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Sammanfattning 

Ett digitaliserat samhälle bidrar till att fler digitala tjänster utvecklas. Detta innebär att det idag ställs 

större krav på individer att vara tekniskt kompetenta för att kunna ta del av de möjligheter som erbjuds 

via digitaliseringen. Med allt fler digitala tjänster kan möjlighet till fysiska möten även minska, vilket kan 

påverka den sociala samhörigheten negativt vid lägre digital kompetens. Trots att äldre länge ansetts ha 

en lägre digital kompetens, i jämförelse med yngre åldersgrupper, håller dessa skillnader idag på att 

planas ut. Forskning visar att äldre som använder internet idag är mindre deprimerade och socialt 

isolerade, där sociala medier såsom Facebook kan bistå som ett viktigt verktyg att bevara och vårda 

sociala relationer. Denna studie belyser hur seniorers intention, attityd och tekniska kompetens kan 

påverka acceptans och användning av digital teknik och sociala medier, samt hur gränssnittsdesign kan 

underlätta äldres användning av digital teknik. Utifrån befintlig forskning, kvantitativ och kvalitativ 

undersökning formas möjliga designförslag över hur gränssnittsdesign kan påverka den sociala 

samhörigheten genom användning av Facebook. Designförslag utvärderas sedan för att se potential till 

att gynna och upprätthålla seniorers sociala samhörighet i ett digitaliserat samhälle. Resultat indikerar 

att presenterade designförslag kan skapa ökade förutsättningar till att Facebooks användargränssnitt 

kan gynna seniorers sociala samhörighet. 
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Abstract  

A digitalised society contributes to the development of more digital services. This means that today 

there is a greater demand for individuals to be technically competent in order to take advantage of the 

new opportunities offered through digitalisation. With an increasing number of digital services, the need 

for physical meetings are diminishing, which can have a negative impact on social cohesion with lesser 

digital skills. Although older people have long been considered to have lower digital skills, compared to 

younger age groups, these differences is currently being levelled out. Research shows that older people 

who use the Internet today are less depressed and socially isolated, where social media such as 

Facebook can assist as an important tool for maintaining and nurturing social relationships. This study 

highlights how seniors' intention, attitude and technical competence can influence the acceptance and 

use of digital technology and social media, as well as how interface design can facilitate older people's 

use of digital technology. Based on existing research, quantitative and qualitative data, formed design 

proposals suggests how interface design can affect seniors’ social cohesion through the use of 

Facebook. Design proposals are then evaluated to see the potential for promoting and maintaining 

seniors' social affiliation in a digitalised society. Results indicate that presented design proposals can 

create increased conditions for Facebook's user interface to benefit seniors' social cohesion. 
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1. INTRODUKTION 

Visionen för den digitaliseringsstrategi som Sveriges regeringskansli har idag lyder ”För ett 

hållbart digitaliserat Sverige” (Digitaliseringsrådet 2019; Sveriges Riksdag 2010). Målet är att 

Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja de möjligheter som uppstår via en digitalisering i 

samhället (Digitaliseringsrådet 2019; Sveriges Riksdag 2010). Internetstiftelsen (2019) visar att 

detta mål är på god väg att uppfyllas, då 98 procent av de svenska hushållen har tillgång till 

internet. Samtidigt visar Internetstiftelsens (2019) rapport att nästan en miljon av Sveriges 

befolkning (12 år eller äldre) inte använder internet dagligen, av dessa är det över 70 procent 

som är 65 år eller äldre. Digitaliseringen i samhället bidrar till att allt fler digitala 

samhällstjänster utvecklas, vilket kan skapa konsekvenser för äldre som inte använder internet. 

Detta då äldre löper risk för digital och social exkludering (Söderström 2019; Borg & Smith 

2018; Holgersson & Aleixo, Nunes & Isias 2012). 

Idag kan äldre som inte vuxit upp med digital teknik ha bristande tekniska kunskaper (Schreurs, 

Quan-Haase & Martin 2017; Hill, Betts & Gardener 2015; Prensky 2001). Detta kan försvåra 

användning av digitala tjänster som underlättar upprätthållning av social samhörighet i ett 

digitalt samhälle, där den tekniska kompetensen kan vara en avgörande faktor för att äldre inte 

ska riskera social och digital isolering (Costa, Gilliland & McWatt 2019; Aleixo et al. 2012). 

Äldre kan dock bli motiverade till att lära sig att använda digital teknik om de upplever att 

kunskapen kan möjliggöra fördelar i deras liv (Blok, van Ingen, de Boer & Slootman 2020; 

Schreurs et al. 2017; Betts, Hill & Gardener 2017; Macedo 2017). 

Med hjälp av sociala medier kan äldre öka sina förutsättningar att behålla sin sociala 

samhörighet (Rios, Wohn & Lee 2019; Yu, McCammon, Hargittai & Dobransky 2017; Jung, 

Walden, Johnson & Sundar 2017; Ellison & Langa 2015). Facebook är idag världens största 

sociala medie med nära två miljoner användare runt om i världen (Wagner 2020). Den primära 

anledningen till varför många äldre väljer att använda Facebook är för att hålla kontakt med 

familj, vänner och bekanta (Jung & Sundar 2018; Jung et al. 2017; Yu et al. 2015). Med hjälp 

av funktioner såsom att publicera och ta del av andras bilder och textinlägg, tillgång till bekväm 

kommunikation, samt åtkomst till relevant information kan Facebook hjälpa äldre att vårda och 

bevara sina relationer (Jung et al. 2017). Tidigare studier har visat att äldres användning av 

digital teknik kan underlättas om användargränssnitt tar hänsyn till läsbarhet, konsekvent och 

okomplicerad layout, goda färgkontraster, god hierarkisk ordning för information, samt tillgång 
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till stöd (Salman, Wan Ahmad & Sulaiman 2018; Goumopoulos, Papa & Stavrianos 2017). Om 

äldre upplever att ett användargränssnitt är enkel att använda kan avsikten till fortsatt eller 

utökad användning av digital teknik således gynnas (Tsai, Chang, Chen & Chang 2017). 

För närvarande råder det extraordinära omständigheter i samhället, då världen drabbats av ett 

pandemiutbrott i form av viruset Covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar Sveriges 

befolkning att stanna hemma och undvika fysisk kontakt för att minimera smittspridning 

(Folkhälsomyndigheten 2020). Detta innebär att den digitala samvaron kan ha ännu större 

betydelse för äldre som befinner sig i riskgrupp gällande Covid-19, där Facebook kan erbjuda 

möjlighet till att bibehålla det sociala sammanhanget (Kim & Shen 2020; Rios et al. 2019; 

Chopik 2016; Yu et al. 2015). 

Seniorers acceptans av digital teknik kan påverkas negativt av låg digital erfarenhet, samt 

negativt förtroende och attityd gentemot tekniken (Zhou, Qu, Zhao, Campy, Wang & Huang 

2019; Macedo 2017; Schreurs et al. 2017; Dwivedi, Rana, Jeyaraj, Clement & Williams 2017). 

Äldre som använder Internet visar sig vara mindre deprimerade, ensamma och är mer tillfreds 

med livet än de som inte använder internet (Rios et al. 2019; Shapira, Barak & Gal 2007). Detta 

innebär att äldre som väljer att använda Facebook kan få ökade förutsättningar till att förbättra 

sitt sociala välmående i ett digitaliserat samhälle. 

2. PROBLEMFORMULERING 

Facebook kan idag vara en viktig plattform för att hjälpa seniorer att bibehålla och bevara sin 

sociala samhörighet (Jung & Sundar 2018; Macedo 2017; Jung et al. 2017; Yu et al. 2015). 

Trots detta finns det fortfarande äldre som väljer att avstå från denna möjlighet. Idag är det 

endast cirka fyra av tio seniorer som använder Facebook dagligen (Internetstiftelsen 2019). 

Detta skapar nya utmaningar för att få fler seniorer att utöka sin användning av Facebook trots 

eventuell begränsad teknisk kunskap, eller negativt förtroende och attityd gentemot digital 

teknik. 

Genom att undersöka hur äldre upplever sin användning av Facebook kan viktiga aspekter 

belysas, där användningen kan förbättras och underlättas med hjälp av gränssnittsdesign. Detta 

för att i sin tur hjälpa seniorer att öka sin sociala samhörighet i dagens digitaliserade samhälle. 
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2.1 Syfte 

Genom kvantitativ och kvalitativ undersökning kan kunskapen om seniorers användning och 

upplevelse kring det sociala mediet Facebook fördjupas. Syftet med denna studie är att främst 

genom insamlad kvalitativ data forma möjliga designförslag över hur Facebooks 

gränssnittsdesign kan skapa ökade förutsättningar för äldres sociala inkludering, utifrån ett 

digitalt perspektiv. Tidigare forskning inom gränssnittsdesign har visat sig vara en möjlig väg 

framåt för att öka äldres sociala samhörighet. Genom att ta ett första steg i en iterativ process 

kan framtida designers och utvecklare få hjälp med att forma användargränssnitt anpassad för 

äldre användare. 

2.2 Specifik frågeställning/Hypotes 

För att undersöka ovan har följande frågeställning ställts: 

● Hur kan det sociala mediet Facebooks gränssnittsdesign skapa ökade förutsättningar 

att gynna seniorers sociala samhörighet? 

2.3 Avgränsning 

Denna studie undersöker olika designförslag för att gynna social samhörighet genom 

användning av Facebooks användargränssnitt. Undersökningen avgränsas till individer i 

Sverige med ålder 65 år eller äldre (födda 1955 eller tidigare), baserat på att den officiella 

pensionsåldern i skrivande stund är 65 år. Undersökning har endast genomförts med 

informanter med tillgång till digital teknik och internetuppkoppling. Informanter till kvalitativ 

undersökning nåddes via digital enkät. 

Utformade designförslag har avgränsats till användargränssnitt anpassad för smarttelefon. Detta 

då deltagande informanter använder mobil plattform i högre utsträckning. Designförslag 

avgränsas även till Facebook, där hänsyn till andra sociala medier inte inkluderats. 
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2.5 Begreppsdefinitioner 

Användargränssnitt - (engelska user interface) Datorterm för den yta en användare ser av en 

applikation, program eller operativsystem under användning (Nationalencyklopedin u.å.).  

Applikation - Ett tillämpningsprogram för digitala enheter, såsom smarttelefoner och 

surfplattor. 

Covid-19 - Ett Coronavirus som upptäcktes i slutet av 2019. Viruset klassas som droppsmitta 

och sprids i skrivande stund över hela världen.  

Designförslag - Idéförslag över hur design kan skapas och utformas. 

Digitala miljöer - Samlingsbegrepp för digitala platser, såsom webbplatser eller applikationer. 

Att befinna sig i digitala miljöer kan innebära att individer besöker webbplatser eller sociala 

medier.  

Digital inkludering - Att vara digital inkluderad avser att individer genom digital teknik kan ta 

del av det kunskapsbaserade samhället och dess ekonomi (Aleixo et al. 2012). 

Digital klyfta - Uppdelning/skillnad mellan individer som har tillgång till datorer och internet, 

samt individer som saknar det. 

Digital teknik - Samlingsbegrepp för artefakter med digitala funktioner, såsom mobiltelefoner, 

surfplattor och datorer. 

Digitalisering/ Digitaliserat samhälle - Digitalisering innebär att analog information 

omvandlas till digital representation (Nationalencyklopedin u.å.). Ett digitaliserat samhälle 

använder teknik och digital information för att förenkla och förbättra samhället. 

Informationsteknik (IT) - Samlingsbegrepp för tekniska möjligheter som skapats genom 

framsteg inom datorteknik och telekommunikation (Nationalencyklopedin u.å.). 

Iterativ process - En iterativ process innebär ofta att en produkt/digital lösning utvecklas 

genom upprepningar av handlingar, skisser, prototyper, och metoder. 

Pandemi - Vanligen en infektionssjukdom som sprids över världsdelar. Covid-19 klassas som 

en pandemi. 
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Sociala medier - Samlingsnamn för digitala kommunikationskanaler. Med sociala medier kan 

användare utföra direkt kommunikation med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud 

(Nationalencyklopedin u.å.). Facebook är i skrivande stund världens största sociala medie 

(Wagner 2020).  

Social inkludering/samhörighet - Att individ accepteras och tillhör en gemenskap oavsett 

förutsättningar.  

2.5 Struktur 

Denna studie består av sex kapitel. Kapitel ett ger introduktion till rapporten. Kapitel två 

presenterar studiens problemformulering, syfte, frågeställning, samt avgränsning. Kapitel tre 

belyser befintlig forskning över individers acceptans och användning av digital teknik och hur 

sociala medier kan påverka det sociala välmåendet. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

gränssnittsdesign och hur det kopplas till äldre användare. Kapitel fyra behandlar val och 

utförande av metod och litteratursökning. Kapitel fem presenterar genererad empiri från 

genomförd undersökning, samtidigt som diskussioner sker runt resultat och befintlig forskning. 

Kapitlet avslutas sedan med metoddiskussion, där diskussioner kring utförandet av metoder och 

genomförd undersökning sker. Studien avslutas med kapitel sex, där slutsats och diskussion 

kring fortsatt forskning tar plats. 

3. LITTERATURGENOMGÅNG 

Den litteratur och de studier som inkluderats till studiens grund behandlar hur åldersgrupper 

blivit uppdelade gällande användning av digital teknik, samt vilken konsekvens användning av 

digital teknik kan påverka individers digitala inkludering. Detta följs av hur individers 

acceptans och anpassning mot digitala miljöer fungerar och hur äldres intention, attityd och 

teknisk kunskap påverkar användning av digital teknik. Därefter kommer en genomgång över 

hur sociala medier och användning av digital teknik kan påverka seniorers sociala välmående. 

Kapitel avslutas med en genomgång av gränssnittsdesign med koppling till äldre användare. 

3.1 Adaption och användning av digital teknik 

På 1990-talet myntades begreppet “Digital Divide” som beskriver en uppdelning mellan 

individer som är för användning av digital teknik och de som är emot digital teknik (Oxford 
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English Dictionary u.å.). Utifrån begreppet digital divide har skillnader i digitalt användande 

mellan yngre och äldre individer förklarats genom begreppen Digital Natives och Digital 

Immigrants (Prensky 2001). I digital natives (digitala infödingar) placeras yngre individer 

som i stor utsträckning vuxit upp med digital teknik, där de under sin uppväxt lärt sig ett slags 

digitalt språk. Detta har bidragit till att nya tankesätt utvecklats som bidragit till att det är lättare 

för yngre åldersgrupper att hantera och ta till sig information (Prensky 2001). 

Individer som inte vuxit upp med digital teknik beskriver Prensky (2001) som digital 

immigrants (digitala invandrare). Dessa individer har i ett senare skede i livet blivit 

intresserade av digital teknik, där vissa är bättre än andra på att anpassa sig till digitala miljöer. 

Ursprungligen tolkade man den digitala klyftan (digital divide) som en förenklad studie av den 

ojämna fördelningen av tillgång till informationsteknik (IT) i hem och skolor (Eastin, 

Cicchirilli & Mabry 2015). De som hade tillgång till internetanslutning ansågs vara på den rätta 

sidan av klyftan. Denna typ av digital klyfta refereras idag som first-level digital divide 

(Scheerder, van Deursen & van Dijk 2017). Relevansen av att basera en digital klyfta enbart 

fokuserad på tillgång till informationsteknik (IT) ifrågasattes, då åtkomst till internet och 

tillgång till digital media breder ut sig bland befolkningen i de flesta länder i västvärlden. Detta 

resulterade i att ytterligare en nivå introducerades: second-level digital divide som även ser till 

digitala färdigheter och skillnader i användning (användningsklyfta) (Scheerder et al. 2017; 

Hargittai 2002; Van Dijk 2005). Men det stannade inte här, forskare menade att det inte räckte 

att bara titta på tillgång till internet, färdigheter och användning utan att man även var tvungen 

att titta på konsekvenserna av internetanvändning, vilket resulterade i third-level digital divide 

där man tittar på ojämlikheten mellan resultat, till exempel lärande och produktivitet och andra 

kontextuella faktorer (Scheerder et al. 2017; Wei, Teo, Chan & Tan 2011). 

Friemel (2016) kategoriserar äldre till två grupper: Onliners – individer som använt Internet 

minst en gång under de senaste sex månaderna. Offliners – individer som har en mindre 

frekvens av användande eller aldrig använt internet. Friemel (2016) menar att om individer 

använt datorer före sin pensionering så är sannolikheten högre att dessa individer tillhör 

gruppen onliners jämfört med dem som inte använt datorer tidigare. Dock menar författaren att 

grupperna onliners och offliners är en generationsfråga som kommer att försvinna naturligt när 

yngre onliners blir äldre och offliners försvinner (Friemel 2016). 



 

7 

 

3.1.1 Digital inkludering 

En studie utförd av Costa et al. (2019) visar att äldre individers huvudsakliga motivering till att 

bli digitalt kunniga drivs av en önskan att bibehålla relevansen i en samtida värld, med andra 

ord för att behålla sin identitet som aktiva medborgare i ett digitalt samhälle. De menar vidare 

att internetkunskap inte i första hand är relaterat till ålder, utan till den kunskap varje enskild 

individ innehar genom att aktivt deltaga och att vara en del av det digitala samhälle som 

världen har blivit idag (Costa et. al. 2019). 

Att vara digital inkluderad avser att individer genom digital teknik kan ta del av det 

kunskapsbaserade samhället och dess ekonomi (Aleixo et al. 2012). Digital inkludering 

möjliggörs genom att undanröja svårigheter för åtkomst och tillgänglighet genom att 

möjliggöra viljan och förmåga att skörda sociala fördelar av denna tillgång (Aleixo et al. 2012).  

Fysisk tillgänglighet, såsom åldersrelaterad synnedsättning, kan vara ett av många hinder till 

digital inkludering (Borg & Smith 2018; van Deursen & van Dijk 2014), där läsbarhet i 

användargränssnittet kan vara en bidragande del till att underlätta äldres användning av digital 

teknik, och som således kan hjälpa seniorer till att bli digitalt inkluderade (Goumopoulos et al. 

2017; Salman et al. 2018). Det finns en viktig åtskillnad mellan att bara ha tillgång och att 

effektivt kunna använda digital teknik i det dagliga livet. Därför är det viktigt att 

ansträngningar görs för att både förstå drivkraften för digital inkludering och för att utforma 

(och utvärdera) strategier, vilket kan minska den digitala uteslutningen (Borg & Smith 2018). 

Trots de många fördelarna som digital teknik medför har forskning identifierat vissa grupper i 

samhället som inte använder många av de digitala möjligheter som finns, vanligtvis kallas detta 

digital exkludering (Borg & Smith 2018). Tsai et al. (2017) menar dock att äldre som upplever 

att ett användargränssnitt är enkel att använda kan få ökad avsikt att använda digital teknik, 

vilket i sin tur ökar förutsättningar till digital inkludering.  

Holgersson och Söderström (2019) framhåller dock vikten av att alla äldre inte kan förväntas 

att bli digitalt inkluderade. Men att vara digitalt exkluderad är inte detsamma som att frivilligt 

välja att exkludera sig själv från digitalisering (Helsper 2009). Holgersson och Söderström 

(2019) menar att vissa äldre inte är medvetna om vad digital teknik faktiskt kan göra för dem. 

Författarnas studie visar att den viktigaste aspekten för att öka digital inkludering bland äldre är 

att förebygga oro gentemot digital teknik, där den teknologiska rädslan kan minska genom att 

öka de äldres tekniska kunskap (Holgersson & Söderström 2019). 
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Figur 1. Bild över The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

3.2 Modeller över acceptans av digital teknik  

I denna del presenteras en av de grundläggande teorierna som idag används för att förklara hur 

individers acceptans och användning av digital teknik fungerar, The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis & Davis 2003). Detta 

följs av en utvecklad modell som förklarar hur acceptans och användning av digital teknik 

fungerar i ett konsumentbruk, UTAUT2. En genomgång över sambandet mellan äldre individer 

och hur denna modell påverkar deras acceptans av digital teknik avslutar denna del. 

3.2.1 The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT, är en teoretisk modell som 

förenar grundläggande teorier och ger förklaring över hur individers acceptans och användande 

av teknologier fungerar (Venkatesh et al. 2003). Genom att undersöka grundläggande teorier 

identifieras viktiga samband och variabler för individens acceptans och användning av digital 

teknik. Venkatesh et al. (2003) belyser fyra avgörande faktorer, respektive fyra modererande 

faktorer, som styr individers acceptans och användning av digital teknik, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första avgörande faktorn och den faktor som har starkast inflytande på individens 

acceptans och användning av digital teknik är Performance Expectancy (Förväntad 

prestation) (Venkatesh et al. 2003). Performance expectancy definieras till den grad individen 

upplever att användningen av digital teknik kan hjälpa personen att uppnå ett mål eller ökad 
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arbetsförmåga, och modereras av individens kön och ålder (Venkatesh et al. 2003). Den andra 

avgörande faktorn är Effort Expectancy (Förväntad ansträngning) och definieras som graden 

av ansträngning individen associerar med en användning av digital teknik. Effort expectancy 

modereras i sin tur av individens kön, ålder och digitala erfarenhet. Dessa två avgörande 

faktorer kretsar således kring hur individen ser på användning av digital teknik, där 

sannolikheten att ett användande inleds blir högre om individen har en uppfattning om att 

digital teknik kan uppfylla ett mål med låg ansträngning. Den tredje avgörande faktorn i 

UTAUT-modellen är Social Influence (Socialt inflytande) och definieras som den grad 

individen upplever att andra individer anser att digital teknik bör användas. Social influence 

modereras av individens kön, ålder och vilja att använda digital teknik. Tillsammans med 

performance expectancy och effort expectancy har social influence direkt påverkan på 

individens beteende och avsikt att använda digital teknik (Maruping, Bala, Venkatesh & Brown 

2016; Venkatesh et al. 2003). Den fjärde och sista avgörande faktorn är Facilitating Conditions 

(Underlättande förhållanden), vilket definieras som den grad individen upplever att 

organisatorisk och teknisk infrastruktur finns för att stödja användningen av digital teknik. 

Facilitating conditions modereras i sin tur av individens ålder, viljan att använda digital teknik, 

samt vilken grad av teknologisk erfarenhet individen har (Venkatesh et al. 2003). 

