
 

 
 

Äldre och relationsskapande på 
Facebook 
 
 

 

Hur äldre använder och förhåller sig till Facebook 
 

 
 
 
 
 

Hana Mohammed-Amin 
Ming Thoi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Institutionen för informatik  

Systemvetenskapliga programmet 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp  

SPB 2013.26 



 

 

Abstract 
 

 

IT can facilitate communication among individuals and connect people across 

geographical distances. On the contrary, citizens of the society who do not use 

communication technologies to some extent might feel excluded from the 

information society. As elderly citizens are already in a vulnerable position for the 

digital divide, communication technology becomes an important tool for interacting 

with friends and family. The social situation of elderly, 60 years of age and older, is 

a topic of current interest since they are the fastest growing age group in the world 

today. Further, social interaction becomes more important among elderly since it 

has a positive effect on well- being. However, elderly are the least represented age 

group using social media, which gives a reason to speculate about what affects their 

outdistancing. To approach this issue we investigated in elderlys’ social 

background, what motivates them to use technology, attitudes toward technology 

and whether Facebook meets their social needs. The purpose of this study is to give 

a deeper understanding of what impact social media has on how elderly build 

relationships. We have approached this issue by using a qualitative study where we 

examined how nine elderly between the age of 65-79, in Umeå use Facebook to 

maintain or establish relations with their surroundings. Our findings suggest that it 

is most often family members who motivate elderly to join Facebook to enable 

social interaction online. Another factor that affects elderlys’ relationships is the 

fact that they feel insecure online, because of a lack of knowledge on the usage of 

Facebook features. Also, there is an awareness among elderly that social media is 

characterized by transparency, where information becomes more vulnerable for 

exploitation. Hence, elderly prefer not to share information on social media. 

Facebook is thereby mainly used as a complementary mean for maintaining and 

re-connecting relations with family and friends.  Finally,  our  study  suggests  that  

social  media  also  can  conduce  inclusion  in society by serving as a link between 

working life and retirement. 
 
 

Förord 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Annakarin Nyberg på Institutionen för Informatik 

för vägledning och kritisk granskning av vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till våra 

respondenter för deras engagemang och hjälp till att höja kvalitén på denna studie. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Dagens informationssamhälle präglas av informationsteknik (IT), inte minst inom sociala 

kontexter då IT återfinns i de flestas sociala tillvaro idag. Med Internets och bredbandets 

utbredning under slutet av 1990-talet har socialt nätverkande kunnat möjliggöras online och 

kunnat nå ut till allt fler hushåll och människor. IT kan idag underlätta för kommunikation 

mellan olika individer och åldersgrupper samt binda samman människor över geografiska 

avstånd. Ett exempel på detta är sociala medier, däremot är dessa idag främst anpassade för 

yngre målgrupper och Internet anses ofta vara de ungas medium (Findahl, 2009). Dock kan 

detta samtidigt skapa en digital klyfta mellan olika åldersgrupper vilket kan innebära en 

exklusion i informationssamhället. Den digitala klyftan innebär avståndet mellan människor 

som använder IT och dem som inte gör det (Dictionary, 2013). Enligt Gibson et al. (2010) är 

det främst äldre personer som riskerar att exkluderas från våra informationssamhällen. En 

anledning till varför vi anser att de äldres, 60 år och uppåt, situation, är relevant att 

uppmärksamma är för att de är den snabbast växande åldersgruppen i världen idag. Den 

äldre andelen av befolkningen förväntas även öka i framtiden, både nationellt och 

internationellt. År 2050 förväntas 22 procent av världsbefolkningen att bestå av personer 

som är i denna åldersgrupp, vilket är en fördubbling i jämförelse med år 2006, då siffran låg 

på elva procent (WHO, 2013). Ökningen av den äldre andelen av befolkningen har gett grund 

för att informationssamhället ibland även kallas för det åldrande samhället (Selwyn, 2004). 

Enligt Gibson et al. (2010) påverkar den sociala tillvaron vårt välmående. Sociala 

interaktioner kan ha positiva effekter på äldre då det kan förbättra både den fysiska och den 

psykiska hälsan och således öka livslängden. Men äldre som är uppväxta innan Internets 

spridning kan få det svårare att anpassa sig till de moderna kommunikationsmöjligheterna 

som finns idag, vilket kan öka den digitala klyftan. Östlund (2013) menar att behovet av 

sociala interaktioner ökar när vi når pensionsåldern, vilket skapar ytterligare anledning att 

undersöka vilka kommunikationsmöjligheter som finns för äldre i vårt moderna 

informationssamhälle. Genom att skapa eller förbättra kommunikationsmöjligheter med 

hjälp av IT kan den digitala klyftan förminskas. En förminskad digital klyfta innebär enligt 

vår tolkning en ökad känsla av tillhörighet i informationssamhället, vilket också kan 

resultera i positiva effekter för välmående hos äldre (Selwyn, 2004). Med denna bakgrund 

anser vi att en undersökning av kommunikationsmöjligheter för äldre människor både är 

viktig och aktuell. 

Genom att se på åldersfördelningen av användare på sociala medier finner vi att andelen 

äldre är relativt låg, då det kan vara svårare för äldre att etablera nya relationer online. Dock 

menar Gibson et al. (2000) att sociala medier har potential att stödja äldre i att upprätthålla 

relationer. Genom att skapa en förståelse för hur den digitala klyftan påverkar äldre och vilka 

faktorer som påverkar deras IT-användande finns en möjlighet att bättre förstå hur den äldre 

målgruppen kan inkluderas i informationssamhället, således även minska den digitala 

klyftan. 
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I denna uppsats fokuserar vi på äldre personer som är 65 år och uppåt. Denna andel av 

befolkningen kommer att öka i Sverige, om cirka 50 år förväntas var fjärde person i landet 

att vara 65 år eller äldre enligt en prognos från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2009). Då den 

svenska befolkningen förväntas få en ökad andel äldre personer, blir det således en 

utmaning för vårt informationssamhälle att förbereda sig för denna populationsförändring. 

Eftersom Facebook är ett av världens största sociala medier, med 4.7 miljoner användare 

bara i Sverige (Checkfacebook, 2012), har vi valt att vidare undersöka hur äldre skapar 

relationer via de kommunikationsmöjligheter som erbjuds där. För att skapa en uppfattning 

om relationsskapande via sociala medier är det även viktigt att undersöka vilka värderingar 

som karaktäriserar äldres sociala tillvaro och relationer.  

Det finns generella fördomar om varför äldre personers IT-användning ser ut som den 

gör, exempelvis att teknofobi är utbrett bland äldre åldrar eller att de har föråldrade 

erfarenheter och kunskaper om IT (Östlund, 2013). Teknofobi innebär rädslan för den 

tekniska utvecklingen i samhället och av att använda sig av IT-artefakter, exempelvis datorer 

(Dictionary, 2013). Att äldre är de snabbast växande åldersgrupperna men samtidigt de som 

representeras minst på världens mest använda sociala nätverkssajt Facebook, får oss att 

undra vilka faktorer det kan bero på. Fördelarna med att använda IT i ens sociala tillvaro är 

inte självklara, utan det är som bekant ett komplext fenomen oavsett ålder. Men just de 

äldres situation väcker intresse hos oss då ens sociala tillvaro kan förändras när 

åldersrelaterade och livsavgörande händelser inträffar (Fiori et al. 2007). Det kan exempelvis 

vara att nå pension, att familj och vänner går bort eller flyttar någon annanstans. För att 

undersöka de äldres situation har vi kommit fram till nedanstående frågeställning: 

 

• Hur förhåller äldre sig till sociala medier och på vilka sätt kan Facebook bidra till 

äldres relationsskapande? 

1.2 Syfte 

För att förstå vilka faktorer som påverkar hur äldre förhåller sig till sociala medier är det 

viktigt att även undersöka hur äldres sociala nätverk ser ut samt hur de värderar olika 

relationer. Syftet med studien är därför att få en djupare förståelse för sociala mediers 

betydelse för äldres relationsskapande. 

1.3 Avgränsning 

Vi valde att fokusera på det sociala mediet Facebook för relationsskapande, då vi anser att 

funktionerna är omfattande för att etablera eller upprätthålla kontakt med andra individer. 

En annan avgränsning är att vi endast hade möjlighet att intervjua äldre personer som var 

tillgängliga i Umeåregionen. För att få ett så representativt resultat som möjligt, med de 

avgränsningar vi har, valde vi att arbeta med en grupp äldre som alla är aktiva medlemmar i 

Umeås Pensionärsuniversitet (UmPu). UmPu är en förening som grundades 1983 vars syfte 

var att anordna studieverksamhet för medlemmarna i form av studiecirklar, temadagar, 

studieresor, studiebesök och månadsmöten med föredrag för äldre (Folkuniversitetet, 2013). 

Det som också kan ses som en avgränsning är att vi under vårt arbete inte haft möjlighet till 

att observera deras användande av Facebook. Detta hade kunnat resultera i en djupare 
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förståelse för deras kunskaper och förståelse om de funktioner som Facebook erbjuder, vilket 

hade kunnat gynna vårt arbete samt deras engagemang.
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2 Äldres Internetanvändning 

2.1 Uppkoppling bland äldre 

Då sociala medier innebär kommunikation via Internet ska vi i detta avsnitt presentera 

statistik på äldres Internetvanor och även jämföra det med andra åldersgrupper. 

Informationssamhället är en allt mer uppkopplad värld, även den sociala tillvaron har fått sig 

en plats i cyberrymden. I Sverige har tillgång till Internet ökat påtagligt med två procent år 

1995 till 89 procent år 2012. Fast än Sverige bara ligger på 24:e plats i en internationell 

jämförelse om bredbandets utbredning (minst 4 Mbit/s) anses Sverige ändå vara det land där 

Internet har haft störst påverkan i landet, efterföljt av USA, Storbritannien och Kanada. 

Internet har fått en viktigare plats i äldre personers liv de senaste åren. På en skala från ett 

till fem, där fyra representerar ”viktigt” angav personer i åldrarna 66-75 en 

genomsnittlig siffra på 3,2 år 2008, vilket höjdes till 3,7 år 2012. Bland personer som är 76 år 

och uppåt var denna ökning mindre men ändå påtaglig, från 3 till 3,3. (Findahl, 2012). 

