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Förord

Jag vill rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp och låtit sig intervjuas, utan vars 

hjälp denna uppsats inte kunnat bli till. 

Ett lika stort tack riktas till min handledare Anna Olofsson för goda råd, inspiration och 

vägledning under skrivandet av denna uppsats.
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Abstrakt

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om den tid som avsätts till 

internetanvändande tas från sociala face to face relationer, och om frekvent

internetanvändande har någon inverkan på tillgången till resurser i form av socialt kapital. 

För att undersöka detta har kvalitativ metod och analys tillämpats. Datainsamling har skett 

genom intervjuer med totalt tio respondenter. Resultatet visar att frekvent internetanvändande 

tar tid från sociala face to face relationer, samt att frekvent internetanvändande kan ha en 

effekt gällande tillgången på socialt kapital. Däremot kan inget entydigt resultat redovisas 

som visar om tillgången på socialt kapital ökar eller minskar till följd av frekvent 

internetanvändande.

Nyckelord: internet, socialt kapital, sociala relationer, virtuella kontakter.
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1. Introduktion

Vår samtid benämns ofta informationssamhället med hänvisning till den ökade 

informationstillgången och det ökade användandet av elektronisk kommunikation, som 

successivt kommit att utgöra ett naturligt inslag i det vardagliga livet för många människor. 

Denna utveckling har möjliggjorts genom introducerandet av nya teknologiska innovationer, 

där internets uppkomst och spridning spelat en central roll.

Internet har i egenskap av verktyg för elektronisk kommunikation inte bara bidragit till att 

göra information mer lättillgänglig för ett stort antal människor. Idag är många saker, som 

tidigare enbart kunde utföras i den fysiska verkligheten, möjliga att utföra online i den 

virtuella verklighet som internet erbjuder. T ex kan du i viss utsträckning sköta dina 

arbetsuppgifter från hemmet. Du kan istället för att köa i butiker sitta hemma och shoppa i 

virtuella butiker på internet. Räkningarna kan betalas online, och även andra bankärenden är 

möjliga att utföra genom att logga in på din banks hemsida. Vidare är det möjligt att fördjupa 

sig i sina intressen, delta i debatter, ta del av musik, film, nyheter, TV program m.m.

Att koppla upp sig mot internet innebär också en utökad möjlighet till social interaktion. Det 

är möjligt att på elektronisk väg knyta kontakter och skapa relationer med människor från alla 

delar av världen via diskussionsgrupper, e- post, olika chatt funktioner och web gemenskaper1

som t ex Facebook2. Kontakten med dessa människor kanske aldrig hade kommit till stånd om 

det inte vore för internets existens. 

Internetanvändandet har stadigt ökat de senaste åren, och Sverige ligger i topp bland 

västländerna både när det gäller tillgång till internet, och antalet användare av internet. 

Statistik från 2007 visar att 90 % av alla svenska medborgare över 18 år har tillgång till 

internet, och att 76 % av befolkningen använder sig av internet (WII, 2007; 9).

                                                
1

En Webb gemenskap eller på engelska; community (fortsättningsvis används den engelska benämningen), är en 
slags arena på internet där olika former av virtuell kommunikation förenas (Svenningsson et al, 2003; 46-48). 

2
 Den i särklass populäraste communityn när detta skrivs 2008 är Facebook. Denna community startades 2004 

av studenterna Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz och Chris Hughes vid Harvard universitetet i USA. Avsikten 
var att skapa en community där studenter vid olika universitet i USA skulle kunna mötas och kommunicera med 
varandra. Antalet användare har växt från 1 miljon användare 2004 till 70 miljoner användare 2008
(www.facebook.com).
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Denna studies forskningsområde rör internetanvändande i relation till den tid som tas i 

anspråk för detta, och vilken effekt internetanvändande eventuellt har på människors sociala 

verklighet och tillgången på socialt kapital. Definitionerna av socialt kapital varierar. Den 

definition av socialt kapital som jag utgår från i denna studie kan sammanfattas med att det 

sociala kapitalet utgörs av summan nätverk, sociala kontakter och de relationer som en person 

äger, och det värde som kan erhållas från att vara medlem i dessa nätverk och relationer (Burt, 

1992; 9; Putnam, 1993; 3; Lin, 2001; 21-22).

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa frekvent internetanvändande i relation till 

människors sociala verklighet. Studien syftar mer specifikt till att ge svar på hur de som är 

frekventa användare av internet upplever att deras sociala verklighet påverkas. Utifrån den 

teori och den forskning som tidigare gjorts relaterat till detta ämne framträder bilden av två 

tänkbara scenarion:

1) Frekvent internetanvändande sker på bekostnad av sociala, face to face relationer som 

äger rum i den fysiska verkligheten. Detta leder i sin tur till att internetanvändare, i 

egenskap av sociala aktörer, minskar sin tillgång på socialt kapital genom att de sociala 

relationerna blir färre.

2) De virtuella kontakter som etableras via social interaktion på internet kan jämställas 

med fysiska, face to face kontakter, och därmed sker ingen minskning av det totala sociala 

kapitalet. Snarare kan tillgången på socialt kapital öka. Detta genom att antalet sociala 

relationer totalt sett utökas genom de virtuella kontakterna som initieras och upprätthålls

via internet  

De specifika frågeställningar som konstruerats utifrån dessa scenarion är:

 Tas den tid som spenderas på internet från människors fysiska, face to face, sociala 

relationer och påverkas därmed tillgången på socialt kapital för frekventa användare 

av internet?

 I vilken utsträckning sker social interaktion via internet, och hur påverkar denna

interaktion internetanvändares sociala verklighet och tillgång på socialt kapital?
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1.2 Avgränsning

Utfallet från denna studie kan inte sägas vara allmängiltigt, utan bör ses som ett första steg på 

vägen mot en mer omfattande studie. Min studie grundar sig på ett begränsat urval av totalt 10 

svenska internetanvändare med de specifika kriterierna frekvent användare av internet i 

åldersspannet 18-29 år.  

1.3 Begreppsförklaringar

Två begrepp som används i denna studie i syfte att särskilja aktiviteter som utförs på internet,

och aktiviteter som utförs utanför internet är virtuell verklighet respektive fysisk verklighet. 

Begreppet virtuell verklighet3 är ett allmänt vedertaget begrepp när man talar om internet 

relaterade aktiviteter. Ett tänkbart alternativ är att använda begreppet verklighet för att 

beskriva aktiviteter som sker utanför internet, detta fungerar dock enligt min mening dåligt. 

Förvisso äger de aktiviteter man ägnar sig åt på internet rum i en virtuell verklighet, rent 

fysiskt utför man dock något aktivt i verkligheten. Idén till att använda definitionen fysisk 

verklighet för att definiera aktiviteter utanför internet växte fram under genomförandet av 

intervjuerna inför skrivandet av denna uppsats. Flera av respondenterna använde termen fysisk

verklighet när de talade om aktiviteter och sociala relationer utanför internet.

 2. Bakgrund

Under denna rubrik redovisas hur idén till denna undersökning uppkommit och hur forskare 

och teoretiker ser på internets betydelse för vår samtid. Samt presenteras en sammanfattande 

beskrivning av internets utveckling.

Idén till denna studie har väckts genom observation av och reflektioner kring vår samtid där 

internet fått en alltmer central roll i många människors liv. Användandet av interaktiva 

kommunikationstjänster av typen communities och bloggar4 har ökat stadigt de senaste åren

(WII, 2007: 9), och jag har noterat hur människor som normalt använt internet måttligt, eller 

                                                
3 Virtuell verklighet tillkom som begrepp under tidigt 1990- tal för att ge ett namn åt de aktiviteter som ägde rum 
i artificiella, simulerade världar genererade genom informationsöverföring från datorer till människor via 
hjälpmedel såsom speciella cyberglasögon, dräkter och handskar. I takt med internets framväxt så övertogs 
denna term för att beskriva aktiviteter som äger rum på internet (Svenningsson, Lövheim & Bergquist, 2003; 21).

4
En blogg kan liknas vid en elektronisk dagbok som löpande uppdateras, där en eller flera skribenter delar med 

sig av sin syn på omvärlden, sina tankar och intressen. Bloggar är personliga och subjektiva; skribenten återger 
sina personliga åsikter och det finns utöver möjligheten för andra att läsa bloggen, också möjlighet för läsare att 
kommentera dess innehåll (www.wpr.se).
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väldigt lite, omvandlats till relativt frekventa internetanvändare. Antalet personer som skaffar 

ett Facebook konto har ökat drastiskt på kort tid, och många personer går numer att nå lika lätt 

via MSN och e- post som via telefon. Genom dessa observationer har funderingar växt fram 

kring vilka effekter ett ökat internetanvändande kan tänkas ha för människors sociala 

verklighet.

2.1 Internets utveckling

Internetanvändande och möjligheten att kommunicera elektroniskt med hjälp av e-post, 

MSN5, Facebook och andra digitala kommunikationsverktyg som tillhandahålls via internet, 

har kommit att utgöra ett självklart inslag i vardagen för många människor. Att använda 

internet till kommunikation är, jämte informationssökning, enligt färsk statistik det svenska 

internetanvändare helst använder internet till (WII, 2007: 9; SCB, 2007; 11). World Internet 

Institute presenterar i sin undersökning svenskarna och internet statistik som visar att 97 % av 

Internetanvändarna anger kommunikation via e- post som den vanligaste internet aktiviteten 

(WII, 2007; 9). Samma undersökning visar också att kommunikation och knytandet av sociala 

kontakter via internet blir allt vanligare, och sker genom delvis nya företeelser. T e x 

existerade inte företeelsen med medlemskap i communities (t ex Facebook) och innehav av 

bloggar vid undersökningar genomförda år 2000 (WII, 2000). År 2007 är 11 % av den 

svenska befolkningen över 18 år medlem i en community, och 3 % har en egen blogg (WII, 

2007: 9).

Utvecklingen av internet fortgår alltjämt, och med hänvisning till redovisad statistik tycks 

utvecklingen och användandet av nya kommunikationstjänster gå hand i hand: Nya sätt att 

kommunicera och interagera via internet utvecklas ständigt, och blir allt populärare. Det som 

idag kan upplevas som självklart och ingå som en rutin i vardagen; att t ex slå på sin dator på 

morgonen för att kolla sin e- post eller se om någon är uppkopplad på MSN, är företeelser 

som är förhållandevis nya. Det är först i mitten av 1990- talet som webbsurfande möjliggörs 

genom introducerandet av avancerade webbläsare, och det är i och med detta som internet 

börjar etableras på allvar (se appendix 2 för en mer omfattande sammanfattning över internets 

utveckling). Som tidigare redovisats har idén till denna uppsats fötts ur observationer av 
                                                
5

Ett exempel på virtuell kommunikation som sker i realtid är Webb chatt, vanligtvis förkortat till endast chatt. 
Denna kommunikation äger rum med hjälp av teknik i form av ett program med vars hjälp två eller flera 
individer skriver textmeddelanden till varandra. Ett exempel på ett sådant populärt program är Microsofts 
Windows Messenger, även av många användare refererat till som MSN. Fortsättningsvis används benämningen 
MSN i denna uppsats. (Svenningsson et al 2003; 35, 39, 44).
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internets snabba utveckling och hur människor i takt med denna utveckling tycks ha anammat 

denna teknologiska innovation, och som en konsekvens delvis ändrat sitt beteende. 

