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Abstract 
 

Authors: Erik Appelberg & Linus Larsson 
Title: #Doyouunderstandme? A qualitative study of how digitization has 
influenced the communication and relationship between younger and older 
generations 
Location: Linneaus University 
Language: Swedish 
Number of Pages: 58 
 
Purpose/Aim: Our purpose with this study is to examen the differences in 
communication between digital immigrants and digital natives, how the 
digitization has changed our way to communicate in an interpersonal matter.  
 
Main Results: Through our study we have concluded that barriers do exist 
between students (natives) and teachers (immigrants), but not to the extent 
we first predicted. The digitization has resulted in a change in the way we 
communicate and our relation to each other. 
But in a purely communicative matter, the digitization hasn’t made it harder 
for natives and immigrants to understand each other, but it has contributed to 
new vocabulary and the use of the language. 
New codes has been developed, but thanks to the younger generations ability 
to adapt to change - this linguistic difference it is not a problem for the 
understanding of the code used by the immigrants. Through our study, we 
discovered, however, an unwillingness or fear of the immigrants to adapt to 
the younger code, and adapt to the technological change.  
 
Key Words: digital native, digital immigrant, digitization, communication, 
interpersonal, barriers, code, encoding, decoding, context, culture 
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KAPITEL 1 – INTRODUKTION 

 

Introduktionskapitlet introducerar läsaren för ämnet och delger denne med bakgrund, 

förankring och motivering av ämne samt en del som behandlar förförståelse. Här förs 

en problemdiskussion som sen leder fram till uppsatsens problemformulering, syfte och 

avgränsning.   

 
1.1 BAKGRUND 

 
I dagens samhälle är Internet, tv-spel och smartphones en del av vardagen. Det räcker 

att vi spolar tillbaka tiden 20 år så var det inte många som kände till Internet. 

Möjligheten att söka information på en trådlös telefon utan knappar kunde knappast ses 

som någonting annat än en dröm. Men det som en gång var en dröm har nu gått och 

blivit verklighet. De yngre generationerna i samhället, digital natives, har växt upp med 

allt det här runt om kring sig. Har det påverkat dem, eller framför allt, hur har det 

påverkat deras sätt att kommunicera? I den andra änden hittar vi dem som redan var 

uppvuxna när den digitala revolutionen tog fart, så kallade digital immigrants. Hur 

upplever de att digitaliseringen har påverkat kommunikationen? Det finns alltså en 

tydlig distinktion mellan dessa två parter. De yngre generationerna har växt upp i ett 

samhälle där bredband, mobiltelefoni med mera är en självklarhet. På andra sidan 

myntet har vi de äldre generationer som är uppväxta i en tid utan alla dessa digitala 

hjälpmedel. På vilket sätt har digitaliseringen av samhället påverkat de bägge parterna, 

relationen och innehållet mellan dem?  

 

Redan på tidigt 1900-tal bidrog moderna medier till att markera ålders- och 

generationsskillnader. Biografer och filmtidningar lockade de yngre generationerna, 

som på sätt och vis kunde ses som en slags kulturell mätsticka. De yngre var alltså de 

som snabbast och med störst entusiasm snappade upp de förändringar som var på gång 

(Gripsrud, 2002). Lindqvist & Thorslund (2011) säger att ungdomar idag förflyttar allt 

mer av sig själva och sin tillvaro till internet, och att ungdomar idag kommunicerar mer 

med varandra än tidigare genom sociala medier och chattfunktioner. Gripsrud (2002) 

skriver att den teknologiska utvecklingen är något som ungdomar prioriterar, framför 

allt inom data- och kommunikationsområdet. I dagens samhälle är det mycket vanligt att 

det är barn och ungdomar som lär de äldre om tekniska prylar och funktioner. 
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Interpersonell kommunikation innefattar minst två personer och deras utbyte med 

varandra. Begrepp som sammanfattar interpersonell kommunikation är ömsesidig 

förståelse, koder, social kontext, meningsskapande, påverkan och roller (Falkheimer, 

2001). Digitaliseringen kan, enligt oss, bidra till att det uppstår brus i kommunikationen. 

Brus är sådant som stör meddelandet från sändare till mottagare och som gör det svårare 

för mottagaren att avkoda meddelandet (Fiske, 1990). Kan det vara så att det skapats en 

kommunikativ barriär mellan yngre och äldre generationer som i sin tur kan ses som 

brus, hur påverkar det då sättet vi kommunicerar med varandra? 

 

Efter tre år på media management programmet här i Kalmar har vi fastnat för 

kommunikation, och betydelsen av hur man kommunicerar. Vi har själva flertalet 

gånger märkt av skillnader i sättet att kommunicera mellan olika generationer. Det är 

enligt oss intressant att undersöka detta fenomen då vi i framtida roller på 

arbetsmarknaden kommer behöva förmågan att nå ut till båda delarna på ett effektivt 

sätt. 

 

1.2 FÖRANKRING OCH MOTIVERING AV ÄMNESVAL 

Vårt uppsatsämne tar avstamp i interpersonell kommunikation och digitaliseringen av 

samhället. Tankarna kring vad vår kandidatuppsats skulle behandla utmejslades relativt 

fort. Under våra diskussioner om vad som skulle kunna tänkas vara intressanta ämnen 

kom vi relativt fort in på att vi ville skriva om digitaliseringen av samhället. Eftersom 

att vi ska ha ett tydligt MKV-perspektiv i uppsatsen började vi fundera över när dessa 

två ämnen - kommunikation och digitaliseringen, visar sig i samspel på bästa sätt. I en 

lärandekontext finns många situationer där äldre och yngre generationer interagerar. 

Vikten av digitaliseringen har vi pratat mycket om under det tredje året på Media 

Management-programmet. Den digitala utvecklingen i samhället har förändrat och 

fortsätter att förändra många aspekter av våra liv, bland annat på våra arbetsplatser. Att 

vi behandlar digitaliseringen i vår uppsats ligger rakt i linje med vad Media 

Management-programmet ska och har lärt oss. Den här uppsatsen kan vara ett underlag 

för inte bara lärare och elever runt om i landet, utan även på andra arbetsplatser.  
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1.3 FÖRFÖRSTÅELSE 

Digitaliseringen 

Digitaliseringen är ett återkommande begrepp i vår uppsats. Vad som menas med 

digitaliseringen är den nya teknologins genombrott och betydelsen den har i samhället. 

Treloar (1999) beskriver digitaliseringen som den teknologiska utvecklingen som skett 

under de sista två decennierna av 1900-talet, en utveckling som har revolutionerat vår 

attityd mot kommunikation. Treloar (1999) fortsätter och menar att digitaliseringen 

även förändrat vår förmåga att kommunicera. Vår uppsats rör sig kring just denna del av 

digitaliseringen, alltså betydelsen för kommunikationen mellan oss människor.  

 

Digital Natives 

Marc Prensky är personen som myntat begreppen digital natives och digital immigrants. 

Prensky presenterade begreppen i sin publikation i MBC University Press, Vol 9, Nr 5. 

Prensky beskriver sig själv som en visionär, uppfinnare, författare, talare, konsult 

m.fl.(www.marcprensky.com). Hans begrepp används av forskare runt om i världen, vi 

har därför valt att referera begreppen till honom. 

 

Dagens ungdom representerar de första generationerna som fått växa upp med den 

teknik vi vant oss vid i dagens samhälle (Internet, mobiltelefoni, tv-spel, musikspelare 

m.m.). Att maila, spela data- och tv-spel och sitta med mobiltelefonen är integrerade 

delar av deras liv (Prensky, 2001). Enligt Prensky är det numera tydligt att den volym 

av interaktion som dessa ungdomar haft med denna digitala värld gjort att de tänker och 

behandlar information på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Den här 

generationen kallar Prensky för Digital Natives. 

 

“Unlike most Digital Immigrants, Digital Natives live much of their lives online, 

without distinguishing between the online and the offline. Instead of thinking of their 

digital identity and their real-space identity as separate things, they just have an 

identity. They are joined by a set of common practices, including the amount of time 

they spend using digital technologies, their tendency to multitask, their tendency to 

express themselves and their pattern of using the technologies to access and use 

information and create new knowledge and art forms. For these young people, new 

digital technologies - computers, cell phones, sidekicks - are primary mediators of 

human-to-human connections.” (Palfrey & Gasser, 2008, s 4) 
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Palfrey & Gasser (2008) hävdar att sättet som Digital Natives växer upp på förändrar 

mellanmänskliga relationer på ett fundamentalt sätt. 

 

Digital Immigrants 

Motsatsen till digital natives kallar Prensky (2001) för digital immigrants. Den 

viktigaste skillnaden mellan dessa två begrepp ligger i att digital immigrants – även om 

de anpassar sig på bästa sätt till digitaliseringen, fortfarande har kvar sin “accent”, en 

fot i det förflutna. Äldre generationer socialiserades på ett annorlunda vis sett till yngre 

generationer. Det gör i sin tur att de får lära sig ett nytt språk, det språk som yngre 

generationer växt upp med. Att lära sig ett nytt språk senare i livet är svårare och 

hamnar dessutom på en annan plats i hjärnan. Ett problem som det här fenomenet 

medför är det faktum att lärare/instruktörer som är digital immigrants talar ett “språk” 

som är utdaterat. Detta skapar givetvis ett problem i en situation där en digital 

immigrant ska lära ut något till någon som talar ett annat “språk” (Prensky, 2001). 

Lärare oroar sig över att de färdigheter som de samlat på sig under livets gång inte 

längre ska vara användbara, utan att de istället är föråldrade och onödiga i ögonen på 

digital natives (Palfrey & Gasser, 2008). Majoriteten av lärarna, som är digital 

immigrants, kan inte längre anta att samma metoder som fungerade på dem en gång i 

tiden nu ska fungera på deras elever. Enligt Prensky (2001) lär vi oss på ett annat sätt 

idag, de som lär sig är helt enkelt förändrade i sitt sätt att ta till sig information.  

 

“www.hungry.com, said a kindergarten student recently at lunchtime.”  

(Prensky, 2001, s 3) 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur en digital native kan kommunicera som Prensky 

(2001) tar upp i sin text. Prensky påstår att det finns ett klart glapp i sättet som 

immigrants och natives kommunicerar och lär ut/lär sig. Prenskys lösning på detta är att 

få dagens lärare som är digital immigrants att kommunicera i samma språk och stil som 

sina elever. 

 

1.4 PROBLEMDISKUSSION 
Digitaliseringen av samhället har lett till att vi idag har yngre generationer som växt upp 

under totalt förändrade tekniska förutsättningar sett till äldre generationer. Vi som 

författar den här kandidatuppsatsen är bägge en del av den generation som Marc 
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Prensky (2001) kallar för digital natives. Utifrån våra egna erfarenheter kan vi säga att 

det funnits många situationer då kommunikationen mellan oss själva och exempelvis 

någon av våra föräldrar gått på grund till följd av de barriärer som vi misstänker 

existerar på grund utav digitaliseringen.   

 

Prensky (2001) skriver att det ständiga informationsflödet som ungdomarna i dagens 

samhälle utsetts för har fysiskt förändrat deras hjärna och hur de tänker jämfört med 

tidigare generationer. Han menar att ungdomar idag inte lär sig på samma sätt som förr, 

och att skolan måste följa utvecklingen och anpassa sin undervisning. Vi tror att det här 

problemet som Prensky (2001) tar upp beror minst lika mycket på bristande 

kommunikation mellan de två parterna där ungdomarnas perception skiljer sig från 

lärarnas. För att kommunikationen mellan två personer skall vara framgångsrik och att 

budskapet ska gå fram menar Falkheimer (2001) att ömsesidig förståelse, koder, social 

kontext och roller är avgörande. 

 

Vi anser att dessa påverkats av digitaliseringen och att ungdomar - digital natives, och 

äldre - digital immigrants, inte rör sig i samma kontext och att förståelsen mellan dem 

påverkats av utvecklingen. Vad vi avser undersöka i den här uppsatsen är först och 

främst om några kommunikativa barriärer existerar, och hur de tillfrågade upplever att 

digitaliseringen påverkat sättet de kommunicerar. Vi tror att digitaliseringen har 

förändrats sättet att kommunicera och vårt sätt att se på kommunikation. Har dagens 

ungdomar - tack vare digitaliseringen, en annan relation till kommunikation och ser den 

och innehållet annorlunda ut jämfört med de som är födda och uppväxta utan den? 

Rogers (1995) har en teori kallad diffusion of innovation, vi tror att ungdomar idag i 

större utsträckning tillhör gruppen innovators och early adopters medan de äldre - 

digital immigrants, tillhör gruppen late majority och laggards - något som bidrar till de 

barriärer vi tror uppstår i och med digitaliseringen.   

 

För att få svar på dessa frågor har vi valt att fokusera på kommunikationen inom skolan 

mellan lärare och elev, detta på grund av att vi anser det vara en passande miljö för 

interaktion mellan de två grupperna digital natives/immigrants. Vi vill ta reda på hur 

digitaliseringen påverkat relationen och innehållet i kommunikationen mellan lärare och 

elev och hur de själva upplever att den förändrat relationen och innehållet. Vilka 

kommunikativa strategier kan användas för att påverka detta och förändra den situation 
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vi ämnar undersöka. 

 

1.5 PROBLEMFORMULERING 

Vår forskningsfråga som vi vill besvara genom denna uppsats är: 

- Hur har digitaliseringen påverkat kommunikationen och relationen mellan så kallade 

digital natives och digital immigrants och har den bidragit med att skapa några 

barriärer?  

Frågeställningen besvaras i en lärandekontext i relationen mellan lärare och elev. 