I UTAUT är ålder den enda modererande faktor som har inflytande på samtliga avgörande 

faktorer. Vilket innebär att individens ålder har ett starkt samband med individens acceptans 

och användning av digital teknik, där sannolikheten att individen använder digital teknik kan 

variera beroende på ålder. 

3.2.2 The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) 

Venkatesh, Thong och Xu (2012) utvecklade UTAUT2 för att bättre ge förklaring om hur 

acceptans och användande fungerar i ett konsumentbruk, se figur 2. Där identifierade man 

ytterligare tre avgörande faktorer - Hedonic Motivation (Det upplevda nöjet), Price Value 

(Prisvärde att införskaffa och/eller använda digital teknik), samt Habit (Individens vana 

att använda digital teknik). Hedonic motivation modereras av individens ålder, kön och 

erfarenhet. Venkatesh et al. (2012) menar att individens hedonic motivation styrs av individens 

uppfattning över hur underhållande användning av digital teknik är, där en större erfarenhet 

kring tekniken kan minimera den effekt som hedonic motivation har på individens användning. 

Price value modereras av individens kön och ålder, där individer som ser fördelar med 

användande av digital teknik ställer sig positiva till att införskaffa ny digital teknik (Venkatesh 
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et al. 2012). Individens habit (Vana att använda digital teknik) modereras av ålder, kön och 

erfarenhet. Venkatesh et al. (2012) menar att sannolikheten för att individen ska ta till sig 

digital teknik är högre om personen är van vid att använda den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bild över The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2). 

 

3.2.3 Äldre individers acceptans av digital teknik  

När man undersökt sambandet mellan UTAUT2 och äldre individer fann man att modellen har 

god relevans för att förklara hur äldres acceptans och användning av digital teknik fungerar 

(Macedo 2017). Performance expectancy har starkast inflytande på äldres användning av digital 

teknik, där sannolikheten att en användning inleds ökar om de upplever att digital teknik kan 

underlätta det vardagliga livet (Macedo 2017; Venkatesh et al. 2012). Effort expectancy och 

social influence har inflytande över äldres acceptans av digital teknik. Äldre tenderar att vara 

öppna gentemot digital teknik om de upplever den som användbar, alternativt lätt att förstå 

(Macedo 2017; Schreurs et al. 2017; Betts et al. 2017). Enligt Macedo (2017) är det viktigt för 

äldre att vara familjär med digital teknik, där facilitating conditions kan skapa gott stöd för att 

inleda användning av digital teknik. Däremot har facilitating conditions inte samma inflytande 

när äldre ökat sin tekniska erfarenhet, vilket kan indikera att sambandet mellan facilitating 

conditions och äldres digitala användning inte längre är lika betydelsefull när den tekniska 
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kunskapen ökar (Macedo 2017). Habit har således inflytande på äldres avsikt att använda 

digital teknik, där teknisk erfarenhet kan hjälpa äldre att använda tekniken (Macedo 2017). 

Äldres användning av digital teknik kan ofta stå i relation till personliga intressen, vilket 

innebär att användningen kretsar kring något de upplever som intressant och lustfyllt. Hedonic 

motivation har därav ett starkt inflytande på äldres användning av digital teknik, där 

sannolikheten att de ska ta till sig digital teknik ökar tillsammans med det upplevda nöjet 

(Macedo 2017). I motsats till UTAUT2 menar Macedo (2017) att price value inte har lika stor 

påverkan på äldres acceptans och användning av digital teknik som den har på andra 

åldersgrupper (Venkatesh et al. 2012). En förklaring kan vara att priset enbart spelar roll bland 

äldre som inte använder digital teknik (Macedo 2017). 

3.3 Faktorer som förklarar användning av digital teknik 

Utöver ovan acceptansmodeller finns det även andra forskare som identifierat ytterligare 

aspekter som påverkar seniorers användning av digital teknik. I denna del förs genomgång över 

hur seniorers intention, attityd och tekniska kunskap kan inleda och upprätthålla användning av 

digital teknik. Denna del avslutas med en inblick i hur användning av sociala medier kan 

påverka seniorers sociala välmående. 

3.3.1 Hur äldres intention kan påverka användning av digital teknik  

Äldre individers acceptans av digital teknik styrs främst av deras avsikt att använda tekniken, 

dvs. deras Behavioral Intention (Avsiktliga beteende) (Maruping et al. 2016; Venkatesh et al. 

2003). Ett avsiktligt beteende definieras till den grad individen är medveten om att utföra 

framtida handlingar eller ej (Maruping et al. 2016; Warshaw & Davis 1985). En äldre individ 

som upplever att användning av digital teknik kan assistera dem till att uppnå ett mål, eller att 

öka arbetsförmågan, kan ge en starkare avsikt att använda digital teknik (Blok et al. 2020; 

Venkatesh et al. 2003). I UTAUT-modellen beskrivs detta som Performance Expectancy och 

har enligt Venkatesh et al. (2003) direkt inflytande på individens acceptans av ny teknologi. 

Samtidigt menar Maruping et al. (2016) att individens intention att använda digital teknik även 

grundar sig på en individuell uppfattning över hur användandet ska utföras. Författarna menar 

att man måste urskilja individens behavioral intention (avsiktliga beteende) med deras 

Behavioral Expectations (Förväntade beteende) och attityd gentemot nya teknologier. Detta 

för att inte riskera att förbise viktiga faktorer som påverkar det faktiska användandet av digital 

teknik (Maruping et al. 2016). 
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3.3.2 Äldres attityd gentemot användning av digital teknik 

Enligt UTAUT har individens attityd inget direkt samband med individens beteende och avsikt 

att använda digital teknik, vilket har kritiserats på senare år (Dwivedi et al. 2017; Venkatesh et 

al. 2003). Dwivedi et al. (2017) menar att attityd har ett direkt avgörande samband med 

individers användning av digital teknik, där positiv attityd gentemot ny teknik ger en högre 

sannolikhet att användning sker i större utsträckning (Dwivedi et al. 2017; van Deursen & 

Helsper 2015). Quan-Haase, Williams, Kicevski, Elueze och Wellman (2018) menar dock att 

äldre kan uppfatta digital teknik som tidskrävande, där de istället väljer att avsätta tid för andra 

vardagliga aktiviteter. Seniorers attityd kan således styras av ett intresse att använda digital 

teknik, där avsaknat intresse kan bidra till en negativ attityd (van Deursen & Helsper 2015). En 

negativ attityd kan däremot förändras med hjälp av socialt inflytande och facilitating conditions 

(underlättande förhållanden) (Dwivedi et al. 2017; Venkatesh et al. 2012 Venkatesh et al. 

2003;). Dwivedi et al. (2017) menar att äldres avsikt att använda digital teknik kan öka genom 

att få stöd vid användning, alternativt genom att ta hjälp av andra för att öka den tekniska 

kunskap som krävs.  

Vid undersökning av psykologiska faktorer som påverkat kinesiska seniorers acceptans av 

digital teknik såg man att förtroende har inflytande på individens avsikt att använda tekniken 

(Zhou et al. 2019). Att seniorer har positivt förtroende kan således öka seniorers vilja att 

använda sociala medier (Kim & Shen 2020; Jung et al. 2017). Äldre med bristande tekniska 

kunskaper kan dock uppleva oro vid sin användning (Knowles & Hanson 2018), då seniorer 

kan ha svårt att förstå hur personlig information hanteras, alternativt vilka andra individer som 

kan ta del av informationen (Betts et al. 2017; Jung et al. 2017). Teknologisk oro kring säkerhet 

kan skapa negativ effekt på seniorers förtroende gentemot digital teknik. Däremot kan seniorer 

som upplever sig ha kontroll över tekniken visa ett större digitalt förtroende (Ryd, Malinowsky, 

Öhman, Kottorp & Nygård 2018). Ryd et al. (2018) menar att seniorers förtroende står i 

samband med deras tekniska erfarenhet, där de genom att använda digital teknik i större 

utsträckning kan lindra eventuell teknologisk oro (Schreurs et al. 2017).  

Knowles och Hanson (2018) menar att ett negativt förtroende gentemot digital teknik 

nödvändigtvis inte behöver ha ett samband med seniorers användning. Teknologisk ångest eller 

negativt förtroende gentemot digital teknik kan uttryckas om seniorer upplever möjlighet till att 

kunna avvisa digital teknik som inte fyller ett värde (Knowles & Hanson 2018; Venkatesh et al. 

2003). 
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3.3.3 Seniorers tekniska kunskap och erfarenhet 

Många äldre som inte vuxit upp med digital teknik kan idag ha bristande tekniska kunskaper 

(Schreurs et al. 2017; Hill et al. 2015; Prensky 2001). Schreurs et al. (2017) menar att äldre 

tenderar till att använda digital teknik för att utföra specifika typer av handlingar, vilket bidrar 

till att deras tekniska kunskapsutveckling begränsas. Studier visar att äldre individer med 

bristande teknisk kunskap kan uppleva en viss rädsla att göra fel vid sin användning, vilket kan 

skapa en barriär som motverkar avsikten att använda ny teknik (Holgersson & Söderström 

2019; Schreurs et al. 2017; Hill et al. 2015). Äldre kan däremot motiveras till att öka sin 

tekniska kunskap och erfarenhet om den digitala tekniken upplevs vara användbar för att 

uppfylla ett mål (Blok et al. 2020; Schreurs et al. 2017; Betts et al. 2017; Macedo 2017). 

Macedo (2017) menar även att äldres intention för användning ökar om de upplever sig vara 

tillräckligt familjära med tekniken. Seniorer kan således välja att använda digital teknik om det 

vardagliga livet kan underlättas, vilket i sin tur kan leda till ett regelbundet användande om den 

äldre individen blir tillräckligt familjär med tekniken som används. Däremot visar studier att 

äldre som saknar tid eller mentala resurser till att lära sig ny digital teknik de inte är familjär 

med kan välja att avstå från användning (Jung et al. 2017; Schreurs et al 2017). Betts et al. 

(2017) menar även att en oro kring säkerhet kan leda till att äldre väljer att inte utveckla sina 

tekniska kunskaper. Genom att erbjuda en god säkerhet där seniorer kan öva på sitt användande 

kan de få ökade förutsättningar att utveckla sin tekniska kompetens (Betts et al. 2017). 

Quan-Haase et al. (2018) undersöker hur äldre ser på sig själva i förhållande till deras digitala 

kunnighet i jämförelse med deras familj, vänner och personer från andra generationer. Deras 

studie visar att många äldre inte låter sin skicklighetsnivå diktera deras engagemang online utan 

att de deltar i ett brett utbud av onlineaktiviteter trots begränsad kunskapsnivå. Äldres 

nyfikenhet kring digital teknik kan leda till ett ökat engagemang att utveckla sina tekniska 

kunskaper (Quan-Haase et al. 2018; Schreurs et al. 2017; Jung et al. 2017). Quan-Haase et al. 

(2018) menar att många äldre jämför sin egen användning av digitala teknik med sina 

jämnåriga vänner och med en yngre generation som de äldre tror är mer tekniskt kompetenta. 

Dessa jämförelser påverkar de äldres attityder gentemot teknik. Författarnas studie visade att 

äldres självuppfattning av behärskning av digital teknik påverkades beroende på vilken grupp 

som de jämförde sig själva med. Många äldre upplevde sig ofta vara underlägsna när de 

jämförde sig själva med yngre släktingar och vänner. Däremot vid jämförelser gentemot 

jämnåriga eller äldre tenderade självuppfattningen vara till deras fördel (Quan-Haase et al. 

2018). 
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3.3.4 Sociala medier kan få seniorer att må bättre 

Xiong och Zuo (2018) visar i en studie att familjestöd är den påverkande faktorn för att äldre 

ska införskaffa en ökad teknisk kunskap kring hur man använder internet i mobilen. Familjens 

känslomässiga stöd har en mycket stark effekt och ger en ökad kunskap för hur äldre tar till sig 

information och hur de ska uttrycka sig via internet (Xiong & Zuo 2018). 

Tidigare studier visar att tillgänglighet av informationsteknologi, socialt stöd och individuella 

egenskaper är de viktigaste faktorerna som påverkar internetkunskapen (Mansour 2016; Simard 

& Karsenti 2016; Venkatesh et al. 2003). Internetaktiviteter kan öka det sociala stödet, minska 

depression och även minska social isolering bland seniorer (Kim & Shen 2020; Rios et al. 

2019; Chopik 2016; Yu et al. 2015). När människor blir äldre minskar ofta det sociala nätverket 

och genom att ta del av sociala medier kan det sociala nätverket öka (Rios et al. 2019; Hargittai 

& Dobransky 2017; Jung et al. 2017). Då många äldre minskar sitt sociala engagemang med 

åldern på grund av ofrivilliga anledningar, till exempel hälsorelaterade, kan en följd av detta 

leda till minskade möjligheter till att interagera med vänner och bekanta. Genom att använda 

sociala medier kan äldres sociala samhörighet fortsätta (Jung & Sundar 2018; Jung et al. 2017; 

Yu et al. 2015). Detta indikerar att sociala medier kan bli en allt viktigare plattform för äldre 

för att de ska kunna knyta och behålla sina sociala relationer med familj, vänner och bekanta 

(Yu et al. 2015). Tidigare studie visade att äldre som använder internet var mindre 

deprimerade, ensamma och mer tillfreds med livet än de som inte använder internet (Rios et al. 

2019; Shapira et al. 2007). Ytterligare studier visar att seniorer som använder sociala medier 

upplever högre nivåer av samhörighet till nätverket av vänner än vad äldre icke-användare gör 

(Yu, Ellison & Lampe 2018; Yu et al. 2015). 

I en studie från 2013 undersöktes förhållanden mellan användning, ensamhet, social 

tillfredsställelse och förtroendet för teknik mellan äldre användare och äldre icke-användare av 

Facebook (Bell, Fausset, Farmer, Nguyen, Harley & Fain 2013). Studien visade att de äldre 

som använder Facebook var skickligare på teknik och hade en högre social tillfredsställelse än 

vad icke-användarna hade (Bell et al. 2013; Jung et al. 2017). Äldre användare tenderar även 

till att addera ”faktiska” vänner på sin Facebook och har jämfört med yngre användare ett färre 

antal av ”ytliga” Facebookkontakter (Yu et al. 2018). Detta indikerar att äldre 

Facebookanvändare motiveras till att aktivt behålla och vårda dessa vänskapsband, vilket 

gynnar deras sociala engagemang och känsla av samhörighet (Yu et al. 2018). 
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3.4 Gränssnittsdesign och äldre 

Utöver intention, attityd, och teknisk kunskap kan även gränssnittsdesign ha påverkan på äldres 

avsikt att använda digital teknik. Tsai et al. (2017) undersöker i sin studie hur gränssnittsdesign 

påverkar seniorers avsikt och attityd i samband med användning av sociala medier. Författarna 

utvecklar ett socialt medie, för att sedan utvärdera dess användbarhet och potential att bevara 

och vårda äldres sociala nätverk. Resultat visar att användning av applikation hade gynnsam 

inverkan på äldres sociala samhörighet (Tsai et al. 2017). Författarna uppmärksammar bland 

annat att användargränssnitt som möjliggör utförande av specifika handlingar på olika sätt 

skapar positiv effekt på användbarhet. Tsai et al. (2017) menar vidare att en applikation med 

otydlig struktur och navigering kan få äldre att känna sig vilsna i användargränssnittet, där en 

otydlig design påverkar användningen av digital teknik negativt. Studien visade att 

applikationens användbarhet hade en signifikant effekt på äldres avsikt att använda den 

utvecklade applikationen (Tsai et al. 2017). Äldre visade större avsikt till fortsatt användning 

om applikationen upplevdes vara enkel att använda (Tsai et al. 2017). Detta kan således 

kopplas till tidigare studier som visar att äldres avsikt att använda digital teknik ökar om de 

upplever att användning kan uppnå ett mål med låg ansträngning (Macedo 2017, Venkatesh et 

al. 2012, Venkatesh et al. 2003). 

Goumopoulos et al. (2017) utvecklade i sin studie ett socialt medie med intention att undersöka 

hur seniorers sociala inkludering kan bevaras, samt hur gränssnittsdesign kan underlätta dess 

användning. Äldres användning av digital teknik kan underlättas genom att ta hänsyn till 

läsbarhet, konsekvent och okomplicerad layout, goda färgkontraster, tillgång till information, 

samt tillgång till hjälp (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017). Salman et al. (2018) 

undersöker möjliga begränsningar bland äldres användning av mobila användargränssnitt, för 

att därefter belysa möjliga designförbättringar som underlättar användning. Författarna menar 

att designers bör ta hänsyn till tydliga och lättförstådda grafiska element, enkelt och 

informationsrikt språk, familjära och okomplicerade interaktionsmöjligheter med tydliga 

återkopplingar, samt god hantering av innehåll och dess hierarki (Salman et al. 2018). Salman 

et al. (2018) påpekar dock att stora designförändringar i användargränssnitt kan bidra till att 

äldre inte känner sig familjära vid användning. Genom att istället successivt tillämpa små 

förändringar i användargränssnitt kan äldre lättare ta del av designen (Salman et al. 2018).  
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När individer blir äldre sker ofta fysiska och kognitiva förändringar, såsom synnedsättning eller 

minnessvårigheter, vilket kan skapa begränsning i användning av digital teknik (Salman et al. 

2018; Goumopoulos et al. 2017; Piper, Brewer & Cornejo 2016). Studier visar att läsbarheten 

för äldre kan förbättras genom att tillämpa goda färgkontraster mellan text och bakgrund i 

användargränssnitt, samt genom möjlighet att justera textstorlek (Salman et al. 2018; Petrovčič, 

Taipale, Rogelj & Dolničar 2017; Goumopoulos et al. 2017). Genom att även forma 

överskådlig och lättförstådd layout kan användning underlättas ytterligare, vilket kan bidra till 

att äldre lättare hittar relevant information (Goumopoulos et al. 2017). Samtidigt menar Salman 

et al. (2018) att äldre kan uppleva förvirring om för mycket information presenteras samtidigt, 

då en stor informationsmängd kan vara svår att ta till sig. Genom att sortera och placera 

information i en hierarkisk ordning efter dess värde, exkludera onödig information, samt 

anpassa innehållet efter användarens intresse kan användningen följaktligen gynnas, samtidigt 

som risk för förvirring även kan minimeras (Salman et al. 2018). Med hjälp av dessa 

rekommendationer kan äldre således lättare ta till sig relevant information, samtidigt som 

användningen underlättas. 

För att bistå med stöd under användning av digital teknik rekommenderar studier att tillgång till 

tydlig hjälpfunktion bör finnas lättåtkomligt under hela användningen (Salman et al. 2018; 

Goumopoulos et al. 2017; Tsai et al. 2017). Användargränssnittet bör även utformas med 

tydliga och visuella indikationer för att hjälpa användare att hitta dolt innehåll (Salman et al. 

2018; Goumopoulos et al. 2017). Detta går i hand med Tsai et al. (2017) som menar att tillgång 

till lättåtkomlig hjälp bidrar till att användare kan undvika att begå eventuella fel och misstag 

under användning. Om användargränssnittet erbjuder tillgång till hjälpfunktion kan äldre 

således få hjälp med att förstå hur digitala handlingar kan utföras, vilket kan utveckla och 

förbättra användning och den tekniska kunskapen (Tsai et al. 2017; Schreurs et al. 2017).  

Tidigare studier har undersökt äldres motivation till att använda Facebook, där man fann att 

tillgång till funktioner som möjliggör social samhörighet var primär anledning till varför äldre 

använder Facebook (Jung & Sundar 2018; Jung et al. 2017). Dessa funktioner var bland andra 

publicering av inlägg, bekväm kommunikation, samt översikt av det sociala nätverket. Genom 

publicering av personliga inlägg kan äldre uppleva sig vara delaktig inom ett socialt nätverk på 

Facebook, vilket enligt Jung och Sundar (2018) är en viktig funktion som har positiv effekt på 

den sociala samhörigheten. Frustration över att inte kunna hantera funktioner, samt avsaknad 

kontroll över hur personlig information hanteras är några anledningar till varför äldre inte 

använder Facebook (Jung et al. 2017). Jung et al. (2017) rekommenderar därför att inkludera 
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funktioner som ger användare möjlighet till att välja vilka kontakter som ska kunna ta del av 

publicerat material, samt funktion för att bekräfta inlägg innan publicering. Genom att ta 

hänsyn till dessa rekommendationer kan äldre motiveras till att publicera fler Facebookinlägg 

och på så sätt gynna den sociala samhörigheten (Jung & Sundar 2018).  

4. METOD 

I detta kapitel presenteras utförandet av genomförd studie. Kapitlet belyser hur 

litteratursökningen utförts, val och utförande av metod, urval av informanter, samt vilka etiska 

överväganden som undersökningen tagit hänsyn till. 

4.1 Litteratursökning 

Inför denna studie har relevant litteratur genom avhandlingar, rapporter och vetenskapliga 

artiklar tagits del av. För att anknyta till relevant forskning har litteratursökning primärt utförts 

med hjälp av databaser genom Högskolan Kristianstads digitala bibliotek (Patel & Davidsson 

2919, s.60). Sökmotorer som använts är bland andra Summon, Science Direct, Springer Link, 

Google Scholar och ACM. Några av de sökord som användes var “digital inclusion”, “elderly”, 

“grey divide”, “digital divide”, samt “acceptance”. Samtliga sökningar avgränsades till 

vetenskapligt granskade artiklar. För att få en introduktion till ämnet lästes artiklars abstrakt 

och slutsatser i en första ansats till förståelse kring problemområde (Patel & Davidsson 2019, 

s.61). De artiklar som upplevdes relevanta för arbetet sparades, där hela artiklar sedan lästes 

mer utförligt samtidigt som sammanfattningar skrevs (Patel & Davidson 2019 s.64). Urval av 

relevans baserades i detta skede på studier med data kring hur äldre accepterar och använder 

digital teknik, seniorers förtroende och attityd gentemot digital teknik, samt deras digitala 

erfarenhet. 

