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Sammanfattning  
I takt med att världens befolkning åldras ökar också gruppen av äldre användare. 

För denna användargrupp är ensamhet ett samhälleligt problem som riskerar att 

förvärras i och med ökande digitalisering. Ensamhet har identifierats som en orsak 

till flera psykiska och fysiska hälsoproblem. Åtgärder för att minska ensamhet bör 

fokusera på att stärka användares redan existerande sociala kopplingar; ett sätt att 

stärka den sociala sammankopplingen för äldre användare är genom hågkomst och 

berättande i ett intergenerationellt perspektiv. Denna studie undersöker just hur ett 

digitalt verktyg skulle kunna utformas i syfte att stimulera äldre till 

intergenerationellt berättande. För detta ändamål skapades en prototyp 

(“Minnesvandring”) av en möjlig mobilapplikation för intergenerationellt 

berättande. Denna prototyp undersöktes sedan med hjälp av fyra respondenter (74 

- 92 år) i en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer. Det empiriska 

materialet analyserades sedan med den Stegvis-deduktiva induktiva metoden.  
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Undersökningens viktigaste slutsatser är: minnesberättande är en process; triggers 

bör utformas med tanke på både de yngre och de äldre; trygghet och kontroll är 

viktiga; att få respons är motiverande för de äldre. 

Dessa slutsatser kan tjäna som hjälpmedel för en designer vid design av en tjänst 

avsedd att stödja äldre i deras minnesberättande.  

 

Ämnesord  
Digitalt berättande, intergenerationellt berättande, ensamhet, äldre användare, 

hågkomst, minnen, trigger  
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Abstract  
The world's population is ageing and the number of elderly technology users 

increases. For this user group loneliness has become a public health concern 

which is likely to continue growing along with the rising digitalisation. Worsened 

mental and physical health in elderly users has also been attributed to loneliness. 

Measures aiming to reduce loneliness should focus on strengthening users’ 

existing social bonds; one way to achieve this is through intergenerational 

storytelling and reminiscing. This paper evaluates how a digital artefact could be 

designed for intergenerational storytelling, with a focus on the elderly users’ 

engagement. To fulfil this research objective, we created a prototype of a mobile 

application for intergenerational storytelling. The prototype was tested together 

with four elderly (74 – 92 years) users in a qualitative study of semi-structured 

interviews. The stepwise deductive-inductive approach was used to analyse the 

empirical data.   

The most important findings of this study indicate that: storytelling of memories is 

a process; triggers should be designed together with both the elderly users and 

their audience; security and control are important; receiving an answer is 

motivating to the elderly users.  
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These conclusions can be used as a guide for design of digital services that aim to 

support elderly users in their intergenerational storytelling.  
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Digital storytelling, intergenerational storytelling, loneliness, elderly users, 

reminiscence, memories, trigger 
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1 Introduktion och bakgrund 
Andelen äldre i befolkningen växer. Enligt Förenta nationerna ska andelen äldre 

(65 och uppåt) öka från 9,3 procent år 2020 till 16,0 procent år 2050 och denna 

utveckling är gemensam för alla jordens regioner (UN 2020). Samtidigt är 

ensamhet ett allvarligt folkhälsoproblem i denna åldersgrupp (Rico-Uribe et al. 

2018), med en negativ påverkan på den psykiska och fysiska hälsan (WHO 2018). 

Ensamhet har definierats som en subjektiv uppfattning om avsaknaden av 

tillfredsställande mänskliga relationer (Andersson 1998). Problemet med 

ensamhet bland äldre har förstärkts genom den globala covid-19-krisen som har 

orsakat ökad isolering (Conroy et al. 2020; Heidinger & Richter 2020; 

Regeringskansliet 2020).  

Som en påföljd av covid-19 kommer samhällen i allt större utsträckning 

digitaliseras (Herath & Herath 2020). Riksrevisionen som granskat svenska 

myndigheters kommunikationer uppmärksammar att tillgängligheten för de som 

inte kan eller vill använda digitala kanaler är eftersatt redan idag (Riksrevisionen 

2021). Forskare påpekar också att äldres behov sällan tas i beaktande vid design 

av mobila applikationer och sociala medier, vilket innebär att de äldre blir allt mer 

drabbade av ensamhet och isolering till följd av digitaliseringen (Conroy et al. 

2020; Li et al. 2020a).  

Samtidigt kan tekniken, designad på rätt sätt, också hjälpa till att minska 

problemet (Folkhälsomyndigheten 2018). Det som lösningarna måste ta hänsyn 

till är de äldres specifika kontext, såsom hälsotillstånd, miljö- och 

socioekonomiska aspekter och teknikkunnighet (Conroy et al. 2020; 

Folkhälsomyndigheten 2018). Teknik bör designas på de äldre användarnas 

villkor genom att involvera äldre användare i designprocessen (Chen 2020; 

Knowles et al. 2020). En produkt som designas med input från de äldre bör också 

bemyndiga användarna och ge dem en känsla av kontroll för att accepteras (Chen 

2020) 
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Williams et al. (2021) menar att de mest effektiva metoderna för att minska 

ensamhet bland äldre användare är de lösningar som fokuserar på att upprätthålla 

redan existerande sociala kontakter. Särskilt meningsfullt för äldre är att kunna 

dela med sig av sina minnen i ett intergenerationellt perspektiv (Alexandrakis, 

Chorianopoulos & Tselios 2020a). När man närmar sig slutet på livet vill man 

veta att det man gjort lever vidare, och berättande, minnessaker och mementos 

kan vara särskilt effektiva sätt att åstadkomma detta (Alexandrakis, 

Chorianopoulos & Tselios 2020a; Li et al. 2020b). 

Berättande, eller mer specifikt digitalt berättande (eng. digital storytelling) 

handlar om att sätta ihop och kommunicera en berättelse med hjälp av digitala 

medier (Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios 2020b). Intergenerationellt 

berättande är en kombination av berättande och kommunikation där berättelser 

förs vidare mellan generationer (Li 2019). 

Intergenerationellt berättande utforskas i Alexandrakis et al. (2020a)  där 

testpersoner skapade minnesberättelser med hjälp av ljudinspelning och 

textinmatning i ett webbgränssnitt. Studiens resultat visar att intergenerationellt 

berättande i digital form har en positiv effekt på användarna. Studien visade dock 

även att de äldre föredrog att samtala om sina berättelser snarare än att använda 

webbgränssnittet (Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios 2020a). Anledningen 

till detta var att de äldre ville ta del av familjemedlemmarnas svar och reaktion på 

berättelserna, medan webbgränssnittet i den här studien inte gav sådan möjlighet.  

Li et al. (2020a) fokuserar på hur äldre på ett vårdhem skulle kunna stödjas i sitt 

intergenerationella berättande med hjälp av ett fysiskt kommunikationsgränssnitt. 

I studien skulle de äldre användarna dela sina minnesberättelser antingen med sin 

familj (oftast vuxna barn) eller volontärer som deltog i studien. I de flesta fall 

valde de äldre att dela minnesberättelserna med sina barn, med anledningen att 

dessa berättelser oftast var av personlig karaktär. Att skapa minnesberättelser 

digitalt och dela dessa uppfattades av de äldre som någonting positivt även i 
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denna studie. Den yngre generationen tyckte i sin tur att ett gränssnitt där de 

själva kunde bidra med ämnen för de äldre att skriva om var mer meningsfullt (Li 

et al. 2020a).  

Ovannämnda studier gick inte in på frågan om huruvida de yngre borde kunna 

svara på minnesberättelserna och huruvida de äldre skulle vara intresserade av att 

få svar i gränssnittet. Denna uppsats avser att fylla detta tomrum med en kvalitativ 

undersökning av hur intergenerationellt berättande, med fokus på engagemang hos 

den äldre användaren, skulle kunna stödjas av digital teknik. Målgruppen är 

internetvana äldre personer (65 år och äldre) som bor i eget hem och klarar sig 

utan assistans i vardagen - en grupp som i Sverige kraftigt har växt under covid-

19-pandemin i takt med att många äldre som tidigare varit icke- eller 

sällaninternetanvändare utökade sin internetanvändning (SCB 2020). 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur en digital lösning kan stimulera äldre 

att dela med sig av sina minnen; att tänka tillbaka på det liv som man har levt är 

för de äldre en positiv upplevelse och berättandet låter dem överföra en del av 

livserfarenheten till nästföljande generation; denna samhörighet med släkt och 

vänner har samtidigt visat sig vara ett effektivt medel för att minska känslan av 

ensamhet. Mot denna bakgrund är arbetets ledande frågeställning: hur kan ett 

digitalt verktyg utformas i syfte att stimulera äldre till intergenerationellt 

berättande? 

1.2 Avgränsningar 
I Sverige använder de flesta internet och enligt Internetstiftelsen (2020) har 98 

procent av svenska hushåll internetuppkoppling i hemmet. Samtidigt har 

utvecklingen under covid-19-pandemin visat att många äldre som tidigare var 

icke- eller sällaninternetanvändare har utökat sin internetanvändning eller tagit 

steget in i det digitala för första gången (SCB 2020). Enligt Statistiska 
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centralbyrån (SCB) har mer än 70 procent av svenskar över 75 år använt internet, 

och i åldrarna under det finns det ingen som inte har använt internet (SCB 2020). 

Denna undersökning fokuserar därför just på de äldre användare som redan har en 

viss erfarenhet av den digitala tekniken. Den tänkta målgruppen är äldre, 65 år och 

uppåt, som har internetuppkoppling och som kan använda relevant teknik, såsom 

smarttelefoner, surfplattor eller personliga datorer.  