 

1.6 SYFTE 
Vårt syfte men den här uppsatsen är att undersöka vad digitaliseringen haft för inverkan 

på interpersonell kommunikation och om den medfört några barriärer i 

kommunikationen mellan yngre och äldre generationer. Utifrån teorin har vi valt att 

fokusera på tre huvudområden; kommunikation, barriärer och digitalisering. Vi har valt 

att fokusera på kontexten lärare och elev då det är en situation där interaktion mellan de 

två grupperingarna sker dagligen och där dessa påstådda barriärer kan vara som mest 

påtaglig. Vad vi ämnar undersöka är alltså om det finns barriärer mellan dessa två 

grupper och hur dessa två upplever att det påverkar kommunikationen mellan dem. 

 

1.7 AVGRÄNSNING 
På grund av den tidsram som vi jobbar under krävs en avgränsning i vårt arbete. 

Inledningsvis kände vi att ju yngre deltagare vi hade i våra fokusgrupper desto mer 

markant skulle de misstänkta barriärerna bli. Vi möttes dock av stora problem i våra 

försök att göra detta möjligt. Att genomföra intervjuer med personer som inte är 

myndiga och läser på grundskola alternativt högstadiet är komplicerat. Skolorna vill 

inte/ har inte tid att låta oss komma på besök, samtidigt som vetenskapliga rådet har 

vissa regler kring vad de kallar för forskning på barn, Byråkratin gjorde det helt enkelt 

för komplicerat. När vi diskuterade hur vi skulle gå tillväga kring detta kom vi fram till 

att det egentligen inte hade någon betydelse om våra respondenter gick på grundskola 

eller högstadiet, då majoriteten av oss som studerar på Universitetet här i Kalmar även 

vi tillhör digital natives. Genom att vi växt upp under digitaliseringen har vi kanske om 

möjligt ännu större kunskap kring skillnaderna i kommunikationen mellan lärare och 

elev. Vi har mer att jämföra med och reflektera över till skillnad mot de yngre 
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generationerna. Valet blev med andra ord enkelt och avgränsningen gjordes till 

universitetsstudenter på Linnéuniversitetet i Kalmar, detta främjar både tidsramen som 

vi arbetar under, samt underlättar möjligheterna till att använda fokusgrupper. 

 

1.8 PROBLEMETS BETYDELSE 

Digitaliseringen har medfört stora förändringar i samhället, både på gott och ont. Vi har 

genom våra studier och vår egen uppväxt sett ett problem i att kommunikationen mellan 

individer födda under eller efter digitaliseringens genombrott påverkats jämfört med de 

födda innan, då de har en mer digital syn på kommunikation och interaktion. Vi själva 

har uppfattat det som att det ibland är svårt att förstå varandra då vi har så olika 

perception och förkunskap. Om barriärer existerar så finns det en risk att de är i vägen 

och påverkar lärandet för dagens skolelever.  

 

1.9 TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning kring digitaliseringen och kommunikation är grunden vi står på kring 

denna uppsats och forskningen vi använt redovisas i vårt teorikapitel. Vi har dock funnit 

att forskning där dessa parametrar kombineras inte finns i någon större utsträckning. Då 

forskningen kring detta är bristfällig känner vi oss säkra på att ha hittat ett hål i 

kunskapen, och att vår forskning rör sig på ett relativt outforskat fält och därför gör den 

väldigt relevant. Vi har använt oss av tidigare forskning inom de tre huvudområden som 

vi fått fram genom vår tematisering, alltså kommunikation, digitalisering och barriärer. 

Utifrån dessa tre huvudområden har vi genom ansamling av teori och empiri dragit 

slutsatser och försökt se mönster i vårt material.  
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KAPITEL 2 - METOD 

 
 

Detta kapitel behandlar hur vi valt att gå tillväga i vår studie. Våra angreppssätt, val av 

forskningsmetod och utformning av dessa. För att stärka hela kapitlet har vi använt oss 

av flertalet metodböcker, vi kommer avsluta kapitlet med metoddiskussion där vi 

diskuterar våra val och problematik vi stött på. 
 
2.1 FORSKNINGSMETOD 
Efter att ha undersökt olika metoder för vår uppsats och vilka vi finner passande för att 

få svar på de frågor vi ställer har vi valt att använda oss av en induktiv kvalitativ 

undersökningsmetod för insamling av primär- och sekundärdata. Vår primärdata 

kommer samlas in genom fokusgrupper med personer födda efter 1980, det vill säga 

digital natives, samt intervjuer med lärare som befinner sig i området kring 

digitaliseringen och kommunikation där vi hoppas få direkta svar på dess betydelse för 

dem, och hur de som lärare upplever att det påverkat. Vi vill exempelvis intervjua lärare 

som haft klasser både innan och efter digitaliseringen.  

 

En explorativ undersökning kan främst liknas med att man som forskare försöker samla 

in så mycket fakta och data om ett fenomen som möjligt för att belysa ett 

problemområde som det finns bristande eller lite forskning om. I vårt fall är den främsta 

forskningen gjord inom digitalisering och kommunikation. Mindre forskning har gjorts 

kring hur dessa tillsammans påverkar varandra och vilken betydelse utvecklingen har 

haft för kommunikationen. Vår explorativa undersökning genomförs för att fylla de 

luckor som finns i vår kunskap till skillnad från en deskriptiv undersöknings vars 

främsta fokus ligger vid att sammanställa redan insamlad kunskap genom exempelvis 

modeller för att förklara och systematisera. (Patel & Davidson, 2007) Skillnaden mellan 

den kvalitativa metoden som vi valt att ha som grund till vår uppsats och den 

kvantitativa som vi valt bort beskrivs av Patel & Davidson (2007) enligt följande: 

 

“ Något förenklat kan vi säga att beteckningarna “kvantitativt” och “kvalitativt” syftar 

på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den information man samlat in. 

Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar 
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vid datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt 

inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på “mjuka” 

data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala 

analysmetoder av textmaterial.” (Patel & Davidson, 2007 - sid. 14) 

 

2.2 INDUKTION, DEDUKTION OCH ABDUKTION 
För att kunna relatera till den insamlade data vi får från vårt vetenskapliga arbete finns 

två motsatta strategier enligt Bryman & Bell (2005). Dessa två vetenskapliga strategier 

är induktiv och deduktiv ansats, de tillägger att kvalitativa ansatser oftast är induktiva 

och kvantitativa deduktiva. Det finns även en blandning av dessa två ansatser som 

kallas för abduktion (Bryman & Bell, 2005). 

 

Deduktiv ansats representerar den vanligaste uppfattningen kring förhållandet mellan 

teori och empiri inom samhällsvetenskap. Man kan likna en forskare som följer det 

deduktiva synsättet med en forskare som följer bevisandets väg, då man genom sina 

frågeställningar kring ett fenomen sedan skall besvara dessa genom observationer i 

verkligheten - empirin ( Bryman & Bell, 2005). 

Att arbeta efter en induktiv ansats i sitt forskningsarbete innebär att man går 

utforskarens väg, att man genom sina observationer i empirin och utifrån den insamlade 

data man har kring det skapar en egen teori eller hypotes (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vi känner att vår uppsats motiverar valet av både en deduktiv ansats och en induktiv 

ansats. Vi diskuterade därför det tredje alternativet, abduktiv. Abduktiv ansats beskrivs 

av Patel & Davidson (2007) som en kombination av den induktiva och deduktiva 

ansatsen och att metoden inte låser forskaren på samma sätt som en strikt 

deduktiv/induktiv ansats gör. Men det hade komplicerat vårt arbete och krävt en djupare 

analys än vad vår tidsram tillåter, och valet föll därför som vi nämnt tidigare på en 

induktiv ansats. 

 

Ansatsen kommer alltså ske genom vår kvalitativa studie med flera fokusgrupper där vi 

genom empirin/verkligheten ser hur de upplevs av våra respondenter och informanter 

samt hur de uppfattar att de påverkar dem och vad vi kan lära oss av det. Metoden 

passar vårt upplägg för uppsatsen, vi vill ta reda på hur den digitala utvecklingen 
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påverkat relationen och innehållet i kommunikationen mellan digital natives och digital 

immigrants och deras sätt att tänka och uttrycka sig. Vi vill se om det finns någon 

validitet i vårt påstående genom vår kvalitativa undersökning, för att sedan stärka det i 

redan befintliga teorier kring kommunikation och den digitala utvecklingen. 

 

2.3 INSAMLING AV DATA 
Enligt flera forskare finns det en mängd olika metoder kring insamlingen av primär - 

och sekundärdata. De flesta av dessa tekniker kan enligt Bryman & Bell (2005) 

klassificeras utifrån den kunskap som författarna besitter inför undersökningen. De 

olika teknikerna tjänar alla olika syften, men då vi syftar till att upptäcka och fylla ett 

hålrum kring kunskapen om hur de kommunikativa barriärerna uppfattas och undersöka 

hur de påverkar kommer vi likt vi sagt tidigare arbeta efter en explorativ undersökning 

(Patel & Davidson, 2007).  

Eftersom vår förkunskap kring ämnet tar avstamp i våra egna iakttagelser anser vi att 

kvalitativa intervjuer med personer som befinner sig i den situationen vi ämnar 

undersöka är lämpligt. Vi har även använt kvalitativa fokusgrupper som också det är ett 

lämpligt tillvägagångssätt kring insamlingen av data då vi får empirin samt kunskap 

från personer som befinner sig i den ämnade situationen. För att stärka trovärdigheten i 

vår uppsats har vi ställt samma öppna frågor till alla våra respondenter i de kvalitativa 

intervjuerna, och samma frågor till våra tre fokusgrupper. Deras svar har utmynnat i 

följdfrågor som i sig skiljer sig mellan de olika grupperna och intervjuerna. 

 

2.3.1 VÄRDERINGAR 
När du som forskare genomför en undersökning är det enligt Bryman & Bell (2005) stor 

risk att våra egna värderingar och åsikter påverkar den forskning som bedrivs. Dessa 

värderingar som ligger hos forskaren återfinns i valet av ämne, valet av metod, 

genomförande av datainsamling och slutsatserna etc. De hävdar också att förutfattade 

meningar och värderingar kan påverka och störa forskningsprocessen. 

 
När vi genomför våra fokusgrupper och intervjuer menar alltså Bryman & Bell (2005) 

att våra känslor och empatier kommer påverka resultatet av studien, även om vi 

medvetet försöker undvika detta. Sedan forskarna har blivit uppmärksammade på 

problemet att personliga värderingar påverkar forskningen har författare till rapporter i 
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allt större mån börjat berätta om vilka bakomliggande värderingar som finns hos 

författaren och eventuella skevheter som finns. Våra bakomliggande värderingar inför 

denna uppsats är den uppfattning vi har kring digitaliseringens betydelse för 

kommunikationen och hur den påverkar sättet vi kommunicerar. Vi är medvetna om vår 

uppfattning kring detta innan vi påbörjar vår undersökning, men enligt Bryman & Bell 

(2005) kan vi alltså inte undvika att påverkas av dem. 

 

2.3.2 KVALITATIV INTERVJUSTUDIE 
Enligt Patel & Davidson (2007) är huvudsyftet med en kvalitativ intervjustudie att hitta 

och identifiera specifika egenskaper hos någon. Exempelvis vill man ta reda på 

intervjupersonens ställning och syn på ett visst fenomen eller åsikter kring dem. Detta 

skall enligt Patel & Davidson (2007) ske genom verbala formuleringar i tal och skrift. 

Frågorna bör vara öppna och det ska inte finnas ett “rätt” svar.  

 

2.3.3 TEMATISERING 
Tematisering handlar om att problematisera ämnet och formulera dess syfte (Merriam, 

1988). Vad det handlar om är med andra ord att förklara vad som ska studeras och 

varför man gör studien. Merriam (1988) menar att du inte enbart i din studie använder 

självklara teman som vem, vad, när och var, utan även utarbetar kategorier som likt en 

röd tråd följer din uppsats. Dessa kategorier indikerar informationen, men utgör inte 

själva informationen. Att utveckla kategorier eller teman innebär enligt Merriam (1988) 

att leta efter regelbundenheter eller återkommande företeelser i informationen man 

samlar in. Det främsta syftet med kategorisering är inte själva skapandet av dem, utan 

att placera in informationen i lämpliga kategorier. Vi har utifrån vårt syfte utformat ett 

par frågeställningar som utmynnar i ett par teman som sedan likt en röd tråd följer vår 

studie. Utifrån våra teman har vi sedan tagit fram våra frågor i intervjuerna och 

fokusgrupperna, de teman vi har att kategorisera uppsatsen utifrån är kommunikation, 

digitalisering och barriärer. Våra teman har utarbetats utifrån den information vi 

tillhandahållit genom våra intervjuer och fokusgrupper, och diskuteras och analyseras 

sedan såväl i analys som diskussion under samma rubriker - döpta efter våra teman.   
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2.3.4 FOKUSGRUPP 
Halkier (2006) beskriver fokusgrupper som en speciell form av intervju, där en grupp 

människor har samlats för att diskutera ett bestämt ämne. För att kunna definieras som 

en fokusgrupp och inte en gruppintervju kräver det att personerna som deltar på något 

vis har en koppling till det som ämnas undersökas. Antalet delaktiga kan variera från 6-

12 personer menar Østbye et al. (2008). Fördelen med gruppintervjuer är att genom 

samtal mellan respondenterna kan en utveckling kring det valda ämnet uppstå som 

annars inte hade kunnat uppnås genom enskilda intervjuer (Østbye et al., 2008). Vid en 

fokusgrupp är det vanligt att man har en semistrukturerad intervjuform, där frågor på 

förhand förbereds, men att de är öppna och tillåter samt uppmanar till följdfrågor. 

Viktigt är då vad Østbye et al. (2008) kallar för aktivt lyssnande, att vi som intervjuare 

hänger med i diskussionen och ställer följdfrågor när vi upptäcker öppningar eller hål i 

diskussionen. Följdfrågor är även viktiga som riktlinjer för hur intervjun går. Man kan 

använda följdfrågor för att kontrollera hur det som blir sagt skall tolkas och det fungerar 

som en bekräftelse för de intervjuade att det som sägs är av intresse. Vi har valt att 

använda oss av flertalet fokusgrupper, då varje tillfälle leder till unika diskussioner 

beroende på deltagarnas förförståelse, och det i sin tur kan ge en mer nyanserad och 

djupare bild av det vi ämnar undersöka. Fördelar i att använda fokusgrupper som vår 

primärdata är metodens främsta styrka att samla in sociala gruppers tolkningar, normer 

och interaktioner med ett fenomen (Halkier, 2006). 