Meningarna om hur denna utveckling påverkat vår samtid och människors liv går dock isär.

2.2 Internets betydelse

Forskning kring internet har existerat sedan internets uppkomst och belyser många olika 

aspekter av internetanvändande. När det gäller det forskningsområde som denna uppsats berör 

har sådan forskning bedrivits primärt i USA. De undersökningar som granskats inför arbetet 

med denna uppsats visar på vitt åtskilda resultat när det gäller internets effekt på människors 

sociala verklighet. En del undersökningar visar att internet är en asocial aktivitet som tar tid 

från sociala, face to face kontakter (Nie & Hillygus, 2002; Katz & Rice, 2002). Andra 

undersökningar visar att internetanvändande inte alls har någon negativ inverkan på 

människors sociala relationer med vänner och familj, utan istället inverkar positivt på 

människors sociala verklighet genom skapandet av nya sociala kontakter via internet 

(Franzén, 2000; Bargh & McKenna, 2004). 

På samma vis som oenighet råder kring internets effekt på individnivå, råder samma oenighet 

gällande internets och informationsteknologins effekt på samhället. I det ena lägret återfinns 

teoretiker som betonar fördelarna med internet och har en närmast utopisk syn på 

informationsteknologins betydelse för individen och samhället. I det andra lägret finner man 

de teoretiker som betonar riskerna och nackdelarna med spridning och ökat användande av 

informationsteknologi.

Bland de s.k. utopisterna, dvs. de teoretiker som betonar fördelarna med 

informationsteknologin, återfinns bl.a. Manuel Castells (2002) och Anthony G Wilhelm 

(2004) som båda talar om framväxten av ett nätverkssamhälle i termer av en ny social ordning 

som breder ut sig globalt. Internets roll i vår samtid jämförs och jämställs med tidigare 

teknologiska innovationers betydelse för samhällsutvecklingen som t ex introducerandet av 

elektricitet, bilen och järnvägen (Castells, 2002; 13; Wilhelm, 2004; 128). 

Några av de argument som presenteras av förespråkarna till en utökad digitalisering och 

spridning av internetanvändande är att orättvisor kan utjämnas, jämställdheten och 

människors makt över sina liv kan öka genom att fler människor världen över kopplar upp sig 

mot internet: Detta genom att internet t ex kan ge människor i avlägsna delar av ett samhälle 
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tillgång till resurser i form av information, som utan internet skulle vara betydligt mer 

svårtillgänglig. Samt ges människor en ökad möjlighet till kommunikation med andra 

människor världen över, som de annars kanske aldrig skulle ha en chans att komma i kontakt 

med. Internet har på detta vis en utjämnande roll på samhällsplanet genom att så många som 

möjligt inkluderas i vad Wilhelm (2004) väljer att kalla en global digital nation. Ett samhälle 

som inte följer med den teknologiska utvecklingen och tar till sig nya innovationer riskerar att 

marginaliseras. Denna risk för marginalisering kan elimineras, eller drastiskt minskas genom 

att alltfler människor kopplar upp sig på internet och kommunicerar digitalt i ett globalt 

nätverk/en digital nation (Castells, 2002; 272; Wilhelm, 2004; 128). 

Denna syn på internet och informationsteknologins roll och påverkan gällande 

samhällsutvecklingen motsägs dock av andra teoretiker som i detta sammanhang brukar 

benämnas dystopiker. Det är överhuvudtaget fel att diskutera samhällsförändring med 

utgångspunkt i att teknologisk innovation resulterar i samhällsförändring menar Webster 

(2006; 12). I och med detta påstående vänder sig Webster mot den teknologiska 

determinismen som menar att en stor volymökning av tekniska innovationer måste leda till 

avgörande sociala förändringar. Den teknologiska determinismen hävdar att teknologin i sig 

är den primära orsaken till förändring (Webster, 2006; 44). Webster ifrågasätter själva 

begreppet informationssamhälle. Han menar att man förvisso inte kan bortse från att 

tillgången på information ökat, samt att de teknologiska system som åtföljer denna 

informationsökning har kommit att utgöra en central del av vardagslivet i våra nutida

samhällen. Dock saknas övertygande bevis och argument för att detta skulle innebära att vi 

lever i, eller går mot en ny typ av samhälle som tydligt särskiljer nutiden gentemot det 

förflutna. 

Internet har inte nödvändigtvis i grunden förändrat samhället och människors sociala 

relationer. Snarare det motsatta: Internet erbjuder människor ett nytt sätt att göra gamla saker 

på (Tyler, 2002: 195). Elektronisk kommunikation kan förvisso ha lett till förändringar i 

människors livsmönster, men de grundläggande sociala mönstren i människors liv har 

förblivit relativt intakta. Internet kan ses som ett sätt att hantera sociala problem och möta 

redan existerade sociala behov och mål, snarare än att ses som en transformerande teknologi 

som fundamentalt har förändrat beteendemönster gällande interpersonella relationer och 

grupprocesser (Tyler, 2002: 195; Hofkirchner, 2007: 17). 
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3. Teoretisk referensram

Under denna rubrik presenteras den teori som ligger till grund för analys och tolkning av 

denna undersöknings insamlade datamaterial. Samt redovisas vad tidigare undersökningar och 

forskning kommit fram till gällande internet relaterat till människors sociala verklighet.

3.1 Internet och det sociala kapitalet

Den tid som spenderas på internet måste rimligtvis tas från någonstans; de timmar som 

spenderas online måste tas från någon annan aktivitet i människors vardag. Eller som 

Wellman (2003) uttrycker det; vi kan inte lägga till x antal timmar internettid till våra 

vardagliga liv utan att någon aspekt av vardagen förändras (Wellman, 2003; 22).

Tas den tid som spenderas på internet från sociala relationer och aktiviteter som äger rum i 

den fysiska verkligheten, och hur påverkas då tillgången på socialt kapital? Som tidigare 

redovisats är kommunikation och social interaktion en av de allra populäraste aktiviteterna 

bland internetanvändare. Ersätts social, face to face interaktion i någon mån av social 

interaktion och sociala aktiviteter på internet, och påverkar denna virtuella interaktion 

tillgången på socialt kapital?

Putnam (2000) jämställer internet med televisionen och menar att ju mer tid som ägnas åt TV 

tittande och internetanvändande, desto mindre tid finns till sociala aktiviteter. Ett ökat 

internetanvändande sker på bekostnad av socialt umgänge och sociala aktiviteter. Därmed 

leder ett frekvent internetanvändande (precis som frekvent TV tittande) till en minskning av 

tillgången på socialt kapital (Putnam, 2000; 179). Tvärtom, menar Lin (2001); vi lever i en tid 

där vi bevittnar en revolutionerande ökning av tillgången på socialt kapital tack vare bildandet 

av nya nätverk via internet. Lin benämner dessa nätverk cybernätverk (cybernetworks), och 

definierar dessa som konstruerade av individer, eller grupper av individer genom e-post, chatt, 

nyhetsgrupper och communities. Dessa cybernätverk tillhandahåller socialt kapital bl.a. 

genom att användare interagerar och knyter kontakter med varandra (Lin, 2001; 214-215).

Socialt kapital som koncept introducerades under det tidiga 1900- talet av Lyda Judson 

Hanifan (1916) som använde detta koncept för att beskriva olika komponenter som spelar en 

betydande roll för människor i det vardagliga livet; sympati, goodwill, kamratskap och sociala 

interaktioner (1916; 130). Sedan dess har begreppet socialt kapital kommit att tillämpas inom 

många olika forskningsområden, och har givits delvis olika innebörd och definition av ett 
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antal teoretiker. Bland de områden där socialt kapital har tillämpats som analysverktyg kan 

nämnas utbildning och skolfrågor, familj, utvecklingsfrågor, hälsorelaterade frågor och frågor 

som rör demokrati och ledarskap (Adler & Kwon, 2002; 17; Dynes, 2002; 3). Socialt kapital 

är således ett koncept som tillämpas i både större och mindre sammanhang där sociala nätverk 

med individuella medlemmar i form av sociala aktörer förekommer. 

Även om definitionen av socialt kapital varierar och meningarna går isär kring vad som skall 

inkluderas i detta koncept, så har de varierande definitionerna också många gemensamma 

beröringspunkter. En jämförelse av de olika definitionerna ger en bild av socialt kapital som 

ett koncept som utgörs av resurser som finns inbäddade i en social struktur och i sociala 

nätverk. Det sociala kapitalet existerar alltså i själva relationerna mellan de sociala aktörerna, 

och ägs inte av den enskilde individen.  Dessa resurser finns tillgängliga för och kan tillämpas 

av de sociala nätverkens medlemmar; de sociala aktörerna, i syfte att uppnå mål (personliga 

eller gemensamma). Det sociala kapitalet kan också sägas utgöra ett värde som medlemmarna 

erhåller genom att vara medlem i en gemenskap.

 Lin (2001; 21-22) identifierar två nivåer där detta värde kan utvinnas: 

1) På en individuell nivå; fokus ligger på hur de individuella sociala aktörerna som är 

medlemmar av ett socialt nätverk investerar i sociala relationer, och hur de 

individuella sociala aktörerna använder sig av dessa resurser i syfte att uppnå en 

vinst/ett utbyte från dessa resurser. 

2) En gruppnivå där fokus ligger på de processer och element som är involverade i 

själva producerandet och upprätthållandet av gruppens kollektiva tillgångar (Lin, 

2001; 21-22). 

Bland de teoretiker som primärt diskuterar socialt kapital utifrån en individuell nivå märks 

Fukuyama (2002), Lin (2001) och Burt (1992). Teoretiker som främst resonerar kring socialt 

kapital utifrån gruppnivå är bl.a. Putnam (1993) och Coleman (1988).

Lin (2001) betonar utifrån sitt individuella perspektiv att sociala resurser återfinns inbäddade i 

en individs sociala kontakter, och att dessa resurser kan användas av individen för att uppnå 

personliga mål. Fukuyama (2001) menar att socialt kapital är en privat nytta (private good) 

och inte en allmän nytta (public good) som vissa andra teoretiker, t ex Coleman (1988) 

hävdar. Fukuyama menar att samarbete med andra är en nödvändighet för i stort sett alla 

individer i syfte att den enskilde individen skall uppnå sina egna mål (Fukuyama, 2001; 9).
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Burt (1992) menar i sin definition av socialt kapital att detta utgörs av vänner, kollegor och 

andra personliga relationer som tillhandahåller möjlighet att använda ens egna personliga eller 

ekonomiska kapital (Burt, 1992; 9). 

Bland dem som främst intresserat sig för det sociala kapitalets roll på gruppnivå märks bl.a. 

Putnam (1993, 2000) och Coleman (1988). Putnam definierar socialt kapital som summan av 

nätverk och sociala kontakter, ömsesidig tillit och de relationer som en person äger. Det 

sociala kapitalet utgörs av egenskaper hos en social organisation såsom nätverk, normer och 

tillit och dessa möjliggör tillsammans koordination och samarbete som leder till gemensamma 

fördelar (Putnam, 1993; 35). 