Intergenerationellt berättande handlar om kommunikation mellan generationer. De 

parterna som deltar i denna kommunikativa process kallas inom ramen för denna 

studie för de äldre (65 år och uppåt) och de yngre (anhöriga, yngre 

familjemedlemmar).  De yngre familjemedlemmar som får ta del av 

minnesberättelserna är viktiga för processen men står inte i fokus i detta arbete. 

1.3 Begreppsdefinitioner 
De yngre / anhöriga - Efterföljande generationer av barn, barnbarn, syskonbarn 

och så vidare som också är vuxna. De yngre är en målpublik för minnesberättande 

skapat av de äldre. 

De äldre - Denna uppsats huvudsakliga målgrupp, svenska personer 65 år och 

äldre, som är internetvana, bekanta med digital teknik, och intresserade av att dela 

med sig av sina minnesberättelser.  

Digitalt berättande (eng. digital storytelling) - En process där en berättelse sätts 

ihop med hjälp av digitala medier, i syfte att sedan kommunicera denna berättelse 

(Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios 2020a).  

Ensamhet (eng. loneliness) - en subjektiv uppfattning om avsaknaden av 

tillfredsställande mänskliga relationer (Andersson 1998). 

Trigger - Utlösande fråga, påstående, bild eller annan minnessak som inspirerar 

till anteckning av en minnesberättelse (Nikitina, Callaioli & Baez 2018). 
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1.4 Existerande lösningar 
Det finns idag flera tjänster som stödjer intergenerationellt berättande. Tjänsterna 

“Every Story” eller “Tiny Beans” är designade för att unga familjer ska kunna 

dela med sig av det som sker i uppväxande barns liv till en vidare publik. Andra 

tjänster gör det möjligt att skapa minnesböcker från mobiltelefonens fotogalleri 

(ParentMap 2021). “Cluster” möjliggör säkert delande av innehåll till en 

specificerad publik (Fotoloce 2018). Gemensamt för dessa är att de är designade 

för en bred målgrupp av vuxna, eller för att vuxna ska kunna skapa innehåll som 

ett barn kan ta del av.  

“My Memories” handlar om nuet; det tillåter användaren att skapa ett berättande 

minne om någonting som skett nyligen (MapMyMemories 2016). Med hjälp av 

“Before You” kan användaren spara minnen om andra familjemedlemmar med ett 

intergenerationellt fokus (BeforeYou 2021). Tjänsten utgår dock från yngre barns 

behov av att höra historier om sin familj; den tar sig an intergenerationellt 

berättande från barnets perspektiv.  

“Till mina barnbarn” (MiragoMediaAB 2011) var ett webbgränssnitt som guidade 

användare genom skapandet av en bok baserad på minnen. Under tiden detta 

arbete skrevs verkade tjänsten vara inaktiv.  

Trots denna mångfald av tjänster kan man dock generellt dra slutsatsen att det i 

dagsläget råder en brist på tjänster som stödjer intergenerationellt berättande med 

den äldre användaren i fokus. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: kapitel 2 ger en litteraturgenomgång av 

relevanta forskningsbidrag. I kapitel 3 följer en beskrivning av metoderna för den 

kvalitativa undersökning som detta arbete bygger på. I kapitel 4 och 5 redovisas 

och diskuteras de erhållna resultaten, medan kapitel 6 redogör för slutsatserna. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Bakgrund 
Denna studie inleddes med en genomgång av forskning om ensamhet och dess 

påverkan på de äldre personers fysiska och psykiska hälsa, inklusive 

konsekvenserna av covid-19-pandemin.  

I sin meta-analys av ensamhet definierar Andersson (1998) ensamhet som en 

negativ subjektiv känsla. Det är denna definition som också används i detta arbete.  

I Rico-Uribe et als (2018) meta-analys utvärderar författarna kopplingar mellan 

ensamhet och dödlighet. Författarna går igenom 35 studier, och konstaterar att 

ensamhet är en starkt bidragande riskfaktor som kan kopplas till ökad dödlighet 

och en rad olika fysiska och psykiska tillstånd såsom depression, alkoholism, 

hjärt- och kärlproblem, sömnsvårigheter, immunförsvarsförändringar, Alzheimers 

sjukdom och det allmänna hälsotillståndet.  

Ensamhet under covid-19-pandemin och dess påverkan på de äldre utforskas av 

Heidinger & Richter (2020) som jämför ensamhet före och under covid-19-

pandemin för äldre personer (60+) i Österrike. Studiedeltagarna rapporterade en 

ökad känsla av ensamhet i takt med att smittspridningen ökade. Studiedeltagarna 

som bodde själva upplevde en mycket liten ökning av ensamhet, medan de som 

bodde tillsammans med minst en person rapporterade en kraftigare ökning av 

känslan av ensamhet (Heidinger & Richter 2020).  

Herath & Herath (2020) har tittat på digitalisering i samhället och särskilt på de 

förändringar som skett under covid-19-pandemin. Författarnas slutsats är att den 

digitaliseringen som skett kommer permanent normaliseras, eftersom många 

sektorer har varit tvungna att göra sina tjänster åtkomliga online (Herath & Herath 

2020). 
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2.2 Design för och med äldre användare 
Williams et al. (2021) 
Under covid-19-pandemin har ett antal forskningsbidrag undersökt hur digital 

teknik kan användas för att minska känslan av ensamhet som vuxit genom den 

påtvingade isoleringen, särskilt hos äldre. Williams et al. (2021) presenterar en 

sammanställning av 51 studier inriktade på äldre vuxna, som visade att den bästa 

effekten åstadkoms genom spel (specifikt Wii) eller videokonferenser, medan 

utbildningsaktiviteter inte gav någon större effekt. Författarna menar att det är mer 

effektivt att stödja användarens existerande kontaktnät än att utöka kontaktnätet 

(Williams et al. 2021).  

Chen (2020) 
Assisterande teknik (eng: assistive technology; härefter AT) och dess acceptans är 

något som Chen (2020) har undersökt i Why do older people love and hate 

assistive technology? An emotional experience perspective. AT definieras som 

teknik framtagen särskilt för äldre användare för att hjälpa dem utföra vissa saker i 

vardagen. Mycket av den digitala teknik som tagits fram som hjälpmedel för äldre 

vuxna upplevs av dem som stigmatiserande (Chen 2020). Problemet med mycket 

AT är att det är lösningar som efterfrågas av vårdpersonal eller anhöriga, snarare 

än av den äldre användaren. Författaren tar upp statistik från Italien som visar att 

17 procent av användarna överger liknande lösningar inom ett år, och 40 procent 

av lösningarna används inte överhuvudtaget. Chen (2020) undersökte de 

känslomässiga aspekterna som påverkar teknikacceptans hos äldre användare och 

analyserade känslor inför ny teknik enligt två kriterier. Det första kriteriet var 

huruvida användaren ser den nya tekniken som en möjlighet eller som ett hot, och 

det andra kriteriet var den upplevda känslan av kontroll som användaren har över 

tekniken. Studien kommer fram till att AT ofta utformas bara för att öka en 

användares autonomi, men sällan för att öka dennes “relativeness”, alltså sociala 

sammankopplingar, och “self-competence”, alltså upplevelsen av att användaren 

är kapabel att hantera och kontrollera den tekniska lösningen. Författaren menar 
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att AT bör designas så att användandet ska vara bemyndigande, ge användaren en 

känsla av kontroll, och inte se ut som en rent medicinteknisk produkt. Chen 

(2020) rekommenderar också deltagande design som den mest lämpliga metoden 

för att utforska och utvärdera den sociala acceptansen av AT.  

Conroy et al. (2020) 
I Technological advancements to address elderly loneliness: practical 

considerations and community resilience implications for COVID-19 pandemic 

(Conroy et al. 2020) kartlägger författarna olika orsaker för ensamhet bland äldre 

vuxna och diskuterar sedan vilka möjligheter som finns i ny teknik för att minska 

denna. Författarna påpekar att ensamhet är en viktig faktor som påverkar 

människors hälsa på ett negativt sätt och att situationen har förvärrats under covid-

19-pandemin. Där det finns utrymme för teknik att hjälpa menar författarna att 

man måste ta hänsyn såväl till individens behov som till användandets kontext. 

Teknik som äldre inte kan eller vill använda, eller som de inte kan få tag på, är 

inte till någon hjälp för dem. Conroy et al. (2020) menar att ensamhet som uppstår 

till följd av brist på sociala kontakter lämpligen kan avhjälpas med digitala 

lösningar. 

Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios (2020b)  
Författarna undersöker i Older Adults and Web 2.0 Storytelling Technologies: 

Probing the Technology Acceptance Model through an Age-related Perspective 

hur äldre användare tar till sig ny teknik i en teknologiacceptansmodell (TAM). 

De konstaterar att digitalt berättande har positiva effekter på äldre användares 

välmående, men också att det finns andra outforskade aspekter kring hur de äldre 

accepterar ny teknik. De sociala och kulturella kontexterna är viktiga att ta i 

beaktande när man designar för äldre användare, inte bara deras eventuella fysiska 

begränsningar (Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios 2020b). 

Studien utgår från att ihågkommande (eng: reminiscing) är en viktig del i en 

persons välmående och att delning av erfarenheter och visdom bygger individens 
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identitet och stärker sociala kopplingar. Digitalt berättande, menar författarna, är 

en meningsfull aktivitet för äldre användare. 

Genom de hypoteser om användbarhet och acceptans som författarna ställer upp 

och testar kan Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios (2020b) konstatera att 

användarnas ålder inte hade en statistiskt säkrad koppling till hur väl de tog till sig 

ny teknik. 