Efter att tagit del av artiklar tog en tydligare förståelse inom problemområdet form, vilket 

underlättade identifieringen av intressanta aspekter att söka närmare kring (Patel & Davidson 

2019 s.63). Sökningar förfinades ytterligare med att enbart söka efter artiklar som publicerats 

de senaste 3–5 åren, samtidigt som nya sökord även inkluderades i sökning. Dessa sökord var 

bland andra “Facebook”, “Social media”, “Social inclusion”, “Digital literacy”, “Digital 

experience”, ”User interface design”, samt ”Usability”. Här baserades urvalet av relevans på 

studier med data kring seniorers sociala välmående från ett digitalt perspektiv, hur digitala 

färdigheter hjälper äldre att bevara sina relationer digitalt, samt hur gränssnittsdesign påverkar 
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användning. Vid läsning av artiklar kunde relevanta referenser hittas som ledde vidare till nya 

artiklar, där sökningen genomfördes som en form av snöbollsurval (Patel & Davidson 2019, 

s.141). En stringent i förväg utarbetad sökmetod har inte följts, där sökning istället utförts på ett 

mer utforskande vis där data, resultat, sökord och sökstrategier växt fram efterhand utifrån de 

resultat som uppnåtts. 

4.2 Metoder 

Studien använder metoder med både kvantitativ och kvalitativa ansatser, där studien främst tar 

stöd av kvalitativa data och befintlig forskning för att forma och utvärdera designförslag. 

4.2.1 Förundersökning 

Befintlig forskning belyser anledningar till hur och varför äldre använder Facebook, samtidigt 

som statistik även visar till vilken utsträckning användning av Facebook sker bland svenska 

befolkningen (Internetstiftelsen 2019; Jung et al. 2017). Dock är statistik över seniorers 

användning av Facebook bristfällig. För att nå möjliga informanter för medverkan i vidare 

intervju kontaktades Pensionärernas Riksorganisations (PRO) distrikts olika Facebookgruppers 

administratörer. En av de kontaktade gruppernas administratör ställde sig positiv till att 

publicera enkät via deras Facebooksida. Då enkät publicerades av gruppens administratör 

ökade chansen att medlemmarnas förtroende och tillit skulle öka gentemot enkät, vilket tros ha 

ökat seniorer motivation till att deltaga i studien. Denna grupp hade vid publicering 324 

medlemmar, där enkät fanns tillgänglig online under drygt fem veckor. Administratör delade 

även enkät via elektronisk post till tio medlemmar som ej var aktiva i deras Facebookgrupp. Att 

enkät publicerades via digitala medier innebar en möjlighet att nå målgruppen trots rådande 

Covid-19 pandemi (Patel & Davidson 2019, s.94). Då enkät publicerades via digitala medier är 

det svårt att avgör vilka som deltagit (Patel & Davidson 2019, s.95). Enkät genererade 74 svar, 

där 54 procent av de svarande var män och resterande kvinnor, med åldersspannet 65–89 år. 

Resultat presenteras i procentsiffror trots att enkät genererat ett förhållandevis lågt svarsantal. 

Enkätfrågor formades för att skapa förståelse över hur seniorers användning av digital teknik 

och sociala medier ser ut idag. Enkät bestod av frågeställningar med fasta svarsalternativ och 

öppna frågor där informant fick möjlighet att ange egna svar. Även fråga om vidare kontakt var 

inkluderad för att nå informanter för medverkan till vidare intervju. Angiven text förtydligade 

att det var frivilligt att inkludera kontaktuppgifter och att dessa sedan bevaras konfidentiellt 
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(Patel & Davidsson 2019, s.96; Vetenskapsrådet 2002). Av 74 enkätsvar var 32 informanter 

villiga att medverka i vidare intervju. 

Genom att utgå från befintlig empiri identifierades tre frågeområden, för att sedan formulera 

frågor kopplade till respektive område (Internetstiftelsen 2019; Jung et al. 2017). Dessa 

frågeområden var (1) Användarkontext, med intention att få övergripande inblick i vilken 

utsträckning seniorer använder digital teknik och Facebook, (2) Användning av Sociala 

medier och Digital teknik, för att få uppfattning om vad seniorer använder Facebook till, samt 

(3) Seniorers Facebookupplevelse, med intention att ta del av vad seniorer tycker är positivt 

respektive negativt i sin användning av Facebook (Se bilaga 1). 

4.2.2 Fördjupning 

Av 74 enkätsvar visade 32 informanter intresse att medverka i vidare intervju. Urval 

genomfördes inför intervjuer utifrån differenser i de 32 informanternas ålder och svar från 

besvarad enkät, för att på så sätt täcka ett så brett område som möjligt (Patel & Davidsson 

2019, s.77). Intentionen med intervjuerna var att ge en djupare insikt över informanters 

användning av Facebook (Patel & Davidsson 2019, s.105). Semistrukturerade djupintervjuer 

genomfördes för att skapa djupare förståelse över hur Facebook kan påverka seniorers sociala 

välmående, för att antingen bekräfta eller motsäga tidigare forskning (Patel & Davidsson 2019, 

s.105). Med anledning av rådande Covid-19 pandemi utfördes samtliga intervjuer via 

telefonsamtal. Vid förberedande samtal inför intervju informerades informanter om studiens 

syfte, deras deltagande, samt etiska överväganden (Se bilaga 2). Då intervjuerna genomfördes 

via telefonsamtal kunde dock svårigheter uppstå genom att inte kunna ta del av kroppsspråk, 

vilket innebar risk att frågor eller svar kunde misstolkas (Tjora 2012, s.108). Vid osäkerhet 

upprepades dock frågeställningar för att minimera risk för eventuella missförstånd. 

Intervjuer kretsade kring fem frågeområden som baserades på befintlig forskning, samt den 

empiri som genomförd enkätundersökning genererat. Dessa frågeområden var: 

1. Användning av sociala medier och digital teknik 

2. Förtroende och attityd 

3. Teknisk kunskap och erfarenhet 

4. Sociala medier och välmående 

5. Social digital inkludering  
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Intervjusituationen implementerades i form av öppna samtal, med intention att skapa en 

avslappnad stämning (Tjora 2012, s.84; Patel & Davidsson 2019, s.105). Genom frågornas 

öppna form fick informant möjlighet att utforma sina svar, där intervjuaren hjälpte informant 

att skapa meningsfullt och sammanhängande resonemang (Patel & Davidsson 2019, s.105).  

4.2.3 Utvärdering 

Utifrån tidigare forskning och det insamlade empiriska resultatet formades fyra designförslag. 

Med hjälp av fem informanter från tidigare genomförda intervjuer och som idag har ett 

Facebookkonto utvärderades dessa designförslag via ytterligare intervju, med intention att 

värdera designförslags potential att öka seniorers digitala sociala samhörighet via Facebook. 

Dessa intervjuer bestod av en lägre grad standardisering i jämförelse med tidigare genomförda 

djupintervjuer, då denna intervjusituation utgjordes av en kombination av frågor med öppen 

och formulerad form (Patel & Davidsson 2019 s.98). (Se bilaga 5 för utvärderingsintervju) 

Förberedelse inför utvärderingsintervju skedde genom att designförslag skickades till 

informanter via elektronisk post. Utvärdering av designförslag genomfördes via telefonsamtal, 

där designförslags potential att påverka seniorers sociala samhörighet via Facebook 

utvärderades i form av öppna samtal (Tjora 2012, s.84; Patel & Davidsson 2019, s.105). (Se 

bilaga 5 för utvärderingsintervju) (Se bilaga 4 för designförslag) 

4.3 Analysering av resultat 

Förundersökning. Empiri från genomförd enkätundersökning analyserades med hjälp av 

automatiskt genererad sammanställning via det digitala verktyget Google Forms som användes 

(Se bilaga 1). Resultat gick att ta del av via informanters individuella svar eller genom 

översiktsdiagram. Detta gav en översikt över informanters användning och upplevelse av 

Facebook som sedan diskuterades för att hitta differenser och likheter i svar, samt om 

genererad empiri bekräftade eller motstred befintlig forskning. Diskussioner bidrog till att svar 

identifieras som sedan låg som grund för urval av informanter inför kommande 

intervjuundersökning. 

Fördjupning. Analys av intervjuresultat genomfördes genom reflektioner under arbetet med 

transkribering, där intressanta ordval, meningar samt koncept identifierades och antecknades. 

Informanternas svar jämfördes för att identifiera relevant information, såsom återkommande 

mönster i svar inom och mellan de intervjuade, motsägelser och medhåll inom 
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forskningslitteraturen, samt oväntade upptäckter. Med hjälp av transkribering av 

intervjuresultat kunde likheter i informanters uppfattning om begränsningar som försvårar 

användning och upplevelse av Facebook identifieras. Genom löpande analyser vid 

transkribering formades designförslag över hur seniorer kan påverka sin sociala samhörighet 

genom användning av Facebook (Patel & Davidsson 2019, s.151). 

Utvärdering. Genom transkribering av resultat från genomförda utvärderingsintervjuer 

identifierades likheter i informanters uppfattning om designförslags potential att underlätta 

användning av Facebook för att påverka sin sociala samhörighet. Transkribering genomfördes 

på så sätt att likheter och olikheter identifierades kring informanters uppfattning av 

presenterade designförslag, samtidigt som reflektioner tog plats av designförslagens potential 

och eventuella utvecklingsmöjligheter. 

4.4 Informanter 

Bland svarande informanter från enkätundersökning som visat intresse att medverka i vidare 

intervju kontaktades totalt sex informanter inom åldersspannet 65 till 82 år. Dessa var 

informanter med differenser i svar och som antingen bekräftar eller motsäger befintlig 

forskning. Urval av informanter genomfördes med intention att täcka ett så brett område som 

möjligt, varvid en djupare insikt över informanters användning av Facebook önskade uppfyllas 

(Patel & Davidsson 2019, s.105). Utav de sex utvalda informanter använder fem stycken 

Facebook idag. En informant hade valt att avsluta sitt Facebookkonto. För att skapa ett 

personligare intryck i resultat har påhittade namn tilldelats informanter. Dessa namn har inget 

med informanterna att göra och kan inte identifiera enskild individ.   

En sammanställning av informanter som deltog i intervjustudien: 

Informant Ålder Kön Utbildning Digitalt 

intresse 

Datorvana Tid på Facebook  

A - Axel* 81 Man Universitet Stort Stor 5 år 

B - Bengt* 72 Man Grundskola Lågt Låg 11 år 

C - Carin* 67 Kvinna Gymnasium Lågt Medium 7 år 

D - David* 65 Man Universitet Stort Stor 5 år 

E - Evert* 68 Man Gymnasium Medium Medium 8 år 

F - Fredrik* 66 Man Universitet Medium Stor 2 år (nu avslutat) 

*Informanters tilldelade namn är fiktiva och kan inte identifiera enskild individ 
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4.5 Etiska Överväganden 

Studien följer de fyra forskningsetiska aspekter som Vetenskapsrådet formulerat. Dessa är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Genom att informera informanter om studiens syfte och 

tillvägagångssätt innan förundersökning och intervjuer uppfylldes Informationskravet (Patel & 

Davidson 2019, s.84; Vetenskapsrådet 2002). Detta genomfördes på så sätt att information stod 

att läsa inledningsvis i publicerat digitala enkätformulär, samt vid förberedande samtal inför 

intervjuer. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informera informanter om att de själva bestämmer över 

sin medverkan i undersökningen (Patel & Davidson 2019 s.84; Vetenskapsrådet 2002). Detta 

genom att den digitala enkäten var frivillig att besvara, samt att det var frivilligt att dela med 

sig av kontaktuppgifter för vidare intervjuer. Informanter hade även möjlighet att inte besvara 

hela eller delar av frågeställningar, samt möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst 

under studien. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att endast inkludera kön och ålder, som var frivilligt 

att besvara, som potentiell identifierbar data i studien (Patel & Davidson 2019, s.84; 

Vetenskapsrådet 2002). De namn som tilldelats informanter är fiktiva och kan inte identifiera 

enskild informant. Ingen insamlad data kan, av utomstående, identifiera enskild deltagare. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast används i forskningsändamål (Patel & Davidson 2019, s.84; 

Vetenskapsrådet 2002). 

5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras genererad empiri från genomförda undersökningar samtidigt som 

löpande diskussioner sker tillsammans med befintlig forskning. Kapitlet omfattar resultat från 

digital enkätundersökning, semistrukturerade djupintervjuer, samt utvärderingsintervjuer. 

Kapitlet avslutas med metoddiskussion, för att diskutera val av metoder och genomförandet av 

undersökning. (Se bilaga 1 för fullständigt enkätresultat) (Se bilaga 2 för sammanställning av 

djupintervjuer) (Se bilaga 5 för sammanställning av utvärderingsintervjuer) (Se bilaga 4 för 

designförslag) 
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5.1 Enkät 

Nedan presenteras resultatet från den enkät som initialt skickades ut via digitala medier, primärt 

Facebookgrupp för pensionärer med 324 medlemmar. Enkäten genererade 74 svar, där 54 

procent av de svarande var män och resterande kvinnor, med åldersspannet 65–89 år. Resultat 

presenteras i procentsiffror trots att enkät genererat ett förhållandevis lågt svarsantal. (Se bilaga 

1 för fullständigt resultat) 

5.1.1 Användarkontext 

Enkät visade att 93 procent har tillgång till bredband i bostaden och 97 procent av de tillfrågade 

har internet via sin mobiltelefon. Dessa siffror stödjer Internetstiftelsens statistik, där 98 

procent av den svenska befolkningen har tillgång till internet i bostaden (Internetstiftelsen 

2019). Av de seniorer som svarade i studiens enkätundersökning var det 85 procent som varit i 

kontakt med digital teknik under sina yrkesverksamma år. Utifrån detta kan tolkning göras att 

seniorer idag har erfarenhet av digital teknik, vilket även styrker Friemels (2016) teori om att 

den digitala klyftan mellan yngre och äldre åldersgrupper är på väg att planas ut. 

5.1.2 Användning av sociala medier och digital teknik 

Det var 69 stycken seniorer som svarade att de använder Facebook, där hälften angav sig ha 

skaffat det sociala mediet på eget initiativ. Detta kopplas väl till de studier som visar att äldre 

tenderar att vara öppna gentemot digital teknik om de upplever att den kan uppfylla ett behov 

(Macedo 2017; Schreurs et al. 2017; Betts et al. 2017; Venkatesh et al. 2012). Utifrån enkäten 

visar det sig att seniorers användning av Facebook främst kretsar kring att bevara kontakter och 

se vad som händer i deras omgivning. Vilket kan kopplas väl med studier som menar att äldre 

använder Facebook främst för att bevara sociala nätverk (Jung & Sundar 2018; Jung et al. 

2017). Facebook kan således ha positiv effekt på seniorers sociala stöd, där risken för 

depression och social isolering kan minimeras (Kim & Shen 2020; Rios et al. 2019; Yu et al. 

2015). Detta stärker även de indikationer som belyser att sociala medier är en viktig plattform 

som erbjuder äldre att kunna knyta och behålla sina sociala kontakter (Yu et al. 2015).  

Enkäten visade att flertalet (83 %) av de svarande använder Facebook via mobiltelefon, emedan 

stationär dator var den plattform som användes minst (30 %). Majoriteten av svarande uppgav 

att de öppnar Facebook dagligen (87 %), se figur 3, vilket ifrågasätter Internetstiftelsens rapport 

som visar att endast 39 procent av seniorer använder Facebook dagligen (Internetstiftelsen 
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Figur 3. Cirkeldiagram från enkätundersökning över hur ofta seniorer, 

65+ år, öppnar Facebook 

Hur ofta öppnar du Facebook?
70 svar

Dagligen Flera gånger i veckan Någon gång i månaden Sällan

2019). Att notera är att enkätfrågan formulerades hur ofta informant öppnar Facebook, emedan 

Internetstiftelsen undersöker hur ofta användning sker. Enkätresultatet kan även ifrågasätta 

Quan-Haase et. al.:s (2018) studie, där de menar att äldre kan uppfatta digital teknik som 

tidskrävande och att de istället avsätter tid för andra vardagliga aktiviteter. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Seniorers Facebookupplevelse 

Endast en av de svarande uppgav att denne inte använder digital teknik till något annat än 

Facebook, där resterande svar indikerar att användning av digital teknik sker i hög utsträckning. 

Vidare svarar 87 procent att de tycker att det är lätt att förstå hur man använder Facebook, där 

de flesta menar att de provar sig fram om deras tekniska kompetens inte räcker till. Detta 

stärker de studier som visar att seniorer kan motiveras till att utveckla sin tekniska kompetens 

om de finner att den kan vara användbar för att uppfylla ett mål (Blok et. al. 2020; Schreurs et 

al. 2017; Betts et al. 2017; Macedo 2017). Seniorer kan således välja att avsätta tid till att lära 

sig att använda Facebook på nya sätt trots att de inte är familjära med dessa nya handlingar. 

Detta motstrider studier som menar att äldre kan välja att avstå från att lära sig teknik de inte är 

familjär med (Jung et al. 2017; Schreurs et al. 2017). 

Utifrån frågeställningen där frisvar efterfrågades om vad de tyckte var bäst respektive sämst 

med Facebook, svarade majoritet att det som uppskattades mest var att kunna hålla kontakt med 

vänner, bekanta och familj. Facebook underlättade även möjligheten att hålla sig informerad. 
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Detta indikerar ytterligare att Facebook och dess användargränssnitt kan ha en positiv effekt på 

seniorers sociala stöd (Kim & Shen 2020; Rios et. al. 2019; Chopik 2016; Yu et. al. 2015), 

samtidigt som det även kan styrka studier som visar att seniorer som använder sociala medier 

kan uppleva en högre social samhörighet (Yu et al. 2018; Yu et al. 2015). Det som upplevdes 

negativt var primärt att det publiceras för mycket reklam, politiska åsikter, samt att de även 

visade en oro för att falska nyheter delades via Facebook. Trots denna oro använder dessa 

seniorer Facebook ändå, vilket styrker Knowles och Hanson (2018) som menar att äldre kan 

fortsätta att använda digital teknik trots att de uttrycker negativt förtroende. Genom att 

inkludera funktion i Facebooks användargränssnitt som erbjuder användare att anpassa innehåll 

efter intresse kan denna oro för falska nyheter få chans att minskas, samtidigt som förtroendet 

gentemot digital teknik även får chans att påverkas positivt (Salman et al. 2018; Knowles & 

Hanson 2018).  

5.2 Djupintervju 

Samtalsintervju genomfördes under cirka en timma via telefonsamtal med fem män och en 

kvinna, där alla har eller har haft Facebook. Samtliga informanter som intervjuades har god 

tillgång till digital teknik, med varierande kunskap och intresse för digital teknik. (Se bilaga 2 

för fullständigt resultat) 

5.2.1 Användning av sociala medier och digital teknik 

Vid intervjuer identifierades både likheter och skillnader i informanternas införskaffande av 

Facebook och dess användning. Flertal menade att de skaffat Facebook baserat på nyfikenhet 

inför det sociala mediet. Informant Axel uttrycker det med orden “alla hade det”. 

Informanternas nyfikenhet kring Facebook ökade således motivationen till att skaffa ett 

Facebookkonto, oavsett hur deras tekniska kunskap såg ut (Quan-Haase et al. 2018; Jung et al. 

2017). Att nyfikenhet var den avgörande faktorn för att informanter skaffat Facebook stämmer 

däremot inte för alla, då Carin ställde sig motvillig till det sociala mediet. Hon upplevde sig 

tvingad till att skapa ett Facebookkonto, för att kunna ta del av den arbetsrelaterade 

kommunikation som skedde via plattformen. Genom Facebook förbättrade Carin således sin 

arbetsförmåga, då Facebook underlättade hennes kommunikation med medarbetare (Macedo 

2017; Venkatesh et al. 2012). Fredrik införskaffade Facebook med förhoppning om att det 

sociala mediet skulle vara ett bra verktyg för att bibehålla sitt geografiskt spridda nätverk. Idag 

har Fredrik avslutat sitt konto, då han uttryckte oro gentemot Facebooks hantering av hans 
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personuppgifter. Fredrik ansåg att han saknade kontroll över sina egna uppgifter, där han var 

osäker på vilka individer som kunde ta del av hans personliga information. Att informant 

upplevde sig sakna kontroll skapade således negativt förtroende gentemot Facebook, vilken kan 

vara en avgörande faktor till varför Fredrik avslutat sitt konto (Betts et al. 2017; Jung et al. 

2017). Genom att inkludera funktioner som erbjuder användare möjlighet till att bekräfta och 

välja vem som kan ta del av publicerade inlägg, skulle Fredrik i sin tur få ökade förutsättningar 

att få kontroll över sin personliga information (Jung et al. 2017). 

Alla andra hade Facebook och pratade om det - Bengt 

Merparten av informanters användning kretsar till stor del av att bevara och bibehålla 

kontakter. Evert kommunicerar dagligen i en gemensam gruppkonversation med familj, där 

aviseringar kan öka användningen av Facebook. Evert uttrycker: “Man blir ju nyfiken på vad 

som händer när det plingar till”. Det är tydligt att majoritet använder plattform till intern och 

privat kommunikation, där de tenderar att föredra att ta del av andras inlägg framför att 

publicera egna. En anledning till detta kan vara att informanterna jämför sina inlägg på 

Facebook med yngre generationer, där de kan uppleva sig vara underlägsna gällande deras 

tekniska kompetens (Quann-Haase et al. 2018). Denna uppfattning kan således få dem att 

uppleva en viss rädsla att “göra fel” vid sin användning, vilket kan skapa en barriär som 

motverkar avsikten att publicera egna inlägg (Holgersson & Söderström 2019; Schreurs et al. 

2017; Hill et al. 2015). Rädslan att göra fel under användning kan följaktligen minskas med 

funktion som erbjuder användaren hjälp (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017; Tsai et 

al. 2017). Om användargränssnitt erbjuder tillgång till hjälpfunktion kan äldre få ökade 

förutsättningar till att påverka sin användning och tekniska kunskap (Tsai et al. 2017; Schreurs 

et al. 2017). Genom att även inkludera funktion för att bekräfta inlägg innan publicering kan 

äldre få hjälp med att undvika eventuella fel och misstag (Jung et al. 2017; Tsai et al. 2017). 

Informanter uppger att deras användande har förändrats sedan införskaffandet av Facebook. 