En tidigare studie i Sverige har påvisat att medelåldern för Invernetanvändaren år 1995 låg 

på 28 år, där personer som var under 18 år räknades inte med, och det visade sig att männen 

dominerade användandet. Fem år senare under år 2000 ökade medelåldern till 38 år och 

år 2009 var den 42 år (Findahl, 2009). Här syns ett mönster på att medelåldern på den 

genomsnittliga Internetanvändaren har ökat. 

Internetanvändningen har även ökat i åldrar internationellt. Ett exempel syns i en studie 

av Zickuhr & Madden (2012) som påvisar en succssiv ökning av Internetanvändning bland 

den äldre generationen i USA, 65 år och uppåt. Från April år 2000 till April år 2012 ökade 

äldres  Internetanvändning  från  14  procent  till  53  procent.  Författarna menar att nästan 

hälften av den äldre generationen håller sig offline, men när dem väl blir introducerade och 

varit online en första gång kan användningen bli beroendeframkallande. Med 

beroendeframkallande menar författarna att den äldre generationen inte nödvändigtvis är 

uppkopplade till Internet dagligen, utan snarare att användningen sannolikt kommer att 

återupprepas. Drygt en tredjedel, 34 procent, av dem som använder Internet nyttjar sociala 

medier som exempelvis Facebook, enligt Zickuhr och Madden (2012). Den främsta 

anledningen till att äldre nyttjar sociala medier är för att hålla kontakt med familjen. Dock 

framgår det vid en jämförelse av olika åldersgruppers användning av sociala medier att det 

främst är åldersgrupper upp till 50 år som socialiserar med vänner via den tekniken (Findahl, 

2009). 

När det talas om Internet relateras det oftast till den yngre generationen och att det är 

deras medium. Findahl (2009) menar att de som dominerar Internetanvändningen i 

utvecklingsländer är unga välutbildade män. Befolkningen i utvecklingsländer har inte 

samma förutsättningar till att använda datorer som människor i industriländer. USA och 

Sverige som tillhör industriländer anses vara mogna Internetländer, vilket innebär att 

medelåldern för Internetanvändarna ligger mellan 30 och 60 år. Anledningen till att 

medelåldern och intresset har ökat är för att majoriteten i industriländer har tillgång till 

Internet, vare sig det är i hemmet eller på arbetsplatsen. Genom att ha tillgång till datorer 
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finns även större möjligheter till att stärka sina relationer med både familj och vänner via 

Facebook eller andra sociala medier. Enligt tidigare studier finns det väldokumenterade 

argument för att sociala nätverk gynnar äldre både praktiskt, emotionellt och informativt 

(Gibson et al., 2010). Sociala medier har i Sverige påvisat en ökning av nästan tio procent i 

antal medlemmar under de senaste åren, vanligen på Facebook (Findahl, 2012). Trots att 

sociala medier som Facebook har potential att även stödja äldre åldersgrupper i att 

upprätthålla kontakter har upptaget bland äldre användare varit relativt låg, även på sociala 

medier som är anpassade just för äldre åldersgrupper. Äldre personer som ändå är online, så 

kallade Silver Surfers, anser dock att social interaktion via Internet har haft en positiv 

påverkan på deras liv (Gibson et al., 2010). Silver Surfer innebär en äldre, oftast pensionerad, 

som är en Internentusiast eller som regelbundet nyttjar Internet (Oxford, 2013). Fastän äldre 

använder IT mindre än yngre åldersgrupper, befinner Silver Surfers sig ändå främst på 

sociala medier när de väl är uppkopplade. 30 procent besöker sociala medier som Facebook, 

24 procent kommenterar inlägg i olika forum och generellt över Internet, 21 procent 

spelar spel och 19 procent är online främst för att använda IP-telefoni (Findahl, 2012). 

Att vara uppkopplad till Internet har ökat bland alla åldersgrupper i Sverige de senaste 

åren, om än mer bland yngre åldersgrupper. Äldre som är 65 år och uppåt tillhör, enligt 

Findahl (2012), de åldersgrupper i Sverige där Internetanvändningen har ökat minst. 

Personer i åldrarna 65–74 har ökat tiden online till 8,3 timmar per vecka år 2012 jämfört 

med år 2009 då det var 7,7 timmar per vecka. För personer som är 75 år och uppåt har 

ökningen stigit från sex timmar per vecka till 6,2 timmar per vecka. En anledning till att de 

äldre är dem som är online minst beror bland annat på att de inte behöver vara online för 

arbete/studie-relaterade syften som de yngre målgrupperna behöver vara. Internet 

underlättar nämligen för många arbets- och studierelaterade uppgifter, som 

informationssökning och uppkopplade programvaror, och mycket av arbetet sker därför allt 

mer online i Sverige. Till exempel spenderar arbetande åldersgrupper mer tid online på 

arbetet, 11,8 timmar per vecka, jämfört med hemma då det är 9,7 timmar per vecka. En annan 

vanlig anledning till att äldre i Sverige använder Internet mer sällan än andra åldresgrupper 

är att många väljer att avstå Internet i hemmet. Några av anledningarna till detta är enligt 

Findahl (2012) att 68 procent helt enkelt inte är intresserade, 19 procent anser att IT är 

komplicerat, fem procent anser att de har visuella nedsättningar, fyra procent anser att de 

inte har tid och ytterligare fyra procent anser att tillgång till Internet är för dyrt. Ju äldre 

Internetanvändarna är desto vanligare är det att uppge diverse nedsättningar som en orsak. 

Visuella nedsättningar är vanligast främst hos den äldre befolkningen medan rörelseförmågor 

är ett hinder som även återfinns längre ned i ålderarna, från 36 år och uppåt. En anledning 

till att internetuppkoppling har ökat rent generellt i landet är för att mobil uppkoppling har 

brett ut sig i samband med ett ökat användande av bland annat smartphones. Under år 2011 

fördubblades denna siffra från 16 till 30 procent, och ytterligare en dubblering år 2012 från 

30 till 55 procent. 
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3 Metod och genomförande 

För att förstå äldres roll i informationssamhället och vilka aspekter av äldre personers sociala 

liv som är relevanta för att möta deras behov med sociala medier har vi valt att göra en 

kvalitativ studie. Den kvalitativa metoden är en teori inom den hermeneutiska traditionen. 

Det som utmärker denna metodteori är att objektivet i studien inte är något mätbart, utan 

syftet är att studera en viss grupp människors föreställningar om en viss verklighet, enligt 

Hartman (2004), som definierar kvalitativa undersökningar på detta vis: “Kvalitativa 

undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller en grupp individer.” (Hartman 2004, s.273). 

För att få en djupare förståelse om äldres förhållningssätt till relationsskapandet på 

Facebook bör en kvalitativ studie genomföras. Genom att utföra kvalitativa intervjuer kan vi 

skapa en viss närhet till respondenten samt förstå olika företeelser ur respondentens 

perspektiv. Valet av intervjuobjekt blir således viktigt då det styrs av det ämne som har valts 

att studera. Med vårt kvalitativa studieval vill vi ta reda på hur äldre upplever sociala medier 

och hur det påverkar deras sociala tillvaro. Som Hartman (2004) skriver, skapar kvalitativ 

data en möjlighet att få en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang, vilket är en 

förutsättning för att få en djupare förståelse för det problemområde vi undersöker. För att 

kunna påbörja en analys på materialet måste all datainsamling vara avslutad. Det blir således 

mer naturligt att kunna belysa den relevanta datan för problemformuleringen (Hartman, 

2004). 

Utifrån vår intervjustudie kunde vi möjliggöra detta och ta reda på vilka aspekter av 

problemformuleringen som de intervjuade ansåg var viktiga för dem, på så sätt genereras ett 

helhetsintryck av kontexten samt ökad förståelse för respondenternas förhållningssätt, vilket 

fick oss att justera upplägget av studien under arbetets gång. Att på detta sätt kunna ändra 

och rätta till uppläggningen tyder på en flexibilitet som karaktäriserar den kvalitativa 

metoden (Hartman, 2004). En textanalys där centrala teman belyses på detta sätt kallas för 

helhetsanalys (Holme och Solvang, 1997). I avsnitt fem har vi presenterat de centrala teman 

och viktiga aspekter som diskuterades mest under intervjuerna och som kan relateras till 

forskningen i avsnitt tre. Vi har även gjort en observationsstudie av det sociala mediet 

Facebook där vi tydliggör vilka funktioner som är relevanta för relationsskapandet, enligt vår 

egen tolkning. 

3.1 Urval och datainsamling 

I den inledande planeringen hade vi redan bestämt vilka studieobjekt vi ville intervjua för 

detta arbete. Vi planerade att göra ett teoretiskt urval genom att intervjua dem som vi tror 

har mest kunskaper för undersökningen, alltså äldre personer som har ett facebook-konto. 

Som Östlund (2013) menar är det inte ovanligt att äldre personer ofta utesluts i forskning 

kring deras situation, baserat på antaganden om föråldrad kunskap och brist på intresse hos 

de äldre. Detta leder ibland till att “experter” ofta tar över och styr IT-utvecklingen som ska 

vara anpassad för äldre, vilket Östlund (2013) menar kan ge ett förvrängt forskningsresultat. 

Att sedan få tag på äldre personer att intervjua var däremot inte helt problemfritt och vi fick 
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pröva olika tillvägagångssätt innan vi fick tag på en grupp respondenter. Under inledningen 

av studien ringde vi till fyra olika ålderdomsboenden i Umeå och det visade sig att enbart 

en resident använde sig av en dator. På grund av vår brist på erfarenhet antog vi att denne 

skulle vara medlem på Facebook, så vi bokade in en intervju. Denna intervju blev 

således vår pilotintervju, som tog oss ungefär 60 minuter att genomföra. När vi började 

diskutera sociala medier nämndes det att personen inte använde Facebook. Vid samma 

ögonblick insåg vi att intervjun inte skulle resultera i någon utdelning för vårt arbete. 

Detta ledde till att vi använde oss av bekvämlighetsurvalet, vilket innebär att vi slutligen 

intervjuade dem vi fick tag på. I ett andra försök att hitta intervjuobjekt, kom vi i kontakt 

med personer från UmPu. Vi fick då chansen att närvara vid ett av deras månatliga möten 

och träffa ett antal pensionärer som vi senare intervjuade. Att göra ett anslag och be 

människor som är intresserade av att vara delaktiga och ta kontakt med undersökaren är 

enligt Hartman (2004) ett vanligt sätt att göra bekvämlighetsurval. Fördelen med denna 

urvalsprincip är enkelheten när intervjuobjekten är begränsade, enligt Hartman (2004). 