Coleman definierar socialt kapital som en resurs tillgänglig för människor, sociala aktörer, 

som interagerar med varandra inom en given struktur. Denna resurs, det sociala kapitalet, är 

ett public good/allmän nytta. Det sociala kapitalet kan betraktas som en resurs som kan 

användas för att nå gemensamma uppställda mål (Coleman, 1988; 98). Coleman betonar tillit 

och menar bl.a. att det inom en grupp där en hög grad av tillit råder, så har denna grupp större 

chanser att åstadkomma något än en grupp med låg tillit (Coleman, 1988; 101). 

I denna undersökning använder jag primärt det individuella perspektivet gällande socialt 

kapital som utgångspunkt. Detta då det inte är upprätthållande eller producerande av 

kollektivt socialt kapital som studeras, utan det är den individuella sociala aktörens 

(internetanvändaren) tillgång till resurser i form av socialt kapital som står i fokus. 

3.2 Tidigare forskning

Under denna rubrik redovisas vad tidigare undersökningar kommit fram till gällande 

internetanvändande och dess betydelse för sociala relationer. Dessa undersökningar har inte 

specifikt studerat hur det sociala kapitalet påverkas av internetanvändande, tyvärr tycks det 

råda en brist undersökningar som direkt behandlar socialt kapital relaterat till 

internetanvändande. Indirekt berör ändå undersökningarna socialt kapital, detta eftersom 

socialt kapital finns inbäddat i människors sociala relationer och därmed utgör en del av 

dessa.

Gällande tidigare forskning inom området internetanvändande och dess inverkan på 

människors sociala liv så råder meningsskiljaktigheter kring vilken effekt internetanvändande 

har. Å ena sidan visar forskningsresultat att sociala kontakter som etableras via internet har en 
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positiv inverkan på människors sociala liv: Kontakter som initieras via internet är oftast 

meningsfulla, långvariga och omvandlas ofta till verkliga sociala relationer. Bargh & 

McKenna (2004) konstaterar att kontakter som etableras via internet efter en tid, när tilliten 

till den man etablerat kontakt med växt till sig, omvandlas till verkliga sociala, face to face

relationer. De beskriver också internet som ett unikt kommunikationsmedium i den mening att 

användaren innehar en hög grad av anonymitet, och att denna anonymitet uppmuntrar till 

interaktion och till att uttrycka sig.  Frånvaron av fysiska och icke- verbala interaktions 

signaler som exempelvis fysisk attraktion lämnar öppet för bildandet av relationer på andra, 

djupare grunder som t ex delade åsikter och gemensamma intressen (Bargh & McKenna, 

2004; 586).

Axel Franzén (2000) presenterar i en schweizisk undersökning liknande resultat som visar att 

internet inte har några negativa effekter på människors sociala nätverk. Undersökningen visar 

att både de som använt internet en längre tid, och de som använt internet en kortare tid har 

kvar samma antal vänner och umgås i lika stor utsträckning med dessa vänner (Franzén 2000; 

435).  Katz & Rice (2002) presenterar resultat som inte bara visar att internetanvändande inte 

har någon negativ effekt på människors sociala verklighet, tvärtom: Internetanvändare är mer 

socialt aktiva än de som inte använder internet överhuvudtaget. Internetanvändare konstateras 

också vara mer delaktiga i samhälleliga och politiska aktiviteter än de som inte använder 

internet (Katz & Rice, 2002; 166).

Denna bild av internets positiva influens på människors sociala verklighet motsägs dock av 

andra undersökningar som visar att internetanvändande för med sig negativa konsekvenser 

gällande människors sociala verklighet: De kontakter som människor etablerar via internet 

påverkar människors sociala verklighet negativt; den elektroniska kommunikationen via 

internet sker på bekostnad av övriga sociala relationer. 

Nie & Erbring (2002) har funnit att ju mer tid människor spenderar på internet, desto mer 

tappar de kontakten med sin sociala omgivning. Denna effekt syns redan vid bara 2-5 timmars 

internetanvändande per vecka, och ökar avsevärt för användare som spenderar mer än 10 

timmar per vecka online (Nie & Erbring, 2002; 275). Nie konstaterar vidare i ytterligare en 

undersökning (Nie & Hillygus, 2002) att plats och tid är två avgörande faktorer när det gäller 

hur pass stora negativa effekter internetanvändande har på sociala face to face relationer: Ju 

mer tid som spenderas på internet i det egna hemmet, desto mindre tid ägnas åt vänner, familj 
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och sociala aktiviteter. Internetanvändande som sker på helger har också större negativ 

påverkan på sociala face to face relationer (Nie & Hylligus, 2002; 9).

Undersökningar visar också olika resultat när det gäller vilka som drar de största fördelarna av 

internetanvändande. Det är de som redan har ett starkt socialt nätverk som använder internet 

för att nå ut till andra och initiera kontakter via internet (Kraut et al, 2002; 129). Tvärtom 

konstaterar McKenna, Green & Gleason (2002) att det är människor som i det verkliga livet 

har svårigheter med social interaktion som drar de största fördelarna av internetanvändande. 

Den anonymitet som internet erbjuder gör att dessa individer upplever det lättare att ta kontakt 

med andra människor i den virtuella världen, och dessa kontakter omvandlas sedan till 

verkliga och hållbara sociala relationer (McKenna et al 2002; 28). 

3.3 Teoridiskussion

Sammantaget går det inte utifrån de undersökningar som gjorts inom detta område att urskilja 

någon tydlig tendens när det gäller internetanvändandets eventuella inverkan på människors 

sociala verklighet. Detta eftersom olika undersökningar visar på rakt motsatta resultat. 

Bland de undersökningar som jag tagit del av inför arbetet med denna uppsats saknas 

kopplingar mellan socialt kapital och internetanvändande. Förvisso görs kopplingar mellan 

internetanvändande och människors sociala relationer i samtliga undersökningar, men det 

sociala kapitalet som koncept utelämnas helt. Undantaget är Katz & Rice (2002), som 

använder begreppet socialt kapital relaterat till det amerikanska samhället, men i ytterst 

begränsad omfattning (Katz & Rice, 2002; 169, 174).

Under efterforskningarna inför denna uppsats har jag funnit endast någon enstaka europeisk 

undersökning, och överhuvudtaget ingen svensk undersökning som berör internetanvändning 

relaterat till sociala relationer eller socialt kapital. Den mesta forskningen inom detta område 

tycks, baserat på mina efterforskningar, ha bedrivits i USA. De svenska undersökningar som 

gjorts relaterat till internet har främst tittat på hur svenskar använder internet, vilka som 

använder internet, hur ofta man använder internet osv. Två sådana svenska undersökningars 

statistik ligger till grund för delar av denna uppsats; World Internet Institutes svenskarna och 

internet (WII, 2007) och statistiska centralbyråns privatpersoners användning av datorer och 

internet (SCB, 2007). Båda dessa undersökningar presenterar utförlig statistik över allt från 
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vilka internet aktiviteter som är populärast bland svenska internetanvändare, till hur den mest 

frekvente internetanvändaren ser ut med avseende på ålder, kön och utbildning etc.

Jag saknar också färska undersökningar kring internet och sociala relationer. Bland de 

undersökningar jag funnit och granskat är den senaste från 2004 och de flesta från 2001 och 

2002. Mycket har hänt gällande internets utveckling under de relativt få år som passerat efter 

att dessa undersökningar genomfördes. Betänk t e x att Facebook startade just år 2004; denna 

tjänst har lockat miljontals användare och kan i sig ha ökat den tid människor spenderar på 

internet, samt ha andra intressanta effekter på sociala relationer i och med sin form som 

virtuell social mötesplats. Tillgången till bredband har ökat (WII, 2007; 26) vilket i sig är en 

faktor som visat sig ha effekt på hur människor använder och påverkas av internet: De som 

har s.k. fast uppkoppling i form av bredband, ADSL eller liknande upplever att deras tillvaro 

påverkas i större utsträckning av internet jämfört med dem som har en uppringd anslutning i 

form av telefonmodem (WII, 2007; 6). 

Forskning kring internet är att betrakta som färskvara enligt min mening. En forskare som 

instämmer i denna uppfattning är Alison Cavanagh som menar att studier kring internet ofta 

hinner bli gamla under perioden mellan dess färdigställande och dess publicering (Cavanagh, 

2007; 7). 

4. Metod

Under denna rubrik redovisas vilket perspektiv som tillämpats vid undersökningens 

genomförande, hur urvalet skett samt vilka kriterier som legat till grund för urvalet. Vidare 

redogörs för hur datainsamling skett och hur insamlat datamaterial bearbetats.

4.1 Val av metod

Denna studie är kvalitativ till sin utformning och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv6

där datainsamlingen skett med hjälp av intervjuer. Avsikten med studien är att undersöka 

                                                
6

Det fenomenologiska perspektivet lägger tyngdpunkten på deskriptiv analys, och studerar hur människor 
definierar sina sociala situationer. Fenomenologin förkastar idén om att det finns generella lagar som definierar 
verkligheten, och inriktar sig på att beskriva händelser och fenomen som de upplevs av subjekten/människorna 
(Wallace & Wolf, 1991; 290). 
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huruvida ett frekvent internetanvändande påverkar internetanvändares sociala verklighet och 

sociala kapital. Detta innebär att denna studie är deskriptiv7 till sin utformning. 

4.2 Urval 

Det grundläggande kriteriet för urvalet till denna undersökning är att respondenterna använder 

sig frekvent av internet.  Jag definierar kriteriet frekvent användande som att man använder 

sig av internet minst 10 timmar per vecka. Denna definition tar sin grund dels i statistik som 

visar att den genomsnittlige, svenske internetanvändaren spenderar 9,3 timmar i veckan, eller 

ca 80 minuter per dag, på internet (WII, 2007; 35). Dels tar definitionen också sin grund i vad 

Nie & Erbring (2002) funnit; den negativa effekten på de sociala relationerna märks tydligt 

vid ett internetanvändande som går från 10 timmar per vecka och uppåt (Nie & Erbring, 2002; 

275). En annan tänkbar definition av frekvent användande skulle kunna vara att man använder 

internet dagligen. Problemet jag ser med en sådan definition är att man kan använda internet 

dagligen under några få minuter, för att t ex kolla sin e- post. Ett sådant begränsat, dagligt 

användande bedömer jag inte bör ha någon märkbar påverkan på en individs sociala liv. 

I kriteriet frekvent internetanvändande ingår även att internetanvändandet endast inkluderar 

internet aktiviteter som inte är relaterade till arbetsuppgifter eller studieuppgifter. Endast 

internet användande som sker på fritiden, och därmed är frivilligt, ingår i undersökningen. 