Ramos, Mendonça & Rodrigues (2018) 
Ramos, Mendonça & Rodrigues (2018) analyserar äldre (55+) användare som 

använder sociala medier. Författarna tittar på hur teknisk erfarenhet påverkar 

användandet av sociala medier, och får fram sina resultat genom deskriptiv 

statistisk analys från en enkätundersökning som distribuerades via Facebook. De 

menar att sociala medier kan ge en positiv effekt på användarnas välmående, och 

presenterar en konceptuell modell som kan hjälpa att förstå vilken roll sociala 

nätverk spelar i äldre användares liv. Deras övriga slutsatser kan användas för att 

bättre designa the Internet of Everything (IoE) så att även äldre användare vill ta 

del av det. 

Heine et al. (2016) 
I LebensPhasenHaus, en miljö uppbyggd för smarta hem, har Heine et al. (2016) 

bedrivit forskning på teknikacceptans. Författarna drar en slutsats om att det är 

fördelaktigt att låta användare röra vid, utforska och uppleva teknologier för 

smarta hem, samt även delta i samskapande sessioner. Författarna tittar även på 

olika acceptansmodeller och försöker utöka dem med hypotesen att acceptans är 

en process som kan påverkas av flera faktorer. Deras slutsatser är att äldre 

användare bör vara del av designprocessen för att öka deras medvetenhet om och 

acceptans av smarta miljöer. 
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Knowles & Hanson (2018)  
Knowles & Hanson (2018) är en fokusgruppstudie där författarna undersöker hur 

och varför äldre användare uttrycker misstro mot digital teknik. Studien säger att 

om tekniken uppfattas som tillräckligt värdefull spelar det inte någon roll att de 

äldre inte har tillit till den, de kommer att använda den ändå. Sin brist på tillit kan 

de dock uttrycka som en protest mot teknik generellt. De faktorer som kan göra de 

äldre oroliga är bland annat säkerhet och dataintegritet. Äldre användare är mer 

benägna att oroa sig för säkerhetsintrång än yngre användare (Knowles & Hanson 

2018). Digital teknik som tillgodoser äldre användares behov och krav accepteras 

däremot med entusiasm av denna grupp (Knowles & Hanson 2018). 

Knowles et al. (2020)  
I en debattartikel i tidskriften Communications of the ACM argumenterar Knowles 

et al. (2020) att äldre vuxna inte är en tillräckligt definierad användargrupp för att 

inspirera till god design, och dessutom för diversifierad för att kunna klumpas 

ihop. Författarna menar att digital teknik allt för ofta tas fram för äldre användare, 

men sällan med dem. Många gånger förklaras äldre användares icke-användande 

av digital teknik med att de inte har förmågan att använda eller förstå den, när det 

i själva verket beror på andra faktorer som yngre användare också kan uppleva 

som problematiska. Äldre har många insikter som en designer kan ha nytta av och 

de borde därför inkluderas i samskapande aktiviteter. På så sätt skulle produkter 

kunna skapas med empati även för denna användargrupp (Knowles et al. 2020). 

2.3 Intergenerationellt berättande 

Li et al. (2020a) 
Li et al. (2020a) fallstudie Supporting intergenerational memento storytelling for 

older adults through a tangible display: a case study undersöker berättande och 

minnessaker som en del i intergenerationell kommunikation. Forskarna 

argumenterar för att minnessaker och minnen kopplade till dem som 

kommuniceras till yngre släktingar är ett effektivt sätt att öka känslan av 
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tillhörighet och livsvärdet hos den berättande personen. Studien fokuserar på att ta 

fram ett gränssnitt för äldre användare och undersöka kommunikation som sker 

mellan användare som inte befinner sig på samma plats, det vill säga samma 

premisser som ligger i grunden för detta arbete. Dock fokuserar Li et al. (2020a) 

på äldre användare som bor på vårdhem (eng: nursing home), och deras gränssnitt 

innehåller inte möjlighet för de yngre att svara. 

En insikt från Li et al. (2020a) var att skapandet av innehåll, alltså nedtecknandet 

av minnen i samband med en minnessak, skedde i toppar: användarna antecknade 

minnen i början av experimentet och när deras barn kom på besök, men inte under 

dagarna däremellan.  

Li et al. (2020b)  
Baserat på intervjuer och fallstudier med prototyper undersöker artikeln 

Promoting Older Residents’ Social Interaction and Wellbeing: A Design 

Perspective (Li et al. 2020b) hur teknologi kan mildra den sociala isolering som 

kan uppstå när äldre flyttar in på vårdhem. Från fallstudierna drar författarna 

slutsatser om hur design bör utformas för att bäst passa den studerade 

målgruppen. Studien börjar med att slå fast att äldre användare ofta inte tas i 

beaktande när sociala medier designas, och påpekar att designen sällan fokuserar 

på att minska social isolering specifikt. Li et al. (2020b) försöker här gå från 

antropologiskt fältarbete till praktiska applikationer inom människa-

datorinteraktion. 

Från “Brick-Through”, den första prototypen som installerades på vårdhemmet, 

fick författarna fram att de äldre var mest intresserade av bilder på platser och 

vyer som de associerade med sin barndom och uppväxt. Dessa ville de gärna dela 

med sina familjer, trots att syftet med Brick-Through var att tillhandahålla sätt för 

dem att kontakta de främmande personer som hade delat bilderna. Den andra 

prototypen som Li et al. (2020b) beskriver kallar de “Story2Share” - ett fysiskt 

gränssnitt där äldre kunde skapa berättelser baserade på triggers som deras barn 
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skickade till dem via en mobil-app. Dessa triggers var antingen frågor om 

livsskeden, eller baserades på minnessaker eller foton från den äldre personens 

tidigare liv. Författarna kommer fram till att användning av specifika triggers kan 

locka fram minnen som annars aldrig hade kommit fram. Delandet av dessa 

minnen skapade också en närhet hos de yngre deltagarna i studien. 

Slutsatserna som Li et al. (2020b) drar är att studiens deltagare var mer 

intresserade av att stärka redan existerande band än av att skapa nya. De kom 

också fram till att tekniska hjälpmedel bör integreras i användarnas dagliga liv, 

och alla intressenter måste engageras i tekniken (Li et al. 2020b). Den yngre 

generationen som skickar inspiration bör också tas med i designprocessen för att 

göra en slutprodukt attraktiv för de äldre användarna (Li et al. 2020b). 

Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios (2020a) 
Ytterligare forskning kring berättande som metod för att stärka sociala kontakter 

kommer från Digital Storytelling Experiences and Outcomes with Different 

Recording Media: An Exploratory Case Study with Older Adults (Alexandrakis, 

Chorianopoulos & Tselios 2020a). Artikeln baseras på grundidén att delade 

historier är essentiella för vår känsla av gemenskap, och terapeutiska åtgärder 

baserade på minnen minskar känslan av isolering. Specifikt utforskar författarna 

ett webbgränssnitt för digitalt berättande av minnen med ljudinspelning och 

textinmatning utformat för äldre. Resultaten visade på att de äldre uppskattade 

möjligheten att använda webbteknik som ett medium för kommunikation med 

yngre familjemedlemmar och såg positivt på att digitala berättelser kunde sparas 

för alltid (Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios 2020a). Studien visade dock 

även att de äldre föredrog att samtala om sina berättelser med den yngre 

generationen framför att använda webbgränssnittet.  

Författarna argumenterar för att äldres acceptans av ny teknologi inte enbart beror 

på användbarhet; en brukares avsikt och attityd spelar en ännu större roll. 

Intergenerationellt berättande i digital form hade, enligt författarna, en positiv 
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effekt på de äldres hälsotillstånd. De fysiska begränsningar som finns hos en 

större del av äldre måste dock beaktas vid designandet av en digital produkt, så att 

gränssnittet blir användbart (Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios 2020a).  

Nikitina, Callaioli & Baez (2018)  
Ett försök att ta fram riktlinjer för hur en smart tjänst måste agera för att stödja 

minnesberättande kommer från Smart conversational agents for reminiscence, en 

konferensartikel av Nikitina, Callaioli och Baez (2018). Författarna beskriver 

processen av ihågkommande (eng: reminiscing) i fyra steg. Först kommer en 

trigger från en samtalspartner. I andra steget mottas triggern av den äldre och ett 

minne formuleras som följd. I tredje steget kommunicerar den äldre minnet i form 

av berättande (eng: storytelling) och i fjärde steget ger samtalspartnern till sist sin 

feedback och följer upp med frågor och kommentarer. Denna process är 

samlokaliserad när den sker mellan två personer. En mänsklig partner kan följa 

med i kontexten och välja ämnen som är intressanta och en smart produkt bör 

kunna anpassas för att också följa med och stödja denna kommunikationsprocess 

på liknande sätt (Nikitina, Callaioli & Baez 2018). Författarna menar att en digital 

tjänst kan tillhandahålla samtalspartnerns sida, steg ett och fyra, så att fler äldre 

ska kunna ägna sig åt minnesberättande.  

Jones & Ackerman (2021) 
Jones och Ackerman bedriver en intervjustudie för att undersöka och förklara 

varför vissa familjehistorier förblir osagda i Learning from Family Mysteries: 

accounting for Untold Stories in Family Memory Practices (Jones & Ackerman 

2021). De utgår från att intergenerationellt berättande är grundläggande för 

etablering av familjens identitet. Deras hypotes är att icke-berättande (eng: non-

telling) är en grundläggande del av intergenerationellt berättande (Jones & 

Ackerman 2021). Författarna identifierar tystnader, tabun, lögner och hemligheter 

som fyra teman där familjeberättelser förblir outsagda. I studien utelämnade de 

äldre fakta från historien, eller använde sig av påhittade uppgifter som ett sätt att 

skydda familjens identitet. Andra orsaker till att de äldre valde att inte berätta 
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någonting kunde kopplas till behovet att upprätthålla någons åsikt om en särskild 

familjemedlem, eller att mottagaren ännu inte bedömdes vara mogen för en viss 

detalj. Författarna menar att digitala plattformar bör stödja icke-berättande, 

underlätta planering av när vissa berättelser ska delas och urskilja medvetet icke-

berättande från vanlig tystnad.  