Axel och Carin anser att deras användning har ökat sedan start och kopplar detta till att deras 

osäkerhet kring Facebooks funktioner nu har minskat. Deras digitala erfarenhet har ökat och de 

upplever sig nu vara mer familjära med Facebook, vilket påverkar deras intention till 

användning (Macedo 2017). Övriga fyra informanter uppger att deras användning har minskat 

och anger att de blivit mer restriktiva med att publicera inlägg av privat natur. Detta går i linje 
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med Internetstiftelsens (2019) undersökning som visar att den svenska befolkningen inte 

skriver eller delar andras inlägg i samma utsträckning som föregående års undersökningar 

visar. David upplever dock att användningen av Facebook ökat i och med rådande Covid-19 

pandemi, där Facebook nu blivit som “ett slags verktyg” för att kommunicera med vänner och 

familj. Övriga fyra informanter som idag använder Facebook menade att de följer 

nyhetsrapportering mer noggrant under rådande pandemi, men ansåg inte att 

Facebookanvändning förändrats märkbart. Facebook och dess funktioner är således en viktig 

plattform som erbjuder användare möjlighet till att bevara och vårda sociala relationer (Jung & 

Sundar 2018; Yu et al. 2015). 

5.2.2 Förtroende och attityd 

Internetstiftelsens (2019) rapport visar att oron ökar bland den svenska befolkningen kring att 

stora företag ska inkräkta på personlig integritet. Rapporten visar samtidigt att pensionärer är 

den grupp som visar minst oro för att Facebook ska inkräkta på den personliga integriteten 

(Internetstiftelsen 2019). Utifrån intervjustudie framkom det att informanters förtroende 

gentemot Facebook skilde sig åt, där hälften av intervjuinformanterna menade att de hade lågt 

eller inget förtroende för företagets sekretess- och integritetshantering. Axel och Fredrik 

menade att företaget har ett vinstintresse som påverkar Facebooks användare negativt, där 

algoritmer som genererar personanpassad annonsering upplevs vara mycket störande och i 

vissa fall integritetskränkande. Detta var primärt en anledning till varför Fredrik valde att 

avsluta sitt Facebookkonto. Deras attityd gentemot Facebook har således ett samband med 

sannolikheten om informanterna ska använda Facebook eller inte (Dwivedi et al. 2017; van 

Deursen & Helsper 2015). 

Bengt uppgav att han aldrig tidigare reflekterat över att Facebook har tillgång till personlig 

information. Han menar att han “inte har någonting att dölja”. Evert tror att Facebook bevarar 

personlig information konfidentiellt och menar vidare att han inte skulle vara en del av 

Facebook annars. Detta kan bero på att seniorer kan ha svårt att förstå hur känslig information 

hanteras (Betts et al. 2017; Jung et al. 2017). 

Om jag googlar på t.ex. hundmat så kommer det upp riktade annonser om 

hundar sekunden efter i mitt FB-flöde. Det gillar jag inte alls - Carin 
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Förtroendet gentemot inlägg på Facebook visade sig vara positivt. Majoriteten menade att 

genom att använda “sunt förnuft” kan de avgöra trovärdigheten av information som 

publicerats. Livserfarenheten hjälper dem således att avgöra vilken information som är korrekt, 

där deras förtroende gentemot informationen styrks av deras erfarenhet. Detta står även i linje 

med Ryd et al. (2018) som menar att seniorers förtroende gentemot digital teknik står i 

samband med deras erfarenhet kring tekniken. Axel menar att han som person är misstänksam 

mot det mesta, vilket han tar med sig in i digitala miljöer. David och Evert belyser att vissa 

ämnen inte lämpar sig för publicering på Facebook, såsom politiska debatter som är ett 

ämnesområde de väljer att ignorera. Statistik visar dock att fler än sju av tio i Sverige tar del av 

politisk information via internet (Internetstiftelsen 2019). Genom att erbjuda funktion som 

möjliggör sortering av information skulle David och Evert lätt kunna anpassa sin 

Facebookanvändning efter intresseområde, där icke relevanta inlägg kan sorteras bort (Salman 

et al. 2018; Macedo 2017). Funktion för att sortera inlägg skulle även kunna minimera risk för 

förvirring, då informationsmängd skulle kunna minskas (Salman et al. 2017). 

Jag är så gammal så att jag kan skilja på rätt och fel - Axel 

5.2.3 Teknisk kunskap och erfarenhet 

Majoriteten av informanterna upplever sig ha tillräcklig stor teknisk kunskap för att uppfylla 

det behov de har av sin användning av Facebook, där de frågar eller söker efter hjälp om 

problem uppstår. Bengt menade dock att det är svårt att förstå hur vissa funktioner fungerar, där 

han tar hjälp från andra istället för att hitta stöd från internet. Detta kan troligtvis förklaras med 

att Bengt är den person som har lägst intresse och erfarenhet kring hantering av digital teknik. 

Baserad på ovan tolkning finns det anledning till att ge äldre stöd till de som inte har god 

erfarenhet av digital teknik, för att uppmuntra fortsatt användning (Goumopoulos et al. 2017; 

Salman et al. 2018; Tsai et al. 2017). Enligt Macedo (2017) är det viktigt för äldre att vara 

familjär med digital teknik, där facilitating conditions kan skapa det stöd som behövs för att 

lättare inleda och utveckla sin användning av Facebook. Trots att majoriteten av informanterna 

anser sig kunna hantera Facebook har Bengt, Carin och Evert dock vid tillfällen valt att 

begränsa sin användning av Facebook, när de upplevt att den tekniska kunskapen inte varit 

tillräcklig. Att erbjuda lättåtkomligt stöd i användargränssnittet skulle därav kunna skapa ökade 

förutsättningar till att utveckla och förbättra äldres tekniska kunskap, där ökad förståelse över 
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utförandet av olika handlingar kan skapas (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017; Tsai 

et al. 2017). Majoriteten av informanter upplevde att Facebooks befintliga hjälpavsnitt var svår 

att hitta, där tydliga och visuella indikationer i användargränssnittet skulle kunna leda 

informanter till hjälpavsnitt (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017).  

Det är som det är, jag är inte så digitalt kunnig och jag accepterar det. Min 

kunskap räcker till för att fylla mina behov - Bengt 

Axel, Carin och David använder vid behov Google för att utöka sin tekniska kunskap, vilket 

följer Internetstiftelsens (2019) undersökning som visar att fyra av tio pensionärer använder 

Google dagligen. Vilket även Macedo (2017) styrker med sin teori om att äldre med god 

erfarenhet att använda digital teknik inte behöver underliggande stöd (facilitating conditions) i 

samma utsträckning. David menar att utöver Google har även Youtube gett gott stöd till att 

utveckla hans digitala kompetens, då han genom video kan följa instruktioner för att prova sig 

fram. Informanterna menar att de motiveras till att lära sig nya funktioner om de ser nyttan med 

dessa funktioner. Deras avsikt att vilja lära sig drivs således av en önskan att uppnå ett mål, där 

en utveckling av digital kunskap kan hjälpa dem att nå målet (Blok et al. 2020; Schreurs et al. 

2017; Betts et al. 2017; Macedo 2017). Informanters motivation till att lära sig nya funktioner 

visade även Costa et al.:s (2019) studie, där äldre som motiverades till att utöka sin digitala 

kompetens drevs av en önskan om att bibehålla relevansen i en samtida värld.  Ett 

användargränssnitt som erbjuder god tillgång till stöd under hela användningen kan således 

hjälpa äldre att utveckla och förbättra sin tekniska kunskap, och på så sätt ge äldre ökad chans 

till att uppleva denna relevans (Tsai et al. 2017; Schreurs et al. 2017).   

5.2.4 Sociala medier och välmående 

Jag blir glad när jag ser mina vänner och familj publicera fina bilder. Då får 

jag ett leende och fylls av en lyckokänsla i kroppen - Axel 

Hälften av informanter anser att Facebook hjälper dem att bevara kontakter och relationer. 

Facebook hjälper således informanterna att fortsätta sin sociala samhörighet även digitalt, vilket 

även kan minska risken för depression och social isolering (Kim & Shen 2020; Rios et al. 2019; 

Chopik 2016; Yu et al. 2015; Yu et al. 2015). Informant Axel menar att han skulle ha “förlorat 

kontakt med flertal vänner och bekanta om det inte vore för Facebook”. Samtidigt menar 



 

30 

 

David att Facebook hjälper honom att hålla sig uppdaterad om närområdet, vänner och 

bekantas händelser. “Det är som att uppdatera sig själv om vad som är nytt bland mina 

kontakter”. Ett användargränssnitt som erbjuder funktion för att kunna sortera och anpassa 

Facebookflödet med inlägg som David finner intressant kan således hjälpa honom att ta del av 

hans sociala nätverk (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017; Jung et al. 2017). David 

menar vidare att Facebook även kan ge honom inspiration till att inleda konversationer med 

vänner och bekanta när de träffas fysiskt, då han uppdaterat sig om deras händelser. Evert 

påtalar att med stigande ålder kan det bli besvärligare att träffa vänner fysiskt, men med hjälp 

av Facebook underlättas kontakten. Således kan den sociala samhörigheten fortsätta (Yu et al. 

2015). Däremot kan användningen av Facebook försvåras på grund av åldersrelaterad 

synnedsättning, som många äldre kan leva med. För att underlätta användning och öka 

läsbarhet trots eventuell synnedsättning kan funktion för att justera storlek på 

användargränssnitt och innehåll därav hjälpa äldre att ta del av den sociala samhörigheten 

(Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017; Piper et al. 2016). 

Man lär känna folk på ett annat sätt eftersom man ser vad dom gör - David  

Många informanter upplever sig vara restriktiva i sin användning av Facebook, vilket leder till 

att de själva blir passiva med att publicera egna inlägg. David upplever en osäkerhet kring hur 

inlägg bör skrivas och utformas för att inte “göra bort sig” inför sina vänner och bekanta. Han 

blir därför mer restriktiv med att publicera egna inlägg, där han menar att någon slags 

checklista för att forma inläggen skulle hjälpa honom. Om funktion då funnits tillgänglig för att 

bekräfta att inlägg är korrekt innan publicering kan informants uttryckta oro få chans att 

minimeras (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017;). Att få tillgång till stöd under 

användning kan även hjälpa äldre att utöka sin tekniska kompetens, samt att få högre social 

tillfredsställelse (Salman et al. 2018; Jung et al. 2017; Goumopoulos et al. 2017; Tsai et al. 

2017; Bell et al. 2013). Axel berättar att han flertal gånger har skrivit inlägg i affekt och raderat 

inlägget efter publicering, vilket han upplever vara ett gissel i sin tillvaro. Denna restriktiva 

användning kan följaktligen påverka informants sociala samhörighet negativt, då seniorer som 

faktiskt publicerar egna inlägg kan uppleva högre nivåer av samhörighet till familj, vänner och 

bekanta (Yu et al. 2018; Jung & Sundar 2018; Yu et al. 2015). Bengt upplever att han har svårt 

att uttrycka sig i textform och är mycket positiv till att Facebook erbjuder möjlighet till att 
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kommunicera med hjälp av bild eller uttryckssymboler. Men tillägger att dessa 

uttryckssymboler kan vara svårtillgängliga. 

Jag ångrar ofta inlägg på grund av all skit och mothugg som kommer från 

PK-maffian - Axel 

Carin anser att Facebook inte alls hjälper henne att bevara kontakter. Hon hävdar att vänner och 

bekanta skulle finnas i hennes närhet oavsett Facebook eller inte. Informanten menar även att 

Facebook ibland kan påverka hennes syn på bekanta negativt, då hon upplever att flertal av 

hennes bekanta publicerar inlägg som hon finner störande. Dessa bekanta väljer hon ofta att 

dölja så att deras inlägg inte kommer upp i hennes Facebookflöde, där funktion för att sortera 

bort dessa typer av inlägg kan gynna Carins användning (Salman et al. 2018; Macedo 2017). 

Samtidigt upplever Evert att det blivit svårare att bibehålla sina kontakter via Facebook idag, då 

många blivit mindre privata och personliga i sina inlägg. Han hävdar att anledning till detta är 

att det tidigare publicerades många “meningslösa inlägg” som upplevdes vara störande, vilket 

leder till att många idag väljer att inte publicera dessa inlägg för att inte upplevas som 

“jobbiga”. Genom en funktion som bekräftar att användaren verkligen är säker på att inlägget 

ska publiceras eller inte, skulle användaren i sin tur kunna få ökade förutsättningar till att forma 

meningsfulla och relevanta inlägg (Goumopoulos et al. 2017). Fredrik som valt att avsluta sitt 

Facebookkonto primärt på grund av Facebooks integritetshantering menar att han sekundärt 

avslutade sitt konto då han inte önskade att bevara kontakter med människor han inte träffat på 

30 år. Dock använder informant andra sociala medier för att bibehålla kontakt med väl valda 

bekanta. Dessa sociala medier anser han uppfyller hans behov bättre. 

5.2.5 Social digital inkludering 

Facebook används i stor utsträckning i informanternas närhet, förutom hos informant Fredrik 

som anser att användningen av Facebook blir allt mindre. Han menar att andra sociala medier 

används mer i hans närhet. Informanterna använder Facebook för att kunna vara del av en 

gemenskap, där många använder plattformen för att kommunicera med sina sociala relationer. 

Om funktion till att justera storlek inkluderats i Facebooks användargränssnitt skulle 

användares möjlighet att tillhöra en social gemenskap få chans att gynnas, då en större storlek 

kan hjälpa användare att ta del av kontakters inlägg trots eventuell åldersrelaterad 

synnedsättning (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017; Piper et al. 2016). Möjlighet att 



 

32 

 

justera storlek kan även gynna läsbarheten, vilket underlättar äldres användning av Facebook 

(Salman et al. 2018; Petrovčič et al. 2017; Goumopoulos et al. 2017). Vilket i sin tur kan leda 

till att den digitala sociala samhörigheten påverkas positivt. 

Känns som att man måste ha Facebook idag eftersom att alla andra har det - 

Evert 

Samtliga informanter är medlemmar i olika grupper på Facebook kopplade till intressen och 

behov. Detta kopplas väl till Macedos (2017) studie som visar att äldres användning av digital 

teknik ofta står i relation till personliga intressen. Carin är medlem i flertal grupper baserade på 

både intressen och arbetsrelaterade ämnen, då hon finner grupper effektiva för att utbyta 

information. Hon poängterar att möjligheten att se vilka som läst inlägg är mycket positiv, då 

hon på så vis vet vilka som tagit del av informationen. David söker sällan självmant efter nya 

intressegrupper, men blir ofta inbjuden till olika grupper. Bengt menar att han “inte gillar 

grupper” då han ofta blir tillagd i grupper som han inte vill ta del av. Men han tillstår dock att 

hans medlemskap i grupp för närområdet fyller stor funktion, då relevant information 

publiceras om vad som händer i hans kvarter. Axel anser att han snabbt och enkelt kan 

kommunicera ut information via Facebookgrupper och interagera med andra likasinnade. 

Grupper hjälper informanter att sprida information effektivt, vilket uppfyller deras mål. Detta 

kan i sin tur öka informanters intention att använda Facebook (Blok et al. 2020; Macedo 2017; 

Venkatesh et al. 2003). Evert anser dock att viktig information ofta enbart delas via Facebook, 

vilket han upplever är ytterligare argument för honom att använda sig av Facebook. David 

berättar att han kan välja att gå ur grupper som publicerar information i alltför hög utsträckning, 

då grupperna “tar över” med konsekvensen att andra typer av inlägg inte visas i hans 

Facebookflöde. Detta kan försvåra tillgängligheten till relevant information, vilket kan ha 

negativ påverkan på informanters vilja och förmåga att uppleva sociala fördelar genom 

Facebook (Aleixo et al. 2012). Genom att anpassa Facebooks användargränssnitt med funktion 

som erbjuder användare en möjlighet att sortera innehåll kan relevant information lättare hittas 

(Salman et al. 2018). En sorteringsfunktion skulle således kunna minimera risk för att grupper 

“tar över” andra kontakters inlägg, samtidigt som sortering även kan möjliggöra att lättare 

bevara och ta del av den sociala samhörigheten. 

Mina vänners inlägg kan liksom drunkna bland alla gruppers inlägg - Evert 
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David och Evert söker sällan aktivt efter kontakter på Facebook bland deras fysiska 

bekantskapskrets, men kan trots detta bli nyfikna på och lägga till gruppmedlemmar som de 

inte träffat tidigare som kontakter på Facebook. Evert berättar att han tack vare dessa “nörd-

grupper” startat nya bekantskaper med gruppmedlemmar han tidigare aldrig träffat fysiskt. 

Axel, Bengt och Carin menar däremot att de enbart tenderar att lägga till “faktiska vänner” och 

är mer restriktiva med att addera “ytliga kontakter”. Informanterna visar alltså tecken på att de 

blir motiverade till att bibehålla och vårda både nya och gamla relationer, vilket i sin tur gynnar 

deras sociala engagemang och känsla av samhörighet (Yu et al. 2018). 

Grupper är ett bra sätt att samla personer med samma intresse - David 

5.3 Designförslag och utvärdering 

Utifrån tidigare forskning och det empiriska resultatet från tidigare genomförda intervjuer 

generades fyra nya designförslag. Dessa är Designförslag 1 - Sortera inlägg, Designförslag 2 - 

Bekräfta inlägg, Designförslag 3 - Tillgång till stöd/hjälp, samt Designförslag 4 - Justera 

storlek på inlägg. Intentionen med designförslag är att underlätta seniorers sociala engagemang 

genom användning av Facebook, med ansats att besvara forskningsfråga. Med hjälp av fem 

informanter från tidigare intervjuer och som idag har ett Facebookkonto utvärderades dessa 

designförslag, för att på så vis värdera potentialen att öka seniorers sociala samhörighet. (Se 

bilaga 6 för sammanställning av utvärderingsintervjuer) (Se bilaga 4 för designförslag) 

5.3.1 Designförslag 1 – Sortera inlägg 

Designförslag 1 kretsar kring att användare får möjlighet att sortera vilken typ av inlägg de vill 

ta del av i Facebookflödet. Genom att erbjuda användare ett användargränssnitt där de kan 

reglera och välja vad som visas i Facebookflödet kan äldres användning lättare kretsa kring 

personliga intressen (Salman et al. 2018; Macedo 2017). Designförslag gör även ansats till att 

ge äldre stöd att påverka sin sociala samhörighet via Facebook, samtidigt som risken för 

depression och social isolering får chans att minimeras (Kim & Shen 2020; Rios et al. 2019; Yu 

et al. 2018; Chopik 2016; Yu et al. 2015). Att kunna sortera inlägg innebär även att äldre lättare 

kan ta del av innehåll som uppfyller uppsatta mål och behov, där onödig information som 

försvårar användning eller skapar förvirring kan undvikas (Salman et al. 2018; Goumopoulos et 

al. 2017). Vilket även kan påverka seniorers intention att använda Facebook och som i sin tur 
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gynnar förutsättningarna för det digitala sociala inkluderandet (Yu et al. 2018; Macedo 2017; 

Yu et al. 2015). Vid genomförd intervjustudie framkom det att informanter ibland upplever att 

de har svårt att se vänners personliga inlägg, då inlägg ofta försvinner bland grupper eller andra 

officiella sidor de följer. Informanter uttryckte även önskan av att kunna exkludera information 

som upplevdes vara olämplig. Med sorteringsfunktion i Facebooks användargränssnitt kan 

informanter lättare hitta personliga och relevanta inlägg, samtidigt som risk kan minimeras att 

inlägg “drunknar” bland grupper eller andra officiella sidor som användare följer (Salman et 

al. 2018). Två varianter av sorteringsfunktion formades därför för att presentera möjliga 

designlösningar baserade på uttryckt behov och befintliga studier. Designförslag 1.1 presenterar 

sorteringsval av inlägg genom en dropdown-meny, se figur 4. Designförslag 1.2 har 

sorteringsval av inlägg via flikar längst upp i flödet, se figur 5. 

Ibland vill jag inte se alla inlägg från vissa kontakter. Det kan ofta delas 

massa onödiga saker som bara blir tröttsamt att se - Evert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bild på 

Designförslag 1.1 – 

Sortera med dropdown  

Figur 5. Bild på 

Designförslag 1.2 - 

Sortera med flikar 
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Utvärdering av Designförslag 1. Informanter upplevde de två varianterna av Designförslag 1 

olika. Axel, David och Evert föredrog sorteringen inom Designförslag 1.1, då de menade att 

funktion presenteras med en design som de upplevde var lättare att använda och förstå. Bengt 

och Carin föredrog Designförslag 1.2, då de upplevde den mer lättillgänglig. Carin menade att 

designen påminde henne om hur Facebook såg ut idag, vilket styrker Salman et al.:s (2018) 

rekommendation om att äldre lättare kan ta del av användargränssnitt om små förändringar 

appliceras successivt. Trots att David föredrog Designförslag 1.1 ansåg han att 1.2 gav honom 

en tydligare överblick på hur han sorterat inläggen, men att denna design upptog för stor plats i 

gränssnittet. Informanter menade att en möjlighet att sortera inlägg skulle hjälpa dem att kunna 

ta del av relevant information som intresserade dem, vilket de bedömde skulle kunna påverka 

deras sociala samhörighet positivt. Detta kopplas väl med Goumopoulos et al.:s (2017) studie 

som visar att användargränssnitt med överskådlig och lättförstådd layout kan underlätta 

användning, där funktion för sortering kan skräddarsy informationens hierarkiska ordning för 

att uppfylla äldres personliga mål med Facebook (Macedo 2017). 

5.3.2 Designförslag 2 - Bekräfta inlägg 

Designförslag 2 formades för att hjälpa äldre att bli mer aktiva och publicera fler egna inlägg 

på Facebook. Designförslag 2 erbjuder funktion för att kontrollera och bekräfta inlägg innan de 

publiceras. Genom funktion som möjliggör kontroll och bekräftelse av inlägg innan publicering 

kan seniorer även bli mer självsäkra och därmed minimera oron över att “göra fel” eller att 

“göra bort sig” (Holgersson & Söderström 2019; Schreurs et al. 2017; Hill et al. 2015). Detta 

kan samtidigt utmana Internetstiftelsens (2019) undersökning som visar att den svenska 

befolkningen inte skriver eller delar andras inlägg i samma utsträckning som föregående års 

undersökningar visar. Att kunna kontrollera och bekräfta ett inlägg erbjuder seniorer även en 

möjlighet till att kunna jämföra egna inlägg med yngre generationer som de upplever sig vara 

digitalt underlägsna gentemot, där funktion för att bekräfta inlägg kan ge äldre inspiration och 

hjälp till att forma inlägg på liknande sätt (Quann-Haase et al. 2018).  Vid genomförd 

intervjustudie framkom det att informant Axel ångrat publicerade inlägg och valt att radera 

dessa efter publicering. David uttryckte även önskan av att få hjälp med att forma inlägg, vilket 

skulle kunna leda till fler publicerade inlägg. Genom att inkludera funktion för att bekräfta 

innan publicering ges användare möjlighet till ökad överblick över inlägg, vilket kan hjälpa 

användare att forma meningsfulla och relevanta inlägg (Goumopoulos et al. 2017; Jung et al. 