Ytterligare en aspekt av internetanvändande som beaktats är att internetanvändande kan ske 

på olika vis: Man kan vara uppkopplad mot internet och passivt använda sig av någon internet 

tjänst. Ett exempel på sådant passivt användande är att lyssna till ett radioprogram från någon 

webb radio station, medan man ägnar sig åt något annat under tiden och alltså inte befinner 

sig fysiskt vid datorn och aktivt ägnar sig åt någon internetaktivitet. Ett sådant passivt 

internetanvändande bedömer jag inte relevant för denna studies syfte. Detta då det är fullt 

möjligt att ägna sig åt social interaktion med vänner och familj under tiden som det passiva 

internetanvändandet pågår. Således tar inte detta passiva internetanvändande tid från social 

face to face interaktion, och det passiva internetanvändandet innebär inte heller att någon 

interaktion sker via internet. Det ingår därför i mitt kriterium för internetanvändande att 

användaren befinner sig fysiskt framför datorn och aktivt utför någon aktivitet på internet.

                                                
7 All forskning är endera beskrivande, förklarande eller en kombination av dessa. Detta oavsett om forskningen 
är av kvantitativt eller kvalitativt slag. Beskrivande forskning innebär att man genom insamling, organisering 
och summering av data försöker ge en bild av vad som sker, hur olika aspekter relaterar till varandra och hur en 
viss situation ser ut (Punch 2006; 33).
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Gällande övriga kriterier som exempelvis ålder, kön och sysselsättning, har jag i syfte att ta 

reda på hur den mest frekvente svenske internetanvändaren ser ut använt två undersökningar 

som grund: Svenskarna och Internet (WII 2007) och privatpersoners användning av datorer 

och internet (SCB 2007). Dessa undersökningar presenterar likartad statistik när det gäller hur 

de mest frekvente internetanvändarna i Sverige ser ut; högutbildade män och kvinnor i 

åldersspannet 18-29 år. När det gäller kriteriet högutbildad beslöt jag efter en del 

reflekterande att utesluta detta kriterium och inte ta hänsyn till utbildning överhuvudtaget. Jag 

gjorde bedömningen att ett bredare urval som bortsåg från utbildning skulle underlätta att 

finna respondenter till undersökningen, i synnerhet med hänvisning till den begränsade tid 

som avsatts till undersökningens genomförande. 

Storleken på urvalet har begränsats till 10 respondenter med hänvisning till att tiden för denna 

studies genomförande inte bedömts räcka till för genomförande och analys av fler än 10 

intervjuer. Denna urvalsstorlek i samband med denna typ av studie rekommenderas också av 

bl.a. Creswell (1998; 65).

Själva urvalsprocessen i syfte att finna respondenter som matchar kriterierna till denna studie 

har skett genom förfrågningar i den egna bekantskapskretsen. Jag har tillfrågat personer jag är 

bekant med om de i sin tur kan ge tips på personer som är mellan 18- 29 år och använder sig 

frekvent av internet, vilket resulterat i en grupp respondenter som fördelat sig enligt följande: 

6 kvinnor och 4 män i åldrarna 25- 29 år som samtliga använder sig av internet minst 10 

timmar per vecka. Utbildningsgrad och typ av sysselsättning varierar.

4.3 Datainsamling och procedur 

Datainsamlingen har skett med hjälp av öppet riktade intervjuer som samtliga genomförts 

face to face. Gällande kvalitativa studier rekommenderar Lantz (2007) öppet riktade och helt 

öppna intervjuformer.  I en öppet riktad intervju belyses ett fenomen som redan är känt och 

omgivet av en begreppssfär. Respondenten ges möjlighet att ge sin subjektiva uppfattning av 

verkligheten; vilken innebörd och mening som respondenten tillskriver ett visst fenomen 

(Lantz, 2007; 33). Själva instrumentet för insamling av data är undertecknad i egenskap av 

intervjuare.
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De tilltänkta respondenterna kontaktades först via telefon och e- post där de tillfrågades om de 

ville låta sig intervjuas. De informerades vid detta tillfälle också om studiens syfte och 

huvudsakliga frågeställningar. Respondenterna garanterades också full anonymitet, och 

informerades om att insamlat material (intervjuerna) skulle komma att behandlas 

konfidentiellt8. Respondenterna tillfrågades också om de godkände att intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av ljudupptagning, vilket samtliga gav sitt samtycke till. Plats och 

tid för intervjuer bestämdes sedan i samråd med respondenterna. 

Intervjuerna skedde enskilt med respektive respondent och utfördes inom en tvåveckorsperiod 

på ett café i Östersund. Respondenterna informerades vid intervjutillfället återigen om 

undersökningens syfte och garanterades full anonymitet, samt tillfrågades de ytterligare en 

gång om de tillät att en ljudupptagning genomfördes. Detta för att säkerställa att 

respondenterna deltog frivilligt. Samtliga respondenter godkände detta, och erbjöds också att 

ta del av en transkription av genomförd intervju. Detta dels i syfte att säkerställa att jag 

uppfattat svaren från intervjuerna korrekt, och dels för att ge tillfälle åt respondenten att 

utveckla sina svar om så önskades. Samtliga respondenter tackade ja till att få ta del av en 

transkription, och dessa tillsändes respondenterna via e-post 1-2 dagar efter respektive 

intervjus genomförande. 

Samtliga intervjuer kom att spelas in med hjälp av en mp3- inspelare och kompletterades med 

anteckningar som togs under intervjuernas gång. Orsaken till att en ljudupptagning ansågs 

vara lämplig var för att säkerställa att jag, i egenskap av intervjuare, på ett tillförlitligt sätt 

skulle fånga upp all relevant information från intervjutillfällena. Enligt Lantz (2007; 106) 

antecknar en intervjuare inte allt under en intervju. Dels på grund av att man inte hinner, och 

dels passerar det som sägs ett slags filter hos intervjuaren. Detta filter utgörs av intervjuarens 

förförståelse; man selekterar bland det som sägs under intervjun och risken finns att man hör 

endast det man vill höra. 

Intervjuerna inleddes med frågor kring respondentens ålder, sysselsättning och utbildning för 

att sedan övergå till frågor kring respondentens sociala liv, som successivt övergick till frågor 

                                                
8 The Swedish Council for Research in Humanities & Social Sciences har tagit fram etiska principer som 
innehåller fyra nyckelpunkter gällande social forskning. Dessa fyra punkter redovisas av European Science 
Foundation (2000) och innefattar 1: Att deltagarna i en studie skall informeras om studiens aspekter. 2: Att 
forskaren säkerställer att deltagarna ställer upp frivilligt. 3: Att insamlad data och information om deltagarna 
förvaras säkert. 4: Att information som erhålls från forskningen, t ex från intervjuer, används endast till 
forskningens syfte.
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relaterade till respondentens internet vanor. En del följdfrågor tillkom utöver de frågor som 

ingick i den förberedda intervjuguiden (se appendix 1) i syfte att låta respondenten utveckla 

vissa av de svar som gavs. Intervjuernas längd varierade mellan ca 20 minuter och ca 40 

minuter.

Inget bortfall har skett, samtliga av de 10 ursprungliga respondenterna kom att intervjuas och 

ingå i undersökningen.

4.4 Databearbetning

”Kvalitativa data är alltid relaterade till ett sammanhang, och att det subjektivistiska har en så 

framträdande placering gör att det inte finns några i förväg bestämda modeller och metoder 

som i detalj föreskriver hur databearbetningen skall gå till” (Lantz, 2007; 97).

Även om det inte finns någon strikt modell eller givet förfaringssätt gällande hur 

bearbetningen av kvalitativa data bör ske, har rekommendationer av Creswell (1998) och 

Lantz (2007) legat till grund för hur databearbetningen i denna undersökning skett. En 

sammanfattning av det förfaringssätt som rekommenderas från dessa författare är att forskaren 

inleder med att organisera och förbereda data för analys. Detta innefattar transkription av 

inspelade intervjuer och renskrivning av anteckningar. Forskaren läser igenom intervjuerna 

och tittar efter signifikanta uttalanden som visar på hur respondenten upplevt fenomenet. På 

detta sätt reduceras datamängden till det som skall användas för fortsatt analys; all data är inte 

föremål för analys och sådant som inte anses relevant för att besvara frågeställningarna bör 

gallras bort. De uttalanden som selekterats och noterats bör vart och ett betraktas som 

likvärdiga, och används sedan för att skapa en lista med uttalanden. Sedan sker en mer 

detaljerad analys av data genom en kodningsprocess; forskaren organiserar data i olika 

kategorier eller dimensioner och tillför dessa en beskrivning i textform. Nästa steg är att 

konstruera en beskrivning av hur fenomenet upplevdes. För att göra detta så bör forskaren 

reflektera över sin egen beskrivning och försöka se den ur olika perspektiv i syfte att slutligen 

komma fram till en beskrivning som innehåller själva essensen (Creswell, 1998; 139; Lantz, 

2007; 105).

Det inledande bearbetningsmomentet av insamlad data i form av intervjuer skedde relativt 

omgående efter avslutande av varje enskild intervju. Detta bearbetningsmoment innefattade 

transkription av de ljudupptagningar som genomförts vid varje intervjutillfälle, samt 
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renskrivande av de anteckningar som förts som komplement till ljudupptagning. 

Transkriptionerna genomfördes samma dag som varje enskild intervju ägde rum och 

transkriberades ordagrant. Dessa sändes sedan, efter överenskommelse med respondenterna, 

via e- post till respektive respondent. Detta dels för att låta respondenten godkänna 

transkriptionen, och dels för att ge möjlighet till respondenten att komplettera och utveckla 

intervjusvar om så önskades. Samtliga respondenter godkände transkriptionerna, och endast 

en respondent valde att komplettera sina svar efter att ha tagit del av intervjutranskription.

I nästa steg genomfördes en noggrann granskning av intervjutranskriptioner och anteckningar 

i syfte att identifiera signifikanta uttalanden och därigenom reducera datamängden för fortsatt 

analys. Utifrån den reducerade datamängden skapades sedan fyra teman med tillhörande 

underkategorier:

1) Tid

Detta tema är baserat på intervjuinnehåll där frågor ställts som syftat till att utröna om, och i 

vilken utsträckning internet tar tid från social interaktion som äger rum i den fysiska 

verkligheten. Temat tid relaterar till socialt kapital i den mening att om tid tas från social face 

to face interaktion så torde en minskning av det sociala kapitalet ske. Detta genom att mer tid 

ägnas åt internetaktiviteter på bekostnad av sociala relationer. Underkategorier:

 Hur mycket tid avsätts till internet aktiviteter respektive sociala aktiviteter i den 

fysiska verkligheten.

 Påverkar den tid som avsätts till internet aktiviteter sociala relationer.

2) Upplevelsen

Detta tema är framtaget i syfte att belysa respondenternas upplevelse och värdering av sociala 

kontakter som initieras och upprätthålls via internet. Om de kontakter som initieras via 

internet upplevs som betydelsefulla och likvärdiga sociala, face to face relationer, så torde 

ingen minskning av det sociala kapitalet ske. Tvärtom skulle virtuell social interaktion kunna 

fylla ett socialt behov som annars skulle uppfyllas av social interaktion i den fysiska 

verkligheten, och därmed kunna skapa balans på det sociala kapitalkontot. Om de virtuella 

kontakterna upplevs som likvärdiga skulle detta tom kunna innebära en ökning av tillgången 

på socialt kapital. Utifrån intervjusvaren har detta temat delats upp i underkategorierna

 Positivt



21

 Negativt

3) Omfattningen

I syfte att ta reda på hur stor del av den tid som spenderas på internet som ägnas åt social 

interaktion och initierande av kontakter, har frågor ställts kring hur stor del social interaktion

som äger rum i den 

 Fysiska verkligheten. 