Lee et al. (2020) 
Även för Lee et al. (2020) har spel visat sig vara en bra metod för att upprätthålla 

sociala kontakter. I studien Life review using a life metaphoric game to promote 

intergenerational communication låter författarna 33 äldre deltagare (51–85 år) 

spela ett digitalt spel med yngre partners för att gå igenom en “life review” - en 

genomgång av de viktigaste livshändelserna. Att gå igenom ens liv och organisera 

det kronologiskt och tematiskt har en bevisad positiv effekt på den mentala hälsan 

för de äldre och ger också de yngre en chans att lära sig om familjens historia och 

kulturella bakgrund (Lee et al. 2020). Författarna noterar att processen att samla 

ihop minnessaker för att kunna gå igenom de viktigaste livshändelserna kan vara 

mödosam, men menar att i ett spel tillsammans med yngre generationer motiveras 

användarna att göra denna ansträngning för att de är intresserade av 

intergenerationell kommunikation (Lee et al. 2020). Med en induktiv metod fann 

författarna ett antal teman för intergenerationell kommunikation genom denna 

aktivitet, däribland hågkomst (eng: reminiscence), framtids- och 

dödsförberedelser och livsråd (eng: life advice). Begränsningar i denna studie som 

författarna själva identifierar är att de par av äldre och yngre som studerades inte 

var släkt, och studien genomfördes över bara en dag, inte över en längre tid. 

3 Metod 

3.1 Litteratursökning 
Arbetet inleddes med en litteratursökning där de mest relevanta artiklarna 

granskades. Summon (Högskolan Kristianstads egen söktjänst), ACM Digital 

Library och Google Scholar användes och sökresultat begränsades till artiklar 
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publicerade under de senaste fem åren. Summon utför sökningar i en lång rad 

databaser (bilaga 1, Summon databaser). Sökorden som användes var: older 

adults, elderly, pensioners, loneliness, technology, pandemic, covid-19. Med 

bättre förståelse för området började det förberedande arbetet med att ta fram en 

prototyp och litteratursökningen kunde då fortsätta i en mer fokuserad riktning. 

För att ytterligare fördjupa sökningar användes följande sökord: technology 

acceptance, social network, emotional design, long-distance grandparent, 

intergenerational participation, relational closeness, storytelling, 

intergenerational storytelling, trust, senior TAM, reminiscence.  

Litteratursökningen resulterade i en litteraturlista med faktagranskad forskning 

främst från informatikområdet. Även artiklar från psykologiområdet inkluderades. 

Denna forskning användes som underlag för arbetet och för formuleringen av 

syftet och frågeställningen. 

3.2 Metodval 
Efter formuleringen av uppsatsens frågeställning valdes en kvalitativ ansats för 

den kommande studien.  En digital prototyp utvecklades och testades med 

respondenter ur målgruppen. Respondenterna intervjuades i intervjuer av 

semistrukturerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer lämnar mycket utrymme 

till testledaren att utforska de ämnen som respondenten tycker är intressanta. 

Samtalets lösa struktur gör att även ämnen som är viktiga för undersökningen kan 

inkluderas (Hanington & Martin 2012).  

Empirin som genererades under intervjuerna analyserades med hjälp av den 

Stegvis-deduktiva induktiva metoden (SDI) (Tjora 2018). SDI-metoden ger 

struktur till kvalitativt forskningsarbete. Enligt SDI ska forskningen baseras på 

empiriska data och det induktiva tankesättet används för analys. Arbetet ska 

inkludera steg av deduktivt tänkande där insikter från empirin analyseras i 

samspel med forskning. Denna process bygger på en noggrann empirinära analys. 
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I överensstämmelse med SDI-metoden ligger empiriskt insamlade data till grund 

för detta arbete.  

Eftersom design för äldre har varit ett eftersatt område rekommenderar Chen 

(2020) att använda samskapande för att ta fram digitala produkter för denna 

målgrupp, något som också har legat till grund för framtagandet av prototypen i 

detta arbete. Rådande epidemiologisk situation med covid-19 gjorde att 

användaraktiviteter anpassades till onlineformat i så stor utsträckning som möjligt. 

Arbetet med uppsatsen skedde användarnära, kvalitativt och via digitala kanaler. 

3.3 Genomförande av studie 
Nedan följer en beskrivning av studiens genomförande, analysmetoden och 

respondenterna. Vi beskriver här hur vi applicerade metoderna från avsnitt 3.2 och 

anpassade dem för vår situation. 

3.3.1 Prototyp 
Med utgångspunkt i omvärldsanalysen och den tidigare forskningen började 

arbetet på en prototyp som skulle användas för testning i studien. För att kunna 

komma närmare den tänkta äldre användaren skapade vi personas. En persona är 

en precis definition av en användare och av det som denne vill uppnå. Den bör 

baseras på data om målgruppen, målgruppens vanor och teknikkunskap, samt 

omständigheter som användaren kan befinna sig i (Cooper 2004). Personas som 

användes inom ramen för denna studie (bilaga 2) baserades på information från 

Statistikmyndigheten SCB och rapporten Svenskarna och internet 

(Internetstiftelsen 2020; SCB 2020). Användarporträtten är tagna från 

webbtjänsten thispersondoesnotexist.com (Wang 2021).  

Med tanke på att arbetet fokuserade på äldre brukare som redan använde sig av 

digital teknik skulle prototypen vara en gestaltning av en digital tjänst till stöd för 

intergenerationellt berättande. Avvägningen om huruvida prototypen borde vara 

en mobilapplikation eller en webbsida gjordes baserat på statistik om 
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användningen av smarttelefoner i Sverige (SCB 2020). Baserat på denna statistik 

togs beslutet att prototypen skulle ha formen av en mobilapplikation. 

Olika designförslag skissades och utvärderades med användare ur vår målgrupp 

med fokus på hur designförslagen uppfyllde den äldre användarens behov. 

Skissning och utvärdering av designförslagen innebar i praktiken flera 

diskussions- och designtillfällen med användare ur målgruppen innan den slutliga 

prototypen gestaltades. Designprocessen visas i figur 1.  

Figur 1: Designprocessen för prototypen. 

Prototypen utformade vi i Figma som en mobil wireframe med måtten 360 pixlar 

bred och 640 pixlar hög. Bilderna som finns i prototypen hämtades från 

webbtjänster med copyrightfria bilder. Prototypen var funktionell och dess olika 

delar hade olika interaktivitetsgrad.  

Grundvyerna Startsidan, Inspiration samt Alla minnen hade en hög grad av 

interaktivitet och användaren kunde navigera fritt mellan dessa. Vyn Alla minnen 

hade tre olika filtervyer med Minnen som default och Decennier och Teman som 

övriga val (figur 2). Detta för att tillåta användaren att bläddra bland redan 

antecknade minnesberättelser, och på så sätt inspirera denne till att komma ihåg 

och anteckna fler minnesberättelser (Nikitina, Callaioli & Baez 2018).  
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Figur 2: Prototypens grundvyer. 

Att skapa en ny minnesberättelse (figur 3) var en funktionalitet som gestaltades 

med begränsade interaktionsmöjligheter i en förutbestämd ordningsföljd (så kallad 

fixed path). Användaren hade där bara ett val per vy och bilder och text var 

fördefinierade.  
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Figur 3: I prototypen gick det att skapa en ny minnesberättelse. 

Användarna i de studier som genomfördes av Alexandrakis, Chorianopoulos & 

Tselios (2020a) och Li et al. (2020a) sökte återkoppling från mottagarna. För att 

kunna utvärdera om och hur användarna föredrog återkoppling lade vi till ett sätt 

att läsa och lämna kommentarer på en färdig minnesberättelse. Även denna 

funktionalitet utformades med begränsad interaktivitet i en förutbestämd följd: 

interaktioner, texter och det visuella materialet var fördefinierade (figur 4).  
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Prototypen “Minnesvandring” blev en interaktiv digital gestaltning av en tänkt 

mobilapplikation. Alla vyer finns i bilaga 3. 

 

Figur 4: I prototypen var det möjligt att kommentera på ett minne. 

3.3.2 Studiens intervjuer 
Syftet med studiens intervjuer var att fånga användarens reflektioner kring 

prototypen. Intervjuerna var semistrukturerade och skedde på distans, med en 

respondent och två intervjuledare per intervjutillfälle. För att etablera en tryggare 

atmosfär under intervjuerna valde vi att inte spela in det som sagts. Istället ställde 

en av intervjuledarna frågor, medan den andra fokuserade helt på att observera 

och anteckna respondentens svar.  

Intervjufrågorna (bilaga 4) berörde respondenternas bakgrund och deras tankar om 

prototypen “Minnesvandring” med fokus på vad som uppfattades som 

motiverande vid delning av minnesberättelser. Mer specifikt var målet att utforska 

följande områden: inspiration till att skapa minnesberättelser, kommunikation 

kring och delning av minnesberättelser, samt motivation till användning av en 

tjänst som stödjer dessa aktiviteter. Givet att intervjuerna var av semistrukturerad 
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karaktär hade intervjuledaren friheten att ställa följdfrågor för att få djupare 

förståelse för det som sagts. Intervjuerna genomfördes via Zoom eller Skype, 

beroende på vad användaren var mest bekväm med, och varade en timme i snitt. 