2017). Denna bekräftelse erbjuder således användare ökad kontroll över publicering, med 

tydlig återkoppling som hjälper äldre att säkerställa inlägg innan publicering (Salman et al. 
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2018). Funktion för att bekräfta kan i sin tur hjälpa äldre att undvika eventuella fel eller misstag 

innan publicering, samtidigt som risk att “göra bort sig” kan minskas (Tsai et al. 2017). 

Genom bekräftelsefunktion kan seniorer experimentera med formuleringar och uppbyggnad av 

inlägg, där den digitala kunskapsutvecklingen även kan få chans att gynnas (Betts et al. 2017). 

Tre versioner av designförslaget skapades. Designförslag 2.1 erbjuder användare att bekräfta 

inlägg genom en ny vy med inläggsbekräftelse och checklista över vad som inkluderats i 

inlägget, se figur 6. Designförslag 2.2 är en utveckling från Designförslag 2.1, där det även 

inkluderats valmöjlighet över vilka kontakter som ska kunna ta del av inlägget, se figur 7. 

Designförslag 2.3 presenterar bekräftelsen via ett “popup-fönster”, där användaren stegvis går 

igenom och kontrollerar inlägget innan det publiceras, se figur 8. Informanterna var alla eniga 

om att designförslag 2.2 imponerade mest. Anledning kan vara att informanter upplever sig ha 

ökad kontroll och förståelse över hur personlig information hanteras, vilket kan öka äldres 

intention till fortsatt användning av Facebook (Jung et al. 2017). Fortsatt samtal fokuserades 

därför enbart kring version 2.2. (Se bilaga 4 för fullständigt designförslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bild på 

Designförslag 2.1 - 

Ny bekräftelsevy 

Figur 7. Bild på 

Designförslag 2.2 - 

Bekräftelsevy med val 

av kontakter 

Figur 8. Bild på 

Designförslag 2.3 - 

Bekräftelsevy med 

popup-fönster 
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Utvärdering av Designförslag 2. Axel och Bengt menade att en bekräftelsefunktion skulle få 

dem att publicera fler egna inlägg. Bengt visar stor uppskattning gentemot en “dubbelkoll” 

innan ett inlägg publiceras, där funktion för att bekräfta inlägg skulle vara till stor hjälp för att 

undvika eventuella fel. Detta har kopplingar med Tsai et al. (2017) som menar att tillgång till 

stöd kan hjälpa användare att undvika fel eller misstag under användning av digital teknik, där 

funktion för att bekräfta inlägg kan ge Bengt det stöd han behöver vid publicering. David 

uttryckte däremot att designförslaget troligtvis inte kommer att påverka hans aktivitet på 

Facebook, då han är privat av naturen. Han medgav dock att funktionen skulle erbjuda en god 

möjlighet till överblick av ett inlägg, där han genom denna överblick lättare skulle kunna förstå 

hur han kan “bygga upp inlägget”. Evert uttrycker liknande tankar och ansåg att det kunde vara 

bra att få en tydlig överblick innan “inlägget bara slängs ut”. 

Det blir som en manual som hjälper mig att göra ett inlägg - David 

5.3.3 Designförslag 3 - Tillgång till stöd/hjälp 

Designförslag 3 togs fram för att erbjuda tillgång till hjälp och stöd, vilket kan uppmuntra 

användare till att utöka och förbättra sin användning av Facebook. Utifrån genomförd 

intervjustudie visade deltagande informanter tendens till att använda Facebook på specifika 

sätt, där funktioner som informanter inte var familjära med sällan användes. Informanter 

uttryckte även svårigheter med att hitta till Facebooks befintliga hjälpavsnitt. Genom att 

inkludera tydliga och lättåtkomliga indikationer i Facebooks befintliga användargränssnitt kan 

användare i sin tur lättare hitta till hjälp och stöd, vilket kan gynna användningen och den 

tekniska kunskapen (Salman et al. 2018; Schreurs et al. 2017; Goumopoulos et al. 2017).  

Lättåtkomligt stöd i användargränssnittet kan hjälpa användare att skapa förståelse över hur 

specifika handlingar kan utföras på olika sätt (Tsai et al. 2017). Detta stöd kan i sin tur hjälpa 

äldre att bli mer familjär med Facebooks funktioner och användargränssnitt, där de då får chans 

att utöka och förbättra sin användning (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017; Tsai et al. 

2017; Jung et al. 2017; Schreurs et al. 2017). Genom att bistå med stöd under hela 

användningen kan äldre således utöka sin tekniska kompetens, vilket kan minska rädslan för att 

göra fel och därmed få utökad möjlighet till högre social tillfredsställelse (Salman et al. 2018; 

Jung & Sundar 2018; Jung et al. 2017; Tsai et al. 2017; Goumopoulos et al. 2017). 
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Designförslag 3 har placerat länk till hjälpfunktion mer synligt i Facebooks användargränssnitt, 

baserat på att informanter upplevde att befintligt hjälpavsnitt var svårtillgängligt. I 

Designförslag 3.1 består länk till hjälpavsnitt av en ikon, där hjälpavsnitt visas med hjälp av 

popupfönster, se figur 9. I Designförslag 3.2 har ytterligare knapp inkluderats i Facebooks 

befintliga användargränssnitt för att leda användaren till hjälpavsnittet, se figur 10. 

Hjälpavsnittet visas därefter med hjälp av ny vy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Bild på 

Designförslag 3.1-Ny 

startsida med ikon för 

hjälpavsnitt 

Figur 10. Bild på 

Designförslag 3.2 - Ny 

startsida med knapp för 

hjälpavsnitt 
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Utvärdering av Designförslag 3. Informanter ställde sig positiva till det presenterade 

designförslaget. Axel föredrog Designförslag 3.1, där han menade att detta stöd borde finnas 

tillgängligt genom hela användningen. Övriga fyra informanter fann Designförslag 3.2 mest 

tilltalande, då detta förslag upplevdes vara mer familjärt och lättare att förstå (Salman et al. 

2018; Macedo 2017). Bengt berättar att han vid flertal tillfällen avslutat sin användning av 

Facebook på grund av tekniska kunskapsbrister gällande hur vissa funktioner fungerar. Han 

menar att han ofta blir “irriterad om jag inte får det att funka” och menar vidare att hans 

användning skulle öka om Designförslag 3 fanns lättillgängligt. Carin upplever att hon sällan 

behöver hjälp men att det skulle ”kännas skönt att veta var funktionen fanns”. Hon menar 

vidare att det idag är besvärligt och krångligt att hitta hjälp via Facebook och att hon skulle 

varmt välkomna presenterat förslag. Detta styrker studier som påvisar att hjälpfunktion bör 

finnas lättåtkomligt under hela användningen (Salman et al. 2018; Goumopoulos et al. 2017; 

Tsai et al. 2017). David kan testa sig fram om han stöter på funktioner han är osäker över, där 

han kan välja att avstå från att experimentera, om han upplever sig sakna tid till detta. Han 

menar vidare att med hjälp av Designförslag 3.2 kan han få hjälp med sin hantering av 

Facebook. Detta effektiviserar Davids användning och hjälper honom att bli mer social på 

Facebook trots bristande tekniska kunskaper. Evert menar att Designförslag 3.2 kändes som en 

naturlig del av Facebook, då den var placerad tillsammans med övrigt innehåll. Då 

designförslag 3.2 inte förändrat Facebooks gränssnittsdesign signifikant kan informant uppleva 

sig vara mer familjär med användargränssnittet (Salman et al. 2018). 

Det skulle kännas som att det plötsligt var okej att behöva hjälp ibland - Evert 

 

5.3.4 Designförslag 4 - Justera storlek 

Designförslag 4 togs fram för att underlätta användning för seniorer med begränsad syn. 

Informanter uttryckte vid tidigare genomförda intervjuer att deras användning emellanåt 

begränsades på grund av åldersrelaterad synnedsättning. Detta kan försvåra användning av 

Facebook, vilket kan påverka seniorers sociala samhörighet negativt (Rios et al. 2019; Piper et 

al. 2016).  
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För att göra ansats till tidigare studiers rekommendationer om att användning av digital teknik 

kan underlättas genom att ta hänsyn till läsbarhet presenterar Designförslag 4 funktion som 

möjliggör justering av storlek på användargränssnitt och innehåll (Salman et al. 2018; 

Goumopoulos et al. 2017). Att justera storlek på innehåll och användargränssnitt skulle i sin tur 

kunna underlätta användning för äldre med eventuell synnedsättning, samtidigt som det skulle 

kunna öka förutsättningar till att ta del av den sociala samhörigheten (Salman et al. 2018; 

Goumopoulos et al. 2017; Piper et al. 2016). Designförslag 4.1 ger användare möjlighet till att 

justera storlek med hjälp av ett reglage, se figur 11. Designförslag 4.2 justerar inläggs storlek 

istället med hjälp av plus- och minusknapp, se figur 12.   

 

Kan vara riktigt bra, då slipper man hämta glasögonen - Bengt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Bild på 

Designförslag 4.1 - Slide 

för att justera storlek 

Figur 12. Bild på 

Designförslag 4.2 - 

Knappar för att justera 

storlek 
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Utvärdering av Designförslag 4. Informanter såg potential med Designförslag 4, där de ansåg 

att möjligheten att kunna justera storlek på inlägg och användargränssnitt skulle kunna 

underlätta deras användning av Facebook. Detta kopplas väl till Goumopoulos et al.:s (2017) 

studie som visar att äldres användning kan underlättas om man tar hänsyn till läsbarhet, där 

möjlighet att justera storlek kan påverka läsbarheten positivt. Genom möjlighet att kunna 

justera storlek kan informanter lättare ta del av kontakters inlägg trots eventuell synnedsättning. 

Dock menade Carin att hon personligen inte upplever ett behov av att justera storleken på 

inlägg men menar ändå att många kan ha nytta av denna funktion. 

Det kan bli jobbigt att dra i en slide när man bara skakar - David 

 

Axel upplevde att Designförslag 4.1 var svår att navigera då han “har så stora fingrar”. David 

påpekade att det även kan krävas stor ansträngning för att hantera ett reglage vid nedsatt 

motorik. Han uttryckte det som att ”det kan bli jobbigt att dra i en slide när man bara skakar”. 

Informanter föredrog överlag Designförslag 4.2 då de upplevde att det var lättare att navigera 

med hjälp av knappar. 

Trots att informanter upplevde att denna funktion inte skulle hjälpa dem att bli mer aktiva på 

Facebook, skulle det underlätta att ta del av publicerade inlägg. Baserad på detta kan seniorers 

sociala samhörighet få chans att gynnas, då de lättare kan ta del av andras inlägg och allmän 

information. På så vis kan en funktion som möjliggör justering av storlek av inlägg och 

gränssnitt hjälpa seniorer att behålla och vårda sina sociala relationer med familj och vänner. 

5.4 Metoddiskussion 

Syfte med denna studie var att genom kvantitativ och kvalitativa undersökningar samla 

kunskap om seniorers användning och upplevelse kring det sociala mediet Facebook, för att i 

sin tur forma möjliga designförslag över hur Facebooks gränssnittsdesign kan gynna seniorers 

sociala samhörighet från ett digitalt perspektiv. 

Då intentionen med publicerad enkät initialt var att nå informanter för djupare intervju 

förutspåddes ej stort gensvar. Enkät genererade totalt 74 svar, vilket överträffade förväntat antal 

svar. Om vetskap om detta antal svar funnits hade frågor i enkät formulerats på annat vis, då 
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bättre formulerade frågor kunnat generera empiri med bättre kopplingar med befintlig 

forskning. Bland annat undersöktes i enkät hur ofta informanter öppnar Facebook emedan 

befintlig statistik undersöker hur ofta de använder Facebook (Internetstiftelsen 2019). Genom 

denna formulering av fråga kan misstolkningar uppstå när jämförelse sker, då det kan tolkas 

olika om att öppna eller använda Facebook. Att enkät däremot genererade 74 svar bidrog till att 

urval av informanter underlättades. Detta underlättade identifiering av uppfattningar som 

bekräftade eller motstred befintlig forskning. 

För att skapa en djupare förståelse om seniorers användning av Facebook användes 

semistrukturerade intervjuer. Detta metodval ökade chansen att identifiera oväntade upptäckter 

som gynnade studien, då informanter fick uttrycka egna tankar och åsikter. Ett bättre underlag 

hade kunnat uppnås genom att inkludera de 32 informanter som vid enkätundersökning visat 

intresse att medverka i kommande intervjuer. Dock intervjuades endast sex informanter på 

grund av tidsbegränsning. Intervjuundersökningar begränsades även av rådande Covid-19 

pandemi, vilket resulterade i att intervjuer endast kunde genomföras via telefonsamtal. Hänsyn 

har tagits till den risk som föreligger om att frågor och svar kan misstolkas, då kroppsspråk inte 

kunde tas del av under samtal. 

Att utvärderingsintervju och designförslag utvärderades via telefonsamtal kan även ha påverkat 

den återkoppling som mottogs. Då informanter ej hade tillgång eller kunskap för videosamtal 

skickades designförslagen via elektronisk post, för att sedan diskutera dessa via telefonsamtal. 

Om det funnits möjlighet till att utföra utvärdering på plats eller via videosamtal, skulle 

återkoppling eventuellt visat annorlunda. 

På grund av rådande Covid-19 pandemi och tidsbegränsning saknades även möjlighet till att 

iterera designförslag ytterligare. Med hjälp av ytterligare utvärdering och informanters 

återkopplingar hade designförslagen kunnat utvecklas vidare. En mer iterativ process hade 

således kunnat generera annat resultat, samtidigt som potentialen att påverka seniorers sociala 

samhörighet via användning av Facebook även kunnat öka. 
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6. SLUTSATS 

- Hur kan det sociala mediet Facebooks gränssnittsdesign skapa ökade förutsättningar 

att gynna seniorers sociala samhörighet? 

Undersökning bestod av kvantitativ och kvalitativ undersökning för att fördjupa kunskapen om 

seniorers användning och upplevelse kring det sociala mediet Facebook. Syftet med denna 

studie var att forma möjliga designförslag över hur Facebooks gränssnittsdesign kan skapa 

ökade förutsättningar för äldres sociala inkludering, utifrån ett digitalt perspektiv. Studien 

uppnår sitt syfte genom att forma och utvärdera designförslags potential att påverka seniorers 

sociala samhörighet genom användning av Facebook. Dessa designförslag genererades främst 

från genomförd kvalitativ undersökning som utforskade aspekter kring äldres sociala närvaro 

på Facebook, samt befintlig forskning över äldres användning av digital teknik. 

Designförslag gör ansats till att minska risk för depression och social isolering bland seniorer. 

Möjlighet skapas för att äldre lättare ska kunna ta del av relevant och meningsfull information 

som uppfyller användarens intresse och mål, samt minska eventuell förvirring genom att 

anpassa innehåll i hierarkisk ordning efter dess värde. Detta genom funktion i 

användargränssnitt som erbjuder användare att reglera och sortera innehåll som ska visas i 

Facebookflödet, se underkapitel 5.3.1. Med inkluderad funktion för att kontrollera och bekräfta 

inlägg kan designförslag ge seniorer ökad förutsättning till att påverka sin digitala självkänsla. 

Detta genom möjlighet att få överblick över inlägg, kunna säkerställa att inlägg är korrekt, samt 

undvika eventuella fel eller misstag innan inlägg publiceras, se underkapitel 5.3.2. Med 

funktion för stöd och hjälp kan seniorer bli mer familjära med Facebooks användargränssnitt 

och dess funktioner, samtidigt som den digitala kunskapsutvecklingen kan påverkas positivt. 

Designförslag gör ansats till att hjälpa äldre att utöka och förbättra sin användning av 

Facebook, få tillgång till stöd genom tydliga och lättåtkomliga indikationer, öka förståelse över 

hur digitala handlingar kan utföras, samt minska rädsla att göra fel, se underkapitel 5.3.3. 

Designförslag tar hänsyn till läsbarhet genom att inkludera funktion för att justera storlek på 

inlägg och användargränssnitt, vilket kan underlätta seniorers användning av Facebook trots 

åldersrelaterad synnedsättning. Detta genom att möjliggöra för användare att lättare ta del av 

kontakters publicerade material, vilket kan hjälpa seniorer att ta del av den sociala 

samhörigheten, se underkapitel 5.3.4.  
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Deltagande informanter upplevde potential i samtliga designförslag, vilket kan indikera att 

Facebooks användargränssnitt kan skapa förutsättningar som gynnar seniorers sociala 

samhörighet med hjälp av presenterade designförslag. Att notera är att undersökningen 

försvårades på grund av rådande Covid-19 pandemi, vilket kan ha påverkat resultat då 

undersökningar enbart utförts via distans.  

6.1 Fortsatt forskning 

Studien visar möjliga behov av att titta närmare på Facebooks befintliga användargränssnitt, då 

utveckling av användargränssnitt kan gynna seniorers användning och sociala samhörighet 

ytterligare. Genom att involvera fler informanter för att utföra mer omfattande undersökningar 

kan djupare förståelse kring gränssnittsdesign och dess potential att påverka seniorers sociala 

samhörighet skapas, där eventuella skillnader inom målgruppen även får chans att identifieras. 

Vidare forskning bör även undersöka hur andra sociala mediers kan påverka seniorers sociala 

samhörighet i ett digitaliserat samhälle och hur gränssnittsdesign kan göra skillnad. 

Designförslag presenterades i ett tidigt skede där dess potential utvärderades av målgrupp, dock 

har effekten av designförslag inte utvärderats i faktiska situationer. Utifrån detta kan 

presenterade designförslag endast stå som grund till möjliga designvägar, där ytterligare 

utvärderingar och utvecklingar bör genomföras för att fastställa potentialen till att gynna 

seniorers sociala samhörighet på Facebook. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 – Enkät 

Nedan presenteras insamlad data från genomförd digital enkätundersökning som publicerades 

via Facebookgrupp. Frågeställningar formulerades utefter tre frågeområden: 

• Användarkontext 

• Användning av Sociala medier och Digital teknik 

• Seniorers Facebookupplevelse 

 

Förtext till enkätundersökning 

Undersökningens syfte är att ackumulera information om äldres (65+) användande och 

upplevelser kring Sociala medier (Facebook) inför en kandidatuppsats av Laila Fältby och Jonas 

Häggman inom den 3-åriga utbildningen Digital Design på Högskolan Kristianstad. 

Dina svar kommer att skapa stöd för det underlag som vi kommer att använda för den statistik 

och empiri som vi skriver vår Kandidatuppsats kring. Du och ditt deltagande är självklart helt 

anonymt. Inga svar som ges kommer att kunna identifiera enskild person. Alla frågor är helt 

frivilliga att besvara. Om du önskar kan du lämna frågor obesvarade.  

Om du väljer att inkludera kontaktuppgifter kommer dessa inte att publiceras, spridas eller 

vidarebefordras till någon annan part och vi raderar dina uppgifter efter eventuell kontakt. Om du 

av någon anledning ångrar ditt deltagande raderar vi dina svar och kontaktuppgifter omgående.  

Om du vill ta del av resultat, slutligt arbete eller om du har några frågor, tankar eller funderingar 

så kontakta oss gärna på: 

Laila Fältby  

(kontaktuppgifter) 

Jonas Häggman  

(kontaktuppgifter) 

 

TACK på förhand för din medverkan! Det betyder oerhört mycket att just du tog 

dig tid till att hjälpa oss. Vi är ytterst tacksamma! TACK! 
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Svarsöversikt från enkätundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Har du tillgång till bredband i bostaden?

74 svar

Ja Nej Vet ej

2. Har du internet i din mobiltelefon?

74 svar

Ja Nej Vet ej
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

Facebook

Instagram

Snapchat

Twitter

Annat

3. Vilka sociala medier använder du? 
(Välj ett eller fler alternativ)                                              72 svar

0 10 20 30 40 50 60 70

På mobilen

Bärbar dator

Stationär dator

Surfplatta

4. Var använder du Facebook? 
(Välj ett eller fler alternativ)                             70 svar
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5. Hur ofta öppnar du Facebook?
70 svar

Dagligen Flera gånger i veckan Någon gång i månaden Sällan

6. Hur mycket tid spenderar du på Facebook
genomsnitt?                                             70 svar 

0-1 timma per dag 1-2 timmar per dag Över 2 timmar per dag Vet ej

7. Använder du datorer / smarttelefoner / surfplattor      
(digital teknik) till något annat än Facebook?                                                

74 svar

Ja, ofta Ja, ibland Nej, inte alls
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0 10 20 30 40 50 60 70

Tittar på andras inlägg

Reagerar på andras inlägg

Postar egna inlägg

Lägg upp bilder

Skickar meddelande

Videosamtal

Spelar spel

Hittar/skapar evenemang

Deltar i grupper

Tar del av nyheter och artiklar

Engagerar mig i politiska debatter

Engagerar mig i olika intressegrupper

Annat

Har ej Facebook

8. Vad gör du på Facebook ? 
(Välj ett eller fler alternativ)                        71 svar 

0 10 20 30 40 50

Se vad mina vänner/bekanta gör

Kommunicerar med vänner/bekanta

Hålla kontakt med familjemedlemmar

Ta del av/dela information

Se vad som händer i min omgivning

Dela med mig av mina upplevelser

Marknadsföring

Se ovan

Se information från föreningar som jag är…

9. I vilket syfte använder du främst Facebook?
69 svar
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10. Är du administratör för någon Facebookgrupp?
73 svar

Ja Nej Vet ej

Vänner/bekanta fick mig att gå med

Familjemedlem/familjemedlemmar fick mig att
gå med

Eget initativ

Arbetet

0 5 10 15 20 25 30 35 40

11. Varför skaffade du Facebook? 
(Välj ett eller fler alternativ)                      70 svar

12. Tycker du att det är lätt att förstå hur man      
använder Facebook?      71 svar

Ja Nej Vet ej
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14. Vad upplever du vara det bästa med Facebook? 
52 svar 

 

• Vet ej 

• Kommunikation nära o kära samt samhällsutvecklingen 

• Kontakt med anhöriga o vänner som bor långt borta o nära. 