 I den virtuella verkligheten.

Detta tema skiljer sig från temat tid i den mening att här är det en jämförelse av andelen 

social interaktion som står i fokus. I temat tid handlar det om internetaktiviteter generellt

jämfört med social, face to face interaktion. Om virtuell social interaktion i någon mån ersatt 

social, face to face interaktion så skulle detta kunna påverka tillgången av socialt kapital. Om 

virtuell interaktion har ökat i relation till face to face interaktion skulle detta kunna innebära 

att tillgången på socialt kapital minskar. 

4) Aktiviteterna

Detta tema syftar till att åskådliggöra:

 Vilka aktiviteter man helst ägnar sig åt på internet.

 Om internet vanor har ändrats, eller internet användande har ökat relaterat till sociala 

mötesplatser av typen Facebook.

Om internetanvändande ökat generellt till följd av virtuella mötesplatser av typen Facebook; 

att människor ägnar sig alltmer år virtuell social interaktion, så skulle detta kunna vara 

ytterligare en indikator på att de virtuella kontakterna tillhandahåller socialt kapital. 

Efter att dessa fyra teman framtagits inordnades signifikanta citat från respondenterna i 

intervjuunderlaget i respektive tema och underkategorier. Respondenterna gav fingerade 

namn för att säkerställa deras anonymitet. Citaten återges i analys och resultat avsnittet, och 

inkluderar även intervjufrågorna. Syftet med att inkludera intervjufrågorna är för att ge en 

bättre bild av sammanhanget där svaren givits. Därefter inleddes en djupare analys och

tolkning i syfte att erhålla ett resultat.
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5. Analys och resultat

Under denna rubrik presenteras analys och resultat utifrån de fyra teman som skapats baserat 

på insamlad intervjudata.

5.1 Tid

Tid i relation till internetanvändande var ett dominant tema under de intervjuer som utgör 

underlaget till denna uppsats. Frågor kring begreppet tid fokuserade dels på att försöka utröna 

hur mycket tid respondenterna avsatte till internet aktiviteter respektive sociala aktiviteter i 

den fysiska verkligheten. I anslutning till detta ställdes också frågor kring om respondenterna 

upplevde att den tid de avsatte för internetanvändande hade någon påverkan gällande deras 

sociala relationer. Nedan följer några utdrag från intervjuerna relaterat till temat tid.

Respondent Eva: 

Händer det att du väljer internet framför en social aktivitet i den fysiska verkligheten? Ja, 

det händer nog. Det händer ju ganska ofta i vårt hem (skratt), vi sitter vid olika datorer och pratar 

med folk istället för att prata med varandra. Om man lägger x antal timmar på internet, så 

måste den tiden tas från någonting annat. Varifrån tas den tiden för dig? Det gör det ju från 

vardagssysslor. Eller umgås med den man lever med. Om jag sitter ett par timmar (uppkopplad 

mot internet) en kväll skulle jag kunna gå och baka bröd istället, eller umgås med min sambo. 

Istället för att kolla sidor på nätet eller att sitta och surra med någon där. Kan 

internetanvändande även ha en positiv effekt på dina sociala relationer? Ja, om man inte sitter 

för mycket. Det är väl en avvägning. Det blir ju någonstans en frihet också, det kanske blir en 

social tid med någon annan via internet istället för att vara social hemma.

Ovanstående citat från intervjun med Eva ger delvis stöd åt de tidigare undersökningar som 

visar att internet tar tid från sociala face to face relationer, samt vad teoretiker som 

exempelvis Putnam hävdar; att internet användande sker på bekostnad av social interaktion 

och leder till en minskning av det sociala kapitalet (Nie & Erbring, 2002; Nie & Hillygus, 

2002; Putnam, 2000; 179-180). Därigenom skulle slutsatsen kunna dras att tillgången på 

socialt kapital minskar, i och med att tid tas från fysiska sociala relationer. Samtidigt kan jag 

se en koppling till vad Lin hävdar; de sociala nätverk som man bygger via internet är rika på 

socialt kapital och därmed kan fylla ett socialt behov (Lin, 2001; 214-215). Det är speciellt de 

avslutande meningarna ”… det kanske blir en social tid med någon annan via internet istället 

för att vara social hemma” som enligt min tolkning ger en indikation om att så kan vara fallet; 

man får ett socialt behov tillfredställt via interaktion på internet. 



23

Respondent Lasse:

Har internetanvändande någon påverkan när det gäller dina familjerelationer eller övriga 

sociala relationer? Jag har ju ett förhållande där vi har en dator var, vi sitter mittemot varandra på 

kvällarna och surfar (skratt).  Men… det är väl bra, då ses vi ju då. Men å andra sidan så skulle 

man väl kanske göra någonting annat utan datorer och internet. Men om man jämför med att en 

sitter vid en dator, och den andre gör någonting annat så sitter vi ju ändå tillsammans och kan 

växla några ord. Den tid man lägger på internet måste tas från någonting, vad gjorde du 

innan med den tid du nu lägger på internet? Ja, TV tittande har minskat drastiskt. Vi hade 

ingen TV under en period, men då surfade vi desto mer. Men nu har vi TV så då har väl surfandet 

blivit lite mindre. Men… det är väl främst TV tittande. Kan man jämföra TV och internet, är 

internet en ersättning för TV? Ja, det tycker jag. Att det är som ett… tidsfördriv. Man vill 

koppla bort vardagen. Vad är det som gör att man föredrar internet framför TV? Att man får 

lite mer tillbaks, någon slags interaktion. Inte lika passiviserande? Nä. Man kan få kontakt.

Intervjun med Lasse visar dels att internet för honom och hans familj representerar ett 

alternativ till TV tittande. Intervjun med Lasse visar även den på den problematik som kan 

uppstå med att fastställa huruvida socialt kapital ökar eller minskar i samband med 

internetanvändande, fast ur en lite annan synvinkel: I Lasses fall befinner sig 

familjemedlemmar i omedelbar anslutning till varandra, vid varsin dator, och umgås medan 

de ägnar sig åt internetaktiviteter. Således tar inte internet tid från någon fysisk relation med 

familjemedlemmar, och därmed sker ingen minskning av tillgången på socialt kapital. I detta 

fall kan snarare det motsatta vara fallet: Om Lasse, samtidigt som han är tillsammans med 

familjemedlemmar och använder internet, ägnar sig åt virtuell social interaktion kan detta 

innebära att tillgången på socialt kapital ökar. Att man i Lasses familj har gemensam 

internettid visar också att internet användande inte behöver vara en aktivitet som utövas i 

ensamhet, eller är en aktivitet som är passiviserande vilket hävdas av bl.a. Putnam (2000; 179-

180). 

Nedan presenteras ytterligare ett utdrag från en av intervjuerna gällande internet och 

tidsaspekten.

Respondent Torkel:

Vad har internet ersatt rent tidsmässig för dig? Jag tror det är läsning mest, och… kan ju tas 

från att träffas. Man kan ju få det behovet tillgodosett utan att man tänker på det (genom internet). 

Och sedan naggar det väl lite här och där… ibland blir jag sittandes och orkar inte göra de grejer 

jag tänkt, som att träna till exempel. Det är lätt att när man är hemma att man slår man upp datorn 

och… jag har så lätt att fastna, kan sitta i tre timmar och i princip bara sitta och glo på ingenting. 

Just det där Facebook är ju egentligen hemskt på det viset, det verkligen tidsbegränsar en.
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Detta citat från intervjun med Torkel bjuder på ännu ett uttalande där virtuell social 

interaktion kan tolkas som jämställt med fysisk social interaktion. Detta i och med att Torkel 

indikerar att han kan få sitt sociala behov tillfredsställt genom virtuell social interaktion.

Torkel antyder att internet tid kan tas från fysiska sociala relationer, men även andra 

aktiviteter. Precis som i fallet med respondenterna Lasse och Eva är det svårt att dra någon 

slutsats kring hur internet användandet påverkar de sociala relationerna och tillgången på 

socialt kapital. Om man utgår från Lins ståndpunkt att de virtuella kontakterna är rika på 

socialt kapital (Lin, 2001; 214-215) behöver inte någon minskning ske så länge som 

internetanvändaren upplever att virtuell social interaktion fyller ett socialt behov på samma 

sätt som fysisk, face to face interaktion. 

Sammantaget visar utfallet från intervjuerna gällande temat tid att inga säkra slutsatser går att 

dra kring hur sociala relationer och tillgången på socialt kapital påverkas av den tid som 

avsätts till internet aktiviteter. Däremot visar en granskning av utfallet från samtliga intervjuer 

att tid till internetanvändande tas från sociala relationer. Hälften av respondenterna nämner att 

tid i större eller mindre utsträckning tas från fysiska sociala relationer. Några respondenter 

nämner att de främst minskat sitt TV tittande till förmån för internet, även telefonerande 

nämns som en företeelse som i viss mån ersatts av internet; då främst i form av e- post och 

chatt.

5.2 Upplevelsen 

Detta tema berör hur internetanvändare upplever virtuell social interaktion, och huruvida den 

går att jämställa med social interaktion som sker i den fysiska verkligheten. I syfte att ta reda 

på hur internetanvändare värderar och upplever virtuell social interaktion ställdes ett antal 

frågor kring detta där respondenten ombads nämna både positiva och negativa aspekter av 

virtuell social interaktion.

En tendens jag spårat utifrån intervjuresultatet är att de respondenter som upplever att de har 

lätt att ta kontakt med människor face to face, inte värderar de virtuella kontakterna lika högt 

som de som uppger att de har svårare att ta kontakt face to face. En grupp respondenter 

uppger att de har lätt att ta kontakt med människor face to face, och värderar de virtuella 

kontakterna lägre. En annan grupp respondenter (likvärdig i storlek som den förstnämnda 
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gruppen) uppger att de har svårare att ta kontakt face to face, eller att de inte gärna ringer till 

folk, och värderar sina virtuella kontakter högre. 

Respondent Lisa:

Upplever du de kontakter som tas via internet som socialt berikande, kan man säga att man 

får fler vänner? Nej, det kan man inte säga. Inte för min del. Det är bara att stilla nyfikenheten 

liksom, kolla vad dom gör idag… tidsfördriv. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan att ta 

kontakt via internet och i verkligheten? Det känns ju mer meningsfullt att ta kontakten 

människa till människa än på nätet. Det känns liksom bara halvhjärtat och… alltså som en kul grej, 

som en ploj. Man tar det inte allvarligt. Vad är det som lockar med internet tjänster av typen 

Facebook, MSN etc? Det är som tidsfördriv, det är samma som att sitta och titta på TV liksom. 

Det är väldigt såhär… hjärndött och avslappnande. Istället för att läsa en bok eller någonting kan 

man sitta på internet. Jag jämställer det med TV tittande, det är liksom såhär slött och… det är inte 

direkt givande. 