 

2.4 URVAL 
Vid kvalitativa studier som fokusgrupper eller intervjuer krävs det att man gör ett urval. 

Skälet är att en totalundersökning är både för tidskrävande och dyr för att vara 

genomförbar (Østbye et al., 2008). Hur urvalet görs skiljer sig beroende på vilken form 

av undersökning du ämnar göra, kvantitativ eller kvalitativ. Vi ämnar undersöka en 

specifik situation - nämligen den kommunikativa relationen och det kommunikativa 

innehållet mellan personer födda in i digitaliseringen, i vårt fall elever, och personer 

födda innan - lärare. Vårt urval måste därför representera dessa grupper och passa in i 

de kriterier vi ställer på förkunskap och relation till problemet (Halkier, 2006). Utifrån 

de förkunskaper och relation till problemet vi anser våra respondenter bör ha har vi 

utvecklat ett par egenskapsprofiler för våra respondenter för att öka chansen att få ut 
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användbar empiri. Detta sätt att göra ett urval kallas enligt Merriam (1988) för 

idealtypiskt urval. Egenskaperna som ingick i vår profil var: 

• Ha studerat eller studerar på universitet 

• För fokusgrupperna - födda efter 1980. 

• Ha någon förkunskap kring antingen kommunikation, digitalisering eller lärande. 

• Våra informanter - lärarna, skulle vara födda innan 1980 och ha undervisat innan samt 

efter digitaliseringen.  

Halkier (2006) säger att urvalet i fokusgrupper är viktigt oavsett vilken roll de spelar i 

undersökningen. Vid vårt val av respondenter som skulle stämma in på vår 

egenskapsprofil diskuterade vi vilka grupper som bäst skulle kunna representera samt ge 

ett djup till den situation vi ämnar undersöka. Kriterierna vi ställde var att 

respondenterna var studerande och födda efter 1980, alltså tillhörande gruppen kallade 

digital natives, samt att de hade förkunskap kring antingen digitaliseringen, 

kommunikation eller lärande. 

 

Vi valde att genomföra fokusgrupperna med studenter från Linnéuniversitetet här i 

Kalmar av två anledningar - det är tidsbesparande att använda sig av de resurser vi har 

tillgängliga och det underlättar för oss att genomföra fler fokusgrupper inom den 

tidsram vi har tillgänglig. Varför valet föll på just universitetsstudenter motiveras 

genom att studier på personer som ej är myndiga kräver godkännande från skolor och 

målsman, samtidigt som universitetsstudenter har en längre erfarenhet och kan jämföra 

studier i tidig ålder jämfört med idag, samtidigt som universitetsstudenter har en större 

spridning i sin perception då de har olika habitus och geografisk spridning kontra 

exempelvis gymnasieelever från Kalmar där de i större utsträckning delar samma 

bakgrund. Något som Halkier (2006)  stärker då han skriver att det är viktigt att 

grupperna man undersöker inte är för homogena, då risken blir att diskussioner inte 

uppstår då alla delar samma grund. Den får inte heller vara för heterogen - då risken för 

konflikter och meningsskiljaktigheter är så stor att det kan bli ett problem för 

förståelsen.  

 

Alla intervjuer och fokusgrupper spelades in på bandspelare och fördes sedan över till 

papper (se bilagor). Alla fokusgrupper och intervjuer skedde helt utan avbrott bortsett 
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från intervjun med Leif Rytting där vi stängde av bandspelaren efter att intervjun var 

avslutat. Då uppstod en intressant diskussion och vi var tvungna att starta bandspelaren 

igen. Våra fokusgrupper bestod av tre, fyra respektive sex personer, något som strider 

mot Østbye et al. (2008) som säger att de bör innehålla 6-12 personer. Vi valde att ha 

något mindre grupper för att främja diskussionen och öppna för en större debatt, något 

som Halkier (2006) beskriver som främjande i mindre grupper.  

 

2.4.1 PRESENTATION AV URVALET 
Vårt val av respondenter till våra fokusgrupper blev universitetsstudenter på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. För att öka vår förståelse och stärka undersökningen valde 

vi att ha fokusgrupper med olika bakgrund, vår första fokusgrupp bestod av 

journaliststudenter, denna fokusgrupp passade in på vår egenskapsprofil i form av deras 

kunskap kring kommunikation. Vår andra fokusgrupp bestod av Media Management-

studenter, vars kunskap kring digitaliseringen och dess betydelse låg till grund för vårt 

val. Vi valde att genomföra dessa fokusgrupper då vi ansåg att de med sin förkunskap 

kring kommunikation skulle kunna se tydliga skillnader i sättet de kontra lärarna 

kommunicerade, samtidigt som deras förståelse för digitaliseringens betydelse i sin 

helhet skulle bli en avgörande faktor i de diskussioner som utmynnade från våra frågor.  

 

Vår tredje fokusgrupp bestod av lärarstudenter, valet att genomföra en fokusgrupp med 

studenter som studerar vid lärarprogrammet på universitetet var deras förkunskap kring 

just relationen mellan lärare och elev samt betydelsen av den relationen. De har även 

jämfört med kommunikationsstudenterna i fokusgrupp JOM och två en mer 

generaliserbar syn på kommunikation. 

 

När vi valde respondenter till våra kvalitativa intervjuer ville vi få det andra sidan av 

myntet, nämligen lärarnas syn på den kommunikativa förändringen, och vad de 

upplever att den har haft för betydelse för dem. Vi intervjuade lärare födda före 1980 - 

digital immigrants. Vi ville samtidigt att de skulle ha undervisat både innan och efter 

digitaliseringen samt att deras expertis rörde sig kring antingen kommunikation eller 

digitaliseringen. Vårt val föll på Leif Rytting och Liselotte Eek-Karlsson. 
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Leif Rytting har varit anställd på Linnéuniversitetet - tidigare Högskolan Kalmar, sedan 

1984. Innan dess undervisade han för högstadieklasser. Hans undervisar nu i ämnen 

kring marknadsföring och valet av Rytting motiveras kring hans långa erfarenhet av 

undervisning och studier av marknadsföring, ett ämnen som i stor grad påverkas av 

digitaliseringen.  

 

Liselotte Eek-Karlsson är i grunden högstadielärare och har undervisat sedan 1978. 

Idag är hon universitetsadjunkt för institutionen för pedagogisk, psykologi och 

idrottsvetenskap på Linnéuniversitet. Hon har forskat kring kränkningsfrågor över 

Internet och vi valde att intervjua henne då hon undervisar blivande lärare, har lång 

erfarenhet och precis som Rytting har hon kunskap kring digitaliseringen och hennes 

forskning kring ungdomars kommunikation. 

 

2.5 VALIDITET/RELIABILITET KONTRA TROVÄRDIGHET/ÄKTHET 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp inom forskning som beskriver 

undersökningen. Validitet kan enligt Patel & Davidson (2007) beskrivas som ett 

begrepp vars uppgift är att beskriva hur väl undersökningens empiriska och teoretiska 

underlag stämmer överens (Østbye et al., 2008). 

 

Østbye et al. (2008) menar att validitet står för giltigheten eller trovärdigheten i ens data 

för att se hur relevant den är i analyser kring det man avser att undersöka. Han fortsätter 

med att mena att validitet är brett och svårtolkat, men i korthet och i enkelhet kan det 

uttryckas som “att man mäter det man avser att mäta”.  

Det andra begreppet, reliabilitet - beskrivs som ett mått av kvalitén på den data som 

samlats in. Den mäter tillförlitligheten på det insamlade materialet, med andra ord om 

rätt mätinstrument har använts och kodat och räknat in rätt variabler i vår undersökning 

(Østbye et al., 2008). 

 

Det mest centrala begreppet enligt Østbye et al. (2008) är validitet då det kan inrymma 

reliabilitet och även i viss mån generaliserbarhet. Men enligt Bryman & Bell (2005) kan 

inte en undersöknings data enbart synas genom de begrepp vi tidigare tagit upp, utan att 

termerna validitet och reliabilitet måste specificeras för att den genomförda forskningen 
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skall kunna undersökas grundligt och kvaliteten skall bedömas. De föreslår istället två 

nya begrepp som komplement till validitet och reliabilitet - trovärdighet och äkthet, som 

enligt Bryman & Bell (2005) är bättre i bedömningen av en kvalitativ undersökning.  

 

De förklarar detta genom att en direkt tillämpning av reliabilitet och validitet kräver att 

en möjlighet till en absolut sanning finns som slutsats kring det undersökta fenomenet. 

Eftersom vi anser att det inte är möjligt att komma fram till en absolut sanning kring 

den sociala verklighet vår uppsats rör sig kring, det vill säga de misstänkta 

kommunikativa barriärer som vi ämnar undersöka, faller reliabilitet bort. Samtidigt som 

validitet avser att bedöma om mätningsmetoden är korrekt för att få fram det svar man 

söker i en undersökning är vi av den åsikten att det är svårt att applicera på vår 

forskning då vi avser att använda en kvalitativ metod genom fokusgrupper och 

intervjuer. Att reflektera och analysera svaren vi får i vår undersökning lämpar sig 

bättre till den av Bryman & Bell (2005) beskrivna metoden trovärdighet, eftersom det 

vid kvalitativa undersökningar inte går att utgå från en absolut sanning. Bryman & Bell 

(2005) menar att dessa två begrepp gör det möjligt att komma fram till en mer solid och 

verklig beskrivning av undersökning än vad validitet och reliabilitet kan erbjuda.  

 

2.5.1 TROVÄRDIGHET 
Tillförlitlighet är ett av de fyra delkriterier Bryman & Bell (2005) tar upp för sin teori 

kring trovärdighet och äkthet. De andra tre delkriterierna är överförbarhet, pålitlighet 

och möjligheten att bekräfta eller styrka.  

Tillförlitligheten är en viktig aspekt att ha i åtanke när man forskar kring ett scenario där 

det kan finns möjligheter till flera tänkbara verkligheter. I vårt fall ämnar vi undersöka 

om kommunikativa barriärer finns och hur de i så fall påverkar och upplevs i 

verkligheten. Om det existerar flera sanningar kring dessa barriärer är det den 

trovärdighet vi som författare av den här uppsatsen lyckas frambringa som blir 

avgörande angående uppsatsen acceptans av allmänheten. Det blir med andra ord viktigt 

för oss som författare att lägga tyngd kring att förklara de barriärer vi finner, och hur de 

upplevs för att stärka den bild vi får, och för att den ska bli accepterad. Den kvalitativa 

forskning vi ämnar genomföra rör en observation av en grupp individer i form av våra 

fokusgrupper där respondenterna har gemensamma nämnare i form av de egenskaper vi 

skapat i vår egenskapsprofil. 
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Vi som kvalitativa forskare uppmanas av författarna Bryman & Bell (2005) att 

producera vad de kallar för “thick descriptions”. Det innebär att vi som forskare skall så 

noggrant och detaljerat som möjligt beskriva de egenheter vi upptäcker runt det 

fenomen vi undersöker. Det ska sedan bidra till en databas som för utomstående 

personer kan bidra till deras förståelse och underlätta brobyggandet över de barriärer vi 

upptäcker.  

 

2.5.2 ÄKTHET 
Den andra delen av Bryman & Bells (2005) teori är som vi nämnt är äkthet, vad den står 

för och innebär kan även den beskrivas med fyra delkriterier - rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Vad 

äkthet syftar till är att se om undersökningen ger en rättvis bild av de 

undersökta/intervjuade. I vårt försök att ge de misstänkta barriärerna vi tror oss funnit i 

kommunikationen en mer nyanserad bild kräver det att de intervjuade, både i 

fokusgrupper och enskilda intervjupersoners åsikter och uppfattningar framkommer i 

rapporten.  

 

Det är viktigt för undersökningens äkthet att alla får sin talan framförd och att vi således 

framhåller en nyanserad bild i rapporten som inte är färgad av just de vi valt att 

intervjua. Ontologisk autenticitet är en av de fyra delkriterierna som används när en 

bedömning av forskningen skall genomföras efter Bryman & Bells (2005) äkthetsteori. 

Ontologisk autenticitet avgör om undersökningen efter sitt framställande kan användas 

som hjälpmedel för att få en bättre förståelse för situationen bland de inblandade. Då vi 

tror oss se ett problem i den kommunikativa situation vi ämnar undersöka med 

inriktning på relationen och det kommunikativa innehållet mellan lärare och elev är 

ontologisk autenticitet viktig då vi vill att vår undersökning i framtiden skall kunna 

hjälpa att överbygga dessa barriärer. Detta förutsatt att vi faktiskt hittar en betydelse i 

den. Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet är kopplade till huruvida rapporten 

hjälpt deltagarna att förändra sin situation och om den i själva verket gjort en förändring 

möjlig, även det är omöjligt att avgöra av oss i dagsläget. 
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2.6 ETIK 
Forskningsetik handlar om att respondentens integritet skall skyddas, något som innebär 

att både respondenten och de uppgifter/svar den lämnar skall behandlas konfidentiellt 

(Patel & Davidson, 2007). Vi har därför innan varje fokusgrupp och intervju varit noga 

med att informera deltagarna om att allt de säger spelas in, och att de kan förbli 

anonyma om de så önskar. Vi har gjort allt vi kan i vår uppsats för att möta de etikkrav 

som finns och genom dem vara tillmötesgående och respektfulla mot våra respondenter 

och deras åsikter. Vi valde att använda oss av namnen med deras godkännande då vi 

anser det stärker uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. Vi menar att det är lättare 

att ta till sig deras tankar och värderingar när man kan koppla de till en person istället 

för en fiktiv. Vid våra fokusgrupper kommer de deltagande vara anonyma då det till 

skillnad från våra informanter i intervjuerna inte har en betydelse för trovärdigheten i 

vad som sägs. De principer vi har anammat och arbetat utifrån är de som satts upp kring 

svensk forskning:  

• Informationskravet, forskaren skall informera om undersökningens syfte. 