3.3.3 Analys av empirin 
Studien inkluderade semistrukturerade djupintervjuer med fyra respondenter och 

det var anteckningarna av respondenternas svar på intervjufrågorna som utgjorde 

studiens empiri. Genom analysen av empirin skapades sedan det databaserade 

underlaget som också ligger till grund för denna studies slutsats.  

För att arbeta kvalitativt och i SDI-metodens anda genomfördes en analys av 

intervjuanteckningarna. Analysen var systematisk och bestod av textnära kodning 

och kategorisering. Steg ett var att läsa igenom och markera meningsbärande ord 

och koda dem. Sedan gjordes ytterligare en kodning för att koppla de olika 

respondenternas kodade svar till temaområden på ett sätt som möjliggjorde deras 

jämförelse med den litteratur som detta arbete bygger på. Genom analysen 

framkom följande temaområden: delning, inspiration, reaktioner på olika triggers 

samt inställning till teknologi. I detta skede var vi också tvungna att hitta 

ytterligare litteratur för att fördjupa vår förståelse för nya ämnen som empirin 

hade väckt. Det kodade empiriska materialet analyserades i samspel med insikter 

från litteraturgenomgången, som beskrivet i kapitel 4. 

3.3.4 Studiens deltagare 
Respondenterna tillhörde gruppen av äldre datorvana användare. Gruppen bestod 

av fyra testpersoner: en kvinna och tre män. Två respondenter var redan kända för 

oss via den ena författarens arbetsplats, alltså ett bekvämlighetsurval. Resterande 

respondenter samt deltagare som gav input för att skapa prototypen valde själva 

att delta när vi genom våra nätverk och genom den digitala plattformen DigiCare 

(Nordic DigiCare AB 2021) annonserade att vi ville tala med äldre om 

kommunikation via digital teknik. DigiCare är en svensk startup-mobilapp som 

lanserades i augusti 2020 med mål att förmedla kontakt mellan äldre i Sverige; 
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efter en säker inloggning med BankID kan den äldre användaren delta i planerade 

videomöten som drivs av föreningar och volontärer (Nordic DigiCare 2021).  

Eftersom ämnet för intervjun var annonserat i förväg, var det rimligt att anta att de 

respondenter som anmälde sig också hade ett intresse av det.  

Vidare information om respondenterna kommer från uppgifter som de själva har 

angivit. Deltagarnas åldersspann var 74 - 92 år. Individerna i gruppen hade 

varierande yrkesbakgrund, familjeförhållanden och preferenser relaterade till 

användning av datateknik. Alla respondenter uppgav att de var vana användare av 

datateknik, men till varierande grad. Tre av respondenterna hade bekantat sig med 

datorer på jobbet. En av dessa var civilingenjör till yrket, som hade arbetat med 

teknik under hela sitt yrkesliv och hade således stor datorvana (R1). Den andra 

respondenten började använda dator på sitt kontorsjobb en kort tid innan 

pensionen och föredrog att för sitt dagliga behov använda en smarttelefon (R2). 

Den respondenten som var äldst i gruppen var läkare till yrket och började 

använda dator först efter pensioneringen; respondenten var bekväm med dator, 

men valde att inte använda sig av en smarttelefon (R3). Respondenten som före 

sin pensionering arbetade som försäljare (bilar och tekniska komponenter) började 

använda dator redan år 1985 och kände sig väldigt bekväm med tekniken (R4).   

Eftersom detta arbete undersöker intergenerationellt berättande var det viktigt att 

även beakta respondenternas familjeförhållanden. Tre av respondenterna bodde 

ensamma, en bodde med fru. Inte alla hade egna barn eller barnbarn, men alla 

hade regelbunden kontakt med yngre generationer i den nära släkten (till exempel 

syskonbarn och syskonbarnbarn). Informationen om respondenterna sammanfattas 

i tabell 1. 
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Kod Kön, Ålder Bakgrund 

R1 Man, 74 år Pensionerad, civilingenjör till yrket. Stor datorvana, 

arbetat med teknik, bodde med fru. Hade regelbunden 

kontakt med barn och barnbarn via diverse 

onlinetjänster. 

R2 Kvinna, 83 år Pensionerad, arbetade tidigare inom administration på 

kommunen. Dator via kontorsjobb före pension, 

föredrog smarttelefon för daglig kontakt, bodde 

ensam. Hade regelbunden kontakt med syskonbarn 

och syskonbarnbarn via diverse online tjänster. 

R3 Man, 92 år Pensionerad, läkare till yrket. Lärde sig använda 

datorer efter pension, hade inte smarttelefon, bodde 

ensam, men hade en stor familjekrets. Hade 

regelbunden kontakt med barn och barnbarn via 

diverse onlinetjänster. 

R4 Man, 88 år Pensionerad, före detta försäljare av tekniska 

komponenter. Stor datorvana, dagligen via dator och 

smarttelefon, bodde ensam. Hade regelbunden kontakt 

med sitt barn via diverse onlinetjänster. 
Tabell 1: Presentation av studiens respondenter. 

3.4 Etiska överväganden 
Arbetet påverkades av den pågående covid-19-pandemin. Användartester kunde 

inte ske ansikte mot ansikte utan blev helt via telefon och videokonferens. Det 

hade varit värdefullt att vara i samma rum som respondenterna, men alla var över 

70 år och således i riskgrupp.  Vid onlineintervjuerna var dock uppkopplingen 

tillräckligt bra och samtliga deltagare hade kamera på. Distanstestning var den 

enda möjligheten då det kändes viktigt att inkludera respondenterna i testningen. 

Andra etiska aspekter inkluderade, till exempel, övervägningar om målgruppen, 

dess bredd och individernas olika behov. Äldre kan, men behöver inte, lida av 



 32 (61) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

olika fysiska och psykiska besvär. Som visat av Alexandrakis, Chorianopoulos & 

Tselios (2020b) hade dock ålder inget statistiskt säkerställt samband med hur 

äldre personer använde teknik. 

Vi var medvetna om att vi inte kunde nå vissa individer inom gruppen äldre och 

var tvungna att exkludera dem från designarbetet. Detta gällde särskilt äldre som 

inte använde teknik och skulle behöva assistans med att koppla upp sig för att ta 

del i intervjuerna.  

Inför intervjuerna beaktades de fyra forskningsetiska huvudkraven som 

Vetenskapsrådet ställt upp: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla respondenter i denna studie fick 

inför intervjutillfällen veta att det handlade om ett kandidatarbete vid Högskolan 

Kristianstad som skulle publiceras med anonymiserade namn på deltagare. Vid 

alla intervjutillfällen informerades respondenterna om detta igen, och fick verbalt 

godkänna att de hört och förstått hur deras svar skulle användas. Anteckningarna 

från intervjuerna anonymiserades och detaljer som skulle kunna vara 

identifierande hanterades i olika dokument så att kontaktinformation och svar inte 

sparades på samma ställe. Allt material som samlades in i samband med intervjuer 

användes bara som underlag för skrivandet av denna rapport, och ska inte spridas 

för något annat syfte. 

4 Resultat och analys 
Detta avsnitt redogör för de teman som framstod som särskilt relevanta när 

empirin från studien ställdes mot den tidigare presenterade teoretiska grunden.  

4.1 Minnesberättande som en process 
Respondenterna pratade om minnesberättande som om det var en process, och inte 

någonting som görs i stunden. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt 

om sitt antecknande av minnen i ett textdokument på sin dator: 
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"Det är väl successivt som jag återberättar det här och som jag 

håller på att memorera och försöker strukturera. Särskilt när 

jag pratar med sonsonen som har blivit släktforskare. Jag 

försöker lägga upp det generationsvis och allt efter 

utvecklingsskeden." (R3) 

Minnesberättandeprocessen ansågs av respondenterna kräva reflektion och ibland 

ansträngning för att komma ihåg saker som hänt för länge sedan. Respondenterna 

sade också att det var viktigt att minnesberättelser var rätt, till exempel att årtalen 

var korrekta.  

I prototypen “Minnesvandring” fanns det möjlighet att filtrera de redan 

antecknade minnesberättelserna (se figur 5), någonting som uppskattades av 

samtliga respondenter. 

"Bra att man kan dela upp det beroende på vad man vill fundera 

över. " (R2) 

Enligt respondenterna var möjligheten att filtrera de redan antecknade 

minnesberättelserna bra, för att det tillät dem att titta på innehållet från olika 

vinklar, reflektera djupare och komma ihåg bättre.  

Minnesberättelser är inte alltid specifikt placerade i tiden, utan kan vara mer 

flexibla (Jones & Ackerman 2021; Nikitina, Callaioli & Baez 2018). Till exempel 

kan berättelser om hobbies och särskilda kunskaper, eller politiska och religiösa 

förhållningssätt, inte sorteras strikt kronologiskt. Däremot kan tematisk filtrering 

fungera väl för sådan djupare reflektion. 
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Figur 5: Prototypen “Minnesvandring” erbjöd möjlighet att filtrera på de redan antecknade minnen enligt 
tre kriterier (tematiskt, kronologiskt, som de var antecknade). 