Risken är dock att resultatet inte blir representativt för hela den population som målgruppen 

är en del av. I vår situation återfinns risken för icke-representativitet i att våra intervjuobjekt 

kan ha gemensamma drag som inte är generellt bland äldre personer. Exempelvis, att de 

aktivt har engagerat sig i ett pensionärsuniversitet kan påvisa ett intresse och engagemang 

för lärande som inte nödvändigtvis är representativt för hela den äldre befolkningen. Vi har 

även inslag av ett ändamålsenligt urval. Med detta menas att medvetet överge kravet på 

representativitet om det finns en “idé som rättfärdigar att man gjort urvalet på det sättet” 

(Hartman 2004, s. 246). Då Facebook är en relativt modern kommunikationskanal ansåg vi 

att det skulle ge bättre stöd för vår studie om våra respondenter var intresserade av moderna 

kommunikationskanaler. Att de har engagerat sig i ett universitet i pensionsåldern ansåg vi 

gav en ökad chans att hitta ett urval som passade den idén. 

Efter vårt besök på UmPu kom vi slutligen i kontakt med nio personer som använder sig 

av Facebook. Efter att ha fått kontaktuppgifter till samtliga, ringde vi och mailade dem för att 

komma överens om tid och plats. Åtta av de intervjuade bestämde vi träff med, efter deras 

behov. Respondenterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Den nionde 

intervjun hölls via telefon. Redan veckan därpå hade vi bokat in intervjuer med samtliga nio 

personer runtom i Umeå. Våra intervjuade är äldre Facebookanvändare mellan 65-79 år i 

Umeåregionen, varav tre män och sex kvinnor. Det som ytterligare karaktäriserar denna 

grupp av äldre personer är deras engagemang i UmPu, då det påvisar ett intresse av att vara 

aktiv genom att öka sina kunskaper och erfarenheter. 

3.2 Intervjuer 

Enligt Merriam (1998) är den vanligaste formen av intervju mellan två personer, det vill säga 

intervjuare och respondent. Det huvudsakliga syftet med kvalitativa intervjuer är att få en 

viss typ av information. Intervjuer skall inte vägleda respondenterna till att instämma med 

forskarens kategorisering av exempelvis världen, utan snarare att komma åt respondenternas 

sätt att se på saker och ting (Merriam, 1998). Följaktligen är det viktigt att ställa öppna frågor 

och ha ett öppet perspektiv för att få fram ett rättvist resultat. Risken är annars att 

omedvetna förutfattade meningar förstärks och genomsyrar intervjufrågorna och därmed 
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även forskarens arbete (Östlund, 2013). För att kunna studera någon annan krävs det således 

att ta reda på vad de vet, tycker, vill eller tänker på. Intervjuer genomförs för att få 

information om saker som vi inte direkt kan iaktta. Med att inte kunna iaktta menar vi 

exempelvis andra människors känslor, tankar och avsikter. Syftet med intervjuer är således 

att besätta sig i en annan människas perspektiv (Merriam, 1998). 

Standardisering innebär hur mycket intervjuaren i förväg bestämmer den form som 

frågorna skall ha. Intervjuer har två olika former, dels vilka frågor som skall ställas, och i 

vilken ordning de ställs. Ordningsföljden kan påverka hur respondenten besvarar frågan, 

eftersom svaren kan styras av hur respondenter redan har besvarat en fråga. Därför är det 

viktigt att ställa frågorna i samma ordning vid varje intervju, vilket leder till att 

respondenterna får samma förutsättningar när de besvarar en fråga (Hartman, 2004). Att 

använda sig av frågor med fasta svar innebär att intervjuaren begränsar respondentens 

svarsutrymmen. Hartman (2004) menar att “Strukturering menas i vilken utsträckning 

frågorna begränsar svarsutrymmet” (Hartman 2004, s. 233). För att inte begränsa 

respondenters svarsutrymmen är det således viktigt att intervjuaren inte använder sig av 

“antingen - eller” frågor, utan snarare mer öppna frågor som exempelvis “kan du berätta lite 

mer om ditt Internet användande?”. 

För att ge alla nio respondenter samma förutsättning när de skulle besvara frågor, 

använde vi oss delvis av standardiserade frågor under varje intervju, då vi i förväg utformade 

frågorna men diskuterade dem öppet och informellt. Vi började alltid med att ställa frågor 

angående deras bakgrund och erfarenheter kring IT-användning, vidare till integritet och 

öppenhet, samt användning av Facebook, för att sedan kunna gå vidare till deras åsikter om 

relationskapande på Facebook. För att få en bättre inblick i äldres perspektiv utformade vi 

mestadels öppna frågor, för att inte begränsa deras svarsutrymmen. Vår avsikt var att vid ett 

passande tillfälle få genomföra en tvåvägskommunikation med varje respondent, för att 

undvika missuppfattningar av våra frågor som möjligtvis kunnat vara oklara för dem. Genom 

att föra en konversation ansikte mot ansikte kunde vi minimera alla oklarheter och därmed 

möjliggöra att få bättre insikt av deras sociala tillvaro, för att sedan koppla detta mot deras 

nyttjande av Facebook.   Varje intervjuesession varade mellan 30 och 80 minuter. 

Intervjuerna spelades in för att information av betydelse inte skulle bortses. Detta resulterade 

i drygt 60 sidor transkriberat material som vi senare skulle analysera. Detta för att få en 

djupare förståelse för hur IT i praktiken påverkar de äldres sociala tillvaro, samt identifiera 

de brister och positiva egenskaper som Facebook medför för relationsskapandet. 

Intervjufrågorna finns som bilaga 1. 

3.3 Dataanalys 

Hartman (2004) skriver att en analys vanligtvis består av två moment. Det första momentet 

handlar om att koda det insamlade datamaterialet. Med kodning menas att välja ut den data 

som anses vara mest intressant och relevant för arbetet, för att sedan kunna radera 

datamaterial som är likgiltig. Genom att göra detta blir det således lättare att organisera och 

kategorisera den insamlade datan. Efter att ha transkriberat intervjuerna, strukturerade vi 

upp datamaterial i kategorier över de ämnen som våra respondenter berörde mest. Det andra 

momentet handlar om att tolka datamaterialet. Det innebär att sätta de olika kategorierna i 
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relation till varandra för att kunna skapa en tolkning av materialet. Holme och Solvang 

(1997) skriver att muntliga samtal såsom intervjuver ibland kan vara svåra att tolka, 

anledningen kan vara att vissa uttryck eller avsnitt är otydliga. Det är således viktigt för den 

eller dem som forskar att kunna tolka och formulera det som har sagts under intervjun. Ett 

annat krav för analys är anonymitet, där information måste reduceras så att andra läsare inte 

kan identifiera vem som har sagt vad. Om information reduceras måste formuleringar även 

vara noggranna så att den enskilde respondenten känner igen sina uttalanden, enligt Holme 

och Solvang (1997). Alla respondenter är anonyma i denna studie och har blivit tilldelade 

fiktiva namn i avsnittet för intervjuresultat. Varje respondent har fått veta deras fiktiva namn 

så att de med säkerhet kan känna igen sina uttalanden. 

3.4 Kritik av metod, urval och källor 

3.4.1 Metod- och urvalskritik 

Att det i kvalitativa metoder vanligtvis bara undersöks ett mindre antal respondenters 

situation är både fördelaktigt och riskfyllt. Fördelen är att det möjliggör undersökning av den 

del av populationen som inte nödvändigtvis är den typiska, vilket kan vara mer intressant. 

Kritik riktas dock ofta mot att det i sådana fall inte är representativt för hela populationen. 

Den urvalsmetod vi har valt att gå tillväga med, bekvämlighetsurvalet, brukar också kritiseras 

för att inte vara ett sannolikhetsurval (Holme & Solvang, 1997). 

Att insamla valid information är relativt enkelt med det kvalitativa tillvägagångssättet, 

men det kan samtidigt innebära viss problematik. Information är lättare att validera när 

forskaren kan möta respondenter rent fysiskt, då det skapar en närhet och ger en möjlighet 

för respondenten att själv styra sin medverkan (Holme & Solvang, 1997). Kritiken som kan 

riktas mot detta är att det kan bli ett för stort tolkningsutrymme för forskaren. Närheten kan 

även innebära ett problem då respondenten får möjlighet att skapa en uppfattning om 

forskaren, och således försöka anpassa sina svar i ett försök att leva upp till det denne tror är 

forskarens förväntningar. Risken är med andra ord, som Holme & Solvang (1997) skriver, att 

sändarens avsikter och mottagarens tolkningar inte alltid stämmer överens. Med detta menas 

att forskaren kan uppleva situationen felaktigt, vilket kan innebära en vinklad uppfattning 

om respondentens åsikter. Det kan också vara svårt för forskaren att veta hur denne ska 

agera under intervjun, att vara mer aktiv eller passiv, för att inte påverka respondentens svar. 

I ett försök att undvika detta lät vi varje respondent bestämma vilken miljö de ville träffas i, 

för att skapa en närhet och bekvämlighet i intervjusessionen. Sedan höll vi mestadels öppna 

intervjufrågor och försökte skapa en avslappnad konversation istället för att hålla en formell 

intervju. Detta gav oss möjlighet att vara tillräckligt aktiva för att diskutera när vi var osäkra 

över saker som kunde misstolkas, men samtidigt tillräckligt passiva för att låta respondenten 

föra sin talan. 

Att låta respondenten välja miljö för intervjusessionen var även ett metodiskt val från 

våran sida, då det till viss del möjliggör en “naturalistisk observation”. Intervjuer och 

naturalistiska observationer är de vanligaste kunskapskällorna i en kvalitativ intervju, enligt 

Hartman (2004). Detta är dock vanligast vid studier där samspelet mellan en grupp 

människor observeras. Då vi intervjuade varje respondent var för sig var denna 
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observationsaspekt inte relevant för oss. Men vi fann en naturlistisk observation ändå nyttig 

då det gav en möjlighet att läsa respondenternas kroppsspråk och således få bredare insikt i 

deras åsikter. 