• Samtyckekravet, deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan 

• Konfidentialitetskravet, uppgifter om alla som deltar i undersökningen skall behandlas   

med största konfidentialitet.  

• Nyttjandekravet, de uppgifter som samlas in får endast användas forskningsändamålet. 

(Bryman, 2002) (www.codex.vr.se) 

2.7 METODDISKUSSION 

Att förhålla sig kritisk och granskande mot sina källor är av yttersta vikt för att stärka 

undersökningens trovärdighet och sannolikhet menar Patel & Davidson (2007). Det 

gäller både källor till primär- och sekundärdata. Vi behöver ställa oss granskande om de 

vi valt intervjua och ha i våra fokusgrupper är rätt personer att svara på de frågor vi 

ställer oss. Har de den kunskapen att de kan användas för att bedöma de barriärer vi 

ämnar undersöka? Vår sekundärdata som inkommer från tidigare forskning och teorier 

kring både digitaliseringen, kommunikation och grupperingen digital 

natives/immigrants bör även den granskas. När är dokumentet framställt, det vill säga är 

det aktuellt? Är det präglat av författarens förkunskaper eller egna relation till 

fenomenet? 
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Det visade sig tidigt vara svårt att hitta bra forskning kring digitaliseringens betydelse 

för kommunikation, utan stora delar av den litteratur vi hittade var inriktad på antingen 

enbart kommunikation eller enbart digitalisering. Forskningen kring digitaliseringens 

betydelse för kommunikationen är helt enkelt bristfällig, något som försvårat vårt arbete 

med att hitta referenspunkter till vår undersökning. När det gäller vår kvalitativa 

undersökning ämnar en sådan allt som oftast att få så stor variation som möjligt i 

urvalet. Vårt urval i fokusgruppen skiljer sig genom deras tidigare erfarenheter. Det 

finns teorier som säger att elever lär sig bäst på olika sätt, vad som är meningsskapande 

för en elev behöver inte vara det för en annan. Något som kan bilda en felkälla som 

eventuellt kan ha påverkat resultatet är att våra respondenter i fokusgrupperna alla hade 

relation sedan tidigare. Detta togs i beaktning av oss, men vi ansåg inte att det 

påverkade värdet av informationen vi fick in.  

 

Våra val av metoder har löpande motiverats i texten, vi känner att vårt val av kvalitativa 

intervjuer och fokusgrupper stärker uppsatsen trovärdighet, men är medvetna om att 

generaliseringen är svag då spridningen av åsikter kring ämnet kan vara stor. Vi menar 

att personerna i våra fokusgrupper har en såpass spridd förkunskap från deras erfarenhet 

av tidigare utbildning, uppväxt och geografisk placering att det ändå täcker upp 

generaliseringen och motiverar valet av fokusgrupper då de kontra exempelvis en enkät 

bjuder upp till diskussioner kring fenomenet på ett sätt en enkät aldrig hade gjort. 

 

Etiken är av yttersta vikt vid en uppsats, och vi har under hela vår uppsats arbetat efter 

de kriterier som finns. Alla som blivit intervjuade eller deltagit i våra fokusgrupper är 

medvetna om att de spelas in och har blivit tillfrågade kring anonymitet. Eftersom de 

alla godkänt att deras namn kan bli publicerade har vi valt att använda oss av våra 

respondenters namn från de kvalitativa intervjuerna i uppsatsen då vi anser att det 

stärker trovärdigheten när du som läsare får ett namn att referera till och en förklaring 

av deras bakgrund i kapitel 2.7 presentation av urvalet. Om namnet hade varit fiktivt 

känner vi personligen att man inte på samma sätt kan förlita sig på att personerna och 

deras kunskap finns på riktigt.  

 

Vi stärker trovärdigheten och äktheten i vår uppsats genom vad Bryman & Bell (2005) 

kallar för “auditing”. Att göra en auditing av en undersökning innebär att man 

säkerställer att det skapats en fullständig och komplett redogörelse av de faser som en 
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forskningsprocess skall innehålla. Vår auditing sker i form av den opponering som 

kommer genomföras i slutet av denna uppsats, där uppsatsen kommer sättas på prov av 

våra kollegor i form av andra studenter. Valet att använda oss av trovärdighet och äkthet 

istället för begreppen reliabilitet och validitet motiverar vi i texten, där vi medvetet valt 

att beskriva båda begreppsparen då vi anser det ger dig som läsare en förståelse för 

skillnaden mellan dem, och varför vi valde som vi gjorde. 
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KAPITEL 3 - TEORI 

Teorikapitlet kommer att lyfta fram och förklara relevant teori som i slutändan ska 

kunna kopplas samman med vår frågeställning.  

3.1 KOMMUNIKATION 

Kommunikation utgör grunden för vår relation till andra människor. Det innebär också 

att kommunikation är en grund för identitet och socialt umgänge. Kommunikation är 

med andra ord en grundläggande förutsättning för grupper och deras möjlighet att 

interagera, vara funktionella och effektiva. (Nilsson & Waldemarson, 1994) 

 

När vi delar med oss och tar del av upplevelser, tankar, känslor, erfarenheter med mera, 

då kommunicerar vi. Kommunikationen är det verktyg genom vilket vi uttrycker oss, 

visar vad vi tycker och känner om olika saker. Det är ett sätt att få vår identitet 

bekräftad, men även ett sätt att visa hur vi reagerar på motparten i en konversation. 

Förväntningar och attityder som vi tar med oss in i ett samtal beror mycket på var vi 

som människor kommer ifrån, d.v.s. från vilken kontext. Det är utifrån detta vi tolkar 

och analyserar de budskap som utvecklas. (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

 

Det är genom kommunikation sociala processer kan komma till uttryck. Genom vår 

förmåga att kommunicera kan vi närma oss en annan människa, lära känna varandra och 

skapa gemenskap. Kommunikation kan också användas till att stöta bort någon, skapa 

avstånd. Det är med andra ord ett tvåsidigt mynt. Samspelet mellan dessa två sidor är 

det som skapar och förändrar relationer mellan människor. Kommunikationen har 

makten att få en relation att blomstra, samtidigt som den kan få en relation att halta. 

(Nilsson & Waldemarson, 1994) 

 
3.2 BRED OCH SMAL KOD 

Reglerna för kommunikation, d.v.s. kodning och avkodning, är ett genomgripande 

fenomen. Att sätta fingret på vad det är, är inte alltid lätt. Ett annat ord för dessa 

“regler”, kan inom interpersonell kommunikation vara social interaktion. Alla dessa 

regler finns runt om kring oss, överallt. Det är också dessa regler som påverkar våra 

dagliga möten med människor, hur vi umgås med varandra under olika omständigheter 
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(Dimbleby & Burton, 1999). Basil Bernstein (1971) hävdar att det som ligger till grund 

för vilka koder som en person använder beror på dennes existerande sociala relationer. 

Koder ser olika ut, vissa riktar sig mot en bredare publik och andra mot en smalare.  

 

Fiske (1990) talar om två sorters koder, bred kod och smal kod och dessa definieras av 

publikens natur. Bred kod tilltalar en större, bredare publik och kännetecknas av en 

enkelhet och att den är omedelbart tilltalande. Den breda koden vänder sig till vad 

människor har gemensamt och fungerar som en länk mellan människan och samhället 

och ser till att knyta ihop dessa två parametrar. Fiske skriver även att de breda koderna 

är de medel med vilka olika kulturer kan kommunicera med sig själv. Den breda koden 

innefattar de mönster av känslor, attityder och värderingar som ingår i en kultur. 

 

Smal kod riktar sig till en smalare publik och Fiske förklarar att till skillnad mot den 

breda koden så handlar den smala koden om att man måste bestämma sig för att lära sig 

och ta till sig de aktuella koderna. Smal kod är individualistisk och personorienterad och 

kan många gånger vara socialt åtskiljande och rent utav elitistisk. Det är inte ovanligt att 

de smala koderna får en funktion som betonar skillnader mellan ”oss”, d.v.s. 

användarna av koden, och ”dem”, de som inte känner till koden. Breda koder har 

motsatt funktion och betonar likheter mellan oss. (Fiske, 1990) 

 
3.3 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION 

I Martin & Nakayama (2010) går det att läsa om mönster av tankesätt, känslor och 

beteenden som utvecklas genom interaktion med den sociala omgivningen. Vi plockar 

på oss dessa mönster allt eftersom i våra liv, i skolan, familjen, jobbet och så vidare. 

Kulturen blir en kollektiv erfarenhet på grund av att den delas med människor som lever 

i och upplever samma sociala omgivning som vi själva gör. Forskare har även talat om 

vikten av perception i kulturella mönster och säger att det influerar vår perceptuella 

process, något som i sin tur leder till att det influerar vårt beteende. (Martin & 

Nakayama, 2010) 

 

Kommunikation är, i en interkulturell kontext, kompetent när den uppnår målen för 

användaren på ett sätt som är lämpligt i den specifika kontexten (Spitzberg, 2006). Att 

delta i interkulturell kommunikation kräver ett ömsesidigt och kompletterande 
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deltagande av dig själv och den andra parten. För att kommunikationen ska nå fram 

krävs det att du förstår både din egen och andras kultur. Det spelar ingen roll hur 

mycket du tror dig förstå om andra kulturer eller personer, i slutändan handlar 

kommunikation om interaktion. Det betyder att du är en del av ett beteendemässigt 

utbyte och måste vara flexibel när det kommer till att justera dina kommunikativa 

beteenden till vad kontexten kräver. (Samovar, 2006) 

 
3.4 INTERPERSONELL KOMMUNIKATION 

All kommunikation mellan två människor influeras av den relation som de två parterna 

har till varandra. Relationen kan såklart variera och uppvisa olika typer som reflekterar 

olika roller (syskon, lärare, elever m.fl.). Några andra viktiga faktorer som spelar in i en 

relation är bland annat kulturella skillnader, kön och social klass. Med andra ord 

behöver du ta hänsyn till dessa faktorer i en konversation (Hartley, 1999). Det viktigaste 

med interpersonell kommunikation är att den hjälper oss att definiera relationer vi har 

till andra människor. Den har kraft att skapa eller göra slut på dem (Dimbleby & 

Burton, 1999). 

 
3.4.1 INTERPERSONELL KOMMUNIKATION – KULTUR 

Hur den interpersonella kommunikationen ser ut skiftar i enlighet med den kultur där 

den äger rum. Vad saker och ting betyder för två individer beror på respektive persons 

kultur. Det finns massor av subkulturer i vårt samhälle, som alla lever sida vid sida. 

Subkulturer definierar även människornas sätt att kommunicera, varje grupp präglas av 

sina egna medlemmar. Hur människor väljer att tala till varandra är ett sätt att visa eller 

ange vad som ingår i just sin specifika subkultur. Konventionerna för den sociala 

interaktionen är i ständig förändring. (Dimbleby & Burton, 1999) 

 
3.4.2 INTERPERSONELL KOMMUNIKATION – PERCEPTION AV JAGET 

Perceptionen av vårt eget jag är viktig, då vår egen bild av oss själva i mångt och 

mycket påverkar sättet vi kommunicerar. Det finns två huvudspår när det kommer till 

hur vi uppfattar oss själva: vår självbild och vår självuppskattning. (Dimbleby & 

Burton, 1999) 
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Vår självbild utvecklas genom relationer till andra människor. Hur andra människor 

reagerar och hur deras attityd är mot saker och ting kan påverka vår egen självbild. Den 

karaktär vi tror och ser oss själva inneha har stor betydelse när det kommer till hur vi 

kommer överens med andra (Dimbleby & Burton, 1999). Dimbleby & Burton fortsätter 

med att säga att om vi exempelvis betraktar oss själva som duktiga i en viss sport, eller 

att vi är väldigt insatta i sporten och har en hög kunskapsnivå, är det mycket troligt att 

vi gärna talar om den om och när ämnet kommer upp.   

 
3.5 KOMMUNIKATIONSBARRIÄRER 

Barriärer är ett namn på de faktorer som står i vägen för att kommunikationen mellan 

människor ska vara fulländad. Innan vi kan göra något åt dessa barriärer (alt. filter, brus, 

hinder) behöver vi erkänna dem för vad de är. Det är ifrån den utgångspunkten man kan 

börja arbeta med att förbättra kommunikationen människor emellan (Dimbleby & 

Burton, 1999). 

 
3.5.1 FILTER 

Det är inom oss som kommunikationens kodande och avkodande sidor finns, det är med 

andra ord inom oss själva som vi bildar en uppfattning om motparten och tolkar 

meddelandet. Vi har alltså förmågan att filtrera innan vi sagt något eller efter vi hört 

något. Att vi gör detta beror på att vi gör olika antaganden om andra människor. Det är 

en egenskap som är både på gott och ont. Det kan vara nyttigt att göra intelligenta 

gissningar om andra människors sätt att vara, men det gäller att vara försiktig i sina 

antaganden. Om vi drar förhastade slutsatser är det lätt att vi kan missuppfatta en 

människa eller en viss situation (Dimbleby & Burton, 1999). 

 
3.5.2 PSYKOLOGISKA BARRIÄRER 

Psykologiska barriärer kan utgöras av attityder, övertygelser och värderingar och kan 

filtrera eller blockera kommunikation. Attityder baseras på övertygelser hos oss själva 

och är den vanligaste orsaken till att det uppstår svårigheter i interpersonell 
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kommunikation. Attityder handlar om att vi på förhand har särskilda tankar om olika 

människor, händelser och situationer. Att gå in i en konversation utan några slags 

övertygelser eller åsikter är omöjligt, det blir med andra ord oundvikligt att vi tolkar 

budskapet utefter våra förutfattade meningar. När vi gör antaganden och har förutfattade 

meningar sysslar vi med antaganden, det gör att vi inte uppfattar oss själva eller 

motparten i en konversation på ett tydligt sätt (Dimbleby & Burton, 1999). 