• Att få kontakt med gamla vänner 

• Lite upplysningar 

• Kontakt med min familj 

• Kontakt, information m.m 

• Kvinnor 

• At jeg kan ha kontakt med venner utenfor landegrensene 

• Få ut snabba besked till FB-grupp. 

• Att hålla sig informerad 

• Att få ta del av vänners inlägg o få lite tips. 

• Egentligen gillar jag inte Facebook! 

• Grupper som man kan ansluta sig till 

• spel, vänners födelsedagar ... 

• Roligt att ha kontakt med släkt och vänner 

• Konternuelig kontakt med släkt och vänner som inte bor i mitt närområde. 

• Finner inget bra med det. 

• Intressanta inlägg 

• Att se vad vänner o familj skriver och får reda vad som händer i grupperna man är 

med i 

• Får lite information om de mesta 

• information om det mesta. Samt kontakt med vänner 

• Inget 

• hålla kontakt med släkt och vänner 

• Tidsfördriv 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Jag söker efter lösningar på internet

Jag testar och provar mig fram

Jag ber en vän/partner om hjälp

Jag ber barn eller barnbarn om hjälp

Jag letar på Facebook hjälpcenter

Jag gör ingenting

Jag har aldrig stött på något som jag inte förstått

13. Om du stöter på något som du inte förstår eller   
vet hur du ska göra med Facebook tar du då hjälp av: 
(Välj ett eller fler alternativ)                                                             69 svar
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• Närhet till familj och vänner. 

• Kontakt med släkt o vänner 

• Snabb kontakt med andra 

• Grupperna 

• Kontakt med familj vänner. Information från olika media. Tips o trix. Recept 

• kul 

• Lätt att använda 

• se vad som händer 

• Många intressanta grupper 

• Samhällsinformation och föreningsinformation 

• mångsidigheten 

• I princip ingenting 

• Informationen 

• Kontakter kära nära och vad som händer 

• Ser allt trevligt som skrivs och roliga videos som blir lagda där, tävlingar, erbjudande 

• Att ha vänner att prata med... 

• Att se vad andra gör 

• Får information från många håll 

• Snabb info 

• Kontakt med omvärlden mm 

• Bra sätt att vara social med personer man inte träffar varje dag 

• Du kan finna personer Ha kontakt med personer. Få information om saker som sker. 

Ny information. 

• Kontakt med omvärlden 

• Hålla kontakt med vänner mm 

• Hålla kontakt med vänner och bekanta. Intressegrupper. 

• Kontakten med andra 

 

 

15. Vad upplever du vara det sämsta med Facebook? 

53 svar 

 
• Mycket skräp 

• Vet ej 

• Att människor har så svårt att ta en debatt istället för att slänga glåpord 

• Att jag lätt fastnar och ger det för mycket tid. 

• Inget 

• Det kan lätt bli dåliga posts och skitsnack 

• Mycket onödiga inlägg 

• Kontrollen från Facebook 

• For mye reklame 

• Inlägg som bara delas vidare, tycker inte om politisk propaganda 

• Att hinna med all kommunikation 

• Mycket reklam 

• Gamla notiser som återkommer - som var aktuellt för flera månader/ år sedan 

• Reklam 
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• FAKE NEWS 

• Uppmaningar att dela idiotiska inlägg! 

• Mycket är mest dravel. 

• Falsk info 

• Där skrivs en hel del skit 

• Alla dumma kommentarer som folk kan häva ur om det mest banala grejor. 

• mobbing 

• Ej igenomtänkta inlägg. 

• vet ej något dåligt 

• Svårt att hitta tidigare lästa inlägg igen 

• För mycket skräp. 

• Mycket annonser 

• Ibland trög att koppla upp 

• För mycket ovidkommande information från vissa personer 

• Falsk marknadsföring. Kedjebrev. Oönskad reklam. 

• Annonser. Struntprat. Felaktiga uppgifter och fejkade. Troll som folk godtroget går 

på och delar! 

• skvaller 

• Skrivs mycket oväsentligt i flödet 

• Massor av ointressant reklam 

• för mycket av allt. 

• Det mesta 

• Skrivs en massa skit 

• Struntsaker som olika videoklipp som inte är relevanta 

• många dumma inlägg 

• Att det är så många som skriver otrevliga saker på mycket som är upplagt. 

• Annonser 

• Kan ta tid från annan verksamhet 

• Kanske inte alltid så trovärdig 

• Mycket trams om oväsäntligheter. 

• Mycket skvaller 

• Ej i kronologisk ordning 

• Folk som delar politiska åsikter. Det finns bättre ställen att dela dom på 

• Folks benägenhet att uttrycka sig nedsättande osv pga att de känner sig anonyma. 

• Delningar av gamla felaktiga inlägg och kedjebrev 

• Spridning av saker på Gott och ont. Bobbing på nätet 

• Falska budskap 

• Politiska inlägg 
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16. Jag är:                     74 svar

Man Kvinna Annat

17. Är du yrkesverksam idag?
73 svar

Ja Nej Delvis
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18. Under dina yrkesverksamma år, kom du i kontakt med 
arbetsuppgifter som utfördes med hjälp av 
datorer/smarttelefoner/surfplattor (digital teknik)?   74 svar                                                               

Ja, i hög grad Ja, till viss del Nej Vet ej
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12

65
år

66
år

67
år

68
år

69
år

70
år

70+
år

71
år

72
år

73
år

74
år

75
år

76
år

77
år

78
år

80+
år

82
år

84
år

85
år

89
år

19. Hur ung är du?         73 Svar
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20. Jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju där
jag blir kontaktad av Jonas eller Laila (studenterna  
som utför denna undersökning)?                     74 svar                                                                          

Ja Nej

Jag vill i så fall bli kontaktad via:           39 svar

Telefon E-post Spelar ingen roll
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Bilaga 2 – Intervjuguide djupintervju 

Intervjuer genomfördes via telefonsamtal. Via förberedande samtal blev informanter 

informerade om syftet med intervju, deras deltagande, samt etiska överväganden.  

Information till dig som intervjuas: 

Du får tilldelat namn i studien som inte kan identifiera dig på något vis, där endast ditt kön och 

ålder anses vara identifierbar data. Du har rätt att bestämma över din egen medverkan och kan 

när som helst välja att inte svara på frågor eller avbryta intervjuundersökningen. Du har rätt att 

ta del av resultatet. All data bevaras konfidentiellt och kommer endast användas inom 

vetenskapliga ändamål. 

Öppna frågeställningar kommer att kretsa kring följande frågeområden: 

• Användning av sociala medier och digital teknik 

• Förtroende och attityd 

• Teknisk Kunskap och erfarenhet 

• Sociala medier och välmående 

• Social digital inkludering 

 

Vi kommer tillsammans via samtal diskutera och bygga upp meningsfulla sammanhang baserat 

på din användning och upplevelse av Facebook. 
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Bilaga 3 – Sammanställning av djupintervjuer 

Sammanställning av informanter som deltog i intervjustudie: 

Informant Ålder Kön Utbildning Digitalt 

intresse 

Datorvana Tid på Facebook  

A - Axel* 81 Man Universitet Stort Stor 5 år 

B - Bengt* 72 Man Grundskola Lågt Låg 11 år 

C - Carin* 67 Kvinn

a 

Gymnasium Lågt Medium 7 år 

D - David* 65 Man Universitet Stort Stor 5 år 

E - Evert* 68 Man Gymnasium Medium Medium 8 år 

F - Fredrik* 66 Man Universitet Medium Stor 2 år (nu avslutat) 

*Informanters tilldelade namn är fiktiva och kan inte identifiera enskild individ 

 

Informant A (Axel), man 81 år 
 

Användning 

Axel skaffade Facebook för han upplevde att ”alla hade det”. Baserat på det väcktes 

nyfikenhet kring sociala mediet och skaffade därför ett konto för ca 5 år sedan. Axel anser att 

han har ökat användningen jämfört med hur det såg ut från början; han är mer aktiv idag. Detta 

förklarar han med att han inte helt förstod funktioner eller syfte från starten. Han använder inga 

andra sociala medier, men ”Facetime’ar” med barnbarn ibland. Han använder inte Messenger, 

där han istället föredrar att kommunicera via E-post eller SMS om han vid tillfälle enbart har 

tillgång till sin mobiltelefon. Axel använder Facebook primärt på stationär dator, men kan vid 

tillfällen även titta i en mobiltelefon. Då han upplever att hans fingrar är stora och att det är 

svårt att skriva via mobil interagerar/skriver inlägg eller kommenterar han primärt bara via 

datorns tangentbord. 

Förtroende & Attityd 

Axel uttrycker att han upplever Facebook som ett ”konstigt” fenomen, där han reflekterar och 

funderar över hur det kunde bli så stort och fånga upp så många användare. Han konkluderar 
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denna fundering med att Facebook har positiva aspekter som han tror bidragit till ”storheten”. 

Däribland menar han att det ger människor ett större socialt umgänge och att en stor fördel är 

att det går att få ut information mycket snabbt. Stor misstänksamhet uttrycks dock gentemot 

både Facebook som företag och den information som publiceras (användares inlägg). Axel 

menar att Facebook har ett vinstintresse och då är det sunt att vara misstänksam mot företaget 

och mot de annonser som visas i flödet. Då Axel menar att han av naturen är misstänksam mot 

det mesta så är han även det mot andra användares inlägg. Så han menar att han hanterar 

information med stor försiktighet.  

”Om något verkar vara för bra för att vara sant- då är det inte heller sant. Punkt!”  

Axel påpekar även att han anser att han är “så gammal så att han kan skilja på rätt och fel” och 

han använder sitt ”sunda förnuft” till att avgöra vad som är sant och vad som inte är det. Axel 

påpekar att han anser det var positivt till att det ibland publiceras saker på Facebook som 

traditionell media inte tar upp i sin nyhetsrapportering. Axel har digitala prenumerationer på 

dagspress, Dagens Nyheter och Göteborgsposten (DN & GP) dessa läser han dagligen på sin 

surfplatta men kompletterar i viss mån med alternativ media via Facebook. Axel uttrycker även 

missnöje över vad han kallar ”PK-samhället” och upplever att många borde hålla sig borta från 

att publicera inlägg och svara på andras inlägg. 

Kunskap 

Axel har stor digital erfarenhet och använder idag digital teknik till det mesta i vardagen. Han 

kommunicerar via E-post, utför bankärenden, skriver brev, streamar TV och mycket mer. Axel 

skaffade sin första ”persondator” 1986 genom arbetet och på arbetsplatsen kommunicerades det 

tidigt via företagets intranät. Han uttrycker stort missnöje med att ”folk säger att äldre inte 

använder digital teknik, när det var den äldre generationen som utvecklade digital teknik från 

starten”. Missnöje uttrycks över det faktum (enligt Axel) att inga äldreboenden har fiber och 

internetuppkoppling, detta är en anledning till att han aldrig vill bo på ett äldreboende. Han 

uttrycker detta med att det är ”skandal”. 

Axel uppskattar att han spenderar ungefär 20–30 minuter om dagen på sociala medier 

(Facebook) och han upplever att han kan och förstår funktioner i Facebook. ”Jag får ihop det 

och allt är ju relativt”, ibland tar saker och ting längre tid men han klurar oftast ut det han vill 

göra och tar hjälp av antingen Facebooks hjälpavsnitt eller Google. Axel är en ivrig påhejare av 
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just Google i de flesta sammanhang och kan visa stor irritation över frågeställningar från 

människor som inte själva orkat googla fram svar. 

Det har hänt att Axel har avstått från att skriva inlägg på grund av ”all skit och mothugg som 

kommer från PK-maffian”. Detta har gjort att han tänker sig för både en och två gånger innan 

han kommenterar eller publicerar inlägg. Det har dock hänt att han skrivit i affekt och ångrat 

sig och tagit bort inlägg. Axel önskar att det skulle kunna inkluderas ytterligare ”ett steg” innan 

publicering i form av exempelvis en varnings- eller bekräftelseknapp som frågar om man 

verkligen vill publicera det man skrivit. Axel påskiner att det skulle vara många som skulle 

kunna ha nytta av en sådan funktion och att det kunde vara ett bra ”fyllefilter”. 

Välmående 

Axel upplever att Facebook är en bra plattform för att bevara kontakter, specifikt gamla 

arbetskollegor, dessa kollegor tror han att han skulle ha förlorat kontakt med om inte Facebook 

funnits. Kontakt med familj och vänner ser han inte påverkas åt något håll med eller utan 

Facebook. 

Social digital inkludering 

Axel upplever att de flesta i hans närhet har Facebook men att deras användande skiljer sig åt. 

Han beskriver sin fru som en “betraktare” då hon aldrig interagerar utan läser bara vad andra 

skriver. Hon är vad Axel kallar endast en ”mottagare” på Facebook. 

Axel är administratör för en museumföreningssida som verkar för att bevara en kraftstation i 

närområdet. Här upplever Axel att Facebook är en fantastisk och snabb plattform för att 

kommunicera ut information och att interagera med besökare och intresserade. 

Axel följer själv ett fåtal företag eller organisationer (mindre än 5). De han följer är 

hårdvaruföretag och han följer dessa för att få tekniska uppdateringar och nyheter, dock 

föredrar han att besöka tekniska företags hemsidor, men anser att Facebookssidorna är ett bra 

komplement till hemsidorna. 

Axel är medlem i flertal grupper; primärt grupper som har en teknisk inriktning eller köp och 

sälj grupper. Axel har dock flertal gånger valt att gå ur grupper då han upplevt att medlemmar i 

grupp då han upplevt att det kommunicerades ”på andra språk än svenska” och ”med konstiga 

bokstäver” som han inte förstod. Det var även en jargong som han upplevde inte passade Axel. 

Den grupp som han finner mest relevant, som han även är med i, är den grupp som hans kvarter 
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har. Denna grupp fungerar som en form av grannsamverkan och Axel menar att den är mycket 

bra. Att kunna få ut relevant information i närsamhället snabbt och lätt upplever Axel vara 

mycket positivt. T.ex. om någon ska resa bort kan man via grupp be grannar hålla lite koll på 

hus åt varandra. 

Axel tackas för sin medverkan och fråga ställs om han har något annat som han vill tillägga 

eller någon frågeställning. Axel avslutar samtal med att påpeka att han tycker att Facebooks 

översättningsfunktion är mycket uppskattad och att han inte har så mycket mer att tillägga. 

Axel accepterar att kontakt kan göras om något står oklart vid sammanställning och godtar även 

att vi återkommer för en utvärderingsintervju. 

Informant B (Bengt), man 72 år 
 

Användning 

Bengt skaffade initialt Facebook för att han upplevde att han kände sig ”lite utanför” för att 

”alla andra hade Facebook och pratade om det”. Han uppfattade det som att Facebook var det 

som gällde och han blev nyfiken på vad det var. Han menar att Facebook primärt är ett sätt för 

honom att marknadsföra sina spelningar men även för att hålla ”lite koll på vad som händer i 

omgivningen”, se vad vänner och bekanta gör, få en inblick i deras intressen. Helt enkelt för att 

”hänga med i vardagen”. 

FB-kontot skaffades för ca 11 år sedan, då Bengt har dragit ner på sina publika spelningar 

sedan dess, menar han att hans FB-användande och andra onlineaktiviteter har minskat med 

åren. Numera öppnas Facebook två gånger per dag. På morgonen vid morgonkaffet och innan 

läggdags. Bengt scrollar igen vad som hänt sedan senast. Han interagerar mycket sällan i andras 

inlägg och postar sällan egna inlägg som inte är arbetsrelaterade. När han stöter på något inlägg 

som han tycker är roligt eller intressant, så delar han gärna dessa foton eller videos privat via 

messenger till sin familj och närmaste vänkrets. När han interagerar med andras inlägg föredrar 

han att använda emojies som reaktion istället för att skriva textinlägg. En förklaring till detta är 

att Bengt inte gått i svensk skola och finner det ofta svårt att stava korrekt. Han föredrar 

muntlig kommunikation i alla lägen och sammanhang. 

Bengt tror att många i hans åldersgrupp inte har Facebook, då han under spelning träffat på ett 

par äldre besökare som inte kunde ta del av Bengts spelplan som publicerats på Facebook 

eftersom de inte hade ett Facebookkonto. Således drar Bengt slutsats att dessa 4 personer 

representerar en stor del av befolkningen. Under fortsatt samtal blir han dock osäker på hans 
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slutsats och om man verkligen kan basera en slutsats utifrån fyra representanter från en 

målgrupp. 

Bengt är en flitig användare av messenger och kommunicerar ofta med hjälp av denna tjänst, 

alternerat med SMS. Han är en flitig användare av stavningsförslag som erbjuds från tjänster, 

men blir ofta osäker då han stavar som ”det låter” och då erbjuds inte alltid rätt ord. De 

tillfällen då han upplever det viktigt att stava rätt ber han barn eller vän om att korrekturläsa det 

han skrivit. Då hans dotter idag är bosatt i Belgien kommunicerar han ofta med de unga 

barnbarnen via Facetime, då de ej är skrivkunniga och för att han gärna vill ”se dem”. 

Förtroende och attityd 

Bengt tycker att Facebook som fenomen är otroligt intressant och han är lite förvånad över att 

”det hållit så länge” och att det är ”revolutionerande” men han väntar samtidigt och undrar 

när ”något nytt ska komma och ta över och hur det kommer att se ut och fungera”. Bengt är 

övertygad om att Facebook hjälper många ensamma människor att öka sina sociala kontakter 

och även att det är till stor hjälp för att bibehålla gamla kontakter som man annars förlorat. 

Dock konstaterar Bengt att han inte litar på FB och är orolig för ”fake news” dvs falska inlägg 

som cirkulerar på plattformen. Bengt berättar om sin äldre syster som tror på allt som 

publiceras på Facebook. Detta oroar honom men han säger att han försöker uppmuntra henne 

till att ”tänka själv”. 

Som företag har Bengt aldrig tidigare funderat på om han litar på Facebook eller inte. Han 

menar att han ”inte har något att dölja” så därför stör det honom inte att företaget kan ta del av 

hans personliga information. Han menar att det bara är människor som har något att dölja som 

oroar sig för sådant. Bengt tillägger att ”det är möjligt att jag är naiv och blåögd”. Men då han 

menar att han tar Facebook med ”en klackspark” och hans nyttjande av Facebook kan ses som 

ett kort besök i ett nöjespalats där besöket bara är en bagatell, så ser han inte forumet som ett 

viktigt inslag i livet. Han tror att han skulle klara sig precis lika bra utan och han tror inte att 

han skulle sakna det så mycket. 

Han upplever att många inlägg som publiceras är oäkta och att många människor publicerar 

saker enbart för att få ”falsk”. Dvs han menar att inläggen är oäkta och reaktionerna är lika 

oäkta och meningslösa. Hans uppfattning är att Facebook alltför ofta ”används fel” av alltför 

många människor, då de inte inser att de är alltför privata och att de har många ”ytliga 
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bekantskaper” som troligtvis inte borde få ta del av den informationen som dessa människor 

publicerar. 

Kunskap 

Bengt menar att han ”verkligen inte är en digital person”. Han menar att det är ”opersonligt” 

och föredrar fysisk kontakt. Han har aldrig öppnat Facebook via datorn, enbart via mobiltelefon 

och utifrån detta konkluderar han att alla använder Facebook via mobil och att ingen använder 

FB via dator. 

Vid samtal om användande av dator säger Bengt att han inte använder dator till någonting 

förutom att “porrsurfa” någon gång men vid eftertanke kryper det fram att han googlar mycket 

för att hitta information om bilar och teknisk information om musikrelaterade produkter. Han 

utför även sina bankärenden via dator och ibland skriver han ut vissa dokument, han klassar 

dock sig själv som en mycket sparsam datoranvändare. Han anser inte att han använder digital 

media i större utsträckning nu jämfört med innan corona utbrottet, dock följer han nyheter via 

TV i mycket större utsträckning nu. 

Bengt tycker inte att det är så lätt med Facebook och frågar ofta någon vän om hjälp och 

förklaring på hur vissa funktioner fungerar. Det händer regelbundet att Bengt avstår från att 

genomföra vissa saker då han ”inte fått det att funka”. Bland annat upplevde han att det var 

svårt att byta omslagsbild. Han upplever dock inte detta som problematiskt då han numera inte 

tycker att han behöver använda Facebook till mer än vad han gör idag. 

Välmående 

Bengt tror absolut att Facebook hjälper honom att behålla sociala kontakter. Men blir ibland 

irriterad på människors inlägg, när de är för privata eller meningslösa. 

”Jag blir glad när jag ser mina vänner och familj publicera fina bilder. Då får jag ett leende 

och fylls av en lyckokänsla i kroppen”.  

Bengt ger exempel på hur han återupprättat kontakt med vän från barndomen som han inte haft 

kontakt med på 60 år. Via Facebook hittade de varandra, bekanten bor numera i England och 

för ett tag sedan träffades de under ett besök i Göteborg, detta menar han hände, tack vare 

Facebook. 



 

70 

 

Bengt tycker inte att han spenderar för mycket tid på sociala medier, dock nämner han att han 

har några golfspel installerade på sin mobil och i dessa spel fastnar han ofta och länge. 

Social digital inkludering 

Bengt tror att många äldre människor inte har Facebook men konstaterar att de flesta i hans 

närhet faktiskt har Facebook. Han deltar inte i några grupper alls, han upplever grupper vara 

lite irriterande och blir till hans förtret ofta tillagd och inbjuden till diverse grupper som han 

inte vill vara med i. ”Grupper är inte min grej”. Dock är han med i närområdets grupp, som 

fungerar som en informationsplattform för aktuell information och där grannsamverkan 

uppmuntras. Denna grupp upplever Bengt vara både nyttig och relevant. Annars menar han att: 

”om jag vill ha information så letar jag upp det själv via hemsidor, när jag vill”.  