Respondent Erika:

Har du relationer som bara existerar på Internet? Ja det har jag (skratt), de bara ligger där…

Skulle du säga att de kontakterna upplevs som socialt berikande, att de utgör en utökad 

vänskaps/bekantskapskrets? Nä, det tycker jag inte. Jag har vänner där som jag aldrig skriver 

till,  men de bara finns där. Gamla vänner som tagit kontakt, men sedan har det inte blivit mycket 

mer än så. Hur ser du på dessa kontakter, som bara ”ligger där”? Egentligen är det ju onödigt 

att ha dem där, för man är ju inte vänner egentligen… om man inte umgås. Vi umgås ju inte på 

nätet heller. Vad skulle du säga att det fyller för funktion, att man har varandra där på 

internet, men ändå inte kommunicerar? Det är väl ingen funktion egentligen, mer än att man 

har koll på vad alla gör (skratt)… fastän att man inte umgås med dem. . Vad är skillnaden mellan 

att ta kontakt via internet och att ta kontakt i verkligheten? Ja, i verkligheten känner man ju 

av en människa mycket bättre, man får den där sociala, mänskliga kontakten på en gång.  Man 

känner ju av människan mycket bättre om man står öga mot öga än om man gör det via internet. 

Det är därför jag aldrig gör det via internet. 

Respondent Lasse: 

Skulle du kunna avsluta ditt Facebook konto? Ja, helt övertygad. Så de kontakter du har i 

endast digital form är inga kontakter du skulle sakna? Nä. Vad är skillnaden mellan att

ta/upprätthålla kontakt via internet och i verkligheten? Men den är ju… enorm! På internet 

är det ju ettor och nollor, i levande livet är det ju människor av kött och blod. Tror du den 

anonymitet som internet erbjuder har någon betydelse för interaktion och 

kontaktskapande? Det där är något som jag aldrig har… då ser inte jag någon vits med att 

använda internet om man ska vara anonym. Ja då… tappar man ju vitsen, lite grann. Nä, det har 

jag inte förstått riktigt varför man ska vara anonym. Om man är blyg, svårt att ta kontakt? Ja, 

men då behöver man ju inte hålla på med internet överhuvudtaget. 
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Ovanstående citat är hämtade från intervjuer med tre av de respondenter som säger sig ha lätt 

att ta kontakt med människor face to face. Dessa citat går att koppla till den tendens jag 

tidigare redogjort för; de som säger sig ha lätt att ta kontakt face to face värderar inte virtuella 

kontakter särskilt högt, eller upplever dem som viktiga. Detta står i strid med de resultat som 

exempelvis Kraut presenterat; att det är de som redan är kontaktsökande och har starka sociala 

nätverk i den fysiska verkligheten som använder internet för att vidga sitt sociala kontaktnät 

(Kraut et al, 2002; 129). Däremot tolkar jag uttalanden från dessa respondenter som att de 

redan får sitt sociala behov tillgodosett, och inte känner något behov av att söka ytterligare 

kontakt via internet. Man värderar sina face to face kontakter högre och skulle inte sakna sina 

virtuella ”vänner” om de försvann. 

Bland de respondenter som säger sig ha svårare att ta kontakt face to face, och värderar social 

interaktion via internet högre märks följande uttalanden.

Respondent Bengt: 

Talar man på ett annat sätt med de kontakter man har på internet? Ja bitvis tror jag det. 

Men… det beror lite på också… de här som man känner väldigt väl, de kan man nog vara lite mer 

öppen med. Alltså, folk man känner på nätet kan man kanske i vissa fall vara lite mer öppen mot 

än vanliga kompisar, därför att vanliga kompisar kanske man inte pratar med varje dag. Men som 

jag ,som sitter så mycket på nätet, jag pratar ju med de här killarna (på internet) varje dag. Man 

känner dem ju… man känner dem inte fast man känner dem ju ändå mycket bättre… äh, det är 

svårt att förklara. Skulle du kunna sluta använda MSN, avsluta ditt Facebook konto etc? Det 

skulle bli tomt. Skulle det kännas som att du förlorar vänner då? Ja, absolut. 

Respondent Torkel: 

Vad är det som lockar med tjänster av typen Facebook, bloggar, MSN, e- post etc? Ja, det har 

ju någon slags social funktion. Man känner att man är med och kanske… att det är viktigt för att 

nästan finnas till. Spelar anonymiteten som internet erbjuder någon roll när det gäller att ta 

kontakt? Ja absolut är det så. Där (Facebook) kan man ju bara hiva iväg ett meddelande till någon 

för att det finns inget att förlora på det. Jag tror det finns någon slags buffert emellan, eller en 

sköld som man sitter bakom. Ibland påminner det om det man säger i verkligheten, man uttrycker 

sig precis likadant, men det är ju ändå…man är ju skyddad på något vis. Fast det är ju aldrig 

samma ansträngning. Jag tycker också att telefonsamtal är onödiga, jag skulle nästan kunna skippa 

det… det ger inte något, tar bara tid. Internet är lättare, man känner inte att tiden går på samma 

sätt.

Dessa citat från de respondenter som säger sig ha svårare att etablera kontakt i den fysiska 

verkligheten ligger i linje med vad McKenna funnit; de som har störst problem med social 
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interaktion drar största fördelarna av internet (McKenna et al, 2002; 28). Anonymiteten som 

internet erbjuder tycks enligt min tolkning spela en roll och göra det lättare att initiera och 

upprätthålla kontakter via internet för de individer som upplever att de har svårare att ta 

kontakt face to face. Detta stämmer med de resultat Bargh & McKenna (2004) redovisat där 

de konstaterar att anonymiteten på internet uppmuntrar till interaktion (Bargh & McKenna, 

2004; 586).

 Det är tydligt utifrån dessa intervjuer att virtuella kontakter kan upplevas och värderas 

likvärdigt de kontakter man har i den fysiska verkligheten. Respondent Torkel menar t e x att 

han skulle förlora vänner om han slutade interagera via internet. I och med att Torkel enligt 

min tolkning jämställer dessa kontakter med vänner, innebär detta att Lin vinner stöd för sin 

tes att de virtuella kontakterna kan tillhandahålla socialt kapital (Lin, 2001; 214-215): Torkel 

kompenserar brist på socialt kapital i form av sociala relationer i den fysiska verkligheten med 

tillgång på socialt kapital i form av sociala relationer på internet. Att de som uppger sig ha lätt 

att ta kontakt face to face inte värderar virtuella kontakter lika högt behöver inte innebära att 

dessa virtuella kontaktnät inte kan bidra med socialt kapital. Det innebär bara, enligt min 

tolkning, att dessa respondenter inte känner behov av att utnyttja detta sociala kapital genom 

att initiera nya kontakter via internet. Vilket i sin tur indikerar att det råder balans på deras 

sociala kapital konto i form av sociala face to face relationer. 

5.3 Omfattningen 

Detta tema belyser i vilken utsträckning respondenterna ägnar sig åt knytande och 

upprätthållande av sociala kontakter i den virtuella verkligheten, respektive knytande av 

kontakter i den fysiska verkligheten. 

Precis som i föregående tema där en tendens kunde spåras som indikerar att de som har lätt att 

ta kontakt face to face värderar virtuella kontakter lägre än de som uppger att de har svårare 

att ta kontakt face to face, syns samma tendens även relaterat till detta tema: De personer som 

upplever att de har lätt att ta kontakt med människor i den fysiska verkligheten ägnar sig inte i 

lika stor utsträckning åt virtuell social interaktion, som de som uppger att de har svårare att ta 

kontakt i den fysiska verkligheten. De respondenter som upplever sig som blyga och inte 

gärna tar kontakt face to face, eller uppger att de inte gärna talar i telefon, ägnar sig i större 

utsträckning åt virtuell social interaktion. 
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Några signifikanta uttalanden från intervjuerna kring detta tema:
Respondent Erika: 

Har du etablerat några sociala kontakter via internet? Nej. Inga alls? Inte mer än med gamla 

vänner. Så alla kontakter som du har, t e x via Facebook, det är människor som du känner 

sedan tidigare? Ja. Jag ignorerar alla andra (skratt). Etablerar du fler nya kontakter via 

internet än i den fysiska verkligheten? Nej, det gör jag inte.

Respondent  Sölve: 

Är du en person som har lätt för att ta kontakt med andra människor? Ja, det tror jag. Jag har 

i alla fall mycket vänner och bekanta, så jag tror det. Har du etablerat några sociala kontakter 

via Internet? Nej, väldigt få. Möjligtvis några kontakter med gamla vänner som du inte hört 

från på länge? Ja, man håller kontakt på ett annat sätt kanske. Man skickar lite mail och sådär. 

Men inga som jag… jag chattar aldrig eller sådär eller försöker hitta nya kontakter på internet. 

Snarare har man kontakt med vänner som man kanske inte skulle ha kvar om man inte hade 

kontakt via mail någon gång ibland. Etablerar du fler kontakter via Internet än i den fysiska 

verkligheten? Nej, det gör jag inte.

Ovanstående citat från intervjuerna med Erika respektive Sölve visar på kopplingen mellan 

initierandet av kontakter face to face, och frekvensen av virtuell social interaktion: De 

respondenter som upplever att de har lätt att ta kontakt face to face ägnar mindre tid till social 

interaktion via internet.

Nedanstående utdrag från intervjuerna med respondenter Bengt respektive Bella tydliggör den 

andra aspekten av den tendens som beskrivits; de som uppger att de är blyga eller har svårare 

att ta kontakt face to face ägnar sig i större omfattning åt virtuell interaktion på internet.

Respondent Bella: 

Upplever du att du har lätt att ta kontakt med människor i den fysiska verkligheten? Nej, jag 

är jätteblyg. I vilken utsträckning har du kontakt med människor på internet? Ganska stor. På 

vilket sätt brukar du ha kontakt med människor på internet; bloggar, Facebook, mail? Alla 

tre. Alltså, där jag hittat vänskap så att säga är via mail, alltså en ytligt bekant som man kan ha 

börjat maila med och blivit skapligt nära vänner. Sedan har jag fått kontakt med gamla bekanta via 

blogg och Facebook är väl… det mest ytliga om jag skulle gradera det så. Tar du fler nya 

kontakter via Internet än i verkligheten? Ja, absolut! 

Respondent Bengt: 

Är du medlem någon Community, bloggar, diskussionsgrupp? Communities ja, men jag 

bloggar inte. Facebook? Ja. MSN? Ja. Hur är det med MSN, har du den igång mest hela tiden 

eller? Ja, MSN står på… ja vad ska jag tippa på… ja, mellan 8 och 10 timmar per dag. Varför har 
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man MSN igång 8-10 timmar per dag? Ja, man kan ju missa någonting. Men, det är ju också 

billigare att få tag i någon över MSN än att ringa. Hur stor del av den tid du spenderar på 

internet ägnas åt sociala aktiviteter? Det är 50/50, man gör ju grejerna samtidigt så att… man 

pratar ju med folk hela tiden man är på nätet, men alltså effektiv tid, ja halva tiden kanske.