 
3.5.3 SEMANTISKA BARRIÄRER 

Något som kan sätta hinder för kommunikation är genom slarvigt ordbruk. Om ett ord 

används på felaktigt sätt går inte den korrekta betydelsen fram till mottagaren. En 

semantisk barriär kan alltså uppstå när någon, omedvetet eller medvetet, bryter mot de 

överenskomna reglerna gällande grammatik, stavning eller användning av särskilda ord. 

Hur ett ord, mening, slang eller liknande uppfattas beror på koden och dess 

konventioner. Det som är helt oförståeligt i någons öron kan vara klarspråk för någon 

annan. Med andra ord uppstår det barriärer i kommunikationen när vi inte kan knyta 

någon betydelse till vissa ord, antingen för att konventionerna för orden i fråga brutits 

eller för att vi helt enkelt inte känner till koden och dess konventioner (Dimbleby & 

Burton, 1999). 

 
3.5.4 ÖVERKOMMA BARRIÄRER/HANTERA KONFLIKTER 

Konflikter kan uppstå i en situation där du och dina intentioner stöter på motstånd av 

mottagaren. Det finns flera olika barriärer och haverier i kommunikationen som kan 

leda till att en konflikt uppstår, men dessa är fullt möjliga att undgå (Weaver, 1996). 

Weaver fortsätter med att hävda att en atmosfär av acceptans är oerhört viktig för att 

kunna förebygga kommunikativa haverier. Haverier hänvisar i den här kontexten till 

förvrängningar eller missförstånd i kommunikationen Utan den här acceptansen som 

Weaver (1996) talar om, kan det bli så att meddelanden inte når fram överhuvudtaget 

eller att de förvrängs när de når mottagaren. 
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3.5.5 KONNOTATION 

Den konnotativa meningen av ett ord är de associationer och erfarenheter man tar med 

sig in när man tolkar ordet. De tankar och känslor som uppstår när du hör ett specifikt 

ord använt av en specifik människa är det som bestämmer vad ordet betyder för dig. 

Detta är ordets konnotativa mening (Weaver, 1996). Det kan till exempel röra sig om en 

grupp yngre människor som alla konnoterar samma sak när de hör ordet “fett”, medan 

en grupp äldre människor konnoterar någonting helt annat när de hör ordet. 

 
3.6 KOMMUNIKATIONSMEDIER 

Utvecklingen av medier har förvandlat den symboliska produktionen och det 

symboliska utbytets natur i den värld vi lever i idag. Thompson (2001) hävdar att 

utvecklingen av kommunikationsmedier (t.ex. Facebook, Twitter) på ett grundläggande 

sätt är en bearbetning av våra sociala liv och dess symboliska karaktär. Det är också ett 

nytt sätt för information och symboliskt innehåll att produceras och utbytas i ett socialt 

sammanhang. Det gör i sin tur att det sätt som olika individer förhåller sig till sig själva 

och varandra förändras.  Thompson (2001) säger också att det är viktigt att betona att 

medierad kommunikation alltid är ett kontextualiserat socialt fenomen, den har med 

andra ord att göra med sociala sammanhang och hur kommunikationen struktureras 

samt vilken inverkan den har på kommunikationen. 

 

Tekniskt medium är de symboliska formernas materiella underlag, med andra ord de 

materiella element genom vilken informationens eller symbolernas innehåll bestäms och 

sedan överförs från en producent till en mottagare. Hur olika typer av symboler 

produceras och byts ut mellan individer varierar mellan olika tekniska medier. Det både 

underlättar och begränsar den symboliska produktionen och det symboliska utbytet. 

(Thompson, 2001) 

En aspekt hos tekniska medier som Thompson tar upp är att de tillåter en viss grad av 

distansering i tid och rum. Vad han menar med det är att symboliska utbyten ofta 

resulterar i att en symbolisk form skiljs från sin ursprungliga kontext och istället bäddas 

in andra kontexter.  
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3.7 DIFFUSION AV INNOVATION 

Diffusion är namnet på den process i vilken en innovation kommuniceras genom olika 

kanaler över en viss tidsperiod mellan olika medlemmar av ett socialt system. Diffusion 

är en speciell typ av kommunikation, en typ där meddelanden handlar om nya idéer. 

Nya idéer med nytt innehåll gör att det lätt uppstår någon form av osäkerhet i 

meddelandet. Osäkerhet medför en brist av förutsägbarhet, struktur och information. 

Information spelar en extra viktig roll då det är med hjälp av den man minskar 

osäkerheten. (Rogers, 2003) 

Diffusion är inte bara en källa till osäkerhet, utan också en typ av social 

förändringsvariabel. Definitionen av den variabeln är den process i vilken förändring 

uppstår i strukturen och funktionaliteten hos ett socialt system. Social förändring 

uppstår alltså i och med att en ny idé är uppfunnen, spridd och sedan antingen antagen 

eller förkastad. (Rogers, 2003). 

 
3.7.1 FYRA HUVUDELEMENT I DIFFUSION AV INNOVATION 

1. Innovationen 

En innovation är en praxis, idé eller objekt som av en individ eller annan enhet av 

antagande uppfattas som någonting nytt. Huruvida en innovation är helt ny, sett ur ett 

objektivt perspektiv, är inte av någon större betydelse. Det är den uppfattade “nyheten” 

hos varje individ som leder till dennes reaktion till innovationen. “Nyheten” hos en 

innovation kan uttryckas i form av kunskap, övertygelse eller ett beslut om huruvida 

innovationen ska antas eller förkastas (Rogers, 2003). 

 

2. Kommunikationskanaler 

Massmedia-kanaler är ofta det mest effektiva och snabbaste sättet att informera en 

större publik av potentiella användare om en ny innovation. Å andra sidan är 

interpersonella kommunikationskanaler effektivare när det kommer till att övertyga 

någon om att acceptera en viss idé. Ännu starkare blir den interpersonella 

kommunikationskanalen om två individer i ett samtal har en liknande socioekonomisk 

status, utbildning eller andra viktiga faktorer. Interaktiv kommunikation har även det 

blivit ett populärt sätt att sprida innovationer på, då genom Internet. Utvärdering av en 
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innovation sker främst genom en subjektiv utvärdering som överförs till dem från andra 

individer som liknar dem själva och som redan antagit innovationen. Diffusion är en 

väldigt social process som involverar interpersonella kommunikativa relationer (Rogers, 

2003). 

 

3. Tid 

Processen genom vilken en individ går från att anskaffa en första kunskap om en 

innovation till att slutligen anta/förkasta och sedan implementera den nya idéen kallas 

för innovations-beslutsprocessen. Processen innefattar totalt fem steg: kunskap, 

övertygelse, beslut, implementering och konfirmering. Tiden det tar för en viss individ 

att gå igenom dessa steg kan variera, vissa är på hugget direkt medan det kan ta flera år 

att anamma en innovation för någon annan (Rogers, 2003). 

 

4. Sociala system 

Strukturen hos ett socialt system kan underlätta eller hindra spridningen av 

innovationer. Påverkan som den sociala strukturen har på spridningen hör ihop med den 

kommunikativa strukturen och vilken effekt den i sin tur har på ett socialt system 

(Rogers, 2005). 

 
3.7.2 DIFFUSION AV INNOVATION - KATEGORIER 

Rogers (2003) presenterar fem kategorier rörande diffusion av innovation: 

1. Innovators 

Innovators präglas av att vara äventyrslystna typer, med en smak för det riskfyllda och 

det nya. I och med deras framfusighet och vilja att vara först, intar innovators rollen 

som gatekeeper. 

 

2. Early Adopters 

Den här gruppen präglas framför allt av opinionsledare. Potentiella användare ser till 

tidiga användare för att få tips och råd om innovationen. Early adopters spelar ofta 

rollen som förebild för andra medlemmar i ett socialt system. 

 

3. Early Majority 

En grupp med en viktig roll i spridningsprocessen. Utgör cirka en tredjedel av 
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populationen och sitter där med på en relativt viktig roll, mellan early adopters och late 

majority. 

 

4. Late Majority 

Utgör liksom föregående grupp en tredjedel av populationen. Skillnaden är att den här 

gruppen behöver bli än mer övertygade. Den här gruppen behöver känna pressen från 

sina kamrater för att de ska känna att det är tryggt att acceptera en ny innovation. 

 

5. Laggards 

Laggards är den sociala grupp som är sist att acceptera en ny innovation. Till skillnad 

från innovators, som är väldigt globala i sitt synsätt, så är laggards ofta väldigt lokala. 

Referenspunkten för den här gruppen är ofta det förflutna, innovationer är de istället 

skeptiska till. 

 
3.8 DIGITAL NATIVES OCH DIGITAL IMMIGRANTS 

Något som skiljer Natives och Immigrants åt är sättet de tar åt sig teknik. Natives har 

växt upp med det runt omkring sig, medan immigrants fått anpassa sig och rätta sig efter 

leden, en mycket svårare inlärningsprocess. I och med att Natives växt upp med 

tekniken har det blivit en naturlig del av deras vardag, det är något som bara finns där 

helt enkelt. Ett väl använt uttryck är att man inte kan lära gamla hundar att sitta, och det 

ligger mycket i det. Att lära sig helt nya sätt att kommunicera, samla information, 

hantera information m.m. kräver mycket arbete för någon som är invand vid något 

annat. (Tapscott, 2009) 

 
3.8.1 ÅTTA NORMER OM YNGRE GENERATIONER 

• Nät-generationen, eller digital natives om man vill kalla dem för det, vill ha valfrihet. 

Tapscott (2009) hävdar att valfrihet är som syre för de yngre generationerna. Medan 

äldre generationer lätt kan känna sig överväldigade över alla alternativ, all reklam, alla 

tv-kanaler, så är det någonting som yngre generationer tar för givet. De använder istället 

tekniken för att ta sig igenom de stora högar av reklam för att hitta det erbjudande som 

passar dem och deras behov allra bäst. 
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• Natives vill skräddarsy sin tillvaro. Detta gör de genom att på egen hand bestämma över 

hur deras telefon ska låta när det ringer, vilken bakgrund de har på sin dator, vilka 

nyheter som ska dyka upp på telefonen. De har växt upp med möjligheten att 

se/lyssna/använda den media de vill, när de vill och hur de vill. 

• De unga är de nya granskarna. Tapscott använder sig av jämförelsen att när han var ung 

var en bild bara en bild. Idag kan yngre generationer ta reda på så mycket mer, var 

bilden kommer ifrån, vad den står för. De förväntar sig det. 

• Internet och annan informations- och kommunikationsteknologi gör att barriärerna som 

skiljer företag och deras intressenter åt, tunnas ut. Med andra ord kan de unga, tack vare 

digitaliseringen, ha möjlighet att skaffa sig mer information om exempelvis ett specifikt 

företags värderingar är i samklang med deras egna. 

• Natives vill ha underhållning och lek i deras arbete, utbildning och sociala liv. 

• Natives är samarbets- och relationsgenerationen. Dagens unga samverkar ständigt på 

Facebook, via sms och tv-spel. Man delar musik, filmer och dokument varandra, allt på 

ett ögonblick. 

• Natives har ett behov av att allt går undan. De förväntar sig att kommunikationen med 

alla ska vara lika snabb och effektiv som med sina närmsta vänner. 

• Digital Natives är innovatörerna. 

(Tapscott, 2009) 
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KAPITEL 4 - EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de intervjuer och fokusgrupper vi gjort för 

datainsamling till uppsatsen. Detta kapitel kommer inte innehålla egna reflektioner 

eller tankar kring den data vi samlat in, utan kommer rent att reflektera våra 

respondenters tankar kring de tre avgörande delarna i vår undersökning - 

kommunikation, digitalisering och barriärer/hinder/brus.  

 

Vi kommer fortsättningsvis i vår genomgång av empirin referera till våra fokusgrupper 

som nummer ett, två och tre. Vilken av dessa grupper vi syftar till ser ni här: 

 

 Fokusgrupp JOM = Journaliststudenter  

 Fokusgrupp MEM = Media Management-studenter 

 Fokusgrupp LÄR = Lärarstudenter 

 

4.1 KOMMUNIKATION 
Att kommunikationen ser olika ut mellan äldre och yngre generationer håller både 

respondenterna i våra fokusgrupper och våra intervjupersoner med om. Främst handlar 

det om sättet man kommunicerar på, genom sms, chattfunktioner och sociala medier. 

Dock påpekar respondenterna i fokusgrupp LÄR att de upplever att språket och sättet att 

uttrycka sig på Internet har mognat. De menar att språket inte längre skiljer sig i samma 

utsträckning som tidigare där Internet dominerades av förkortningar och slang-uttryck. 

Idag är språket som används över sociala medier mer moget och korrekt. Den största 

skillnaden som de ser är istället som vi skrev tidigare det sätt som de använder den nya 

teknologin. 