3.4.2 Källkritik 

L. Hellspong (2001) skriver i sin artikel Källkritisk Analys att forskare i första hand bör 

granska källorna för att sedan kunna avgöra hur tillförlitliga de är. Han menar att källor till 

en viss utsträckning kan vara förrädiska då författaren väljer att försköna faktan genom att 

utelämna annan relevant fakta. Holme och Solvang (1997) menar också att även fast vi har 

tillgång till olika källor så behöver det inte innebära att källan är brukbar. Källmaterial 

kan skilja sig både i kvalitet samt innehåll, men oftast är materialet tillräckligt pålitligt för att 

kunna diskutera och analysera. Genom att analysera källor kan vi innehållsbestämma dem 

och på så vis kunna tolka dem, mottagarens tolkningar av innehållet har lika stor betydelse 

som källans avsikter, menar Holme och Solvang (1997). 

Östlund (2013) skriver dock att forskning om äldres samspel med IT är begränsad, vilket vi 

också under arbetets gång upplevde var sant. När vi har sökt relaterad litteratur har vi 

upplevt problem med att hitta böcker inom syftet för detta arbete, vi har därav främst använt 

oss av vetenskapliga artiklar och rapporter. Den litteratur vi valde att använda gjorde vi även 

en källkritisk analys på genom att bland annat diskutera och ifrågasätta forskarnas 

tillvägagångssätt för att sedan kunna förhålla oss till dess pålitlighet, exempelvis genom att 

granska artiklarnas och rapporternas källor på den fakta vi har använt. Utöver dessa källor 

har vi även använt oss av diverse webbsidor för att tolka olika definitioner samt söka relevant 

information för vårt arbete. För att kunna öka innehållets trovärdighet har vi även granskat 

andra webbsidor för att stämma överens om att innehållet är samstämmig, för att sedan välja 

ut den webbsida som vi anser är mest trovärdig. 

3.5 Forskningsetiska riktlinjer 
 

“När forskning som avser människor genomförs behövs ett starkt skydd för den 

enskilda människan och respekten för människovärdet. Etikprövningen beaktar 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, samtidigt som hänsyn tas till 

intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom forskning.” (Regeringen, 2012). 
 

 

Det här citatet ovan visar på vikten av att visa respekt för respondenter i en vetenskaplig 

studie. Innan vi började med intervjustudien diskuterade vi forskningsetiska riktlinjer 

eftersom samspelet under intervjun alltid kommer att påverka respondenten. De moraliska 

konsekvenserna för individskyddskravet kan diskuteras i relation till fyra huvudkrav och 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990).  

Informationskravet handlar om att informera undersökningsdeltagarna om studiens 

upplägg, generella syfte och vilka villkor som gäller genom att delta. Under ett av UmPus 

månadsmöten fick vi tio minuter av respondenternas föreläsningstid, där vi kort fick 

presentera oss själva, vilken utbildning vi studerar samt vilket ämne studien kommer att 

handla om. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt till att bestämma över sin 



11  

medverkan. Så efter vår korta presentation valde vi att vänta utanför föreläsningssalen och 

invänta dem som ville delta, på så vis låta dem självmant komma fram till oss och anmäla sitt 

intresse för en intervju.  

Konfidentialitetskravet innebär att detaljerade uppgifter om alla personer i 

undersökningen skall skyddas på ett sätt så att obehöriga inte kan nyttja informationen 

(Vetenskapsrådet, 1990). Innan vi påbörjade varje intervju upplyste vi respondenten om att 

vår uppsats kommer att publiceras men att namn på intervjupersonen och andra känsliga 

uppgifter inte kommer att presenteras i uppsatsen. Samtliga respondenter tillfrågades också 

om de godkände en ljudinspelning av intervjun i transkriberingssyfte för att viktig 

information inte skulle förbises. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlas 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Respondenterna var 

medvetna om att all den information som vi samlar ihop enbart kommer att användas för 

studien, då vi under presentationen hade informerat om detta samt att all intervjumaterial 

kommer att raderas efter avslutad studie. Efter varje avslutad intervju erbjöd vi att antingen 

posta den färdiga uppsatsen i pappers- eller elektronisk form för dem som var intresserade av 

att ta del av den. 
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4 Äldre användning av sociala medier 

4.1 Social interaktion 

För att skapa en uppfattning om vilken betydelse sociala medier har för äldre ska vi i detta 

avsnitt presentera hur äldre påverkas av social interaktion i olika relationer. En tidigare 

studie påvisar att det är betydelsefullt för äldre att ha vänners sällskap i livets slutfas, vilket 

sociala medier kan hjälpa till med (Lehtinen et al., 2009). Det är viktigare att ha tillgängliga 

vänner att prata med, snarare än vänskapsrelationer som handlar om fysiska tjänster och 

gentjänster, vilket speciellt gäller äldre som har fysiska begränsningar (Lehtinen et al., 2009). 

Familj kan påverka äldres hälsa genom att visa stöd. Allt som familjemedlemmar delar med 

varandra vare sig det handlar om känslor, information eller det praktiska kan påverka 

livslängden hos de äldre då den interaktionen har en positiv verkan på deras mentala och 

fysiska hälsa (Gibson et al., 2010). En annan studie påvisar att social interaktion kan ha en 

positiv effekt på äldre som exempelvis har överlevt en hjärtinfarkt, då det har ökat oddsen för 

en längre livstid efter hjärtinfakt. Känslomässigt stöd från familj och nära vänner kan tyda på 

högre överlevnadsgrad, än dem som inte får stöd (Glass et al., 1993). Utöver stöd från familj 

och vänner hävdas det att grannar och bekanta också har en signifikant roll till att stödja 

äldre (Wright, 2000a). 

En annan typ av vänskapsrelation som har visat positiva effekter på äldre är den med 

ungdomar. Solding et al. (2012) skriver att ”varenda pensionär skulle ha nytta av att umgås 

med ungdomar”(s. 17). Solding et al. nämner även ett projekt i Malmö som försöker få unga 

studenter att kombinera sina studier med att träffa äldre var fjortonde dag under några 

månader. Tanken är att få olika generationer i samverkan, där de delar med sig av sina 

”världar” och även påverka olika eventuella uppfattningar om varandras generationer. Den 

positiva överraskningen med att socialisera med olika generationer blir således att vi kan 

hitta gemensamma nämnare även på oväntat håll. 

Facebook är en av många sociala medier som anses kunna etablera eller upprätthålla olika 

slags relationer för de äldre samt vara en informationskanal. Det finns empiriska studier som 

påvisar att äldres användning av Internet kan leda till att de upplever mindre stress (Selwyn, 

2004) Vare sig äldre använder sig av Facebook för att upprätthålla kontakt, Skype för att ha 

videosamtal med familjemedlemmar som bor på en annan ort eller bloggar för att yttra sig, 

kan sociala medier vara ett sätt att hålla äldre engagerade (Gibson et al., 2010). En tidigare 

studie har bevisat att effekten av det sociala stöd som äldre får är gynnande för påfrestning, 

dödlighet samt förbättrar det psykiska välmåendet (Wright, 2000b). I nästkommande avsnitt 

går vi djupare in på vad som karaktäriserar äldres sociala tillvaro för att senare kunna knyta 

det till hur sociala medier bemöter äldres sociala behov. 

4.2 Karaktärsdrag i äldres sociala tillvaro 

För att kunna göra en lämplig bedömning på hur Facebook möter äldres sociala behov och 

kan påverka välmåendet, är det relevant att förstå vad som karaktäriserar och värderas högst 

i äldres sociala tillvaro. Geronteknologiska studier har påvisat en korrelation mellan social 
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interaktion och positiva hälsoeffekter (Fiori et al 2007). Geronteknologi innebär läran om 

åldrandet kombinerat med teknologi som stöttar vardagliga aktiviteter (Harrington & 

Harrington, 2000 s.2). När det talas om äldres hälsa fokuseras det oftast på den fysiska 

hälsan, men i denna uppsats ger vi mer fokus på kommunikationens effekt på mental hälsa 

och välmående. 

Enligt Östlund (2013) finns ett antagande om att behovet av social interaktion och 

delaktighet blir både svårare och viktigare för äldre, ju mer åldern stiger. Att det sociala 

behovet är komplext är dock något som bör tas i åtanke, både för äldre och andra 

åldersgrupper. Men för äldre är det viktiga inte själva aktiviteten eller hur många relationer 

de har, utan snarare att det bibehålls en kontinuitet i de sociala nätverk som de har. Äldres 

behov av sociala interaktioner utmärks även av tillgänglighet. Faktorer som kan göra det 

svårare, eller som påverkar kontinuiteten och tillgängligheten, är alltså kulturella eller 

socioekonomiska händelser som innebär större förändringar i ens sociala tillvaro. Att 

exempelvis lämna arbetslivet och bli pensionär är en sådan händelse, där dagliga rutinerna 

och aktiviteterna förändras och påverkar ens sociala tillvaro. Ett annat exempel är när familj 

och släktingar bor nära men ändå inte kan ses och ha frekvent kontakt på grund av hektiska 

scheman och sociala liv, vilket kan skapa ett emotionellt avstånd mellan den äldre och dess 

närstående (Gibson et al., 2010).  

     Att partner eller vänner går bort kan också påverka kontinuitet och tillgänglighet på detta 

vis. Fiori et al. (2007) påvisar i deras studie att äldre, 85 år och uppåt, befinner sig i den 

period i livet där risken för att vänner eller livspartner går bort ökar avsevärt, vilket kan 

påverka välmåendet negativt. Detta tyder på att äldre som inte har ett rikt socialt nätverk 

kommer att få det besvärligare när olika relationer försvagas eller slocknas. Under dessa 

omständigheter kan äldre uppleva mentala bekymmer eftersom förlust av närstående 

associeras med sorg, vilket kan leda till att de känner sig ensamma, socialt isolerade eller 

deprimerade. Förlust av närstående kan påverka äldres välmående då det kan minimerar 

sociala interaktioner, både i form av kontinuitet och tillgänglighet. För att bibehålla 

kontinuitet eller skapa tillgänglighet blir det alltså viktigt för äldre att så gott som möjligt 

skapa en social tillvaro som de är vana vid. Då IT har skapat nya kommunikationsmöjligheter 

under de senaste åren har även kommunikationsvanor förändrats i informationssamhället. 

Det har skapat en förändring både i vilken grad vi kommunicerar med varandra samt hur vi 

gör det. Att försöka bibehålla en kontinuitet i de kommunikationssätt som äldre är vana vid 

kan därför bli en utmaning. Det som avgör i vilken utsträckning äldre väljer att ta till sig 

nya kommunikationssätt beror på ifall de är bekväma med hur tekniken påverkar kontinuitet 

och tillgänglighet (Östlund, 2013). 