Bengt tackas för sin medverkan och fråga ställs om han har något annat som han vill tillägga 

eller någon frågeställning. Bengt avslutar samtal med att säga att ”det är som det är, jag är inte 

så digitalt kunnig och jag accepterar det. Min kunskap räcker till att fylla mina behov. Annars 

frågar jag en vän om hjälp”. Bengt uttrycker även att han verkligen uppskattade när Facebook 

introducerade ytterligare uttycksemojis i reaktionsfältet (alltså att det blev möjligt att reagera 

med mer än bara ”tumme upp”). Han kommer även på att han tycker att Facebook funktion 

som påminner om födelsedagar är väldigt bra, då han tycker att han har dåligt minne. Han 

berättar om att han fått ta del av överraskningsfester för jubilarer som varit väldigt lyckade. 

Bengt accepterar att kontakt kan göras om något står oklart vid sammanställning och godtar 

även att vi återkommer för en utvärderingsintervju.  

Informant C (Carin), kvinna 67 år, delvis yrkesverksam idag 
 

Användning  

Carin skaffade initialt Facebook för att hon blev beordrad att göra så. Då hennes dåvarande 

arbetsplats administrerade en grupp där information publicerades och mycket kommunikation 

skedde, skaffades Facebook motvilligt för ungefär 7 år sedan. Att skaffa Facebook för ett privat 

bruk såg Carin aldrig någon anledning till att göra. Men hon tillstår att användandet har ökat 

markant med åren och idag ser hon att det finns en viss poäng med plattformen. I början var det 

enbart arbetsrelaterat men idag är det även privat. Carin använder plattform primärt för att 

marknadsföra tjänster och evenemang i sin roll som administratör på den officiella sida som 

hennes arbetsplats har. 

“Jobbet tvingade mig att skaffa Facebook. Jag var inte alls intresserad av det” 
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Förtroende och attityd 

Carin beskriver sig själv som en ganska ointresserad Facebookanvändare och tycker att FB ”är 

väl bra” men säger samtidigt att hon litar varken på Facebook som företag och hur de 

behandlar integritet med personlig information eller litar på det människor publicerar. Carin 

ställer sig skeptisk till det mesta på Facebook och anser att det är fullt av Fake news, där hon 

bara litar på vad den allra närmaste kretsen publicerar eller delar, men även dessa inlägg 

mottages med viss misstro. Carin upplever ingen större oro inför sitt användande av Facebook. 

Hon tänker inte så mycket runt säkerhet eller integritet, men hon stör sig väldigt mycket på 

annonser som kommer upp i flöde. 

”Om jag googlar på tex hundmat så kommer det upp riktade annonser om hundar sekunden 

efter i mitt FB-flöde. Det gillar jag inte alls.” 

Kunskap 

Carin använder dator till att söka information, sociala medier, bankärenden och 

nyhetsuppdatering men säger själv att hon inte är så duktig på digital teknik och är inte heller 

intresserad av tekniken. Hon beskriver sig själv som en ”ointresserad användare”.  

Hon upplever inte att hon spenderar mer tid på FB efter Covid-19, men uttrycker att nyheter 

följs och läses mer kontinuerligt efter pandemiutbrott, dessa nyheter följs via TV-rapportering 

eller via digitala tidningar. 

Hon tycker inte själv att hon kan FB men konkluderar att hon inte saknar något heller. Om hon 

stöter på något som hon inte förstår googlar hon eller läser FBs hjälpavsnitt i första hand. 

”Det jag kan det kan jag och behöver inte kunna mer. Jag kan det som behövs för att fylla mina 

behov" 

Det har hänt att Carin avstått från att publicera inlägg, Carin berättar att när hon åker på 

semester så berättar hon inte detta på Facebook eller publicerar bilder under resa. Detta på 

grund av att hon inte vill att fel människor ska veta att huset står tomt. Det har dock hänt att 

semesterbilder har publicerats efter hemkomst. 

Välmående 

Hon tycker inte att Facebook hjälper henne att bevara kontakter. Nära och kära skulle hon ha 

kontakt med ändå oavsett FB. Carin berättar att hon ändrat inställningar för flertal kontakter i 
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vänlistan, där hon inte tagit bort vänner men ändrat så att hon “slipper se deras inlägg”. Carin 

menar att många postar meningslösa inlägg som inte hon finner intressant. Carin uttrycker även 

en önskan om att slippa annonsinlägg och ”meningslösa inlägg om saker som är ointressanta”. 

Carin upplever att hon spenderar för mycket tid med att “scrolla på Facebook och speciellt när 

jag är uttråkad och inte har något annat att göra”. 

Social digital inkludering 

De flesta i Carins närhet har ett Facebookkonto. Hon publicerar sällan egna privata inlägg men 

reagerar ofta på andras inlägg med emojis. Ibland kommenterar hon andras inlägg, då primärt 

inlägg i de grupper som Carin följer. 

Det Carin uppskattar mest med Facebook är funktionen som ger påminnelse om vilka som har 

födelsedagar varje dag. Carin skriver alltid en personlig födelsedagshälsning på personens 

privata sida. 

”Då jag har dåligt minne så är det bra att jag inte behöver oroa mig för att missa någons 

födelsedag.” 

Carin är medlem i flertal grupper, främst grupper som är relaterade till Carins hundintresse där 

hon ofta aktivt deltar i diskussioner, publicerar bilder på hennes hund, samt tar del av diverse 

information. Då Carin fortfarande delvis är yrkesverksam används Facebook som en primär 

kommunikationskanal för den interna kommunikationen och delning av information. Vilket 

hon anser fungera mycket tillfredsställande, framför allt poängterar hon att det som är bäst med 

plattformen är att man kan se vilka som läst det som skrivs.  

”Det underlättar att veta vilka som tagit del av information och vilka som inte gjort det.” 

Carin använder ofta messenger för att kommunicera med familj och vänner och upplever att det 

är effektivt verktyg som ibland är att föredra framför ett telefonsamtal. 

Carin tackas för sin medverkan och fråga ställs om hon har något annat som hon vill tillägga 

eller någon frågeställning. Carin menar att det största problemet och irritationsmomentet som 

hon upplever med Facebook är all reklam och skulle ”önska att man kunde ta bort denna så 

utrymme kunde ges till det som faktiskt har relevans och är intressant.” 
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Carin accepterar att kontakt kan göras om något står oklart vid sammanställning och godtar 

även att vi återkommer för en utvärderingsintervju.  

Informant D (David), man 65 år  
 

Användning av sociala medier (Facebook)/ Intention & Beteende 

David har god tillgång till digital teknik och har internet både i hemmet och i mobiltelefonen. 

Han spenderar 0–1 timma varje dag med Facebook via sin mobiltelefon eller surfplatta. 

Användning av Facebook kretsar kring att titta och reagera på andras inlägg, samt deltar i 

grupper. David upplever sig själv vara dålig på att aktivt dela egna händelser på Facebook, då 

han tror att andra inte har intresse i att ta del av dessa. Han själv tycker att det bästa med 

Facebook är att sociala mediet skapar möjlighet till att bevara och bibehålla kontakt med familj, 

vänner och bekanta. David inser samtidigt att han måste bli bättre på att själv bidra med denna 

kommunikation så andra kan ta del av hans händelser på samma sätt som han kan ta del av 

andras. 

David skaffade Facebook på eget initiativ med anledning till att lära sig att kommunicera 

digitalt. Han såg att dialoger utfördes via digital teknik inom yrkesverksamheten, där han 

upplevde att Facebook kunde hjälpa honom att lära sig att utnyttja denna typ av 

kommunikation. David var nyfiken på vad Facebook kunde erbjuda och motiverades därför till 

att använda sociala mediet för att delta i den digitala kommunikation som utfördes inom 

yrkesverksamheten. Användningsbeteendet upplevs även ha förändrats från den tidpunkt där 

David skaffade Facebook. David intention var från början att vara aktiv och dela händelser på 

Facebook så kontakter fick möjlighet att ta del av hans liv, men att han som person inte delar 

med sig av privata händelser Online. David menar att anledningen till detta kan vara att han 

inte vill ”göra bort sig”. Att få möjlighet till att se exempel på hur inlägg eller bilder ska se ut 

innan de laddas upp på Facebook hade hjälpt David att dela fler händelser. Han uttrycker även 

ett behov av en slags checklista att gå igenom innan ett inlägg laddas upp och på så sätt 

minimera risken att viktig information inte missas. 

Förtroende & Attityd 

David upplever ingen oro kring säkerheten inom Facebook, då han sedan tidigare fått lära sig 

att inte tro på allting som syns på Internet. David väljer att förbise inlägg på Facebook som han 

upplever inte vara säkra, sprida falsk information, alternativt politiska åsikter. David menar att 

man alltid måste vara kritisk till informationen som syns på Facebook, samtidigt som man hela 
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tiden ska tänka igenom eventuella länkar innan man reagerar på dem. David upplever inte 

heller någon oro kring att känslig information kring honom själv ska spridas till fel händer. 

Detta då han sällan delar information som kan upplevas vara känslig på Facebook. Då David 

själv vet vad som är sant eller falskt om honom så är risken att felaktig information ska spridas 

ingenting som han funderar på. 

Kunskap 

David har god teknisk kunskap och har under sina verksamma år varit i kontakt med digital 

teknik i hög utsträckning. Han upplever att hans bakgrund har underlättat användandet av 

digital teknik även privat, där han idag anser sig förstå vad Facebook kan erbjuda. Om problem 

skulle uppstå som försvårar Davids användning så frågar han andra om hjälp. David menar 

däremot att detta är olika beroende på situation, då han även kan välja att prova sig fram med 

hjälp av Google eller Youtube om tillgången till hjälp från andra saknas. David menar att man 

lär sig lättare om man provar sig fram, där Youtube varit till stor hjälp eftersom man lätt kan se 

hur man ska utföra specifika handlingar. David uttrycker en motivation och nyfikenhet till att 

lära sig nya handlingar, alternativt att använda nya digitala tekniker, som han hör talas om via 

andra i sin omgivning. 

David upplever sig att kunna använda Facebook och har aldrig avstått från att använda någon 

funktion i Facebook på grund av kunskapsbrist. Finner han ett behov av en specifik 

Facebookfunktion väljer han att lära sig hur han ska hantera dessa. David uttrycker däremot en 

viss osäkerhet kring hur Facebook hanterar dödsfall. Han menar att det kan vara svårt att veta 

vilka bekanta som är vid liv, vilket ibland leder till att han inte väljer att ta kontakt med dem av 

respekt gentemot anhöriga. 

Välmående 

David upplever att Facebook hjälpt honom att bevara och bibehålla kontakter och relationer. 

Detta genom att ta del av andras inlägg, samt genom att direkt kommunicera med andra. David 

har ofta kontakt med sin dotter via Facebooks videosamtal, där de tillsammans kan ta del av 

varandras liv på en personligare nivå. 

David uttrycker vissa liknelser mellan Facebook och att titta på nyheterna på tv, där 

användningen av Facebook är som att titta på vad som är nytt bland dina kontakter. Han menar 

även att Facebook skapar en slags gemensam värld där alla kan ta del av varandras liv. 
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”Man lär känna folk på ett annat sätt eftersom man ser vad dom gör” 

“Det är som att uppdatera sig själv om vad som är nytt bland mina kontakter”  

David upplever att Facebook hjälper till med att inleda nya samtal med bekanta man inte träffat 

på ett tag. Detta då han kunnat ta del av andra personers händelser via Facebook och kan på så 

sätt få inspiration till att ställa frågor kring dessa händelser när de möts fysiskt. 

Social digital inkludering 

Det är många i Davids omgivning som använder Facebook. Trots detta är han inte vän med alla 

av hans nära relationer på Facebook. Han väljer inte heller att aktivt söka efter dessa kontakter, 

där han istället väljer att kommunicera med dem när de träffas fysiskt. David menar att han är 

så pass nära dessa kontakter så att kommunikationen sker naturligt, där Facebook inte erbjuder 

samma hjälp till att inleda konversationer på det sätt som Facebook kan göra när han träffar 

bekanta kontakter. 

David använder även Facebook för att delta i grupper, med anledning att snabbt kunna ta del av 

information. Han menar att grupperna erbjuder ett bra sätt att samla likasinnade kontakter med 

samma intressen på ett och samma ställe. Trots att David själv sällan lägger till nära kontakter 

på Facebook så kan han bli nyfiken på de individer som är med i dessa grupper. David blir 

oftast inbjuden till dessa grupper och söker sällan självmant efter nya grupper. Om han 

upplever att det delas information i alltför hög utsträckning kan han däremot välja att gå ur 

gruppen. Detta då han upplever att grupperna ”tar över” inlägg som andra kontakter delat på 

Facebook. David tackas för sin medverkan och fråga ställs om han har något annat som han vill 

tillägga eller någon frågeställning. David accepterar att kontakt kan göras om något står oklart 

vid sammanställning och godtar även att vi återkommer för en utvärderingsintervju. 

Informant E (Evert), man 68 år 
 

Användning av sociala medier (Facebook)/ Intention & Beteende 

Evert använder Facebook dagligen i genomsnitt mellan 1–2 timmar. Dock menar han att 

aviseringar kan leda till att denna användning kan öka, då en viss nyfikenhet kring aviseringar 

får honom att öppna Facebook för att ta del av händelsen. 

“Man blir ju nyfiken på vad som händer när det plingar till” 
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Evert skaffade Facebook på eget initiativ med anledning till att kunna delta i en 

kommunikationsgrupp som familjen skapat tillsammans. Detta för att hans partner inte skulle 

behöva uppdatera honom med information knutna till deras barn. Evert menar även att en 

anledning till att han skaffat Facebook var för att han ser sig själv som en öppen och social 

person. Evert upplever att Facebook skapar en möjlighet till att även kunna vara social i den 

digitala världen. 

En stor del av Everts Facebookanvändning kretsar idag kring att kommunicera med familj och 

vänner, där han dagligen deltar i videokonversationer tillsammans med familjen. Han använder 

även Facebook för att ta del av världsnyheter och nya sporthändelser. Evert är aktiv i grupper 

som är kopplade kring nära intressen, där han gärna byter erfarenheter med likasinnade. 

Däremot upplever han att hans kontakter på Facebook blivit mindre privata och personliga 

idag, där de istället delar allmän information som egentligen inte är kopplad till deras 

personlighet. Evert menar att det kan vara svårt att bibehålla relationer med personer via 

Facebook idag, då personlig information inte längre delas lika regelbundet. En anledning till 

detta upplevdes vara att individer är mer restriktiv idag när information ska delas via Facebook, 

där en uppfattning om att inläggen ska upplevas som ”jobbig” kan motverka delningen. 

Förtroende & Attityd 

Evert uttrycker ingen större oro kring informationen som delas via Facebook. Han tar sällan 

ställning i politiska inlägg, eller i kommentarer som motstrider hans åsikter. Evert menar att det 

finns bättre plattformar att diskutera dessa åsikter på och förbiser därför ofta att reagera på 

dessa typer av inlägg. Han kan däremot välja att ta del av delad information om en betrodd 

kontakt delat detta till honom. 

Evert menar att det är viktigt att Facebook bevarar personlig information konfidentiellt, vilket 

han tror görs. Däremot menar Evert att han inte skulle vara en del av Facebook om han 

upplevde risk för att känslig information skulle spridas. Evert har många nära kontakter på sin 

Facebook och han litar på att dessa inte ska sprida känslig information. Han handlar sällan via 

internet, men kan trots detta använder han Facebooks Marketplace (Köp och sälj). Evert menar 

att man måste vara kritisk till de annonser som finns tillgängliga på Marketplace, vilket bidrar 

till att han sällan köper något som upplevs kunna medföra en risk för bedrägeri. Evert vill alltid 

se varan innan affären avslutas.  
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Kunskap 

Evert har under sina yrkesverksamma år kommit i kontakt med digital teknik, där 

kommunikation kunde ske via digitala textmeddelanden. Detta hjälpte honom att komma igång 

med Facebook, där han sedan dess valt att lära sig saker som upplevs kunna gynna 

kommunikationen med familj och vänner. Evert menar att han inte motiveras till att lära sig nya 

funktioner inom Facebook, då hans tekniska kunskap idag är tillräcklig för att uppfylla det 

behov som han vill få ut av sin Facebookanvändning. Däremot kan han uppleva vissa 

svårigheter i att bifoga filer via Facebook, där han ibland får fundera en stund innan han lyckas 

bifoga filen i meddelandet. 

Evert har periodvist valt att begränsa sitt användande av Facebook på grund av kunskapsbrister 

kring hur en specifik handling ska utföras. Detta kan däremot motverkas om han börjar se att 

funktionen kan bidra med fördelar till hans användning, eller när han samlat mod för att testa 

sig fram själv. Om den tekniska kunskapen inte skulle vara tillräcklig frågar han ofta efter hjälp 

bland familj och vänner. 

Välmående 

Evert upplever att Facebook möjliggör kontakt med många bekanta som han annars inte skulle 

haft samma relation med. Tidigare kunde Evert åka till bekanta och träffa dem fysiskt, men 

eftersom han blir äldre krävs det numera en större ansträngning att träffa dem. Evert menar 

därför att Facebook kan skapa positiva fördelar med att bibehålla dessa relationer.  

”Man ringer inte och småpratar via telefon längre” 

Evert har mest nära vänner eller familj på sin Facebook, och söker sällan självmant efter nya 

kontakter. Eftersom han även deltar i olika Facebookgrupper kan ett överflöd av information 

från dessa grupper uppstå. Han menar att andra individers inlägg kan ”drunkna” bland 

inläggen från alla grupper där personlig information från nära kontakter lätt kan förbises. 

 

“Mina vänners inlägg kan liksom drunkna bland alla gruppers inlägg” 

Social digital inkludering 

Det är många andra personer inom Everts omgivning som har Facebook. Han upplever att de 

som inte använder Facebook kan riskera att gå miste om viktig information som delas. Evert 

upplever att viktig information ofta kan delas enbart via Facebook, där han menar att 
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informationen även borde delas på andra sätt. Med detta menar Evert att det kan förväntas av 

honom att använda Facebook för att han ska kunna ta del av information som han kan dra nytta 

av.  

“Det känns som att man måste ha Facebook idag eftersom att alla andra har det” 

Evert tackas för sin medverkan och fråga ställs om han har något annat som han vill tillägga 

eller någon frågeställning. Evert accepterar att kontakt kan göras om något står oklart vid 

sammanställning och godtar även att vi återkommer för en utvärderingsintervju. 

Informant F (Fredrik), Man 65 år, tidigare Facebookanvändare 

Då Fredrik har ett stort nätverk runt om i världen införskaffades Facebook för ca 6 år sedan. 

Förhoppningen var att Facebook skulle vara en bra plattform för att bibehålla sitt nätverk som 

var geografiskt spritt. Dock kom han snabbt till insikt om att Facebook inte var det han 

förväntade sig, då han inte var intresserad av att hålla kontakt med människor han inte pratat 

med på 30 år. 

”Det fanns en anledning till varför jag inte pratat med dessa människor i 30 år. Facebook 

förstärkte bara min insikt om detta. Facebook är bara löjligt, fyllt av patetiska bilder och 

inlägg som publiceras utan eftertanke.” 

Fredrik upplevde att det publicerades information av privat natur som han inte ville ta del av, 

där han framför allt uppmärksammade de integritetsintrång som han menar att Facebook gör. 

Fredrik berättar om ett exempel där en gravid kvinna Googlat efter babyprodukter och där 

hennes sambo, som ännu inte visste att kvinnan var gravid, inom kort överöstes med riktad 

reklam om just babyrelaterad annonsering. Genom denna reklam kom sambon till insikt om att 

kvinnan var gravid. Fredrik har genom sitt yrke arbetat mycket med frågor runt utveckling och 

integritetsfrågor, där han upplevde att han inte kunde acceptera att hans personuppgifter inte 

behandlades med “större sekretess”. Genom hans konsultuppdrag fick han insyn i Facebooks 

algoritmer och valde därefter att avsluta sitt konto, vilket han även menade var mycket 

besvärligt. Detta då det var svårt att hitta var man kunde ta bort sitt konto och när han väl 

hittade denna funktion visade det sig inte vara så lätt. Det var en process som tog flera månader 

innan han fick bekräftat att kontot var helt avslutat och att hans privata uppgifter inte längre 

fanns tillgängliga för företaget. 
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Fredrik menar att det är ”skrämmande att Facebook vet så mycket om dig som person.” Genom 

algoritmer anpassas användares flöden till att visa en världsbild som bara passar in i den 

personens uppfattning. Detta menar Fredrik”inte är det verkliga livet”. Han visar stor oro över 

vad detta kan göra med ungdomar som presenteras och utsätts för information som 

representerar deras individuella personanpassade verkligheten. Detta menar han inte 

uppmuntrar faktagranskning eller källkritik, vilket i sin tur kan leda till ett sämre samhälle. 

Under den tid som Fredrik använde Facebook ansåg han att det var lätt att förstå hur allt 

fungerade, men han blev aldrig en flitig användare. Publicerade sällan eller aldrig egna inlägg 

och öppnade Facebook på sin höjd två gånger per vecka. Han fann helt enkelt inte att Facebook 

passade hans behov. 

Fredrik använder dock andra sociala medier. Han har ett Instagramkonto där han primärt följer 

sin fru och ser vad hon publicerar. Hans fru har över 300 tusen följare och använder Instagram 

enbart för att marknadsföra sin designverksamhet och använder plattformen mycket strategiskt. 

Fredrik har även ett LinkedIn konto där han under sina yrkesverksamma år var aktiv. Han har 

nu valt att ta bort all sina privata uppgifter på detta konto, men strategiskt valt att behålla sina 

600-700 kontakter. Detta då dessa kontakter är många internationella ”toppnamn” och för att 

han ännu inte är säker på om han har gått i pension eller inte.  

”Om jag ångrar mig och om jag återigen vill ta något uppdrag så finns dessa kontakter kvar.” 

Under Fredriks tid som konsult användes ofta ”WhatsApp” som kommunikationskanal inom 

projektgruppen. Där upplevde han att ”informationsutbytet sträckte sig längre än själva 

projektet” vilket inte gynnade projektet, där kommunikationen istället upplevdes som 

meningslös. 

Idag använder Fredrik främst WhatsApp som kommunikationskanal med familj och vänner. 

Fredrik menar att denna kanal lämpar sig mycket väl till att utbyta kort och effektiv 

information. När han märker att det skrivs längre meddelanden ringer han personen i fråga, för 

då menar han att det uppenbarligen finns mer att tillägga. Han uppskattar denna 

kommunikationskanal mycket då det oftast inte blir ”bombning av meningslös information” 

utan han får ta del av det som är relevant. 