 

“Det är ju inte så att min mamma skickar ett sms till min mormor och säger - jag 

kommer om en stund. Då ringer hon istället.” – Fokusgrupp LÄR 

 

Det råder delade meningar kring hur skillnaderna på hur man uttrycker sig över Internet 

varierar mellan generationerna. Vissa av våra respondenter menar att de uppfattar att 

den äldre generationen inte använder sig av samma språk/vokabulär som de yngre, 

medan andra säger motsatsen. De är dock överens om en sak, den äldre generationen är 
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senare med att “haka på trenden”. När Liselotte Eek-Karlsson talar om detta fenomen 

talar hon främst om att många äldre har en rädsla för den tekniska utvecklingen och att 

det lätt blir så att man kan känner sig obekväm. Hon tror att det i sin tur gör att många 

äldre drar sig för att ta till sig och använda tekniken. Ungdomar vet inte om något annat 

än kommunikation genom digitala och sociala medier, hävdar Eek-Karlsson. Hon säger 

att i och med att de växt upp med det så blir det till en självklarhet. I hennes fall talar 

hon om att det för henne finns alternativ, medan det för ungdomar är ett naturligt sätt att 

umgås och kommunicera på. I fokusgrupp JOM är de inne på samma spår och talar 

främst om hur tekniken möjliggjort helt nya sätt att kommunicera på, vilket de i många 

lägen anser stänger ute de äldre. Leif Rytting anser dock att det inte går att generalisera 

kring ålder när det kommer till skillnaderna i kommunikationen, utan att det finns 

betydligt tydligare parametrar än just ålder som påverkar oss. Rytting menar att han ser 

en skillnad i hur folk talar och kommunicerar även i samma åldersskikt, och att det 

kring kommunikation likt allt annat i livet handlar om att lära sig nya saker och att 

utvecklas, och viljan att göra det påverkas inte av åldern. 

 

Att digitaliseringen lett till att yngre och äldre inte förstår varandra är det inga av våra 

respondenter som håller med om. Teknik och Internet handlar om sunt förnuft, säger de 

i fokusgrupp JOM. Att man skiljer på sitt sätt att kommunicera när man är med sina 

vänner och med sina lärare ser de som en självklarhet. Även respondenterna i 

fokusgrupp MEM är inne på samma spår. Ett mer formellt språk faller sig mer naturligt 

när man talar med någon äldre. I fokusgrupp MEM ser man dock inte detta som någon 

uppoffring, utan snarare något man gör utav välvilja. 

 

“Så är det med allt, du anpassar dig till hur du pratar med ett barn eller någon som inte 

kan svenska så bra. Du gör det för att du ska bli förstådd på bästa sätt.” – Fokusgrupp 

JOM 

 

Att inte förstå varandra är en sak, att bli missförstådd är en annan. För även om Eek-

Karlsson inte tycker att kommunikationen förändrats på ett sådant sätt så att man inte 

längre förstår varandra, så anser hon att missförstånd kan uppstå. Här talar hon främst 

om att man som äldre måste lära sig det digitala språket.  

 

“Det är vissa koder som jag måste knäcka, så att du vet när jag skriver till dig att jag 
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skämtar, är ironisk eller menar allvar. Så säger ju ungdomarna, att det är där som det 

många gånger blivit missförstånd.” - Liselotte Eek-Karlsson 

 

I fokusgrupp LÄR talar de också om vikten av att lära sig det digitala språket, då 

betydelsen av det bara kommer växa. De menar att som framtida lärare krävs det en 

kunskap kring digitaliseringen och det språk som används online för att kunna förmedla 

ett budskap, samt kunskapen om nya teknologiska lösningar - något de ibland kan 

uppleva saknas idag. 

 

“Undervisningen känns ibland gammalmodig, bara för någon vecka sen använde 

föreläsaren overhead, vi längst bak såg ingenting och det var svårt att hänga med.” – 

Fokusgrupp LÄR 

 

Rytting anser inte att det är digitaliseringen som utgör en barriär i kommunikationen 

mellan lärare och elev, utan det fackliga språket och ämnet man talar om. Rytting menar 

att vi som intervjuar och han personligen utan problem och missförstånd skulle kunna 

tala om fotboll exempelvis, men om vi talar om ämnet han forskar kring, marketing - 

skulle risken till missförstånd vara större.  

 

Respondenterna i fokusgrupp LÄR som själva ska bli lärare en dag menar att de 

kommer ha en fördel i sitt framtida arbete av att själva vara infödda i digitaliseringen. 

Trots att de själva inte känner en kommunikativ barriär gentemot sina lärare på grund av 

digitaliseringen menar de att skillnaden bara kommer bli större mellan generationerna 

som föds nu och de som föddes innan. De menar därför att de i sitt arbete som lärare 

själva kommer vara mer mottagliga för ny teknologi och anpassningsbara till skillnad 

från deras lärare idag, något som kommer underlätta i deras undervisning och 

trovärdigheten eleverna kommer känna gentemot dem som lärare.  

 

“Vi har ju lärt oss tekniken och är infödda i det, vi kommer ha lättare att ta till oss nya 

saker och hänga med i utvecklingen, vi kommer säkert lära våra barn, tillskillnad från 

idag” – Fokusgrupp LÄR 

 

Rytting var inne på vad fokusgrupp LÄR nämner i citatet ovan, idag ber han ofta om 

hjälp med tekniken istället för att själv lära sig. Rytting menar att det är en brist hos 
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honom, han inser själv att det egentligen inte är så svårt, men det helt enkelt är lättare att 

be en elev om hjälp än att själv sätta sig in i teknologin.  

 

4.2 DIGITALISERING 
Digitaliseringen och dess påverkan på vår vardag blir allt mer tydlig. Sätten att 

kommunicera och umgås förändras i en oerhörd takt. För att undersöka hur vi upplever 

att kommunikationen förändrats krävs det att vi undersöker just digitaliseringens 

betydelse för kommunikationen, hur det fungerar idag kontra innan digitaliseringen tog 

vid och hur vi använder den. 

 

När Eek-Karlsson får frågan om det är viktigt att för henne som lärare att följa med i 

digitaliseringen så svarar hon att det är jätteviktigt. Hon säger att det för henne som 

lärare handlar om trovärdighet, men att hon samtidigt aldrig kommer kunna mäta sig 

med de unga. Hon ser det faktumet som en styrka, att hon kan lära sig av andra och det 

inte bara är hon som står för kunskapen.  

 

“Här är ju dialogen jätteviktig, jag har kunskapen om vissa saker och ungdomar har 

kunskapen om andra. Jag tror på det mötet.” - Liselotte Eek-Karlsson 

 

En klar fördel som digitaliseringen medfört är förmågan att ha sina saker samlade på 

nätet. Att kunna gå in och titta på föreläsningar i efterhand och slippa bära runt på en 

massa papper är något respondenterna i fokusgrupp MEM verkligen uppskattar. Idag 

har Eek-Karlsson i sin position som lärare tillgång till läroplattformar, något som hon 

beskriver som något både fantastiskt och otroligt. Hon uttrycker sin glädje över att ha 

möjligheten av på ett väldigt smidigt sätt kunna lägga ut information som når alla 

studenter, vilket i sin tur gör att hon slipper prata med alla studenter en och en. Det här 

har gjort att mycket av informationssökandet ska göras av studenterna själva, att säga att 

man inte visste om något eller inte fått någon information, det håller inte. Att ta till sig 

av digitaliseringen kommer dock inte som en självklarhet för oss alla. 

 

I fokusgrupp JOM säger de att en av anledningarna till att yngre människor i större 

utsträckning tar till sig av digitaliseringen är att man helt enkelt är i den åldern och att 

man befinner sig i den kontexten. De drar jämförelsen med hur det var när rockmusiken 
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kom, att det då knappast var våra mor- och farföräldrar som stod längst fram och skrek 

utan snarare människor i 20-årsåldern.  

När vi talar med Rytting om digitaliseringens betydelse och om det varit till en fördel 

eller nackdel är han till en början skeptisk, sen kommer Skype på tal och Rytting lyser 

upp. Och efter ett samtal kring hur han faktiskt använder mycket ny teknologi och 

Internet i sin undervisning så medger Rytting att det nog varit till en fördel. Hur han 

idag snabbt kan nå sina studenter genom läroplattformar, ge snabba svar över e-mail 

och hur enkelt det är med distanskonferenser med andra universitet.  

 

“Skype är helt fantastiskt, i handledning och så har det underlättat något enormt vid 

distansundervisning. Genom Skype kan de få samma förutsättningar” - Leif Rytting 

 

Något som alla respondenter enas kring är det faktum att digitaliseringen har gott om 

fördelar. Främst är det möjligheterna till att söka information som de ser som en fördel. 

Här knyter också fokusgrupp JOM an till det Eek-Karlsson talade om, nämligen vikten 

av att hänga med.  

 

“Det hade varit katastrofalt om lärare inte tog fasta på teknikutvecklingen och inte 

använde den i lärandet. Om de skulle stå utanför det så hade det påverkat vårt sätt att 

ta till sig information och våra vanor. Nu vill man ha mycket bilder, förr var det mycket 

böcker och text. Man kan mer i större utsträckning men mindre om specifika saker. Men 

det är lite sorgligt hur mycket man förlitar sig på Internet. Har jag lärt mig något för 

tre år sedan ligger det inte så djupt i hjärnan längre.” – Fokusgrupp JOM 

 

Det är alltså inte bara fördelar med digitaliseringen. Som de i fokusgrupp JOM här ovan 

sade så blir det lätt så att man förlitar sig för mycket på Internet. En annan aspekt som 

fokusgrupp MEM tar upp är att det lätt blivit så att det sociala livet, att träffa varandra 

face-to-face, minskat. De uttrycker att de saknar den delen och att det idag ofta är så att 

folk “träffas” över Facebook istället för i riktiga livet. I fokusgrupp JOM konstaterar det 

att trots att det kallas för sociala medier, så blir vi mer osociala på grund av dem. 

 

“Det här sällskapliga finns inte riktigt längre. Det tycker jag är synd, det är väldigt 

dåligt med Internet.” - Fokusgrupp MEM 
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Att digitaliseringen påverkar språket håller respondenterna med om. Det är lätt så att det 

slarvas eller att man helt enkelt inte orkar bry sig om hur man stavar på nätet. I 

fokusgrupp JOM talar de också om hur digitaliseringen gett dem en bredare bas att stå 

på. Det är idag väldigt lätt att hålla koll på sina vänner och sin familj över nätet, detta 

betyder samtidigt att behovet av att prata med dem minskar, konstaterar de.  

 

I fokusgrupp MEM talar de om hur det går att se hur äldre ofta tar med sig gamla vanor 

in i det nya. Ett exempel på det var hur en av respondenternas mamma fortfarande skrev 

regelrätta brev, enda skillnaden var att hon nu gjorde det på datorn istället för på papper.  

I fokusgrupp LÄR tog de upp en fördel som ingen annan varit inne på tidigare, 

teknologin som hjälpmedel för de som kanske tidigare hade haft svårt att lära sig. De 

pratade om personer som har svårt att rent motoriskt skriva, som med hjälp av 

exempelvis en iPad nu kan lära sig skriva trots sitt handikapp.  

 

“Med hjälp av tekniken kan de koncentrera sig på att lära sig” – Fokusgrupp LÄR 

 

Något alla är överens om är att digitaliseringen bara har börjat, och att 

kommunikationen och samhället i sin helhet bara kommer bli än mer integrerat med 

teknologin. I fokusgrupp LÄR menar de att skillnaden mellan äldre och yngre 

generationer kommer minska, då de själva är infödda i digitaliseringen och lättare tar till 

sig ny teknologi kommer de hänga med i utvecklingen bättre än vad äldre generationer 

gör idag. 

 

“Vi alla blir ju allt mer teknologiserade, och med företag som Apple som kommer med 

nya lösningar kommer det bara fortsätta, och då kommer vi hänga med bättre kontra de 

äldre generationerna.” – Fokusgrupp LÄR 

 

4.3 BARRIÄRER 
Då och då händer det att vi inte får fram vårt budskap, att mottagaren av ett meddelande 

missförstår vad du försöker säga eller att ni helt enkelt inte förstår varandra. Vad som 

gör att dessa barriärer uppstår kan bero på olika saker, men i och med digitaliseringen 

har sätten för barriärer att uppstå blivit fler.  
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Leif Rytting tror det finns barriärer i kommunikationen, att det ibland blir missförstånd 

och grunden till det är åldersskillnaden. Rytting menar dock att åldersskillnaden inte är 

största källan till missförstånd, utan han tror det är ämne och fackspråk som är 

huvudanledningen till missförstånd.  

Rytting menar att han som är äldre och har varit med ett tag kring sitt ämne således bör 

ha en större kunskap kring det, vilket i sin tur kan leda till brus i kommunikationen 

mellan honom och eleverna då han använder ett allt för detaljrikt språk. Rytting påpekar 

dock att eleverna är duktiga på att anpassa sig till det akademiska språket. 

I fokusgrupp LÄR håller de med Rytting - det akademiska språket är svårt att förstå till 

en början, men de menar samtidigt att det är något som utgör en barriär under hela 

studieperioden - den akademiska barriären.   

 

Fokusgrupp JOM säger att genom digitaliseringen har behovet av fokus på 

föreläsningarna avtagit. Genom att du som student ofta har datorn med dig under 

föreläsningarna är det lätt hänt att man “slösurfar” om det föreläsaren pratar om inte 

känns intressant för tillfället, att man stänger av på ett annat sätt än som var möjligt 

tidigare. De menar att man trots att man inte lyssnar aktivt på föreläsaren kan man 

enkelt genom datorn och telefonen komma åt det man missat ändå, att fokus inte är av 

samma vikt som tidigare.  

 

“När studenter är uppkopplade, och jag tror att de gör andra saker än att lyssna på mig 

- då kan jag bli lite sur, det är brist på respekt mot mig som står där framme och tycker 

att jag har något viktigt att säga.” - Liselotte Eek-Karlsson 

 

En barriär som Eek-Karlsson kan se är den äldre generationer sätter upp för sig själva. 

