommer en omställning så brukar första reaktionen vara  

att det var väl bra som det var,  men sen vänjer man sig rätt fort (37, grupp 2).

Det har kommit ny design och så vidare. Jag vet inte om jag tycker att det har blivit speciellt mycket  

bättre på själva Facebook sidan. Det är mer störande att det inte ser ut som det brukar för en som 

använder det lite (40, grupp 2).

Intressant tycker jag att svaren är förhållandevis kritiska trots att en del av dem som är det använder 

Facebook såpass mycket. En beroendesituation verkar ha uppstått även om informanterna inte vill 

erkänna det (förutom en) samtidigt som man som konsument inte har så stort val vid val av socialt 

medium då Facebook nått en sådan dominans. 

På frågan om informanterna hade klickat på reklam banners på Facebook fick jag svaret nej eller väldigt 

sällan av alla. En intressant koppling från mitt resultat gällande ovillighet att klicka på reklam banners 

är att bilkoncernen General Motors har beslutat att sluta köpa reklamplats på Facebook på grund av att 

annonserna har för liten påverkan på konsumenterna (svd.se 2012:9).

5.3. Psykografi

På frågan om informanten sätter stor vikt vid sin karriär svarade 7 ja och 3 nej. De som svarade nej var 

34, 37 och 40 år gamla. Materiellt välstånd var viktigt för alla. Flera svarade dock att det fanns annat 

som till exempel hälsa som var viktigare:

Det är viktigt för att kunna leva, men hellre frisk och glad än miljardär o sjuk (30, grupp 1).

På frågan hur ser ditt sociala nätverk på Facebook ut med tanke på djupa och ytliga kontakter samt antal 

svarade de flesta att deras friendlist till 5-20 % består av vad de skulle beteckna som vänner och inte 

som bekantskaper.
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...riktiga vänner är ju en minoritet så klart (37, grupp 2).

En majoritet svarade att krav från deras föräldrar spelade mindre roll i deras livsval men att de gärna vill 

göra sina föräldrar stolta. På frågan om vilka de går till för råd så svarade de flesta familjen innan 

vänner.

På frågan om vilket behov informanterna hade av att exponera sitt privatliv på internet fick jag svar 

som:

Nej inte alls mindre än en bild i veckan. Jag tror jag har haft Facebook i fem år och kanske totalt har  

laddat upp 50 bilder (27, grupp 1).

Absolut inte. Jag försöker vara så anonym som möjligt på nätet (30, grupp 1).

Nej inte alls (34, grupp 2).

Jag har inget stort behov av att göra det men jag vill ju självklart nyttja det till min fördel (37, grupp 2).

Jag frågade dem också om de tyckte att Facebook värnade deras integritet för att se om de kände sig 

trygga med att lägga ut information i nätverket. Svaret jag fick var överlag nej, alla var medvetna om att 

Facebook äger informationen som läggs ut. Några tyckte däremot att det är en självvald risk man tar 

som användare av Facebook samt att det inte är så farligt då nätverket är gratis att använda.

Jag tycker att man skall vara väldigt restriktiv med vad man lägger upp där, det finns ingen anledning  

att blotta sig själv (25, grupp 1).

Andra åsikter om facebook som kom fram var:

Sedan Facebook kom så tycker jag att det bara har blivit lättare att kommunicera. Jag tycker  

integrationen bara har ökat mellan människor med hjälp av Facebook. Folk använder Facebook mer än  

vad man gjorde för två år sedan...(36, grupp 2).

5.4. Jämförande analys

Jag kommer nu att behandla frågeställningarna mer grundligt:
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Hur ser användandet ut av sociala medier ut hos den valda målgruppen, män i åldrarna 25-40 år 

uppdelade i två grupper: Grupp 1 (25-32) och Grupp 2 (33-40)?

Går det att se skillnader i individers användning av sociala medier inom en såpass smal 

åldersgrupp?

Går skillnader i användandet av sociala medier samt andra värderingar och attityder hos de båda 

undergrupperna att härleda till teori om generation x och y?

För att svara på de här frågeställningarna kommer jag göra en jämförande analys mellan de två olika 

gruppernas svar i intervjuerna. De två grupperna är uppdelade efter åldern på informanterna:

Grupp 1: 25-32 år. Generation Y.

Grupp 2: 33-40 år. Generation X.

Grupp 1 spenderade mellan 15 min och 6 h på Facebook per dag med ett snitt på 1 h och 43 minuter 

och ett medianvärde på 1 h. Grupp 2 lade mellan 5 min och 6 h med ett snitt på 1 h och 30 minuter 

och ett medianvärde på 1 h. Det skiljer alltså inte nämnvärt de två grupperna emellan, vilket är 

rimligt ifall vi härleder resultatet till följande två uttalanden som jag fann i teorin om generation y 

respektive generation x:

Generation Y ser mail som något gammaldags (Tapscott 2009:46) och är positivt inställda till 

sociala medier.