Sammanfattningsvis stärker utfallet från intervjufrågorna kring detta tema tesen att virtuella 

kontaktnät kan tillhandahålla socialt kapital, vilket hävdas av Lin (2001; 214-215). Jag finner 

en koppling till den tendens som kunde spåras i föregående tema kring upplevelsen och 

värderingen av virtuella kontakter: De respondenter som uppger att de har lätt att ta kontakt 

face to face ägnar mindre tid åt virtuell social interaktion, medan de som upplever sig ha 

svårare att ta kontakt face to face ägnar sig åt virtuell social interaktion i större omfattning.

Något stöd för att kontakter som initieras via internet skulle omvandlas till relationer i den 

fysiska verkligheten i enlighet med vad Bargh & McKenna (2004; 586) hävdar går dock ej att 

finna. Allt tyder på att de kontakter som initieras på internet förblir endast virtuella kontakter.

5.4 Aktiviteter

Detta tema berör vilka aktiviteter respondenterna främst ägnar sig åt på internet, och huruvida 

valet av internet aktiviteter ändrats över tid. Här ställdes framförallt frågor som syftade till att 

undersöka om introducerandet av sociala mötesplatser och communities av typen Facebook, 

bidragit till att öka och/eller ändra internet användandet.

Respondent Bella: 

Vilka aktiviteter ägnar du dig främst åt på internet? Skulle tro 50/50 mellan sociala aktiviteter 

och informationssökning. Har valet av internet aktiviteter ändrats över tid? Ja, det har det väl 

och det kommer nog med kunskap; att man upptäcker mer och … Jag började blogga för ett år 

sedan. Och nu Facebook som jag inte haft någon tanke på tidigare, alltså att vara aktiv på det 

sättet. Tidigare har jag bara använt internet utan att vara aktiv. Har ditt Internetanvändande 

ökat sedan du kom i kontakt med tjänster av typen Facebook, bloggar etc? Ja, det har det.

Respondent Torkel:

Har dina internet vanor och valet av aktiviteter ändrats sedan du började använda internet?

Det har blivit mer. Fast i början var det ju mer att man mailade, men det var ju… det var ju mer 

sporadiskt. Det var inte den här ständiga uppkopplingen. Ägnar du dig åt mer social interaktion 

via internet sedan tjänster av typen Facebook dök upp? Ja. 



30

Respondent Erika: 

Har tjänster av typen MSN och Facebook lett till att du ökat ditt Internetanvändande? Ja det 

har det ju gjort. Jag ångrar nästan den dagen jag skrev in mig på Facebook. Det gick väldigt lång 

tid innan. Jag fick ju de här inbjudningarna hela tiden, till slut gick jag med fast jag inte riktigt 

fattade varför eller vad jag skulle göra där (skratt). Det är så mycket onödigt på Facebook också 

som man inte orkar med. Men om man vill fördriva tiden så finns så kan man hålla på med de 

grejorna. Men då blir det ju mer sådant än sociala kontakter.

Vad respondent Erika menar när hon säger ”men då blir det ju mer sådant än sociala 

kontakter” är att hon ägnar sig mer åt de övriga tjänster som Facebook erbjuder utöver social 

interaktion.

När det gäller huruvida internet vanor ändrats över tid uppger samtliga respondenter att de 

använder internet mer idag än för några år sedan. En faktor till denna ökning kan vara att 

kunskapen kring hur man kan använda internet ökar över tid, vilket nämns av ett par 

respondenter. En annan tänkbar faktor är att tillgången till bredband har ökat. Just 

uppkopplingens karaktär har visat sig ha en viss betydelse både för frekvensen och för 

upplevelsen av internet användande (WII, 2007; 26).  Tyvärr har dock inga specifika frågor 

ställts kring hur respondenternas internet uppkoppling ser ut för att några säkra slutsatser ska 

kunna dras kring detta. Däremot uppger en majoritet av respondenterna att introducerandet av 

Facebook gjort att deras internet användande ökat, även om inte alla nyttjar Facebook i lika 

stor utsträckning idag som när de skaffade sina Facebook konton. Framväxten av 

underhållningstjänster av typen You Tube där man kan se olika filmklipp uppges också vara 

en källa till ökat användande.

Av resultatet från intervjuerna att döma är dock social interaktion och informationssökning de 

populäraste aktiviteterna. Samtliga respondenter ägnar sig år social interaktion i någon form, i 

större eller mindre utsträckning. Samtliga ägnar också stor del av sin internet tid till 

informationssökning. 

5.5 Sammanfattning och resultatdiskussion

En säker slutsats som går att dra utifrån intervjuunderlaget är att virtuell social interaktion är 

en av de populäraste internet aktiviteterna, och att introduktionen av Facebook ökat den tid 

som avsätts till internet. Det faktum att social interaktion via internet är vanligt 

förekommande innebär dock inte att tillgången på socialt kapital ökar i sig. Här måste, menar 



31

jag, den tendens som redovisats i analysavsnittet vägas in: Virtuella sociala kontakter värderas 

olika av de två grupper internetanvändare som identifierats bland undersökningens 

respondenter. Med ganska stor säkerhet kan fastslås att internetanvändare som upplever sig ha 

lätt att ta kontakt i den fysiska verkligheten ägnar sig mindre åt virtuell social interaktion, 

samt att de värderar de virtuella kontakterna lägre. Med samma grad av säkerhet kan hävdas 

att internetanvändare som upplever att de har svårare att ta kontakt i den fysiska verkligheten 

ägnar sig mer åt virtuell social interaktion, och att denna grupp användare värderar de 

virtuella kontakterna högre. Själva internetanvändandet sker också på olika vis; respondent 

Lasse umgås face to face med sina familjemedlemmar samtidigt som han använder internet. 

Andra respondenter använder internet i avskildhet. Dessa faktorer gör sammantaget att det blir 

svårt att säga något generellt och entydigt om huruvida frekvent internetanvändande minskar 

eller ökar tillgången på socialt kapital.

Tidigare i analysen har jag fastslagit att virtuella kontakter kan tillhandahålla socialt kapital. 

Detta om man utgår från definitionen av socialt kapital som värdet av att vara medlem i 

sociala nätverk; att detta utgörs av summan personliga relationer, nätverk och kontakter som 

tillhandahåller möjlighet att utnyttja de resurser som finns inbäddade i relationerna (Burt, 

1992; 9; Putnam, 1993; 35). Dock blir det mer svårbedömt i vilken mån virtuella kontakter 

tillhandahåller socialt kapital om man räknar in utnyttjandet av dessa resurser för egen, eller 

gemensam, vinst i definitionen av socialt kapital (Coleman, 1988; 98; Lin, 2001; 21-22).  

Tyvärr har inte frågor ställts under intervjuerna som berör huruvida virtuella kontakter och 

relationer nyttjas på annat sätt än just i egenskap av relationer. Därmed blir det svårt att 

bedöma om, hur och i vilken omfattning utnyttjande av dessa resurser sker. 

Resultatet från denna undersökning visar också att tid till internet användande tas från sociala 

face to face relationer, i varierande omfattning. Hur detta påverkar tillgången på socialt 

kapital totalt sett är inte helt enkelt att fastslå. En brist jag identifierat i samband med analysen 

av intervjumaterialet är att inte tillräckligt med frågor har ställts kring hur respondenterna 

upplever sina sociala, face to face relationer. Däremot ställdes frågor kring om respondenterna 

upplevde att de hade lätt att ta kontakt face to face, och om hur mycket tid som ägnades åt 

sociala face to face relationer. Att man har lätt att ta kontakt face to face, eller ägnar många 

timmar åt sociala relationer i den fysiska verkligheten behöver inte per automatik innebära att 

man upplever sig ha ett rikt socialt liv, även om det kan ligga nära till hands att tro att det 

förhåller sig på det viset. Därför är det svårt att dra några säkra slutsatser kring hur 
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förhållandet mellan social interaktion i den fysiska verkligheten och i den virtuella 

verkligheten ser ut. Min tolkning av de intervjuer jag genomfört är dock att de respondenter 

som uppger sig ha lätt att ta kontakt face to face upplever sig ha ett tillfredsställande socialt 

liv, med tillhörande balans på det sociala kapitalkontot, i den fysiska verkligheten och därför 

inte känner behov av att knyta ytterligare kontakter i den virtuella verkligheten. Min tolkning 

av den grupp respondenter som uppger att de har svårare att ta kontakt face to face är att de 

virtuella kontakterna fyller ett socialt behov: Brist på tillgång till socialt kapital genom 

relationer i den fysiska verkligheten kompenseras med relationer i den virtuella verkligheten. 

Att döma av de intervjusvar jag erhållit från denna grupp respondenter tolkar jag det som att 

dessa virtuella kontakter och relationer upplevs lika ”äkta” som sociala face to face relationer: 

Denna grupp internetanvändare får ett socialt behov tillfredsställt och erhåller därmed tillgång 

till socialt kapital genom virtuella kontakter. 

Däremot ger resultatet inget stöd för att virtuella kontakter i någon nämnvärd omfattning 

omvandlas till sociala, face to face relationer. De kontakter och relationer som initieras och 

upprätthålls via internet tenderar att stanna i den virtuella världen. 

6. Avslutande diskussion 

Att internet användande ökat i omfattning de senaste åren råder inget tvivel om. På den 

punkten råder enighet både bland teoretiker och i undersökningar. Däremot fortgår debatten 

kring vilken betydelse och inverkan internet har för vår samtid och för individen. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida frekvent internetanvändande tar tid 

från sociala, face to face relationer och påverkar tillgången på resurser i form av socialt 

kapital för internetanvändare. Resultatet visar likheter med tidigare undersökningar som 

genomförts i den mening att internetanvändande tar tid från sociala face to face relationer 

(Nie & Erbring, 2002; 275), samt att social interaktion via internet är en av de allra 

populäraste internet aktiviteterna, och att denna virtuella interaktion tycks öka i popularitet 

(WII, 2007: 9; SCB, 2007; 11).

Ytterligare ett resultat som överensstämmer med en tidigare undersökning är att de som 

upplever sig ha svårt att ta kontakt i den fysiska verkligheten har lättare att initiera kontakter 

via internet, och att anonymiteten som virtuell interaktion erbjuder tycks ha en betydande roll 
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för denna grupp internetanvändare (McKenna et al, 2002; 28). Därmed motsägs påståendet 

från Kraut om att de som upplever sig ha lätt att initiera kontakter och har starka sociala 

nätverk i den fysiska verkligheten, är de som främst utnyttjar internet till att initiera kontakter 

(Kraut et al, 2002; 129). 

Utfallet från min undersökning visar också på svårigheter när det gäller att mäta internets 

effekt på sociala relationer och tillgången på socialt kapital. Denna svårighet grundas dels i 

skillnaden gällande hur olika grupper av internetanvändare upplever de virtuella kontakterna, 

och vilket värde de tillskriver dessa. Värt att fundera på i detta sammanhang är ifall man är 

ensam vid sitt internetanvändande bara för att man sitter ensam framför datorn: Om man 

samtidigt interagerar med någon via internet och upplever denna kontakt likvärdig en social, 

face to face kontakt, är man verkligen ensam då? Just hur själva internetanvändandet sker i

det fysiska rummet är en aspekt som gör det svårt att avgöra internets effekt på sociala 

relationer. Det är, som analysen visat, möjligt att t ex umgås med sin familj samtidigt som 

man ägnar tid till internet aktiviteter. Vilket i sig står stick i stäv med Putnams påstående att 

internetanvändande sker i ensamhet och är passiviserande (2000; 179-180). 