Det handlar då främst om att hon tror att många nedvärderar de nya sätten att 

kommunicera och att man inte riktigt ser förtjänsterna. Sen tror hon även att det ofta kan 

vara så att äldre människor inte vill ta sig tiden att se efter och förstå vilka förtjänster 

som finns i den nya tekniken. I och med att många vuxna tänker i dessa banor blir det 

lätt så att de hamnar utanför. Det är precis vad Eek-Karlsson är inne på när hon talar om 

vikten av att lära sig det digitala språket. När det dyker upp nya innovationer och nya 

sätt att kommunicera på är det inte underligt att sättet vi uttrycker oss på också 

förändras. Respondenterna i fokusgrupp MEM delar synsätt med Eek-Karlsson och talar 

om hur äldre generationer ofta har större respekt för hela fenomenet digitalisering 
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eftersom de inte växt upp med det. Ett tecken på hur man kan ha olika referensramar 

över vad som är tydligt och inte går att se i hur Eek-Karlsson beskriver arbetet på en av 

läroplattformarna. Här kan det ofta vara så att studenter upplever upplägget som 

otydligt, samtidigt som Eek-Karlsson tänker att upplägget är väldigt bra. 

Respondenterna i fokusgrupp MEM talade om just det här problemet, att det finns för 

många platser att hämta information på. Vad de ville se för lösning var att samla all 

information på all plats, de drog då liknelsen med Facebook.  Rytting tror det kan ha 

med åldern att göra, äldre är vana vid att träffas på riktigt - och har tidigare använt den 

teknologi som funnits tillgänglig för dem för snabba utbyten av information. Idag tror 

han att ungdomarna får ett lika stort utbyte genom skärmen.  
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KAPITEL 5 – ANALYS 

  
I det här kapitlet ämnar vi koppla ihop och jämföra våra teorier med de empiriska 

resultat vi samlat in från våra intervjuer och fokusgrupper.  
 

5.1 KOMMUNIKATION 
Kommunikation utgör grunden för vår relation till andra människor (Nilsson & 

Waldemarson, 1994). Samtliga av våra respondenter uttryckte att kommunikationen 

mellan äldre och yngre ser olika ut. Att det förhåller sig annorlunda på det viset är inte 

särskilt underligt. Nilsson & Waldemarsson (1994) säger att kommunikation är det 

verktyg genom vilket vi uttrycker oss, visar vad vi tycker och känner om saker och ting. 

Det är genom kommunikation som vi får vår identitet bekräftad och de förväntningar 

och attityder vi tar med oss in i ett samtal har mycket att göra med vilken kontext vi 

som individ kommer ifrån. Genom våra respondenter bekräftas detta då de talar om att 

det främst handlar om att yngre generationer växt upp i samma kontext, en kontext som 

skiljer sig från den som äldre generationer växt upp i. När du deltar i en konversation 

där du och den andra personen kommer från två olika kontexter betyder att du är en del 

av ett beteendemässigt utbyte och måste enligt Samovar (2006) vara flexibel när det 

kommer till att justera dina kommunikativa beteenden till vad kontexten kräver. I en av 

våra fokusgrupper sades det att när det handlar om att anpassa sitt språk utefter 

situationen så är det ingen uppoffring utan snarare något man gör utav välvilja. Viktigt 

att påpeka är att respondenterna inte upplever att det är så att kommunikationen mellan 

yngre och äldre är oförståelig, snarare handlar det om att man använder olika vokabulär 

beroende på situation. Nilsson & Waldemarson (1994) talar om kommunikation som ett 

tvåsidigt mynt som kan skapa både närhet och avstånd i en relation. Detta visar sig 

tydligt bland våra respondenter, främst i fokusgrupperna, där de säger att man talar på 

ett särskilt sätt med sina vänner och jämnåriga, men på ett annat sätt med äldre 

generationer. Det framgår som så att även om kommunikationen rent formellt skapar 

avstånd mellan yngre och äldre generationer så utgör det inget problem i interaktionen 

då det är lätt att anpassa sitt språk efter situationen.  
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5.2 INTERPERSONELL KOMMUNIKATION 

Kommunikation mellan två människor kallas för interpersonell kommunikation och 

influeras av den relation som de bägge parterna i en konversation har till varandra 

(Hartley, 1999). Relationen mellan lärare och elev är en formell sådan och framför allt 

en relation där det, på grund av åldersskillnaden, ofta är så att människor från två olika 

subkulturer möts. Subkulturer präglas av sina medlemmar och har stor del i hur olika 

människor talar med varandra (Dimbleby & Burton, 1999). Detta är ett fenomen som 

framgår tydligt bland våra respondenter. Det handlar dels om, som vi nämnt tidigare, att 

olika generationer har olika referensramar och därav talar annorlunda. I en 

lärandekontext, i relationen mellan lärare och elev kan det här visa sig på olika sätt. 

Bland våra respondenter säger de yngre att de ofta anpassar sitt språk när de samtalar 

med en lärare, allt för att bli förstådd på bästa sätt. I och med att studenterna anpassar 

sig till den rådande kontexten uppnår de enklare målen för konversationen (Spitzberg, 

2006). Rytting, som tillhör gruppen digital immigrants, säger att det då och då kan 

uppstå missförstånd och att eleverna inte alltid förstår honom när han använder ett för 

detaljrikt och akademiskt språk. Han påpekar dock att eleverna är duktiga på att anpassa 

sig till det akademiska språket. Det framgår att den yngre delen av våra respondenter i 

större utsträckning anpassar sig för att få kommunikationen att fungera i en 

lärandekontext. Eek-Karlsson stärker det uttalandet och säger själv att hon tror att 

kommunikationen mellan yngre och äldre generationer skiljer sig åt på grund av äldre 

människors rädsla för att ta till sig av det nya.  

 

På grund av digitaliseringen sker en stor del av den interpersonella kommunikationen 

idag på nätet. Sättet vi kommunicerar på nätet liknar i mångt och mycket samtalet face-

to-face, åtminstone när det gäller konventioner. Även här särskiljer man på formellt och 

informellt tal. Att skriva till sina vänner på Facebook är en sak och att skriva ett mail till 

en lärare en annan. Weaver (1996) talar om av konnotation och dess betydelse, vad ett 

ord betyder för en människa är beroende av de associationer och erfarenheter man tar 

med sig in när man tolkar ett ord. Eek-Karlsson är som lärare högst medveten om att det 

finns en skillnad bland yngre generationer och hennes eget sätt att utrycka sig. Hon 

säger att man som äldre måste lära sig det digitala språket och att det är vissa koder som 

hon måste knäcka. Dimbleby & Burtons (1999) förklaring av konventioner kan 

sammankopplas till vad Eek-Karlsson talar om. Hur vi kodar och avkodar meddelanden 
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beror även det på vilken kultur och kontext vi kommer ifrån och därför också de 

konnotationer vi i slutändan gör till olika ord. Dimbleby & Burton fortsätter med att 

säga att det är dessa “regler” som påverkar våra dagliga möten med människor och hur 

vi umgås med människor under olika omständigheter. Just det digitala språket blir en 

allt större del av vår vardag och även bland våra yngre respondenter talar de om vikten 

av att lära sig det digitala språket. Olika mönster av tankesätt, känslor och beteenden 

som vi plockar på oss och utvecklar allt eftersom i våra liv gör att vi kollektivt skapar 

och hamnar i olika kulturer (Martin & Nakayama, 2010). Det är oundvikligt att plocka 

på oss dessa influenser då vi influeras ständigt av vår omgivning. I och med att en 

majoritet av digital natives tar till sig av digitaliseringen i större utsträckning än digital 

immigrants leder oundvikligen till att det i vissa lägen uppstår en kulturkrock. Detta 

påverkar den interpersonella kommunikationen i olika stor utsträckning, men har så 

länge som inte någon av parterna försöker anpassa sig till den andra, en negativ effekt 

på kommunikationen.  

 

5.3 BARRIÄRER 
Vår undersöknings primära syfte är att lokalisera misstänkta barriärer i 

kommunikationen mellan digital natives och digital immigrants. Tapscott (2009) menar 

att det som skiljer sig mellan de två grupperingarna är sätter de tar till sig ny teknologi, 

där natives har växt upp med det runt omkring sig tillskillnad från immigrants som får 

anpassa sig och förändra sina vanor för att lära sig, vilket i sin tur leder till en svårare 

inlärningsprocess. 

 

Leif Rytting håller med om att barriärer finns mellan de två olika grupperna, han är 

dock inte säker på att huvudanledningen till det varken är digitaliseringen eller åldern. 

Han menar istället att fackspråk och ämnet samtalet utspelar sig kring har en större 

inverkan på konversationen och möjligheten till brus. Eleverna i fokusgrupp LÄR håller 

med Rytting, det som enligt dem framkallar mest missförstånd är det akademiska 

språket. Det är tydligt att elevernas filter kring avkodningen av lärarens meddelande 

påverkats, något Dimbleby & Burton (1999) talar om är psykologiska barriärer och 

semantiska barriärer. När läraren använder ett akademiskt språk som för honom/henne 

är klarspråk kan det i en elevs öron vara otydligt. 
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5.3.1 SEMANTISKA BARRIÄRER 
Semantiska barriärer är enligt Dimbleby & Burton (1999) när någon medvetet eller 

omedvetet bryter mot de överenskomna reglerna kring grammatik, stavning eller 

användning av ett särskilt ord. Genom vår kvalitativa undersökning hittade vi tecken på 

att semantiska barriärer existerar i relationen mellan lärare och elev i form av det 

akademiska språket. Flera av våra respondenter i de olika fokusgrupperna uttryckte att 

de speciellt i början av sina studier hade svårt att förstå föreläsaren och att språket 

han/hon använde komplicerade förståelsen. Något som enligt dem följde med genom 

hela studietiden, även om det blev lättare med tiden. Det är ett tydligt exempel på 

semantiska barriärer där eleverna har problem med kodningen av meddelandet som 

föreläsaren försöker förmedla, och problematiken visar på vad Fiske (1990) menar med 

smala och breda koder. Det akademiska språket som används av lärarna är ett tydligt 

exempel på smal kod, där avkodningen blir svår för eleverna, och att det separerar de i 

vad Fiske (1990) beskriver som ett vi och dem.  

 

Dimbleby & Burton (1999) talar om perception av jaget, något som kan kopplas till det 

akademiska språk som lärare ofta använder sig av. Dimbleby & Burton säger att om vi 

betraktar oss som duktiga i något, i detta fall lärare och deras akademiska språkbruk, så 

är det naturligt att vi vill använda oss av de attributen och visa upp dem. Det 

akademiska språket behöver inte nödvändigtvis ha påverkats av digitaliseringen, men 

ungdomars språkbruk har det och påverkar således deras avkodning och konnotation. 

Weaver (1996) menar att yngre människors konnotation till vissa ord skiljer sig från 

äldre generationer, något som påverkar hur de avkodas. Föreläsares förståelse för det 

akademiska språket och hur de används är en självklarhet för dem, medan deras val av 

ord och uttryck kan ha en annan betydelse för de yngre generationerna som enligt 

Weavers (1996) teori påverkar hur avkodar meddelandet.  

 

För att överkomma barriärer och hantera konflikterna som uppstår menar Weaver 

(1996) att det är av yttersta vikt att en atmosfär av acceptans finns kring problemet. 

Weaver menar att utan en acceptans kring att barriären finns ökar risken för 

missförstånd och att meddelandet feltolkas. Rytting påpekar att han anser att eleverna är 

duktiga på att ta till sig och anpassa sig till det akademiska språket, något som visar på 
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elevernas förståelse för barriären. Eek-Karlsson talar om andra sidan av myntet, 

betydelsen av att anpassa sig till det nya digitaliserade språket och förstå det för att 

möjliggöra avkodningen av det även för äldre. Detta är något som enligt henne kan vara 

svårt då äldre har en rädsla för det nya som gör dem obekväma. Eleverna själva säger 

sig vara tvingade att anpassa sig efter situationen för att bli förstådda, något de gör med 

välvilja för att öka förståelsen i deras kommunikation och överkomma den semantiska 

barriären. Det här kan tolkas som att dagens ungdomar har en större förståelse och vilja 

att anpassa sig kring sitt språkbruk än äldre generationer. 

 

5.3.2 PSYKOLOGISKA BARRIÄRER 
Psykologiska barriärer utgörs enligt Dimbleby & Burton (1999) av attityder, 

övertygelser och värderingar som kan filtrera eller blockera kommunikation. I den 

empiri vi fått fram genom våra kvalitativa undersökningar finner vi tydliga tecken på att 

dessa psykologiska barriärer existerar. Både Eek-Karlsson och Rytting talar om rädslan 

för ny teknologi och att äldre inte alltid ser en förtjänst med det nya sättet då det 

“gamla” alltid har fungerat. Deras attityd mot digitaliseringen och övertygelsen av att 

deras “gamla” sätt fortfarande fungerar gör dem alltså mindre mottagliga för det nya 

sättet att kommunicera genom teknologin och bidrar därför till att de filtrerar 

kommunikationen annorlunda, något som således kan bidra till missförstånd (Dimbleby 

& Burton, 1999). Det är ett tydligt tecken på psykologiska barriärer, samtidigt som både 

Rytting och Eek-Karlsson tydligt menar att fördelarna med digitaliseringen är fler än 

nackdelarna. De båda använder dagligen de hjälpmedel som kommit genom den nya 

teknologin och menar att den är till stor hjälp i undervisningen.  

Eek-Karlsson talade i sin intervju om att teknologin ibland är ett irritationsmoment i 

hennes undervisning, när elever under föreläsningen är uppkopplade får hon ibland 

känslan av att de inte lyssnar. Något som visar på bristande respekt mot henne anser 

hon. Eek-Karlssons övertygelse om att eleverna inte lyssnar på grund av teknologin 

påverkar hennes relation till denne. Eleverna i fokusgrupperna stödjer den här tesen då 

de menar att betydelsen av att vara koncentrerad under föreläsningarna har minskat och 

att det är lätt hänt att man “stänger av” på ett annat sätt än tidigare. Eleverna menar att 

informationen är så lättillgänglig idag att du får reda på vad hon sagt efter i alla fall.  
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5.4 DIGITALISERING 
Vår perception, d.v.s. bilden av oss själva, spelar en viktig roll i huruvida vi är villiga att 

ta till oss av digitaliseringen eller inte. Eek-Karlsson har som lärare förstått att det är 

väldigt viktigt för henne att hänga med i den tekniska utvecklingen. För hennes egen del 

handlar det om trovärdighet, samtidigt som hon ser utbytet av kunskap mellan henne 

och studenterna som en styrka. Att vara villig att följa med i utvecklingen kan visa sig 

vara mycket viktigt för Eek-Karlsson då Thompson (2001) hävdar att utvecklingen av 

dagens medier har lett till en förändrad symbolisk produktions- och utbytesprocess. 