4.2 Generationella skillnader och likheter som 
triggers 
En stor del av prototypen fokuserade på triggers, det vill säga frågor eller annat 

material som skulle kunna ge inspiration och motivation till att skapa nya 

minnesberättelser (se figur 6). Analysen visade att störst inspiration till 

minnesberättande kom från generationella skillnader och generationella likheter, 

som följande uttalande är ett exempel på:  

“...ni kan inte föreställa er hur det var då på den tiden att bo på 

en bondgård. Den bästa reaktionen det är lite förvåning och 

beundran på hur det var då. Vilka djur man hade ... alla djuren 

hade egna namn. Man namngav korna och smådjuren och så 

vidare." (R3) 

Respondenter tyckte att de mest intressanta triggers var sådana som berörde hur 

respondenternas uppväxt och livserfarenhet var lika - eller olika - det liv som 

deras barn och barnbarn lever idag. Enligt vad som framgått ur forskningen är de 

äldres anledningar till minnesberättande mer komplexa - det handlar inte bara om 
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en önskan att visa skillnader och likheter mellan generationer. Anledningar till 

minnesberättande inkluderar, till exempel, en önskan att lära ut berättelser eller 

kunskap (Nikitina, Callaioli & Baez 2018); bidra till familjens intergenerationella 

narrativ genom att anteckna sitt livs historia och värderingar (Jones & Ackerman 

2020); hjälpa förvara och utforma familjens identitet (Li et al. 2020a). Att vara 

medveten om dessa motivationer kan bidra till skapandet av effektivare triggers.  

Traditionellt sett är minnesberättande ett socialt fenomen; en minnesberättelse 

kommer upp under samtal med anhöriga och triggas av dem (Jones & Ackerman 

2021; Nikitina, Callaioli & Baez 2018). Det är ofta de anhöriga som ställer frågor 

(Nikitina, Callaioli & Baez 2018). Triggers i prototypen var dock skapade av oss, 

författarna, utan kunskap om respondenternas livsupplevelser. De handlade om 

vanliga företeelser som sker under en livstid, som att lära sig cykla, köpa sin 

första bil eller tillbringa en sommar på landet. Inte alla föreslagna triggers var 

intressanta för alla och respondenterna föreslog ibland alternativ till prototypens 

triggers. Det var tydligt att minnesberättelser borde skapas så att de var intressanta 

för den yngre generationen: 

“Det måste vara anpassat till publiken - man berättar så de inte 

somnar. (...) Jag vill faktiskt att de tar till sig [berättelsens 

budskap].” (R1) 

I studien av Li et al. (2020b) var det triggers som handlar om den äldres födelse, 

familj, kultur och traditioner som var mest intressanta för de yngre. Triggers kan 

hjälpa den äldre att komma ihåg saker som annars skulle vara oantecknade (Li et 

al. 2020b), men det är också viktigt att tänka på att minnesberättelserna skapas 

med tanke på en publik som vanligtvis består av familj och anhöriga.  
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Figur 6: Inspirationskategorierna i prototypen. 

4.3 Trygghet och kontroll 
Trygghet och kontroll vid användningen av en tjänst som “Minnesvandring” och 

av digitala tjänster i allmänhet var viktig för alla respondenter. Respondenten med 

mycket stor datorvana uttryckte sig på följande sätt: 

"(...) jag har tillitsproblem - kan man lita på molnet? Det vore 

bekvämare [att spara minnesberättelser i molnet], men då är 

jag sårbar." (R1) 

Det var dataintegriteten som var viktig för denna respondent och han återkom till 

detta ämne flera gånger under intervjun. Knowles och Hanson (2018) ser att äldre 

användare är mindre benägna att lita på en produkt om de inte kan genomskåda 

dataintegriteten, det vill säga om de inte vet hur deras privata data används.  

Respondenterna uttryckte också att de ville ha kontroll över vem som kunde 

komma åt minnesberättelserna: 

"...dela med den närmaste familjekretsen. Jag har väldigt stor 

familj. Jag vill hålla det mesta i den relativt begränsade stora 

familjekretsen." (R3) 

Denna respondent hade en väldigt stor släktkrets och kontakt med många avlägsna 

familjemedlemmar, minnesberättelser skulle han dock inte vilja dela med alla. 
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Samtliga respondenter ville i regel dela minnesberättelser med andra, men de ville 

behålla kontroll över vem de delade med.  

“Facebook är för öppet - man måste kunna bestämma vilken 

grupp som är mottagaren.” (R1) 

Tre av respondenterna nämnde att Facebook inte var en lämplig plattform, då den 

var för öppen. Den fjärde respondenten använde inte Facebook. Respondenterna 

skulle uppskatta en plattform där de själva skulle kunna välja vem de delade med 

och de ville utöva större kontroll över delningen. En känsla av bemyndigande är 

viktigt för acceptansen (Chen 2020; Knowles & Hanson 2018). Att tillåta 

användaren bestämma över vem denne kan dela med kan ha positiv inverkan på 

tilliten till tjänsten, och även öka chansen för fortsatt användning.  

En preferens att dela med närmaste familjen och anhöriga var tydlig i 

respondenternas svar. Samma preferens beskrivs i studien av Li et al. (2020a) där 

de äldre hade möjlighet att dela minnesberättelser och valde att dela dessa med sin 

familj snarare än med vårdpersonalen eller andra utomstående. 

Censur var ett fenomen som förekom flera gånger i respondenternas svar, som i 

detta exempel: 

“...vi pratar inte om det de upplevde för att det är så 

traumatiskt. Mina minnen från min barndom kan jag berätta 

utan censur.” (R1) 

Respondenten ville undvika att föra vidare traumatiska minnen från andra 

världskriget inom familjen. En annan respondent nämnde censur i samband med 

behovet att anpassa minnesberättelserna till publiken och den samtida kulturen, 

till exempel kopplat till att man inte pratar om kvinnor och flickor på samma sätt 

idag som tidigare. Jones och Ackerman (2021) upplyser om vikten av icke-

berättande (eng. non-telling), det vill säga det medvetna valet att inte berätta ett 
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minne, vilket är en viktig aspekt i intergenerationellt berättande. Valet att inte föra 

vissa minnen vidare borde uppfattas som ett meningsfullt val för den äldre att göra 

(Jones & Ackerman 2021).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att säkerhet och tillit till tekniken var 

viktiga för respondenterna, som även ville ha kontroll över hur data delas och 

särskilt över vilka minnesberättelser som delas och med vem (se figur 7). Det 

skulle kunna handla om familjehemligheter som de ville föra vidare, men inte 

sprida, eller om minnen av sådan personlig natur att de inte lämpar sig för alla. 

 

Figur 7: Prototypen “Minnesvandring” innehöll möjligheten att dela minnesberättelserna i ett släktträd, 
namnlista, lista med bilder och funktionen “dela med alla”. 

4.4 Respons som motivation 
Från respondenternas svar var det tydligt att deras mål med minnesberättande var 

att förvara minnen och föra dem vidare i familjen, som detta exempel illustrerar: 

 “Jag har inte antecknat för min egen del, utan det är för 

efterkommande.” (R4). 
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Respondenten förklarade att han antecknade sina egna memoarer i digital form för 

familjen att ta del av, det var särskilt viktigt för honom att hans dotter skulle få 

dessa. Dessa minnesberättelser bidrar till familjens kollektiva minne, någonting 

som är viktigt för att stärka familjens samhörighet och identitet (Jones & 

Ackerman 2021).  

I prototypen kunde respondenterna dela minnesberättelser med andra och få svar i 

form av kommentarer, eller i en chatt (se figur 8). Alla studiens respondenter 

uppgav att de skulle vilja få någon form av respons som svar på en delad 

minnesberättelse.  

"Så länge de svarar är allt bra." (R2) 

Denna respondent hade nära kontakt med sin närmaste familjekrets. Svarets 

format var inte viktigt, men det var viktigt för henne att något svar kommer. 

Tidigare forskning visade att äldre sökte möjlighet att samtala om sina digitalt 

antecknade minnesberättelser med nära släkt (Alexandrakis, Chorianopoulos & 

Tselios 2020a; Li et al. 2020a). De yngres roll skulle då (när de är på samma 

plats) vara att ta del av minnesberättelser genom att lyssna, men också att reagera 

och bidra med svar som en form av kollektivt ihågkommande (Li et al. 2020a).  

En respondent var ganska bestämd i sitt svar på frågan om svarets format:  

"Att hon ringer och pratar så man hör henne." (R4) 

Denna respondent hade många bekanta, men hans närmaste familjekrets var 

ganska liten och han var mån om att upprätthålla en nära kontakt med dottern. 

Helst ville han få svar genom ett videosamtal.  

För respondenten med stor familjekrets var ett svar från de som stod honom nära 

viktig. Han skulle dock inte vara intresserad av att få svar från alla: 
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“Inte ömsesidig korrespondens. Så nära har vi inte kommit 

varandra tycker jag. En känsla av sällskap och artighet [är det] 

som gör att jag bibehåller kontakten.” (R3) 

Den nära släkten för denna respondent var ganska stor och vissa bodde långt 

borta, så trots att de var nära släkt var deras förhållande inte alltid intimt. 

Respondenten använde inte heller sociala medier och hade inte förväntan på 

snabba, informella svar.  

På frågan om vad det var som var givande med minnesberättande uppgav 

respondenterna att det var publikens reaktion. 

“Det är ju när de ställer frågor, tycker jag, som är det 

viktigaste, så man ser att de är intresserade, och inte bara 

gäspar.” (R2) 

Reaktionen skulle kunna ha formen av följdfrågor, eller förvåning och beundran 

för det som kommunicerats. Samtliga respondenter har bekräftat att de ville på 

något sätt se att berättelser som de delar har uppfattats. 