Att inkludera äldre personer i moderna sociala medier är ett sätt som både inkluderar dem 

i våra informationssamhällen samt kan öka deras sociala interaktioner och således 

välmåendet också. En orsak till att äldre åldersgrupper inte är lika frekventa 

Facebookanvändare som yngre åldersgrupper, menar Gibson et al. (2010), beror delvis på att 

äldre generationer har andra karaktärsdrag i sina sociala nätverk än yngre åldersgrupper. 

Detta kan bland annat bero på att yngre åldersgrupper har etablerat och upprätthållt 

kontakter via sociala medier i tidigare åldrar och skapat en vana. För äldre kom dock sociala 

medier in i livet relativt sent då Internet bredde ut sig under senare år. Då Facebook skapar 
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möjligheten att utöka våra sociala nätverk passar det yngre åldersgrupper mer än äldre 

(Gibson et al., 2010), då breda nätverk inte värderas lika högt bland äldre. En allmän 

uppfattning bland äldre om sociala medier är att det är en miljö för andra sociala grupper än 

vad de själva är vana vid, att de inte känner sig bekväma i en uppkopplad social tillvaro som 

är ny för dem. Detta kan enligt Lehtinen et al. (2009) också vara en anledning till att äldre 

inte väljer att använda sociala medier lika mycket som yngre åldersgrupper. 

Att yngre åldersgrupper använder sociala medier mer frekvent än äldre kan även bero på 

Att det finns en skillnad i hur äldre ser på publicitet och integritet. Studier visade att äldre 

personer inte uppskattar online publicitet lika mycket eller på samma sätt som det antogs att 

yngre åldersgrupper gjorde (Lehtinen et al., 2009). Äldre personer är mer noggranna med 

vem som mottar information som lämnas ut på ens profil på sociala medier. Detta 

karaktärsdrag återfinns även i äldre personers vardagliga liv, de delar hellre personlig 

information med ett fåtal nära personer och mindre information med personer i 

bekantskapscirkeln (Gibson et al., 2010). 

En socioemotionell teori som diskuteras av Fiori et al. (2007) beskriver ytterligare ett 

karaktärsdrag i äldre personers sociala tillvaro som är relevant för att förstå hur de värderar 

sina relationer. När åldern stiger och medvetenheten blir starkare om att tiden på jorden 

minskar, desto mer uppskattar äldre sina sociala relationer. Äldre kan aktivt förminska sina 

emotionella band genom att begränsa sina sociala relationer till dem som är viktigast och 

mest tillfredställande. Även om begränsade sociala nätverk är att föredra för dem, sätter det 

dem i en en känsligare situation för välmående, vilket är en anledning till varför det är viktigt 

att hitta kommunikationsmöjligheter som passar deras behov menar Fiori et al. (2007). 

Solding et al. (2012) skriver om ett sätt som skapar kommunikationsmöjligheter för äldre 

män, genom att uppmuntra deltagande i nya sociala nätverk. Anledningen till detta initiativ 

är för att äldre män ofta känner att de har färre vänner att prata med, än kvinnor, vilket kan 

göra dem mer utsatta för ett sämre välmående. Därför träffas ett femtiotal herrar i Göteborg, 

sista torsdagen varje månad för att äta middag tillsammans. Litteratur som stödjer denna 

relation mellan ett rikt socialt nätverk och välmående menar att dem som har ett rikt socialt 

nätverk är bättre integrerade i sociala system och trivs bättre i den åldrande åldern. Detta 

främjar inklusion i ett informationssamhälle och ger förutsättningar för en bättre självkänsla 

(Mancini et al., 1980). Vidare kommer vi att presentera betydelsen som sociala medier kan ha 

för att skapa engagemang och delaktighet för äldre i ett informationssamhälle. 

4.3 Sociala medier för inklusion i samhället 

Att vara inkluderad i ett samhälle innebär att känna sig delaktig och uppdaterad inom 

samhällets utveckling. Sociala medier är ett relativt utbrett fenomen i informationssamhället 

och kan därmed bidra till detta. Känslan av att inte vara en del av informationssamhället 

ökade som mest bland Sveriges befolkning från år 2000 till år 2006, som sedan har sjunkit 

en aning nästan varje år. Detta tyder på att allt fler har anpassat sig sakta men säkert. 

Däremot växer denna känsla exponentiellt då åldern ökar. Av personer som är 66-75 år är det 

29 procent som anser att de inte alls känner sig inkluderade i samhället, 51 procent bland 

dem som är 76-85 år och hela 78 procent bland dem som är 86 år och uppåt (Findahl, 2012). 

Att få en känsla av tillhörighet på sociala medier kan exempelvis vara ökat antal av 
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likasinnade eller en välkomande design för dem, vilket kan skapa engagemang på sociala 

medier bland äldre. Även om exkludering i informationssamhället inte nödvändigtvis bara är 

beroende av medlemskap i sociala medier, bör det ändå tas i åtanke att planera åtgärder som 

detta för att inkludera fler personer i informationssamhället, både på nationell och 

internationell nivå. Om exkluderingen bemöts på detta sätt och vårt samhälle underlättar för 

äldre personer att använda IT, finns det dokumenterade fördelar för dem att vinna. Det talas 

bland annat om stöd i uppgiftsorienterade mål, lägre stressnivåer och tillgång till social- och 

hälsorelaterad information samt undvikande av social isolering (Lehtinen at al., 2009). 

Att kunna ta del av information kan också generera till att människor känner sig mer 

involverade i samhället. I dagens informationssamhälle kommer vi dagligen i kontakt med 

information med hjälp av diverse teknik, bland annat via Internet. Men enligt Gibson et al. 

(2010) finns ett antagande om att äldre tenderar att uppfatta Internet som främmande och 

känner sig osäkra över användbarheten. Genom att ha en viss förståelse för tekniken kan 

äldre känna sig säkrare när den nyttjas. I detta citat lyfts problematiken kring 

teknikanvändning och social exklusion fram; ”I ännu högre grad än tidigare utgör IT- 

användningen skillnaden mellan att vara socialt integrerad och att inte vara det.” (Östlund 

2013, s.7). Relaterad forskning har visat att äldre kan motiveras av olika faktorer för att 

använda IT. I avsnitten nedan belyser vi det som vi anser kan vara relevant för äldres 

användning av sociala medier. 

4.3.1 Drivkraften bakom anskaffning av IT 

Då många sociala medier innebär kommunikation via Internet är datorer i hemmet viktigt för 

att känna inklusion. Det finns många faktorer som påverkar anskaffningen av IT.  En 

anledning till att vissa äldre anskaffar datorer i hemmet är för att de under arbetskarriären 

har fått lära sig att handskas med det. Genom att ha förståelse för IT och upptäcka de 

möjligheter som den kan medföra, är chansen större att dessa fördelar också leder till att de 

även införskaffar IT i det privata (IT-kommissionen, 2002). För att stärka detta har en studie 

i Sverige påvisat att dagens äldre bekantade sig med Internet på tidigare arbetsplatser, där de 

fick lära sig att surfa på nätet samt e-posta. Senare anskaffade äldre även datorer med 

Internetuppkoppling i hemmet för personligt bruk (Findahl, 2009). 

Introduktionen till persondatorer på gamla arbetsplatser kan därmed vara en faktor för 

användningen av datorer i hemmet, där även livsstilen kan påverka anskaffningen. 

Exempelvis kan det vara distans mellan olika familjemedlemmar, vänner eller 

funktionshinder som försvårar både kommunikation och vardagsaktiviteter men med hjälp 

av IT kan detta underlättas. Att söka efter information, ta del av nyheter, e-handla eller att 

betala räkningar kan hanteras på ett smidigare sätt, enligt IT-kommissionen. Att IT kan ge 

stöd åt vardagliga uppgifter på detta sätt är en motivation för äldre att använda IT i hemmet. 

Bortser vi från alla praktiska möjligheter som datorn kan medföra, hävdar många ändå att de 

saknar intresse eller behov. Samtidigt kan äldre anse att det blir för dyrt, då både datorer och 

Internetuppkoppling måste underhållas. En anledning till att intresset för IT kan saknas eller 

att det anses vara dyrt är för att den äldre generationen i genomsnitt har en lägre inkomst 

och utbildning (Findahl 2012). En annan studie av Steinerman et al. (2013) påvisar också att 

IT-intresset är associerat med yngre åldrar, inte vara änkebliven, universitetsstudier och en 
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allmänt god hälsa. Ett bristande intresse innebär att väga kostnader mot den förväntade 

nyttan. För äldre blir det i detta sammanhang att de väger mellan datorns kostnader mot den 

förväntade nyttan, det vill säga vad dem egentligen får ut av att investera pengar på något 

som de möjligtvis inte kommer att nyttja. Därför kan de äldres ekonomiska situation ha en 

betydelse för anskaffning och använding av datorer i det privata livet. 

I och med att en stor del av kommunikation mellan individer i vårt informationssamhälle 

sker online är det viktigt att minska den digitala klyftan. Att Internet började spridas under 

slutet av 1990-talet innebär att dagens nyblivna pensionärer då var i 40-50  årsåldern. 

Därmed går det att konstatera att dagens pensionärer har följt informationssamhällets 

utveckling i vuxen ålder, medan dagens ungdomar har varit med i utvecklingen redan vid 

barnsben. Eftersom yngre åldersgrupper använder Internet mer än äldre (Findahl, 2009), 

har det oftast blivit de yngre som uppmuntrar äldre till att börja nyttja Internet. En tidigare 

studie i England påvisar att den första uppmuntran till att använda IT oftast kommer från 

familjemedlemmar, snarare än vänner (Selwyn, 2004). Att vara uppkopplad för att 

kommunicera med familjemedlemmar över geografiska avstånd är ofta en motivation för 

äldre att börja använda IT (Gibson et al., 2010). Ett exempel på hur de äldre kommer i 

kontakt med datorer kan vara att släktingar ger datorer i present och underlättar 

användandet för dem genom att även sköta montering och installation. Internetanvändning 

har också visat sig vara högre bland äldre som har familjemedlemmar som hjälper dem 

hantera teknologin (Taylor, 2011). Ett annat exempel är att datorn som äldre nyttjade på 

jobbet följer med till hemmet i samband med pension, menar Selwyn (2004). Vad som också 

kan motivera äldre till att börja använda IT är viljan att hänga med i informationssamhällets 

utveckling (Selwyn, 2004). 