Saker och ting betyder inte alltid samma sak längre. Thompson menar vidare att 

kommunikationsmedier (Twitter och Facebook är exempel på vad som idag är populära 

kommunikationsmedier) och dess utveckling är en bearbetning av våra sociala liv och 

dess symboliska karaktär. Det finns med andra ord helt nya arenor för symboliskt 

innehåll att produceras och utbytas, något som Eek-Karlsson alltså insett och försöker 

att anamma. Att yngre generationer har lättare att ta till sig av digitaliseringen beror på 

att de i större utsträckning befinner sig i den kontexten, framför allt så är det uppvuxna i 

en tid som präglats av teknik och utveckling. I fokusgrupp JOM talar de utifrån sitt 

studentperspektiv om hur digitaliseringen underlättat informationssökandet. Men 

framför allt talar de om sådana som Eek-Karlsson och Rytting, d.v.s. lärare, och vikten 

av att de följer med i utvecklingen.  

 

Att det ofta tar längre tid för digital immigrants att anamma ny teknik går att koppla till 

Rogers (2003) och hans teori om diffusion av innovationer. Rogers talar bland annat om 

sociala system och hur det har förmågan att underlätta eller hindra spridningen av olika 

innovationer. Då natives och immigrants kommer från två olika kontexter och även är 

medlemmar i olika kulturer är det inte underligt att den takt i vilken de olika grupperna 

väljer att anamma innovationer är olika. Natives befinner sig i högre grad i en kontext 

som innefattar ny teknik och innovationer (t.ex. Facebook, Twitter) och behöver därmed 

inte anstränga sig särskilt för att anskaffa kunskaperna för att förstå den koden, de består 

i en högre utsträckning av innovators och early adopters som Rogers beskriver i sin 

teori. Immigrants består till en större del av laggards och late majority, vilket är en 

indikation på att tekniken kommer till dem i ett senare stadie. I fokusgruppen LÄR 

reflekterade de över detta faktum och trodde att de som framtida lärare i och med sin 
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kunskap om digitaliseringen inte skulle uppleva den oviljan att ta till sig teknologin då 

de själva är infödda i den kontexten. Samtidigt säger Rytting att han i dagsläget ofta ber 

om hjälp av sina studenter när det kommer till teknik. Han erkänner att han tycker det är 

en brist hos honom, samtidigt som det enkelt att bara be om hjälp av en student istället 

för att själv försöka förstå tekniken. Detta stärks också av vad Tapscott (2009) säger om 

digital natives och digital immigrants och hur sättet de tar till sig teknik skiljer sig åt. 

Tapscott menar att i och med att natives växt upp med tekniken runt omkring sig är det 

inget de behöver reflektera över, det finns helt enkelt bara där.  

 

Något annat som digitaliseringen medfört är att yngre generationer har ett behov av att 

olika saker och ting ska gå snabbt och gärna göras samtidigt (Tapscott, 2009). I 

fokusgrupp JOM talar de om detta fenomen och om hur digitaliseringen bland annat lett 

till att deras fokus på föreläsningarna lätt kan dala. När något inte känns intressant är det 

lätt för studenten att surfa på internet och man lämnar för en stund lärandekontexten och 

hamnar istället i någon typ av mellanting som svävar mellan lärande och nöje. Tapscott 

menar vidare att tillgången till all teknik gjort att natives vill skräddarsy sin tillvaro, 

något som just kan återkopplas till att man tappar fokus på föreläsningar. Att 

studenterna har tillgång till mycket av föreläsningarna och annat läsmaterial på nätet gör 

att de när som helst kan gå in och använda sig av materialet, där med minskar behovet 

av att vara lika fokuserad under exempelvis en föreläsning då du ändå kan gå tillbaka 

och titta på föreläsningen i efterhand.  
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KAPITEL 6 - SLUTDISKUSSION 
 

I slutdiskussionen diskuterar och reflekterar vi över våra fynd utifrån vår analys och 

besvarar uppsatsens problemformulering. 

 

6.1 SLUTDISKUSSION  
Målet med vår uppsats var att undersöka digitaliseringens betydelse för relationen och 

kommunikationen mellan äldre och yngre generationer kallade digital natives samt 

digital immigrants. Frågan vi ställde oss var om det, tack vare digitaliseringen, har 

uppstått barriärer mellan dessa två grupper och hur de upplever att de påverkar dem. Vi 

fann i vår studie att barriärer existerar, men att dess betydelse för kommunikationen inte 

var av en så stor betydelse som vi först hade trott. Rent kommunikativt förekommer 

skillnader i både tal och skrift, men eleverna har en större förmåga att anpassa sig än 

sina äldre lärare och kan om situationen kräver det anpassa sitt sätt att kommunicera. 

Den interpersonella kommunikationen mellan student och lärare stöter alltså inte på 

några större barriärer i och med att studenter ser till att anpassa sig och sitt språk efter 

situationen. Det ska också poängteras att det är något de gör av välvilja och de ser det 

alltså inte som någon uppoffring. Relationen mellan lärare och student har förändrats 

och digitaliseringen har haft en stor betydelse i detta. Det har också lett till att studenter 

i större utsträckning förlitar sig på tekniken och förväntar sig att lärare hänger med i 

utvecklingen. Så länge som lärarna klarar av att följa med i digitaliseringen och hålla 

jämna steg med studenterna finns det inte några större barriärer dem emellan. Vi finner 

det intressant att studenternas anpassningsförmåga var så pass stor och att den gjordes 

utan någon större möda. Borde det inte vara lärarna som får anpassa sig till hur världen 

ser ut idag, istället för att eleverna anpassar sig för hur världen såg ut? Vi har förstått att 

det finns en större rädsla för “det nya” hos äldre generationer och utgör ett problem i det 

vi just tagit upp, nämligen vikten av att hänga med i utvecklingen. 

 

Vi tror att en uppväxt i en ständigt föränderlig miljö har gjort yngre generationer mer 

anpassningsbara och villiga till att anpassa sig, kontra den äldre generationen. 

Anledningen till det här tror vi handlar om förmågan hos de bägge grupperna att koda 

och avkoda olika meddelanden. Den yngre generationen har växt upp i begynnelsen av 

digitaliseringen och har genom det kunskapen om kodning och avkodning av båda 
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situationerna jämfört med den äldre generationen som i en större utsträckning behöver 

lära sig ett helt nytt språk i en äldre ålder, som ordspråket säger - det är svårt att lära en 

gammal hund att sitta. En barriär som efter våra studier framkom som en stor faktor till 

brus i en lärandekontext visade sig istället vara det akademiska språket. En kod som 

digital natives sedan tidigare inte kände till trots att de växt upp under digitaliseringens 

utbrott. Vi tror dock att denna barriär påverkats mer av digitaliseringen än vad man först 

tror. I stor utsträckning ses det akademiska språket som gammalmodigt, kan det vara så 

att förståelsen för denna kod är större hos äldre generationer - med eller utan 

universitetsutbildning? Digitaliseringen har lett till att yngre generationer utvecklat ett 

alternativt vokabulär på nätet och vi tror att det i sin tur lett till att yngre människor har 

svårare att förstå det akademiska språket. Det går att göra samma jämförelse med hur 

äldre generationer kan ha svårt att uppfatta språket på nätet och konventionerna där. 

 

Genom stöd ifrån teorin har vi förstått att människor tenderar att skapa olika kulturer 

utifrån vilken kontext de befinner sig i. Därför ser vi att det genom digitaliseringen har 

bildats olika subkulturer där konventionerna som är specifika i varje kultur styrs av 

vilken kontext deltagarna befinner sig i. Det framgår tydligt att kontexterna för digital 

natives och digital immigrants går isär på många punkter. Att det uppstår kulturella 

krockar är uppenbart, och för att undvika dessa krävs en ansträngning från de båda. Men 

som vi vart inne på tidigare är det utifrån vårt insamlade material uppenbart att denna 

ansträngning är större hos digital natives än digital immigrants. En fråga som väcktes 

hos oss vid denna upptäckt är hur det kommer påverka nästa generation av digital 

natives, som till skillnad från dagens generation inte växt upp med en fot på varje sida 

av digitaliseringen. Kommer de, om möjligt - bli än mer digitaliserade? Kommer deras 

anpassningsförmåga bli sämre än vad dagens generations är? Kommer det istället bli så 

att dagens generation av digital natives lättare anpassar sig till den nya generationen 

kontra hur de äldre anpassar sig till oss idag, eller kommer nya barriärer uppstå? Dagens 

digital natives klarar i stor utsträckning av att koda och avkoda den nya “digitala 

vokabulären” och den äldre “formella vokabulären”, den förmågan att anpassa sig till 

olika kontexter känner vi är otroligt viktig. Vi grundar detta på att vi i våra studier kan 

se tendenser till hur tekniken inte bara utvecklar sättet vi kommunicerar men hela 

relationen mellan yngre och äldre generationer. Anledningen till att det i dagsläget inte 

finns några större barriärer som stör kommunikationen dem emellan tror vi bottnar i 

yngres förmåga att anpassa sig. 
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KAPITEL 7 – FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 
I det här kapitlet ger vi förslag på vad vi finner intressant att göra vidare forskning 

kring.  

 

7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Då det inte finns särskilt mycket forskning i det här specifika fältet ser vi att fortsatt 

forskning kan göras på en väldigt bred front. Att ytterligare utforska relationen mellan 

yngre och äldre generationer är något som bör göras och som kan göras med många 

olika infallsvinklar. Den digitala utvecklingen är otroligt intressant och svår att förutspå. 

Vad vi vet är att den har stor inverkan på våra dagliga liv och sättet vi kommunicerar, 

den bidrar också till ökade klyftor mellan generationer. Forskning om de 

bakomliggande faktorerna i relationen till digitaliseringen hos de bägge grupperna är ur 

våra ögon en oerhört intressant fråga. Som sagt så ser vi många intressanta 

infallsvinklar man kan ta i det här outforskade fältet och sett ur ett MKV-perspektiv kan 

studier göras på ett ännu djupare och bredare plan än vad som genomförts i den här 

uppsatsen. 
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KAPITEL 9 – BILAGOR 

 

9.1 INTERVJUFRÅGOR 
Vad heter du/ni? 

 

Hur länge har du undervisat? I vilka åldrar? 

 

På vilka sätt upplever du att sättet att kommunicera skiljer sig mellan människor i din egen 

ålder och yngre generationer? 

 

Hur visar sig detta i en lärandekontext? Konversation mellan lärare och elev. 

 

Känner du ibland att det kan vara svårt att förstå en elev på grund av hur denne 

kommunicerar? 

 

Upplever du att det finns några hinder eller barriärer i kommunikationen? 

- Beror det på digitaliseringen? 

 

Har du ett speciellt tillvägagångssätt för att nå eleverna på bästa sätt, hur har det förändrats 

under den tid som du varit lärare? 

 

Upplever du att kommunikationen mellan lärare och elev utgör ett så pass stort problem att 

man måste vidta några slags åtgärder? 

- Om ja, vad skulle det kunna vara för slags åtgärder? 

 

Det finns ett samlat begrepp för människor födda före 1980 och efter 1980, dessa kallas för 

Digital Immigrants samt Digital Natives. Vad tror ni dessa begrepp behandlar? 

 

Hur skiljer ni på ert sätt att kommunicera med jämngamla och äldre? Låt säga i en formell 

situation.  

 

Varför tror du att yngre generationer, så kallade digital natives, i större utsträckning tar till sig 

av digitaliseringen i samhället? 
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Hur anser du att digitaliseringen påverkat relationen mellan lärare och elev? 

 

Tror du att det är viktigt för lärare att följa med i digitaliseringen och i så fall varför?  

 

Hur har förhållandet mellan lärare och elev förändrats sedan du började som lärare? 

 

9.2 FRÅGOR TILL FOKUSGRUPPER 
Upplever ni som tillhör en yngre generation att ni kommunicerar annorlunda jämtemot äldre 

generationer? 

- Om ja, på vilket sätt och varför tror ni det är så? 

 

Hur visar sig detta i en lärandekontext? Konversation mellan lärare och elev. 

 

Har ni ibland känt en svårighet med att tolka en lärares budskap? 

- Om ja, på vilket sätt? 

 

Brukar ni reflektera över att lärare eller undervisningen i stort ibland känns gammaldags och 

omodern? 

- Om ja, på vilket sätt? 

 

Anser ni att kommunikationen mellan lärare och elev utgör ett så pass stort problem att man 

måste vidta några slags åtgärder, i så fall vilka? 

- Om det inte är krångligt, vad är det som gjort att det gått bra? 

 

Det finns ett samlat begrepp för människor födda före 1980 och efter 1980, dessa kallas för 

Digital Immigrants samt Digital Natives. Vad tror ni dessa begrepp behandlar? 

 

Hur skiljer ni på ert sätt att kommunicera med jämngamla och äldre? Låt säga i en formell 

situation.  

 

Varför tror ni att yngre generationer, så kallade digital natives, i större utsträckning tar till sig 

av digitaliseringen i samhället? 
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Anser ni att digitaliseringen varit till fördel eller nackdel när det kommer till lärande? 

- På vilket sätt har det varit till fördel respektive nackdel? 

 

Anser ni att digitaliseringen varit till fördel eller nackdel när det kommer till lärande? 

- På vilket sätt har det varit till fördel respektive nackdel? 

 

På vilket sätt kan lärare förändra undervisningssättet för att underlätta? 

 