Fredrik graderar dock kommunikationskanalerna till att WhatsApp inte är för de seriösa 

samtalen. SMS känns lite seriösare och om det är viktigt då är det telefonsamtal som gäller.  



 

80 

 

Fredrik kallar sig själv en ”medveten o-användare” av sociala medier. Han anser sig ha stor 

inblick i hur det fungerar och dess tänkta användningsområde, men många av tillgängliga 

medier fyller inte hans behov. Fredrik har stort digitalt kunnande men är ganska ointresserad av 

”nöjesanvändning”. Han är yrkesverksam och har alltid arbetat primärt med officepaketet och 

andra förhållandevis avancerade programvaror, både via PC och Mac. Han använder sällan 

dator privat. Men han använder läsplatta till att läsa nyheter, bankärenden, lyssna på musik, 

streama tv och hämta information. 

Fredrik vägrar att skaffa sig en smarttelefon då han inte vill att digitaliseringen ska ”ta över 

hans privata liv”. Han menar att när han inte jobbar vill han inte fastna i en digital tillvaro. 

Fredrik anser att han har ett stort socialt nätverk runt sig och känner sig inte alls socialt 

isolerad. Många av hans gamla vänner har han fortfarande kontakt med. Både via fysiska träffar 

och genom kommunikationskanalen WhatsApp. Han menar att han ser en tendens till att 

användning av Facebook i hans närhet blir mindre och mindre, där ökning av andra alternativ 

till digital kommunikation ökar. 

Fredrik tackas för sin medverkan och fråga ställs om han har något annat som han vill tillägga 

eller någon frågeställning. Fredrik avslutar med att säga att han anser att Facebook blivit en 

”pengamaskin” som inte längre har som mål att öka människors sociala nätverk utan bara vill 

tjäna pengar. Tvärtemot vad företagets initiala vision var. Fredrik önskar att det inom en snar 

framtid kommer ett alternativ som inte tjänar pengar på individers personliga information. 

Fredrik accepterar att kontakt kan göras om något står oklart vid sammanställning och godtar 

även att vi återkommer för en utvärderingsintervju.  
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1.1.1 Startsida – original 1.1.2 Ny startsida med val 

att sortera inlägg 

1.1.3 Meny med sorteringsval 

Bilaga 4 - Designförslag 

 

Utifrån tidigare forskning och det insamlade empiriska resultatet från genomförd studie 

formades fyra designförslag med intention att påverka seniorers sociala samhörighet med hjälp 

av Facebook. 

Designförslag 1-Sortera inlägg 

1.1 Sortera med meny  
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1.2.1 Startsida - original 1.2.2 Ny startsida med 

sorteringsflikar 
1.2.3 Startsida där typ av 

inlägg sorterats 

1.2 Sortera med flikar 
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2.1.1 Startsida - original 2.1.2 Skriv ditt inlägg 2.1.3 Publicera ditt inlägg 

2.1.3 Vy för att bekräfta 

inlägg innan 

publicering 

2.1.5 Meny med 

checklista över att allt 

är inkluderat i inlägget 

Designförslag 2 - Bekräfta inlägg 

2.1 Ny vy med inläggsbekräftelse 
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2.2.1 Publicera ditt inlägg 

2.2.2 Överblicksvy på ditt 

inlägg 
2.2.3 Dropdown-meny för 

att dubbelkolla ditt inlägg 

2.2 Ny vy med överblick av inlägg innan bekräftelse 
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2.3.1 Publicera ditt inlägg 2.3.2 Popup-fönster med 

bekräftelse och möjlighet 

att dubbelkolla inlägg 

2.3.3 Dubbelkolla text i 

ditt inlägg 

2.3.4 Dubbelkolla bild i 

ditt inlägg 
2.3.5 Sista bekräftelse 

innan inlägg publiceras 

Vyer som går igenom ditt 

inlägg i en process – se 

flikar för inspiration 

2.3 Bekräftelse med popup-fönster 
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3.1.1 Startsida - original 3.1.2 Ny startsida med 

frågetecken för Hjälp 
3.1.3 Popup-fönster med 

hjälp och vanliga frågor 

3.2.1 Startsida - original 3.2.2 Ny startsida med 

Hjälp 

3.2.3 Vy för hjälp och 

support 

Designförslag 3 - Tillgång till stöd/hjälp 

3.1 Frågetecken med popup-fönster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Frågetecken med popup-fönster 
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4.1.1 Startsida med 

möjlighet att justera storlek 
4.1.2 Justera storlek med 

slide 
4.1.3 Inläggens storlek 

förändras 

4.2.1 Startsida med 

möjlighet att justera storlek 
4.2.2 Justera storlek med 

knappar 
4.2.3 Inläggens storlek 

förändras 

Designförslag 4 – Justera storlek 

4.1 Justera storlek med slide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Justera storlek med knappar  
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Bilaga 5 – Intervjuguide utvärderingsintervju 

Intervjuer genomfördes via telefonsamtal. Förfrågan om medverkan att deltaga i 

utvärderingsintervju ställdes till informanter vid tidigare genomförd intervjustudie. Vid visat 

intresse blev informanter informerade om syftet med utvärderingsintervju, deras deltagande, 

samt påminda om etiska överväganden som undersökningen tar hänsyn till. Designförslag 

skickades till informanter via elektronisk post för att förbereda informanter inför kommande 

utvärderingsintervju.  

Information till dig som intervjuas: 

Du får tilldelat namn i studien som inte kan identifiera dig på något vis, där endast ditt kön och 

ålder anses vara identifierbar data. Du har rätt att bestämma över din egen medverkan och kan 

när som helst välja att inte svara på frågor eller avbryta intervjuundersökningen. Du har rätt att 

ta del av resultatet. All data bevaras konfidentiellt och kommer endast användas inom 

vetenskapliga ändamål. 

Vi kommer att tillsammans diskutera och bygga upp meningsfulla sammanhang baserat på din 

egen uppfattning om designförslagens potential att påverka din sociala samhörighet via 

användning av Facebook 

Öppna frågeställningar kommer att utgå från följande frågeområden: 

• Designförslagens potential 

• Positiva respektive negativa delar i enskilt designförslag 

• Möjliga utvecklingar/förändringar 

• Övriga tankar 
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Bilaga 6 – Sammanställning av utvärderingsintervjuer 

Informant A – ”Axel” 

Intervju genomfördes via telefonsamtal. Designförslag mejlades till Axel en timma innan 

intervju och Axel tar del av förslagen för sig själv för att vid samtal gå igenom dessa 

tillsammans. Därefter tar dialog plats där Axel delar med sig av tankar och uppfattning av det 

han upplever vara bra respektive dåligt med förslagen. 

Designförslag 1 - Sortera med Meny eller flikar 

Vid detta förslag uttrycker Axel stort gillande och tillstår att detta är funktion som han 

verkligen ser en poäng med att implementera in i Facebook. Han menar att det definitivt skulle 

underlätta hans användning. Framför allt skulle han lättare kunna komma åt de gruppers inlägg 

som han är medlem i, men att det även skulle underlätta för honom att kunna se vad hans 

vänner gör utan att ”oväsentliga inlägg tar upp plats i flödet”. 

Axel föredrar design 1.1 framför 1.2. Han menar att förslag 1.1 uppfattas som tydligare och 

menar vidare att det är för honom lättare att förstå denna design och hur det fungerar. 

Designförslag 2 – Bekräfta inlägg 

Axel säger att hans spontana reaktion när han tittade på 2.1, det första förslaget, var ”Det var 

en fantastiskt bra funktion, varför finns inte den idag?” Men när han gick vidare till nästa 

förslag (2.2) så tyckte han att den var om möjligt ännu bättre. ”Den var bäst”. Axel menar att 

detta skulle vara en funktion som verkligen skulle hjälpa honom och han tror att med en 

funktion som denna skulle han troligtvis publicera mer inlägg via Facebook. 

Förslag 2.3 upplevde Axel var lite krånglig och förstod inte riktigt varför ”det krånglats till, 

när tidigare förslag var så mycket bättre”  

Designförslag 3 - Tillgång till hjälp och stöd 

Axel uttryckte stort gillande inför detta förslag på extra stöd i användningen. Axel visste inte att 

funktionen redan fanns, då han aldrig lyckats hitta den. Axel menar att han föredrog den första 

versionen (3.1) och uttryckte önskan om att denna funktion skulle ”följa med” där man befann 

sig. Exempelvis om man skriver meddelande så skulle ikon med frågetecken finnas med i den 

vyn. Version 3.2 ansåg inte Axel var tilltalande alls. 
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Axel trodde att om presenterade funktioner skulle implementeras i Facebook så skulle hans 

användande troligtvis öka lite grann, men han menade att hans användande framför allt skulle 

förenklas avsevärt.  

Designförslag 4 – Justera storlek 

Vid detta förslag menar Axel att han ser en stor anledning till att inkludera detta i det sociala 

mediet. Att kunna zooma in på inlägg skulle Axel uppskatta mycket, där hans användande 

skulle underlättas och förenklas. Axel anser dock att version 4.1 lämpar sig bättre i Facebooks 

version för stationära datorer, då han menar att han har så stora fingrar så att det blir svårt att 

navigera ”slidefunktion” med fingrar. Att zooma via knappar på mobilen skulle Axel uppskatta 

och han tror att det skulle vara en funktion som han skulle använda ofta.  

Informant B – ”Bengt” 

Intervju genomfördes via telefonsamtal, där designförslag mejlades i förväg till Bengt. Bengt 

hade dock inte tittat på dessa designförslag innan samtalet. Under samtalet tog vi ett förslag i 

taget innan vi gick vidare till nästa förslag 

Designförslag 1 - Sortera med Meny eller flikar 

Vi startade med att titta på första förslaget (1.1) och Bengt var mäkta imponerad och menade 

att det var ett bra förslag. Framför allt menade han att det inte tog över från befintliga 

funktioner. Allt var fortfarande som det brukade. Det var helt enkelt familjärt, vilket han 

menade var bra för då slapp han lära sig en hel massa nya funktioner. När vi kom vidare till 

nästa förslag (1.2) uttryckte Bengt ”detta var ju ännu bättre”. ”Jag kan inte bestämma mig för 

vilken jag tycker är bäst.” Efter fundering säger Bengt att han nog föredrar version 1.2 med 

motivering om att den nog är lättare ”då den hela tiden finns framför mina ögon”.   

Designförslag 2 – Bekräfta inlägg 

Vid titt på detta förslag (2.1) uttrycker Bengt stort gillande och berättar om flertal gånger då 

han publicerat inlägg för att ångra sig efter publicering. Ofta har han efter publicering upptäckt 

stavfel och/eller att han formulerat sig ”fel”. Bengt säger att han skulle uppskatta att få en 

”dubbelkoll”. När vi går vidare till nästa förslag (2.2) säger Bengt ”detta var ju ännu bättre”. 

”Så jädrans smart”. ”Den här möjligheten är riktigt bra att ha”. Bengt anser att detta förslag 

är mycket tilltalande och han menar att det skulle vara till stor hjälp för honom och det skulle 

definitivt påverka honom positivt. Han menar att han skulle ha lättare för att publicera inlägg. 
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Sista förslaget (2.3) menar Bengt inte var tilltalande alls utan att det verkade krångligt och 

onödigt. 

Designförslag 3 - Tillgång till hjälp och stöd 

Bengt menar att 3.1 var en ”bra grej”. Han menar att det kan vara till stor hjälp att ha hjälp 

lättillgängligt, detta menar han skulle underlätta då det funnits tillfällen då han stängt igen 

Facebook för att han inte riktigt förstått hur vissa saker fungerar. Han menar vidare att han 

hellre ger upp än att fortsätta att försöka för då blir han oftast ”irriterad om jag inte får det att 

funka”. När vi tittar på nästa förslag (3.2) anser Bengt att förslaget var ännu bättre och att det 

framstår som tydligare när det står "hjälp". 

Bengt konkluderar förslagen med att han hoppas att dessa funktioner snart kommer till 

Facebook då han menar att det skulle underlätta hans användande betydligt. 

Designförslag 4 – Justera storlek 

Bengt uttrycker att han redan har ställt in sin mobiltelefon så att den visar större storlek, men 

uttrycker att denna funktion skulle vara bra ”kan vara riktigt bra, då slipper man hämta 

glasögonen”. Bengt kan inte helt bestämma om han uppskattar version 4.1 eller 4.2 bäst, men 

kommer slutligen fram till att han tror att det nog är lättare att zooma med hjälp av plus (+) och 

minus (-) knappar (4.2). Dock poängterar han att det skulle vara ännu bättre om ytterligare 

knapp inkluderades där ”default” storlek fanns, så att man lätt skulle kunna återvända till 

normalt läge för att slippa att försöka zooma fram och tillbaka. 

Informant C – ”Carin” 

Intervju och utvärdering skedde via telefon. Designförslag mejlades i förväg till Carin, där 

Carin tittade igenom designförslag i förväg. 

Designförslag 1 - Sortera med Meny eller flikar 

Carin menade att förslagen som presenterades spontant upplevdes som positiva för Carin. Carin 

föredrog version 1.2 då hon upplevde detta förslag som lättare att förstå och att det ”påminde 

om hur Facebook ser ut idag”. Detta var en funktion som Carin absolut skulle vilja använda, 

framför allt att få chans att kunna ”slippa att se alla annonser, det skulle vara en befrielse”. 
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Designförslag 2 - Bekräfta inlägg 

Efter att förra designförslaget mottagits lite svalt, visar Carin nu större entusiasm och säger 

spontant: ”att detta är något jag absolut skulle använda mig av”. Carin säger att första 

förslaget (2.1) är vettigt men föredrar version 2.2. När vi tittar på version 2.3 så säger Carin 

kort och gott: ”nej tack” och menar att versionen 2.2 är den som hon gillar mest och bäst. 

Designförslag 3 – Tillgång till hjälp och stöd 

Carin menar att version 3.1 inte faller henne i smaken, då hon menar att hon har ett inbyggt 

stort ogillande för alla former av ”pop-up fönster”. Version 3.2 upplever hon vara mycket mer 

tilltalande och hon säger att hon inte tror att hon skulle använda funktionen speciellt ofta, men 

att det skulle kunna vara skönt att ha funktionen tillgänglig och veta var den fanns. Carin menar 

att det är besvärligt och krångligt idag att hitta hjälp via Facebook. 

Designförslag 4 – Justera storlek 

Vid samtal runt en eventuell zoomfunktion menar Carin att ”den är säkert bra, men jag är inte 

förtjust i zoomfunktion. Jag har inget behov av det”. Carin menade att hon inte alls såg sig själv 

använda en sådan eventuell funktion, men tillstår att det kanske finns ett behov för funktionen 

från andra. 

Carin tror inte att någon av de presenterade funktionerna skulle påverka hennes tid på 

Facebook. Dock menar hon att om annonserna i flöde skulle försvinna så skulle hon kunna 

tänka sig att i förlängningen så skulle detta kunna göra så att hon spenderade mer tid på 

plattformen 

Informant D – ”David” 
 

Designförslag 1 – Sortera inlägg 

David upplevde att designförslaget kring att kunna sortera typ av inlägg hade potential till att 

hjälpa honom att ta del av andras inlägg på Facebook. Han menade att ”ibland vill jag kunna 

gå tillbaka till ett inlägg jag sett tidigare på ett bättre sätt”, där möjligheten att sortera 

innehållet skulle kunna hjälpa honom att lättare hitta specifika inlägg. Förslaget kan även hjälpa 

honom att anpassa sin användning, då han effektivt kan ”se inlägg kring det jag specifikt är ute 

efter just då”. 
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David menar att förslag 1.1 har störst potential att hjälpa honom att bli mer social på Facebook. 

Samtidigt menar han att det är ”för mycket att ta till sig” i förslag 1.2, trots att han tycker att 

detta förslag ger honom en tydligare överblick på vilken typ/typer av inlägg som visas. 

Designförslag 2 – Bekräfta inlägg 

David upplever att designförslaget har potential till att hjälpa honom att lättare kunna publicera 

inlägg på Facebook. Han föredrar Designförslag 2.2, då förslaget ger honom en överblick som 

hjälper honom att förstå hur han skulle kunna ”bygga upp inlägget”. David menar att det skulle 

bli lättare att se de olika inställningar som finns tillgängliga, samtidigt som han även kan få en 

chans att bli säker på att allting är inkluderat i inlägget innan publicering.  

”Det blir som en manual som hjälper mig att göra ett inlägg” 

David menar att han däremot inte skulle publicera fler inlägg på Facebook, trots att 

designförslaget skulle ge honom en bekräftelse kring att inlägget är korrekt innan det 

publiceras. Detta då han som person sällan delar privata händelser via internet. 

Designförslag 3 – Tillgång till stöd/hjälp 

David menar att även detta designförslag skulle hjälpa honom att bli mer social på Facebook. 

Detta då tillgången till stöd/hjälp skulle göra honom säkrare över hur han ska hantera 

Facebooks olika funktioner. Designförslaget skulle hjälpa honom att ”våga testa funktioner mer 

regelbundet”. Han menar vidare att han ofta testar sig fram om han blir osäker på hur han ska 

göra och att detta kan ta tid, vilket han ibland kan sakna och väljer då att avstå från att använda 

olika funktioner. Genom att snabbt kunna få hjälp och stöd kan han snabbt och effektivt öka sin 

förståelse och lättare börja använda funktionen trots bristande kunskaper. 

David föredrar Designförslag 3.2, då länken till hjälp/stöd syns tydligare och upplevs vara ”en 

del av programmet (Facebook)”. David menar att designförslaget kunde bidra till att han börjar 

publicera fler egna inlägg. 

Designförslag 4 – Justera storlek 

David menar att möjligheten till att kunna justera storleken på inlägg skulle hjälpa honom att 

lättare ta del av kontakters inlägg. Han upplever att designförslag 0.2 har störst potential, då det 

kan krävas stor ansträngning kring en slide om motoriken är nedsatt. ”Det kan bli jobbigt att 

dra i en slide när man bara skakar”. 
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Däremot menar David att möjligheten till att kunna justera storleken på innehållet inte skulle 

påverka den sociala aspekten kring Facebook, där det istället skulle bli lättare att använda 

Facebook.  

Informant E – ”Evert” 
 

Designförslag 1 – Sortera inlägg 

Evert menar att en möjlighet till att kunna sortera inlägg skulle hjälpa honom att ta del av 

andras liv. Han är däremot osäker på om designförslaget skulle leda till att han publicerar fler 

inlägg. Samtidigt menar han att hans kontakter kanske blir motiverade att börja publicera fler 

inlägg om folk lättare kan se och reagera på dessa. 

Evert föredrar Designförslag 1.1, då det inte tar upp så mycket utrymme på Facebooks 

startsida. Han menar även att Designförslag 1.2 medför en risk till att ändra sorteringen 

omedvetet, vilket leder till att han ständigt måste hålla koll på hur han sorterat inläggen för att 

inte riskera att missa inlägg han gärna vill se. ”När jag gjort min sortering så vill jag att det 

ska vara så. Jag vill inte behöva ändra i någon inställning varje gång!”. 

Evert belyser även ytterligare möjligheter till att kunna filtrera vilka kontakters inlägg han ska 

se, samt vilken ordning som inläggen ska presenteras. Detta är funktioner som idag finns, men 

att de enligt Evert borde presenteras tydligare. ”Ibland vill jag inte se alla inlägg från vissa 

kontakter. Det kan ofta delas massa onödiga saker som bara blir tröttsamt att se!” 

Designförslag 2 – Bekräfta inlägg 

Evert upplever att han ofta är restriktiv till att publicera egna inlägg, där en oro över att något 

ska bli fel kan motverka att han ska dela egna händelser. Evert berättar att han vid ett tidigare 

tillfälle publicerat en bild på honom och hans fru, men att bilden beskurits så halva ansiktet 

placerades felaktigt på frun. Detta genererade till många onödiga kommentarer från kontakter 

som skulle ”retas” med Evert, vilket i sin tur bidrog till att han idag kan välja att avstå från att 

publicera inlägg som han inte är säker på. Han menar vidare att en möjlighet till att bekräfta 

inlägget skulle hjälpa honom att förhandsgranska inlägget och på så sätt se så att allting blir 

korrekt. 

Evert upplever att Designförslag 2.2 har störst potential till att hjälpa honom att publicera fler 

egna inlägg. Detta då han genom denna bekräftelse upplever sig få en tydlig överblick innan 

”inlägget bara slängs ut”. 
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Designförslag 3 – Tillgång till stöd/hjälp 

Evert menar att han ofta använder Facebook till liknande behov, där han sällan tar del av nya 

funktioner. Han har hittat sitt användningsområde och förhåller sig till det. Evert upplever 

därför att designförslaget har stor potential till att hjälpa honom att börja använda nya 

funktioner, samtidigt som han kan finna trygghet under användningen vid eventuella 

bekymmer. Evert upplevde att Designförslag 3.2 var en naturlig del av Facebook, då länken till 

hjälp/stöd var placerad tillsammans med Facebooks andra länkar. Han menar vidare att ”det 

kändes som att det plötsligt var okej att behöva hjälp ibland”. 

Designförslag 4 – Justera storlek 

Evert menar att möjligheten att justera storlek har potential till att hjälpa honom att öka sin 

sociala inkludering via Facebook. Detta då det kan bli lättare att se detaljer på bilder som han 

vanligtvis kan ha svårt att ta del av. Däremot upplever Evert att han inte skulle publicera fler 

egna inlägg. 

Evert föredrar Designförslag 4.2. Att kunna justera storleken innebär att Evert inte behöver 

använda glasögon och menar vidare att det på så sätt blir lättare att ”slösurfa på Facebook” mer 

regelbundet. Evert kan således ta del av andras inlägg även när han glömt sina läsglasögon, 

alternativt inte vill ta med sig dom vid eventuella resor.  

Designförslag 4.3 upplevdes vara lite omständlig. “Jag vill kunna se allt innehåll i mitt inlägg, 

samlat på samma ställe. Så jag får snabb överblick på inlägget”. Evert menar att han lätt kan 

glömma hur texten var formulerad, hur bilden såg ut, eller vilka som var taggade om han var 

tvungen att gå genom en process. Han menar att han då skulle bli tvungen att gå tillbaka i 

processen för att påminna sig själv om hur inlägget såg ut, vilket skulle ta onödig tid och leda 

till att han hellre avstår.  

 

 

 