Enligt Lehtinen et al. (2009) studie där ett antal äldre personer fick testa att använda en 

specifik social nätverkssida visade det sig att de ansåg att de sociala beteenden som 

möjliggörs på sådana sociala medier var opassande då dessa äldre personer hade en annan 

syn på vad som var “normalt” socialt nätverkande. Därför var enåterkommande åsikt i 

Lehtinen et al. (2009) studie att Internet är en ovälkommande plats för socialt nätverkande 

och främst verkade gå ut på publicitet och ytliga relationer. Dessa kvaliteter passar inte in på 

de värderingar som är viktiga för äldre, ur ett relationsskapande perspektiv. Även om äldre 

personer inte har samma behov av den typ av socialt nätverkande som sker online kan de 

ändå dra nytta av sociala fördelar via IT som andra åldersgrupper. Ett exempel är yngre 

personer som genomgår sociala övergångar från studier tillarbetslivet, använder sociala 

medier för att fortsätta hålla kontakt med vänner från studentlivet. På samma sätt kan äldre 

personer nyttja sociala medier för att upprätthålla kontakt med arbetskollegor när de har gått 

i pension (Lehtinen et al., 2009). De flesta sociala medier som finns idag är främst anpassade 

för yngre målgrupper. Att förstå äldres perspektiv på socialt nätverkande och 

datoranvändning är därför avgörande för att även inkludera dem i målgruppen. Genom att 

anpassa designen på sociala medier för äldre personer ökar chansen för dem att hantera 

åldersrelaterade förändringar i deras liv och förmågan att bidra till informationssamhället 

(Lehtinen et al., 2009). 

      Sociala medier kan ha betydelse för äldres relationsskapande då det underlättar 

kommunikation, vilket kan ge en ökad känsla av självständighet. Ett exempel på detta är att 
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sociala medier inte är beroende av geografiska avstånd. Äldre som har motoriska 

begränsningar kan få det svårare att lämna sina hem för fysiska aktiviteter i det vardagliga 

livet, men för att vara social eller aktiv i den uppkopplade världen behöver inte vara fysiskt 

krävande. Kommunikation via Internet är inte heller åldersberoende eller kräver fysiska 

framtränaden, utan omfattar snarare den personliga kommunikationen. Därav kan det bli 

lättare att vara mer självständig genom att delta i sociala medier för att upprätthålla eller 

etablera relationer med andra individer, enligt Sum et al., (2009). Facebook kan således vara 

en möjlighet för äldre att samtidigt kunna vara social och självständig, oavsett 

åldersrelaterade fysiska begränsningar.  

Mitzner et al. (2010) påvisar med stöd från en tidigare rapport att äldre är medvetna om 

att IT kan underlätta ett mer självständigt liv samt att de är villiga att använda IT för 

relationsskapandet. Särskilt Internet anses ofta vara ett medium som kan hjälpa äldre att leva 

ett mer självständigt och socialt liv. Kommunikation via Internet sker exempelvis genom e- 

post, chat, forum eller sociala medier. I en tidigare studie på äldres användning av IT menar 

en pensionär att denne förr eller senare kommer att behöva en dator och kan se sig själv vid 

nittioårs åldern nyttja datorn, för att exempelvis sända e-post eller e-handla. Men den 

främsta motivationen till att äldre har IT i hemmet är ändå att det kan skapa en känsla av 

självständighet (Selwyn, 2004).  För att kunna skapa en djupare förståelse för hur äldre 

förhåller sig till sociala medier är det viktigt att få en klarläggning om hur äldre förhåller sig 

till IT, vilket vi berör i avsnittet nedan. 

4.4 Äldres uppfattningar om IT 

Då det finns generaliseringar om att äldre inte använder datorer på grund av osäkerhet och 

oro, finns det även motståndare till detta som menar att den uppfattningen är en fördom. 

Enligt Östlund (2013) har det inte påvisats något tydligt samband mellan ålder och teknofobi. 

Däremot finns det studier som visar att äldre personer har en förutfattad mening om att 

Internet är en farlig och osäker plats att nätverka på, vilket är ett hinder i anammandet av 

sociala medier (Lehtinen et al., 2009). Bland annat finns uppfattningen att allting som laddas 

upp på sociala medier offentliggörs på Internet för hela världen. Detta tyder på att äldre, eller 

tekniskt ovana personer i allmänhet, har en relativt liten kunskap om integritetskontroller. 

Enligt tidigare studier beror denna uppfattning om Internet som en osäker plats, delvis på 

“skräckhistorier” om bedrägerier och dylikt som nämns i media (Gibson et al., 2010). Ett sätt 

att hantera detta hinder kan vara genom att skapa sociala event där de äldre får chansen att 

bli familjära med Internet och lära sig mer om säkerhetsinställningar på sociala medier 

(Lehtinen et al., 2009). 

Hur äldre förhåller sig till IT och datorer är mer komplext än vad fördomarna säger. För 

att informationssamhället ska ha en chans i att inkludera äldre personer i 

samhällsutvecklingen behövs en förståelse för deras förhållningssätt och attityder gentemot 

teknikanvändning. Östlund (2013) som talar om stigmatiserade föreställningar menar att det 

ofta är fördomar och antaganden som legitimerar den samhällsutveckling som rör äldre och 

IT. Antagandena innebär också att den äldre befolkningen är en homogen grupp, men enligt 

Östlund (2013) är det snarare tvärtom; heterogeniteten växer i takt med åldern och 

karaktären blir mer individuell. I och med att den äldre befolkningen växer sig allt större ökar 
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dock medvetenheten kring att det är en heterogen grupp, vilket väcker frågan om vad äldre 

har gemensamt i uppfattningar och behov av IT. Något som dock inte är helt avvikande från 

realiteten är föreställningen om att hälsan kan försämras med åldern, då det finns en påvisad 

ökad risk för åldersrelaterade funktionshinder, kognitiva problem och sjukdomar. Detta kan 

föda antagandet att äldre personer inte kan delta i IT-utvecklingen. Det kan också grunda sig 

i föreställningen om att äldre personer har föråldrade erfarenheter av teknik. Antagandet blir 

då att äldre personer behöver delta i IT-utvecklingen, eftersom behovet av att vara socialt 

aktiv släpper i pensionsåldern och att de blir “befriade” från kravet att delta i IT-utvecklingen 

och således även IT-användningen. Det kan även vara så att äldre personer inte tillåts delta i 

IT-utvecklingen. Då det finns en generell norm i våra samhällen om att vi ska ta hand om 

våra äldre, kan detta leda till att IT-utvecklarna självmant tar över tolkningsföreträdet 

(Östlund, 2013). Dessa antaganden utesluter och begränsar våra äldre samhällsmedborgare 

från att vara med i IT-utvecklingen och det kan lätt leda till en subjektiv användarcentrerad 

design. Istället för att styras av antaganden bör utvecklingen styras av en realitet som de 

äldre själva uttrycker (Östlund, 2013) och då behöver vi betrakta äldres sociala tillvaro ur 

dennes perspektiv. Att ta hänsyn till äldres intressen för IT samt att de kan vara öppna för att 

delta i forskningsfrågor är viktigt rent praktiskt för att IT-baserad forskning ska bli mer 

effektiv (Steinerman et al., 2013). 

Att IT-användning är mer komplex än vad fördomarna antyder, medför även en viss 

ambivalens i hur vi påverkas av IT. Östlund (2013) menar att vi har ett ambivalent 

förhållande till IT vilket återfinns i alla åldersgrupper, även hos äldre. IT kan skapa både 

frihet och begränsningar och på samma sätt kan sociala medier både förena och isolera 

människor. Eftersom mobila kommunikationsmedel innebär att vi kan vara uppkopplade till 

sociala medier och var nåbara överallt, innebär det en viss frihet där geografiska 

begränsningar inte längre är ett problem. Samtidigt kan möjligheten till ständig uppkoppling 

få oss att känna oss begränsade då det lätt kan ta för mycket av vår tid. Nya IT-artefakter kan 

således uppfattas paradoxalt och kan inte definieras som endast bra eller dåligt.  Denna 

ambivalens skapar osäkerhet hos många personer även upp i åldrarna (Östlund, 2013). Även 

om osäkerhet kan vara en faktor bland vissa äldre vid IT-användning är det ändå fler som är 

positiva gentemot IT, enligt en studie av Mitzner et al. (2010). 

4.5 Facebook 

Efter att ha genomfört en observationsstudie på Facebook, framkom det att funktionerna är 

omfattande och kan ha betydelse för äldres relationsskapande. Facebook grundades år 2004 

och syftet var att göra världen mer öppen och uppkopplad, där användarna har möjlighet att 

upprätthålla kontakt med exempelvis familj och vänner, ta del av och dela information om 

vad som försiggår runt omkring i världen eller att uttrycka sig om sina liv (Facebook, 2013a). 

Eftersom information är känsligt på så vis att det går missbruka har Facebook ett team 

som jobbar rigoröst för att skydda användarnas integritet. Att skydda integritet innebär 

bland annat att teamet håller plattformen rent från exempelvis spam, phising, maleware eller 

andra säkerhetshot (Facebook, 2013c). Anledningen till att det idag finns så mycket annonser 

på Facebook är för att de ska få intäkter, för att kunna stödja sin tillväxt samt utveckling. 

Genom dessa intäkter kan Facebook än idag vara helt gratis för användarna (Facebook, 
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2013d). 

Människors sociala kompetens har en stor betydelse när de ska bygga nätverk. De 

konversationer som förs mellan olika individer kan vara allt från ytligt kallprat till djupa 

diskussioner. Genom att småprata med andra individer kan vi upprätthålla olika relationer, 

exempelvis kan det ske när kollegor träffas på jobbet och frågar varandra hur helgen har 

varit, det behöver inte nödvändigtvist vara för att dom brinner för varandras sysslor utan 

snarare för att föra en konversation. Precis som när vi småpratar på jobbet gör vi 

motsvarande genom sociala medier. Facebook kan således nyttjas för att antingen 

upprätthålla, återskapa eller etablera nya relationer. Att vara social innebär förmågan att 

interagera med familj, vänner, kollegor eller även främlingar. Denti et al. (2012) menar att 

tidigare studier har påvisat att människan har starka behov av att känna tillhörighet och 

andra studier har påvisat att det är viktigt att hålla en positiv relation med andra individer för 

att kunna skapa en bättre tillvaro. 