 "...skriver man minnen som detta så förväntar man sig en 

reaktion." (R1) 

Att få ett svar var viktigt, men då ska svaret på en minnesberättelse komma från 

rätt personer: den närmaste familjen. I en vanlig social situation skulle 

återkoppling ha formen av ett samtal, men den kan också ske genom tekniken 

(Nikitina, Callaioli & Baez 2018). I de fall då minnesberättelser kommuniceras 

med hjälp av teknik är återkoppling en viktig faktor (Nikitina, Callaioli & Baez 

2018). 
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Figur 8: Prototypen gav möjlighet till svar på minnesberättelser. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
SDI valdes för att författarna önskade att arbeta praktiskt och samtidigt 

forskningsnära med utvecklingen av en designlösning. Fördelen med detta 

metodval var just att arbetet kunde kopplas tätt samman med forskning. Denna 

studie hade också kunnat utföras som konceptdriven designforskning (Stolterman 

& Wiberg 2010), men eftersom man då inte är lika nära användarna valdes denna 

metod bort. 
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Vi som författade detta arbete är medvetna om att inom kvalitativ forskning är 

neutralitet svår eller rentav omöjlig att uppnå. Tolkningar av empirin i en 

kvalitativ undersökning är färgade av forskarens bakgrund och erfarenhet. Vi 

själva hör till användargruppen yngre och kommunicerar med äldre personer 

nästan dagligen både analogt och via digitala kanaler. Att helt befria oss från 

denna erfarenhet skulle vara svårt. För att säkra bättre studieresultat har vi 

medvetet valt att inte inkludera våra egna äldre familjemedlemmar i studien. Valet 

av SDI-metoden som metod för tolkning av empirin hjälpte oss att analysera data 

mer kritiskt och skapa avstånd mellan vår erfarenhet och forskningsmaterialet. 

Under intervjuerna gjordes ingen inspelning av det som sagts. En av 

respondenterna hade en något återhållsam attityd när båda testledarna var med på 

mötet. Vissa ämnen som hen talade mer öppet om med bara den ena testledaren 

var märkbart nedtonade vid det andra tillfället när båda testledarna deltog. Detta 

gällde detaljer om personliga och privata ämnen; information för själva 

undersökningen kunde vi ändå få ut av vederbörande. Självcensureringen av 

uttalanden hade kunnat bli ännu större om intervjuerna hade spelats in; vi 

bedömde att en observatör som antecknade räckte för att fånga det väsentliga. 

Med en längre studie och med mer resurser för att ta fram en fungerande prototyp 

skulle vi inte bara ha självrapportering att luta oss tillbaka på, utan också data från 

appen. Testning av en hypotetisk produkt via digitala medier är dock ett 

accepterat sätt att validera antaganden och designbeslut, så resultatet med denna 

metod kan ändå anses som giltigt, om än kanske lite begränsat (Alexandrakis, 

Chorianopoulos & Tselios 2020b). Med lite mer tid skulle ännu en iteration av 

prototypen också ha kunnat tagits fram för att få ett ännu bättre resultat, men 

eftersom vi hade begränsat med tid fick dessa ambitioner sänkas. Något vi också 

var tvungna att nedprioritera på grund av tidsbrist var den sekundära målgruppen - 

de yngre. För att ordentligt undersöka hur ett gränssnitt och interaktioner skulle 

fungera för de yngre hade vi behövt ta in fler användare med helt andra 

förutsättningar. 
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5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Processen att komma ihåg och berätta minnen 
Som resultatet i avsnitt 4.1 visat uppfattade respondenterna minnesberättande som 

en process. Detta tolkade vi som att de äldre närmade sig minnesberättande med 

eftertanke och reflektion; att de skulle anstränga sig för att komma ihåg saker som 

hänt för länge sedan, särskilt för att det som antecknas skulle vara korrekt.  

En närmare beskrivning av den kommunikativa processen av att berätta minnen 

finns i Nikitina, Callaioli & Baez (2018). Det är intressant att nämna här att 

artikelns författare använder ordet ihågkommande (eng: reminiscing), vilket 

betonar att aktiviteten handlar om att komma ihåg. Detta skiljer sig från 

minnesberättande, det vill säga det ord som används i denna studie, som istället 

lägger vikten vid att berätta det som redan är ihågkommet.  

Nikitina, Callaioli & Baez (2018) bekräftar att de äldre borde stimuleras till 

ihågkommande om denna kommunikativa process ska vara produktiv: de äldre 

kan behöva både tid och hjälp med att komma ihåg och strukturera sina minnen. 

En tjänst som stödjer denna kommunikativa process på ett effektivt sätt skulle i 

högre grad uppfattas som användbar, vilket skulle kunna göra den mer attraktiv 

(Lee et al. 2020; Ramos, Mendonça & Rodrigues 2018). Därför kan insikten om 

att minnesberättande kan uppfattas som en process hjälpa till att utforma en 

lämpligare anpassad digital tjänst. Detta kan ha inverkan på val av plattform 

(mobil eller desktop), funktionaliteter så som möjligheten att spara utkast, 

utformning av triggers (se 5.2.2) och återkoppling (se 5.2.4)  

5.2.2 Triggers relevanta för både den äldre och den yngre 
Enligt resultatet presenterat i 4.2 var generationella skillnader och generationella 

likheter de mest effektiva triggers för studiens respondenter. Inom forskningen 

förekommer information om att minnesberättande är en form av samtal mellan två 

aktörer, berättaren och publiken (Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios 2020a; 

Li et al. 2020a; Nikitina, Callaioli & Baez 2018). Respondenterna i studien var 
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måna om att minnesberättelserna skulle vara intressanta och anpassade för den 

tänkta publiken. Även triggers bedömdes som intressanta eller ointressanta 

beroende på huruvida de var relevanta för mottagaren.  

Enligt Li et al. (2020a) var användarna mest intresserade av att skapa 

minnesanteckningar de dagarna då deras anhöriga kom på besök, vilket också 

visar att minnesberättande sker med mottagaren i åtanke. Eftersom 

minnesberättande är en kommunikationsprocess mellan två parter skulle det vara 

relevant att även utforska vad det är som intresserar mottagarna. Både de äldre 

och de yngre borde således inkluderas i utvecklingen av triggers. 

Generationella skillnader och generationella likheter är en grupp av möjliga 

triggers, men givet att studien endast undersökte fyra respondenter är det möjligt 

att det finns andra trigger-ämnen som denna studie inte har identifierat. Från 

forskningen vet vi att den underliggande motivationen för minnesberättande 

inkluderar önskan att skapa historier som skulle bidra till familjens kulturella arv 

och identitet (Jones & Ackerman 2021; Li et al. 2020a), eller förmedla kunskap 

och erfarenhet till yngre generationer (Nikitina, Callaioli & Baez 2018). Dessa 

motivationsfaktorer noterades också bland några av denna studiens respondenter. 

Beroende på individens intressen kan olika sorts triggers vara olika inspirerande. 

Ett digitalt verktyg kan göras mer relevant för användarna genom att låta dem 

bestämma vilka teman för triggers som är mest intressanta för dem. 

5.2.3 Trygghet och kontroll 
Som beskrivet i avsnittet 4.3 betraktade respondenterna minnesberättelser som 

djupt personligt material som skulle ärvas inom familjen - digitala 

minnesberättelser skulle delas inom närmaste familjekrets och dataintegriteten var 

viktig. Detta stämmer överens med en observation gjord av Li et al. (2020a) om 

att de äldre ville dela minnesberättelser med sina barn, nära vänner och ibland 

med de personer som en viss konkret minnesberättelse handlade om. De av 

respondenterna som använde sociala medier skulle inte vilja dela sina 
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minnesberättelser på Facebook med anledning av att minnesberättelserna skulle 

då även läsas av obehöriga. Alexandrakis, Chorianopoulos & Tselios (2020a) 

möttes med liknande reaktion i sin studie där respondenterna uteslöt Facebook 

som ett lämpligt medium för minnesberättande.  

I och med att befolkningen åldras blir andelen datorvana äldre allt större (UN 

2020; SCB 2020). Säkerhet och integritet är viktiga för de äldre (Knowles & 

Hanson 2020) och detta faktum bör därför tas i beaktande vid design av digitala 

tjänster för denna användargrupp. Säkra inloggningar, genomskinlighet i hur data 

lagras och genomskinlighet i hur åtkomst styrs är viktiga faktorer som borde 

beaktas i designarbetet (Knowles & Hanson 2018). En tjänst för digitalt 

minnesberättande borde också etablera användarnas tillit, till exempel genom att 

låta dem styra vilka minnesberättelser som skickas till vem. 

5.2.4 Respons som motivation 
Enligt resultatet i avsnitt 4.4 förväntade sig respondenterna i denna studie att få ett 

svar på sina minnesberättelser. Svaret skulle komma från den närmaste familjen, 

det vill säga den publik som var relevant för dem. I några av de tidigare studier 

som utforskade intergenerationellt berättande via digital teknik (Alexandrakis, 

Chorianopoulos & Tselios 2020a; Li et al. 2020a) saknade mottagare möjlighet att 

reagera på minnesberättelsen i verktyget. Detta ledde till att mottagarna väntade 

med sina svar och svarade analogt när de kom på besök till den äldre (Li et al. 

2020a). Det ledde även till att de äldre föredrog att återberätta sina 

minnesanteckningar till mottagarna när de sågs (Alexandrakis, Chorianopoulos & 

Tselios 2020a).  