Internetanvändande sker alltså inte på ett sätt; man kan utöva internet aktiviteter tillsammans 

med andra; face to face eller i avskildhet, dock ej nödvändigtvis i ensamhet… 

Ytterligare en aspekt rör hur man förhåller sig till själva definitionen av socialt kapital. I min 

analys har jag utgått från perspektivet att socialt kapital handlar om det värde som erhålls 

genom medlemskap i sociala nätverk, och att det sociala kapitalet utgörs av summan av 

relationer och kontakter som ger möjlighet för sociala aktörer (i detta fall internetanvändare) 

att nyttja de resurser som finns inbäddade i dessa sociala relationer (Burt, 1992; 9; Putnam, 

1993; 35). Diskuterar man socialt kapital utifrån termer av i vilken mån resurserna utnyttjas, 

och om de sociala relationerna omvandlas till något mer än att vara endast sociala relationer 

blir det däremot svårare att säga något om tillgången på socialt kapital (Coleman, 1988; 98; 

Lin, 2001; 21-22).  Jag är dock utifrån min tolkning och analys beredd att instämma med Lins 

ståndpunkt att virtuella kontaktnät kan tillhandahålla social kapital (2001; 214-215). Dock 

kan, med hänvisning till redovisade svårigheter, inget entydigt svar ges utifrån denna 

undersöknings resultat om i vilken mån frekvent internetanvändande leder till ett uttag eller en 

insättning på det sociala kapitalkontot. 
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I den meningen delar min undersökning de motstridiga resultat som presenterats i tidigare 

undersökningar. Dessa tidigare undersökningar kring internet och sociala relationer visar på 

olika resultat gällande internets effekt på människors sociala verklighet, och därmed indirekt 

tillgången på socialt kapital. Orsaken till att dessa undersökningar ger vitt skilda resultat kan 

delvis ligga i de mätmetoder som använts. Dessa mätmetoder varierar mellan de olika 

undersökningarna: Från telefonintervjuer (Katz & Rice, 2002) via enkäter (Franzén, 2000) till 

en metod där internetanvändarna fått föra anteckningar kring sitt internetanvändande i en 

slags dagbok (Nie & Hillygus, 2002). Valet av mätmetod skulle ha kunnat inverka på hur 

internetanvändarna svarat på forskarnas frågor. Det ligger t ex nära till hands att tro att man 

lätt skulle kunna ”frisera” anteckningar som man själv för i en dagbok, i syfte att 

tillhandahålla ett resultat som man själv tycker ser vettigt ut. 

Oavsett orsakerna till de tidigare undersökningarnas skilda resultat, anser jag att de 

överhuvudtaget inte är relevanta om man är intresserad av internets effekt på sociala relationer 

2008. Undersökningarna är helt enkelt för gamla relaterat till den snabba utveckling som skett 

gällande informationsteknologi och internet, i synnerhet under de senaste åren: Internet 

tjänster har utvecklats, tillgången till fast internet uppkoppling har ökat liksom användandet 

av internet generellt. Enligt denna undersöknings resultat tycks även virtuell interaktion har 

ökat i omfattning sedan nämnda undersökningar genomfördes. Dessa faktorer motiverar, 

menar jag, nya omfattande studier kring internetanvändandets effekter och påverkan.

6.1 Förslag till vidare forskning

Jag skulle framförallt vilja se att en mer omfattande svensk studie genomfördes gällande 

internetanvändande relaterat till sociala relationer och tillgången på socialt kapital. Detta då 

sådana undersökningar verkar saknas helt. Vid genomförandet av en sådan studie anser jag att 

det är viktigt att man beaktar de faktorer som redogjorts för i denna undersökning; hur man 

värderar virtuell social interaktion samt hur internetanvändandet sker. 

Överhuvudtaget anser jag, med hänvisning till internets snabba utveckling och det ökande 

internetanvändandet, viktigt att forskning kring internet och dess effekt på samhället i 

allmänhet, och individen i synnerhet bör bedrivas regelbundet och mer frekvent än vad som 

nu sker. 
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Appendix 1: Intervjuguide

 Ålder

 Sysselsättning

 Hur många timmar/vecka ägnas åt vänner, familj och sociala aktiviteter?

 Har lätt att ta kontakt med människor i verkligheten?

 Har sociala kontakter etablerats via internet? I vilken utsträckning? På vilket 

sätt? (Communities, bloggar, diskussionsgrupper, e-post etc.)

 Om använder bloggar, communities etc: varför? Vad lockar?

 Har någon kontakt som etablerats via Internet utvecklats till verklig social, face 

to face, kontakt? Hur stor del av de kontakter som tas via internet förblir endast 

”digitala”. Upplevs relationer som förblir ”digitala” som socialt berikande?

 Etablerar fler nya kontakter via internet än i verkligheten?

 Vad är skillnaden mellan att ta kontakt via internet jämfört med i verkligheten? 

Är det lättare att etablera kontakt via internet än i verkligheten? Varför? 

(anonymiteten?)

 Händer det att väljer interaktion via internet framför andra sociala aktiviteter?

 Påverkas vänskapsrelationer, familjerelationer av internetanvändande? 

 När började använda internet?

 Hur många timmar dag/vecka spenderar på internet?

 Sker internetanvändandet på speciella tider? (Helger, vardagar.)

 På vilken plats sker internetanvändandet främst? (Hemmet, annan plats.)

 Vilka aktiviteter ägnar sig främst åt på internet? 

 Har valet av internetaktiviteter ändrats sedan började använda internet?

 Har internetanvändande ökat eller minskat sedan började använda i1nternet, om 

ökat eller minskat; varför? (sedan intro av Facebook etc.)

 Är engagerad i samhälleliga/politiska aktiviteter?
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Appendix 2: Internets utveckling

Utvecklingen av internet fortgår alltjämt, och med hänvisning till redovisad statistik tycks 

utvecklingen och användandet av nya kommunikationstjänster gå hand i hand: Nya sätt att 

kommunicera och interagera via internet utvecklas ständigt, och blir allt populärare. Det som 

idag kan upplevas som självklart och ingå som en rutin i vardagen; att t ex slå på sin dator på 

morgonen för att kolla sin e- post eller se om någon är uppkopplad på MSN, är företeelser 

som är förhållandevis nya. Som tidigare redovisats har idén till denna uppsats fötts ur 

observationer av internets snabba utveckling och hur människor i takt med denna utveckling 

tycks ha anammat denna teknologiska innovation och delvis ändrat sitt beteende. Hur snabbt 

har egentligen denna utveckling skett? Hur länge har vi egentligen ägnat oss åt sådant som för 

många idag kan kännas som självklarheter, t e x att kommunicera via chatt och e- post? 

Det vi idag känner under namnet internet föddes 1969 i USA som ARPANET. Namnet togs 

från ARPA (Advanced Research Project Agency), som på uppdrag av USA: s 

försvarsdepartement utvecklade detta datornät i syfte att fungera som ett militärt 

kommunikationsnät (Castells, 2002; 22 Gillies & Cailliau, 2000; 17). 1975 kom ARPANET i 

bruk inom USA: s militärmakt där ett försvars data nätverk upprättades. Efter ytterligare tre år 

så hade ett nytt protokoll för kommunikation mellan datorer; TCP/IP utvecklats av forskarna 

Vince Cerf, Jon Postel och Steve Crocker. Detta kommunikationsprotokoll blev sedermera 

standard för internet och är i bruk än idag (Castells, 2002; 23-24 Gillies &Cailliau, 2000; 28).

I samband med att oron för säkerhetsläckor väcktes så sattes 1983 ett nytt nätverk kallat 

MILNET i bruk som var avsett endast för militär kommunikation. ARPANET fick i samband 

med detta namnet ARPA internet och fanns sedan i bruk fram till 1990 då det bedömdes som 

tekniskt föråldrat och avvecklades (Castells, 2002; 23 Gillies &Cailliau, 2000; 44-45). NSF 

(USA: s nationella forsknings stiftelse) tog över förvaltandet av ARPA internet för en tid. I

samband med att tekniken bakom datornäten blev alltmer offentligt känd och en avreglering 

av telekommunikationen inleddes, så togs initiativ till en privatisering av internet från NSF 

sida (Castells, 2002; 23-24).

Vägen fram till det globala internet vi känner idag stakades dock inte ut enbart genom 

upprättandet av de primärt militära systemen ARPANET och MILNET. Parallellt med 
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utvecklandet av dessa system så växte en datorkommunikations kultur fram vid flera av USA: 

s universitet under 70 och 80- talen. Företaget Bell Laboratories konstruerade 1974 ett 

operativsystem för datorer kallat UNIX som man, tillsammans med programmets källkod, 

erbjöd gratis till de amerikanska universiteten. Något senare introducerade Bell också 

systemet UUCP (Unix till Unix) som möjliggjorde kopiering av en dators dokument till en 

annan dator. Så småningom började studenter vid olika universitet att utveckla och modifiera 

UNIX och UUCP, och ett program för kommunikation mellan datorer utvecklades så 

småningom av fyra studenter vid North Carolina University (Trascott, Ellis, Bellavin & 

Rockwell). Detta program spreds snabbt och gav upphov till datorkommunikations nätet 

USENET som kom att sprida användandet av datorkommunikation ytterligare mellan 

universiteten.  En student vid Berkeleys universitet; Bill Joy skapade sedan tillsammans med 

några studentkamrater ett program som skulle slå samman ARPANET och USENET med 

syfte att låta olika datornät kommunicera med varandra. Det resulterande datornätet kom att 

döpas till internet (Castells, 2002; 24-25 Gillies & Cailliau, 2000; 43).

Under det tidiga 1990- talet etablerades ett antal internetleverantörer som började bygga egna 

nät. För att internet skulle kunna spridas globalt och nå den breda allmänheten så krävdes 

dock något mer; ett system eller språk som möjliggjorde kommunikation, nedladdning och 

informationsspridning mellan alla datorer som var anslutna till internet.  Detta språk, eller 

protokoll, kom att kallas Hypertext Transfer Protocol (http) och utvecklades av den engelske 

programmeraren Tim Berners- Lee 1990.  Detta revolutionerande språk för 

datorkommunikation gjorde sin debut på internet under namnet World Wide Web (WWW) 

1991 (Castells, 2002; 26-27). Olika webb läsare växte snabbt fram ur Berner- Lees förlaga, 

primärt genom hackares försorg som programmerade och spred sina egna webbläsare; Erwise, 

Viola och Mosaic är några exempel på dessa. Förmågan hos webbläsare att kunna hantera 

grafik och olika gränssnittstekniker utvecklades i rask takt och gav upphov till mer 

avancerade webbläsare som Netscape Navigator (1994) och Microsoft Internet Explorer 

(1995). 

Kommunikation mellan datorer och interaktion mellan internetanvändare i form av chatt och 

e- postande fick i och med webbläsarnas tillkomst sällskap av ännu en företeelse; 

webbsurfande.  Det är också under denna tid, vid 1990- talets mitt, som internet etableras på 

allvar och attraherar den breda allmänheten (Castells, 2002; 28). 