Generation X beskrivs som aggressiva kommunikatörer med hög mediemedvetenhet (Tapscott 

2009:14-15). 

Både grupp 1 och 2 föredrog Facebook framför andra sociala medier. Vad använder de då Facebook 

till?

Grupp 1: 

...event-spridning är den största nyttan jag ser.

...hålla kontakt med vänner och bekanta.

Hålla kontakt med vänner och bekanta var det vanligaste svaret i den här gruppen.

Grupp 2: 

...till att hålla kontakt med omgivningen.

...jag tycker att det är enkelt att kommunicera med folk.

I den äldre gruppen så var det i princip samma svar som i grupp 1 även om en viss tendens till 

negativitet gentemot Facebook kunde skönjas hos de äldsta i den här gruppen (40 år) som tog sig 

uttryck i att de ifrågasatte nyttan med sitt Facebook användande.
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Jag frågade informanterna i vilken utsträckning de låtit sitt användande av Facebook ersätta andra 

kommunikativa aktiviteter såsom telefonsamtal och sms. Här var det inte heller någon större 

skillnad mellan de två grupperna. Det intressanta låg istället i att Facebook lyckats ersätta 

telefonsamtal och sms i såpass hög grad. Två informanter hävdade att Facebook ersatte 

uppskattningsvis hälften av deras sms:ande och ringande. Facebooks förmåga att ersätta andra 

aktiviteter har att göra med introduktionen av de smarta telefonerna som gjort det lättare att låta 

Facebook ersätta sms då en smart telefon genom sin ringa storlek har en mobilitet som en laptop 

inte har vilket då stärker Facebooks användbarhet gentemot sms och telefonsamtal.

På frågan om informanterna var försiktiga med vad de lägger upp på Facebook och andra sociala 

medier så svarade de alla att de var det. Tapscott (2009) tar upp en viss oförsiktighet hos generation 

y när det gäller att ladda upp information på sociala medier som inte verkar ha spridit sig till grupp 

1. Även om grupp 1 är medlemmar av Generation Y tillhör de den äldre delen av generationens 

omfång. Möjligtvis skulle mer oförsiktighet med uppladdning upptäckas om den yngre delen av 

generationen intervjuades, personer födda mellan 1987 och 2000 (Parment 2008:21). 

Vanan att klicka på reklam banners på Facebook var i stort sett obefintlig i båda grupperna. En 

intressant koppling som jag även nämnde i analysen är att bilkoncernen General Motors har beslutat att 

sluta köpa reklamplats på Facebook på grund av att annonserna har för liten påverkan på konsumenterna 

(svd.se 2012:9).

Karriär är något som skall vara mindre viktigt för generation x (googlescholar.com 2012:2). I min 

studie så fann jag att av mina 5 informanter som tillhör generation x (grupp 2) svarade tre nej på 

frågan om deras karriär var viktig för dem. Så den teorin ser ut att rimligen kunna stämma även om 

det inte är ett generaliserbart resultat på grund av min studies mindre omfattning. Av mina 

representanter för generation y tyckte alla fem att karriären var viktig.  

Materiellt välstånd var grupp 1 (generation y) intresserade av till en viss gräns. Uppenbarligen är de 

mer intresserade av sitt materiella välstånd än vad de vill erkänna om vi ser tillbaka på hur de 

svarade på frågan om deras karriär tidigare. Grupp 2 (generation x) svarade överlag att de var 

mindre intresserade av sitt materiella välstånd - Så länge jag klarar mig. Detta resultat kan då 

rimligtvis kopplas till generation x mindre intresse av att göra karriär även om de uppenbarligen 

26.



förstår att det är en fördel att ha tillräckliga resurser för att leva ett normalt liv.

Generation Y verkar i ganska hög grad ha frigjort sig från ärvda måsten och tvång (Parment 

2008:47). När jag frågade informanterna om krav från föräldrarna påverkade deras sätt att leva så 

svarade fyra i grupp 1 (generation y) att nej det gjorde det inte däremot så såg alla fem att de gärna 

inte gjorde sina föräldrar besvikna i sina livsval. I grupp 2 (generation x) så svarade alla fem nej 

med större eftertryck i form av verkligen inte osv. Det verkar alltså som den lilla klick från 

generation y som är med i min studie är något mer intresserade av sina föräldrars åsikt än vad teorin 

om generation y vill hävda.