Enligt Facebook (2013a) hade användarantalet i världen stigit till 1,1 miljarder under Mars 

månad, användarantalet i Sverige ligger på 4,7 miljoner (Checkfacebook, 2012). I Sveriges 

största studie om Facebook (Denti et al., 2012) uppger 84 procent av 1011 respondenter att 

inloggning på Facebook har blivit en vana samt att 69,7 procent uppger att de loggar in på 

Facebook varje gång de startar en webbläsare. Facebook har under åren blivit en plats där 

användare kan dela med sig av saker som försiggår i sina liv, ladda upp foton eller diverse 

länkar, mer specifikt menar Denti et al att: 

 

“Facebook is used as a tool for affiliating with friends and family, as well as a 

personal showcase, where users show their positive sides.” (Denti et al., 2012, s.6) 

 

Utöver detta kan Facebook även underlätta för att komma i kontakt med organisationer, 

företag, gamla vänner eller att starta gruppkonversationer. Respondenterna från deras studie 

anger att de främst använder sig av Facebook för att upprätthålla kontakt med familj, vänner 

eller personer de sällan kan träffa på grund av geografiska avstånd. Detta är ett sätt att hålla 

sig uppdaterad om familjemedlemmars och vänners liv genom att exempelvis titta på foton 

som läggs upp, läsa statusuppdateringar eller besöka deras profiler. Medelåldersgenerationer 

och äldre, 37-74 år, skriver oftast om dagliga aktiviteter, personliga händelser eller relationer. 

Yngre generationer, 14-36 år, skriver oftast statusuppdateringar om större livshändelser 

(Denti et al., 2012). 

Enligt Findahls (2012) studie loggar 31 procent av åldrarna 66-75 år in ibland, medan tolv 

procent loggar in dagligen. Av dem som är 76 år och uppåt loggar 25 procent in ibland 

respektive nio procent dagligen. Statusuppdateringar är en funktion som används allt mer 

sällan högre upp i åldrarna. Elva procent av åldrarna 66-75  skriver statusuppdateringar 

ibland och så mycket som två tredjedelar av åldrarna 56 år och uppåt gör aldrig det. 

4.5.1 Diverse funktioner på Facebook 

I det här avsnittet avser vi att presentera de funktioner som Facebook tillhandahåller för att 

ge en ökad förståelse för det som kommer att framföras i diskussionen i kommande avsnitt. I 

samband med vår observationsstudie på Facebook ansåg vi att detta fenomen har 
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övergripande funktioner som kan påverka hur människor kommunicera med varanadra, vare 

sig det är envägs- eller tvåvägskommunikation. De funktioner vi berör är nyhetsflödet, 

tidslinjen, meddelanden, gilla, kommentera, fotodelningar, grupper, evenemang samt 

offentliga sidor. Varje användare har på sin startsida ett nyhetsflöde som är skräddarsydd för 

just den användaren, baserad på dennes intressen. På nyhetsflödet går det att exempelvis 

kommentera händelser som användaren anser är av betydelse. Nyhetsflödet visar oftast de 

mest relevanta händelserna från vänner och sidor som är kopplade till ens profil på olika sätt. 

Målet är att visa användaren en blandning av händelser som kan leda till ett ökat 

engagemang samt intresse (Facebook, 2013b).  

Tidslinjen är en typ av profil som låter användaren organisera och belysa event eller 

aktiviteter som denne anser är viktiga eller intressanta. Givetvis kan användaren kontrollera 

den information som denne vill dela med sig av, exempelvis personlig information eller foton, 

utöver detta kan användaren även skriva statusuppdateringar som kommer att hamna först 

på tidslinjen (Facebook, 2013b). Att skriva meddelanden underlättar för användarna att 

kommunicera genom olika plattformar, vare sig det är på webbplatsen eller mobiltelefonen. 

Meddelanden är privata och enbart mottagare och sändare kan se innehållet (Facebook, 

2013b). Funktionen “gilla” innebär att visa samtycke eller intresse när vänner delar med sig 

av en länk eller skriver en statusuppdatering. En annan funktion är att kommentera, vilket 

innebär att människor enkelt kan skriva egna och läsa andras kommentarer på exempelvis 

artiklar eller statusuppdateringar (Facebook, 2013e).  

Fotodelning är den mest populära uppladdningstjänsten på Internet. Användarna kan 

skapa olika album och ladda upp obegränsat med filmer och högupplösta foton. Det är lätt att 

tillägga detaljer som filmtext, lokalisering eller “taggar”. Vad som menas med taggning är att 

användaren kan identifiera vänner på fotot eller i filmen. Här kan användaren också välja 

vilka som ska kunna se innehållet (Facebook, 2013b). Grupper på Facebook skapar privata 

utrymmen, där människor kan diskutera gemensamma intressen. Gruppens skapare kan 

välja ut specifika människor som denne vill ska vara med i gruppen. I gruppen kan alla 

medlemmar skriva statusuppdateringar, ladda upp bilder eller länkar, samt chatta med 

varandra (Facebook, 2013b). Människor använder sig av evenemang för att bjuda in deras 

vänner till allt från privata middagar till offentliga tillställningar. Genom att vara inbjuden till 

ett evenemang kommer ges en påminnelse automatiskt genom en notifikation den dagen 

evenemanget äger rum (Facebook, 2013b). Offentliga sidor låter bland annat artister, 

offentliga personer, företag, varumärken och organisationer att visa sin närvaro och skapa 

gemensamhet med intresserade Facebookanvändare. När användaren har gillat en sida 

kommer personen kontinuerligt få uppdateringar från sidan på sitt nyhetsflöde. Dessa 

uppdateringar kommer sannolikt att läsas av andra vänner, vilket i sin tur leder till ökad 

exponering (Facebook, 2013b). 

I nästa avsnitt kommer vi att presentera resultaten från de intervjuer vi genomförde. Detta 

resultat kommer sedan i avsnitt sex analyseras och samordnas med den relaterade 

forskningen vi presenterat i det här avsnittet. 
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5 Resultat från Intervjuer 

5.1 Intervjuresultat 

I det här avsnittet presenterar vi resultaten av vårt insamalade intervjumaterial. Vi kommer 

att utgå från respondenternas åsikter som är relevanta för relationsskapande på Facebook 

och som kan knytas an till den relaterade forskningen. För att ge en djupare förståelse för 

vilken betydelse Facebook har för respondenternas relationsskapande har vi valt att dela upp 

intervjuresultaten i fyra olika katergorier, vilka är respondenters sociala tillvaro, 

respondenters uppfattning om publicitet, respondenters användning av Facebook och 

Facebooks betydelse för relationsskapande. Dessa kategorier representerar en genomgående 

struktur av de teman som berördes mest under intervjuerna. Först kommer vi att presentera 

respondenternas sociala tillvaro, exempelvis tekniska färdigheter, tidigare yrken, samt hur 

deras sociala nätverk ser ut. Vidare kommer vi att presenter respondenternas synsätt på 

integritet samt öppenhet. Vi kommer även att beröra hur respondenterna förhåller sig till de 

olika funktionerna samt deras användning av Facebook. Slutligen kommer vi att presentera 

respondenternas åsikter kring Facebooks betydelse för äldres relationsskapande. 

5.2 Social tillvaro 

Då den relaterade forskningen skriver en del om att äldre är rädda för att använda IT blev det 

en del diskussioner om vad respondenterna har för teknisk bakgrund och attityder om IT, 

vidare ifall det påverkar någon aspekt av Facebookanvändandet. Det visade sig att sju av våra 

nio respondenter ansåg sig vara säkra och vana med att använda IT. Sex respondenter 

använder sig av en smartphone och behärskar nyttjandet av diverse applikationer, medan två 

av de resterande tre är intresserade av att införskaffa en. Tre respondenter medger att de är 

intresserade av IT och har således valt att tillbringa mer tid till att fördjupa sig inom ämnet. 

Resterande menar att de ser nyttan med IT, men att det kan vara krångligt att använda. Fyra 

respondenter anger att de föredrar att fråga familjemedlemmar eller andra närstående när de 

behöver hjälp istället för att ringa IT-support eller läsa instruktioner. Två respondenter 

menade att det beror på att instruktioner eller handböcker ofta är skrivna med ett tekniskt 

språk och är således inte lättförståeliga: 

 

”Det är klart, det är ju inte så lätt att göra den [manualen, författarnas anmk.] 

användarvänlig för idioter kanske, men gör det för normalbegåvade människor. 

Det är de här som skriver instruktionerna, jag fattar inte, de är ju fortfarande 

tekniker men de skriver ofta inte för många människor. Utan det är som att man 

ska räkna ut det själv.” (Helene, 70) 

 

Under intervjuerna diskuterades attityder bland äldre om IT i allmänhet och då reflekterade 

tre respondenter kring det som en paradoxal företeelse på både gott och ont och att ”allt går 

inte framåt för att tekniken går framåt, utan det finns baksidor där också” (Svante, 65). En av 

respondenterna menade att kommunikation via Facebook också är paradoxal. Denne anser 
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att många andra användare delar med sig av för mycket information, och att andra 

människor kan missbruka genomskinligheten som öppenheten innebär. Respondenten 

menar mer specifikt att: 

 

”Tekniken är jätteviktig att utveckla och att man är med i den, den underlättar på 

väldigt många sätt. Men sedan är jag inte 100 procent positiv till alla avarter som 

det finns, och att tekniken innebär avarter och missbruk, det är en baksida. Det 

handlar om att använda den på rätt sätt. Man får vara försiktig helt enkelt. Där 

tycker jag inte att Facebook är.” (Monika, 68) 

 

En annan oro som upprepades under intervjun var risken att IT kan ta över fysisk interaktion 

då det kan bli svårt att finna en balans i användandet. I citatet nedan sätter respondenten 

fördelar och risker med Facebook i en paradoxal kontext: 

 

”När man använder den[sociala medier, författarnas anmk] på rätt sätt så är det 

ju jättebra men det finns en risk att det tar över, att man umgås digitalt istället för 

människa till människa. Jag har ju Facebook och där har jag ett antal kontakter 

med släkt, vänner och bekanta. Det är jättebra för jag ser vad som händer dom, 

jag kan följa med, de berättar om barnbarnen, skickar bilder och så vidare. Man 

får en större inblick i vad som händer. Risken är dock att man kan fastna där. För 

det kan ju ta mycket tid.” (Urban, 68) 

 