I ett samhälle där besök inte alltid är möjliga, till exempel på grund av 

säkerhetsåtgärder kopplade till covid-19, är det viktigt att ha möjlighet till att få 

svar på minnesberättelser via digitala kanaler. Detta skulle motivera de äldre till 

fortsatt minnesberättande (Li et al. 2020a; Nikitina, Callaioli & Baez 2018). 
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Det borde också nämnas här att respondenterna i denna studie var benägna att dela 

olika minnesberättelser med intervjuledarna under intervjuernas förlopp. Till 

exempel, inspirerades de av de triggers som de fick se i prototypen till att berätta 

olika händelser från sin barndom. Denna direkta kontakt med publiken är en 

naturlig del av minnesberättande i dess vanliga sociala upplägg (Nikitina, 

Callaioli & Baez 2018). Lyssnarens närvaro ger upphov till mer berättande (Li et 

al. 2020a). Författarna för denna studie ställer sig därför frågan huruvida de äldre 

skulle vilja använda ett verktyg för digitalt minnesberättande regelbundet, som en 

del av deras vardag, och om deras anhöriga skulle vara intresserade nog för att 

interagera genom verktyget. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Fokuset i detta arbete var på den äldre användaren. Digitalt intergenerationellt 

berättande är dock en form av kommunikationsprocess mellan två parter: den 

äldre som delar med sig och den yngre som lyssnar och återkopplar. Mer 

forskning borde göras på de yngres perspektiv och intressen i syfte att ta fram en 

design som är optimal för alla deltagare.  

Prototypens förslag på delning i ett släktträd påminde respondenterna om 

släktforskning, en hobby som de äldre själva eller deras närstående sysslade med. 

Släktforskningens samband med intergenerationellt berättande är en intressant 

kombination som skulle kunna inkluderas i framtida undersökningar. En smart 

tjänst skulle kunna ge bättre förslag på triggers skapade med underlag ur 

släktforskning.  

Det faktum att minnesberättande är en process borde påverka de funktioner som 

ett digitalt verktyg för intergenerationellt berättande borde erbjuda. Till exempel 

borde de äldre ha möjlighet att spara utkast, skapa digitalt material (såsom foto, 

video eller röstinspelning) och redigera text på ett sätt som är bekvämt för dem. 

Prototypen som testades inom ramen för denna studie var en mobilapplikation. Ett 
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system bestående av en mobilapplikation (för skapande av medieinnehåll) och ett 

webbgränssnitt (för textredigering) kan dock vara en lämpligare lösning.  

Under intervjuernas gång var respondenterna villiga att dela med sig av olika 

minnesberättelser. Det var inte svårt för dem att komma igång och börja berätta. 

För att säkerställa att den inspirationen fungerar lika väl utan vår (forskarnas) 

närvaro skulle en studie kunna designas för användarna att testa en prototyp själva 

under en längre tid. Genom att lägga till möjligheter för yngre att ställa frågor i 

tjänsten kunde vår prototyp simulera hur intergenerationell kommunikation skulle 

kunna ske. Flera sätt för att tillhandahålla och uppmuntra intergenerationell 

kommunikation skulle också kunna vara en intressant forskningsled att följa upp. 

Prototypen “Minnesvandring” innehöll flera olika sätt att dokumentera minnen 

digitalt. Dessa inkluderade möjligheter att ta ett foto, göra en video eller 

röstinspelning och redigera text. Vilket av dessa sätt lämpar sig bäst till att 

digitalisera minnen vet vi egentligen inte, vilket också skulle kunna vara fokus för 

framtida forskning. 

6 Slutsatser 
Detta arbete undersökte hur en digital lösning kan stimulera äldre att dela med sig 

av sina minnen i ett intergenerationellt perspektiv. Frågeställningen som styrde 

arbetet var: hur kan ett digitalt verktyg utformas i syfte att stimulera äldre till 

intergenerationellt berättande? För att utforska detta skapade vi en prototyp som 

hette “Minnesvandring”, en gestaltning av en tänkt digital tjänst för 

intergenerationellt minnesberättande. Undersökningen bestod av 

semistrukturerade intervjuer där fyra respondenter i åldern 74 - 92 år svarade på 

frågor om prototypen. 

Undersökningens slutsatser är: (a) minnesberättande är en process; (b) triggers bör 

utformas med tanke på både de yngre och de äldre; (c) trygghet och kontroll är 

viktiga; (d) att få respons är motiverande för de äldre.  
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(a) Minnesberättande är en process: för de äldre är minnesberättande en 

process, som kan kräva mental ansträngning för själva hågkomsten och fysisk 

ansträngning för att samla och digitalisera material för minnesberättelser. Ett 

digitalt verktyg bör beakta detta och erbjuda möjligheter som stödjer 

minnesberättande som en process, till exempel möjlighet att spara utkast, föra 

korta anteckningar och samla mediematerial.  

(b) Triggers bör utformas med tanke på både de yngre och de äldre: 

minnesberättande är en kommunikationsprocess som inkluderar minst två parter: 

de äldre och de yngre. Ämnen för minnesberättelser bör vara sådana som är 

intressanta för de äldre att skriva om, samtidigt som de är intressanta för de yngre 

att lära känna.  

(c) Trygghet och kontroll är viktiga: ett digitalt verktyg som prioriterar 

datasäkerhet och där de äldre kan utöva kontroll över vem information delas med 

kommer ha större chans för att bli accepterad och använd av de äldre.  

(d) Att få respons är motiverande: Minnesberättande är för de äldre ett sätt att 

känna större samhörighet med familj och vänner. Att få en reaktion på sina 

minnesberättelser är viktigt då det motiverar till fortsatt minnesberättande. Ett 

digitalt verktyg bör därför uppmuntra och erbjuda möjlighet för de yngre att 

reagera på minnesberättelser som har delats med dem. 
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Oxford English Dictionary Online 

Oxford Reference 

PsycARTICLES 

PsycINF0 

PsycTESTS 

PubMed 

Retriever Business 

Riksarkivet Digitala forskarsalen 

Safari Books Online 

SAGE Journals Online 

ScienceDirect 

Scopus 

SIS 

SpringerLINK 

SveMed+ 

Svenska akademiens ordböcker 

SwePub 

Taylor & Francis Online 

Teacher Reference Center 

UR-access 

Web of Science 

Wiley Online Library 

WorldCat
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Bilaga 2 - Persona 

Bilder är fiktiva och kommer från internettjänsten This Person Does Not Exist 

som utvecklades av Phil Wang (Wang 2021 http://thispersondoesnotexist.com).  

 

http://thispersondoesnotexist.com/


 55 (61) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 3 - Figma prototyp 

Här presenteras skärmbilder från prototypen som skapades i designverktyget 

Figma. Foton använda i prototypen är tagna från webbtjänsten unsplash.com om 

inte annat anges.  

Cottages Fjärdlång CC by 2.0 av Tommie Hansen 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

Vaxholmsbåt CC by 4.0 av Arild Vågen 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

Vaxholms kapell CC by 3.0 av Arild Vågen 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/  

Midsommarfirande CC by 2.0 bengt_re 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


 56 (61) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Prototypens grundskärmar 

 

Skapa en minnesberättelse 
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Gruppering av minnesberättelser 

 
 

Kommentera en minnesberättelse 
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Delning 
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Inspirationskategorier 

 



 60 (61) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 4 - Intervjufrågor 

Uppvärmning  

• Är det intressant för dig att spara dina minnen digitalt? 

• Om du tänker på ett tillfälle när du har berättat en historia från ditt liv - 

vad var det som gjorde att du började berätta den? 

• Hur skulle du beskriva det bästa resultatet av att du delar med dig av din 

livserfarenhet till barn och barnbarn? 

• Hur ofta har du kontakt med din familj (barn & barnbarn) som inte bor 

nära? 

• Vilka verktyg använder du idag? Mobil / laptop / dator / surfplatta? 

• Vilket föredrar du? 

• Bor du ensam eller med någon annan? 

• Vad arbetade du med/ arbetar du med? Använde du dator och internet på 

jobbet? 

• Vilka ämnen diskuterar ni vanligtvis/vilka skulle du vilja diskutera med 

din familj? 

• Hur gamla är barnbarnen? 

 
 

Huvudstudie 

• Vilken sorts kategorier ger mest inspiration för att skapa nytt minne? 

• Vad är dina tankar om de olika förslagen?  

• Vilken av de här vyerna ger dig mest inspiration att skapa ett nytt minne? 

Varför? 

• Nu finns minnen organiserade i den ordning de sparades. Alternativt skulle 

de kunna vara organiserade efter decennier eller teman. Får något av de 

här alternativen dig att vilja fylla på med en ny berättelse? 
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• Vill du gruppera minnen på andra sätt? 

• Hur skulle du vilja dela din minnesberättelse om du inte kan göra det 

ansikte mot ansikte? 

• Skulle du vilja skapa minnen bara för dig själv? 

• Skulle du vilja dela dem till din familj? 

• Skulle du vilja dela till alla? 

• Är publiken motiverande eller hämmande för dig på något vis? 

• Spelar det roll för berättelsen du skapar vem du delar den med? 

• Vill du kunna välja mottagare varje gång du har skapat en berättelse? 

• Skulle du vilja dela olika minnen på olika sätt? 

• Hur skulle du vilja att din familj reagerar på ett minne du delat i appen? 

• Vad skulle kunna göra dig tveksam till att skapa och dela en 

minnesberättelse i en sådan här app? 

• Och vad skulle motivera dig att berätta mer? 

• Hur skulle du beskriva det bästa resultatet av att du delar med dig av din 

livserfarenhet till barn och barnbarn? 

• Tänk på en gång när du har berättat en historia från ditt liv - vad var den 

reaktion som du tyckte mest om eller som gav dig någonting? 

• Vilket format skulle du föredra för direkt kommunikation i en sådan här 

tjänst? Text som en chatt, video- eller ljudsamtal, eller något annat sätt? 

Eller inget alls? 

• Hur lång tid kan du tänka dig att använda mobilen för att skapa 

minnesberättelser på det här sättet med bild, ljud och text? 
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