Jag frågade informanterna hur de skulle beskriva uppbyggnaden av sitt sociala nätverk på Facebook 

med tanke på andelar och vilka kontakter de skulle beskriva som djupa och vilka de skulle beskriva 

som ytliga. Svaren var i stort sett genomgående och lika genom både grupp 1 och grupp 2. Det 

vanligaste svaret sa att ca 10-20 % av de vänner de hade på Facebook var djupa kontakter. Parment 

(2008) skriver att generation y till drygt 50 % beskriver sitt sociala nätverk som bestående av många 

ytliga kontakter och en del djupa (Parment 2008:35-39). Det ser ut som att jag med rimlighet kan 

säga att både grupp 1 och grupp 2 har den uppbyggnaden av sina sociala nätverk på Facebook. 

6. Slutsats & diskussion

I min studie av de två åldersgruppernas sociala medievanor finner jag endast marginella skillnader 

mellan de båda undergrupperna i deras användande av sociala medier. De är båda välbevandrade 

inom ny teknik och kan hantera Facebook och dess konkurrenter utan större problem. Det gick 

alltså inte att se några utmärkande skillnader i den sociala medieanvändningen inom en såpass smal 

målgrupp som 25-40 är. Denna slutsats är dock inte generaliserbar på grund av min studies 

begränsade omfång. De båda gruppernas användning av Facebook samt deras värderingar går i viss 

mån att härleda till teori om deras respektive generationer både gällande hur generation y 

informanternas sociala nätverk är uppbyggda på Facebook samt även hur viktigt generation x 

informanterna anser det är att göra karriär. Alla resultat är ej generaliserbara då studiens mindre 

omfattning inte tillåter det. Att Facebook är så dominerande i det här kapitlet beror på att det är det 

utan konkurrens mest använda sociala mediet hos min målgrupp.
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Med målgruppsanalysen som beskrivande verktyg har jag kunnat arbeta mig fram till en bredare 

bild av den valda målgruppen. Hade jag fokuserat på endast skillnader i användandet av sociala 

medier och Facebook tror jag att min studie hade blivit plattare. Genom att använda 

målgruppsanalysen som verktyg hoppas jag ha visat en något bredare bild av 

målgruppen/målgrupperna. 

Facebook är det sociala nätverk som dominerar både bland mina informanter samt i resten av 

världen. Mycket riktigt så har aktiviteter på Facebook samt andra sociala medier blivit mycket 

viktigt vid pr/reklam/marknadskommunikations arbete. Saker sprids utanför de traditionella 

mediekanalerna via sociala medier. Vår uppmärksamhet fångas utan att vi utsatts för traditionell 

reklam. Begreppet mun till mun (word of mouth) får en helt annan innebörd när en dryg tredjedel 

av befolkningen i Sverige dagligen loggar in på Facebook och där delar information med varandra.

De flesta vet att Facebook är det sociala nätverk som dominerar. Det som jag inte visste var att 

Facebook till så stor utsträckning tagit över sms och telefonsamtal. Att de tagit över en viss del är 

kanske inte så förvånande, som när några av informanterna i den här studien sa att de bedömde att 

Facebook tagit över ca 10 % av deras sms och telefonsamtal. När det kom fram att Facebook för 

några andra informanter tagit över så mycket som hälften av deras sms och telefonsamtal blev jag 

mer förvånad. Det skulle vara intressant om de utvecklade sina tjänster ytterligare och även 

införlivade ip-telefoni motsvarande Skype eller Viber inom ramen för Facebook. Då skulle 

Facebook bli något av den totala kommunikationslösningen. Skulle det här hända så dyker frågan 

upp om teleoperatörerna skulle tillåta det. Jag har läst att att de redan nu diskuterar hur de ska 

begränsa användningen av gratis ip-telefoni som Skype och Viber.

Annan intressant sak som kom fram i min studie var att så få erkände att de var beroende av 

Facebook trots att de i snitt använde det sociala nätverket i 1,5 h/dag. Sedan är ju frågan om det är 

ett beroende som när allt är ihop räknat är något positivt eller negativt. Underlättar Facebook våra 

liv eller tillför det bara mer stress?

Har sociala medier gjort oss mindre sociala i traditionella mening som några av mina informanter 

hävdade? Jag tror att den åsikten till viss del stämmer. Samtidigt får vi inte glömma bort att de 

sociala nätverken också underlättat vår kommunikation med bekanta. Jag tror att vi i någon mån 
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blivit mer sociala med bekanta som bor långt ifrån oss och möjligen något latare med att ringa dem 

som bor i närheten för att istället chatta med dem via t.ex. Facebook eller låta kommenterande av 

deras bilder ersätta telefonsamtal. 
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