Vidare ville vi undersöka hur respondenternas sociala tillvaro ser ut i deras vardagliga liv, för 

att få en ökad förståelse för hur de använder Facebook. Alla respondenter har nära vänner, 

goda grannar och är med i sociala föreningar varav sex av dessa anser att de har en rik social 

tillvaro. En respondent beskriver sitt sociala nätverk på följande sätt: 

 

”Mitt sociala nätverk är stort, jag är en aktiv person som är överallt och gör 

hemskt mycket, men inte på Facebook. [...] Goda grannar och många vänner. Det 

enda jag inte har är att barnen bor nära mig.” (Monika, 68) 

 

Allt från vänner, familj, pensionärsföreningar, andra föreningar, volontäraktiviteter och goda 

grannar fyllde sociala funktioner i respondenternas liv, som även syns i citatet ovan. Då våra 

respondenter var yrkessamma vid Internets utbredning var alla respondenter med vid 

datoriseringen på arbetet. Alla kom i kontakt med datorer via arbetet och lärde sig exempelvis 

om e-post, datoriserade journaler och använde diverse arbetsrelaterade datorprogram. Två 

respondenter ansåg att det var viktigt att bli introducerade till datorer under yrkestiden. Det 

fanns alltså en skeptisk bild mot datorer först, men efter introduceringen på arbetet 

förändrades denna bild till något mer positivt. Respondenterna uttrycker det på dessa sätt: 

 

”Jag brukar säga att det var himla kul eller tur att vi [äldre, författarnas anmk.] 

hann vara med på datortiden. Att vi liksom hann lära oss, så att man inte blir så 

himla förskräckt, som  man  då var  i  början.  Jag glömmer ju inte bort första 
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gången som jag skickade mail på jobbet, det var ju jätte konstigt, och tänkte ‟men 

kan jag skicka till nån som sitter i rummet brevid?‟ Det var ju ett under.” (Helene, 

70) 

 

”Jag använde datorn, vi hade ju journalsystem på datorn. Jag var med i tiden 

innan datorn fanns, så jag var med när den kom. [...]Jag tänkte i början att jag 

inte vill jobba med datorer, det tycker jag inte om, men efter ett tag vart det kul. 

Det blev en stor förändring.” (Monika, 68) 

 

Under en intervju nämnde Svante att hans arbetsplats var datoriserad, men att de inte hade 

infört datorer. Det genererade i ökat intresse för datorer senare i livet, då det inte fanns 

tillräckligt med tid att bekanta sig med datorer på arbetsplatsen Att ha tid till att bekanta sig 

med ny teknik var följaktligen viktigt: 

 

”Vi var ju ganska tidigt datoriserade men inte PC-användare [personal computer, 

författarnas anmk.] [...] sen att skaffa egen PC, det gjorde jag inte förän jag sålde 

ett företag och hade mer fritid hemma. Jag kände väl tidigare att jag inte varit så 

duktig på det där, utan då ville jag ha tid för mig själv att komma in i det hela.” 

(Svante, 65) 

 

Livet efter arbetsåldern förändras för alla pensionärer, då det blir mer tid över som måste 

fördelas på något vis. Vi ställde därför frågor om hur pensioneringen har påverkat deras 

sociala tillvaro eller självkänsla. Både positiva och negativa åsikter framfördes under 

intervjuerna, exempelvis att pensioneringen kunde innebära en ensammare tillvaro, jobbigt 

att fördela all ny fritid eller att det ökade ens sociala nätverk på olika sätt.  Tre åsikter 

framfördes på följande sätt: 

 

”Först kanske man förlorar yrket och sedan kanske man förlorar sin partner, då 

är det jobbigt. Då blir det stora förändringar, så det är klart det är skillnad. Men 

sedan kan det ju också vara en chans att träffa nya människor eller skaffa sig ett 

nytt intresse. [...] men när man var yngre var det enklare att knyta an [relationer, 

författarnas anmk.] via jobbet. Det är svårare när man blir äldre.” (Indra, 79) 

 

”Det tyckte jag var ganska jobbigt faktiskt, de första åren. Det har ju landat lite 

grann nu men jag tyckte det var jobbigt för att man inte hade något schema att 

följa och då var det liksom ‟ska jag, ska jag inte?‟. Eftersom jag är ensamstående 

så fattar jag alla beslut själv och det tyckte jag var lite jobbigt och det tog tid innan 

att jag kunde acceptera att inte vara behövd.” (Kajsa, 68) 

 

”Ja lite grann har livet förändrats, jag kan tycka att det kan vara kul åka att hälsa 

på gamla arbetskamrater någon gång, men jag skjuter på det långt emellan därför 

att det är jobbigt, man ska hejas och kramas för allt, det kan bli mycket. Men vi 

har kontakt dock och då kommer man ju till gilla-knappen på Facebook.” (Svante, 
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65) 

 

Vidare diskuterade vi om hur användning av IT påverkar självkänslan hos våra respondenter 

på något vis och resultaten var främst positiva. Ingen sade att det påverkade självkänslan 

negativt, så länge som en balans kunde infinnas så att IT inte tar över den sociala 

interaktionen i den fysiska världen. Tre av respondenterna ansåg att IT inte påverkade 

självkänslan då de menade att självkänslan redan var bra, men att IT kunde vara en positiv 

förstärkare för andra äldre. Två av dessa respondenter menade att det kan motverka social 

isolering för äldre ensamstående, då Facebook dels kan fungera som en dejtingsida. De 

uttryckte dessa tankar som följande: 

 

“Jag tror att Facebook kan vara väldigt positivt om man inte blir slav under det, 

alltså om man kan balansera det. Det här med kontakt på nätet, dejting också för 

kontaktannonser i tidningar har ju försvunnit. Det tror jag är viktigt och hälper 

många.” (Indra, 79) 

 

“Om man är väldigt blyg så är det klart att det kan underlätta. Det är så många 

människor nu som träffas via nätet, och det är ju även många äldre människor 

som blivit ensamma som hittat en partner via nätet. Kontaktannonser har 

försvunnit och det känns mer acceptabelt att träffas online nu, jag menar vart ska 

äldre människor mötas, gå på krogen eller?” (Gabriella, 67) 

 

Användning av Facebook fyller en trevlig funktion i vardagen och påverkar självkänslan 

positivt då det får dem att känna sig moderna, anser Helene och Amelia. Att Facebook 

underlättar för människor att vara inkluderade i närståendes liv har också en positiv effekt på 

självkänslan, enligt en annan respondent: 

 

“Jag är ju med lite mer nu i vad som händer. Framför allt släkt och vänner, det 

gör att man kan engagera sig lite mer och det mår man ju bra av, så har det 

påverkat positivt. Speciellt när det är folk som bor på avstånd, då blir det 

positivt.“ (Urban, 68) 

5.3 Uppfattning om publicitet 

Under intervjuerna ställde vi frågor kring integritet och öppenhet på Facebook för att få en 

ökad förståelse för hur detta kan påverka äldres aktiviteter på Facebook för 

relationsskapandet.  Fem av våra nio respondenter anser att öppenheten på Facebook 

påverkar hur de använder sidan. Det verkar påverka både hur aktiva de är på sidan och även 

vilken information de lämnar ut om sig själva. Osäkerhet om öppenheten verkar vara den 

bakomliggande orsaken bland våra respondenters Facebookanvändning. Dessa fem 

respondenter nämner att osäkerheten gör dem till mer inaktiva användare, exempelvis att de 

helst inte skriver statusuppdateringar särskilt ofta och delar inte med sig särskilt mycket av 

sina liv. En orsak för den osäkerhet som kan uppstå med öppenheten är att inte veta vart 

information hamnar eller vilka som kan ta del av den.  Därför föredrar respondenterna 
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privata meddelanden när de skriver till andra på Facebook.  Osäkerheten begränsas inte 

heller bara till Facebook, utan också på andra webbsidor där de är försiktiga med hur de 

navigerar sig runt och ser sig därför noga för vad de klickar på. En respondent uttrycker sin 

oro om säkerhetsinställningar på detta sätt: 

 

”Jag har kollat inställningarna men jag vet fortfarande inte vad som händer. Oron 

är inte mest om vad jag säger för jag säger inte mycket [på Facebook, författarnas 

anmk.], utan att man kan komma in ‟bakvägen‟ och se i övrigt vad jag gör på 

datorn.” (Charlie, 69) 

 

Denne respondent menar även att om säkerhetsinställningar regleras så vet han inte om han 

har full kontroll, exempelvis att uppdateringar eventuellt kan nollställa gamla inställningar. 

Detta kan skapa en bristande tillit för integriteten på Facebook. En annan respondent menar 

att eftersom denne är en inaktiv användare och främst bara läser och tittar på andras 

uppdateringar, har personen därför inte brytt sig om säkerhetsinställningar. Respondenten 

uttrycker däremot att om denne hade varit mer aktiv hade säkerhetsinställningar prioriterats: 

 

”Eftersom jag bara är den som tittar så har jag inte brytt mig om inställningar. 

Jag har inte varit inne och kollat och eftersom jag inte är teknikintresserad så har 

jag inte brytt mig. Det kanske hade varit skillnad ifall jag hade varit en användare, 

men det är jag ju inte. Jag kan inte säga att jag är en användare när man bara 

läser och ‟gillar‟”. (Helene, 70) 

 

Fem av nio respondenter anser att öppenheten kan vara störande när andra användare 

avslöjar ”för mycket” information om sig själva i sina uppdateringar. Två respondenter tar 

upp en önskan om att öppenheten på andras uppdateringar bör kunna regleras via 

inställningar eller att Facebookanvändare själva bör hålla tillbaka på mer information som de 

delar, ”dels eftersom vi inte vill veta, dels att andra inte bör veta heller” (Urban, 68). Att 

skriva om vardagsaktiviteter är ett moment som avslöjar för mycket information enligt dessa 

respondenter. En respondent uttryckte detta som sådant: 

 

”Det kan vara vardagsuppdateringar som att ‟jag har varit på promenad‟ eller ‟jag 

sitter och dricker kaffe‟.  Det tycker jag är fullständigt meningslöst. Det kan 

handla om att folk har så lite att göra.” (Monika, 68) 

 

En annan respondent menar att släktingar ibland kan dela med sig av allt för mycket 

information på Facebook, som exempelvis bilder från olika tillställningar. Detta uppskattas 

inte, då respondenten menar att bilder eller information kan missbrukas av andra. Vad som 

också kan påverka deras syn på personer i sitt kontaktnät enligt en respondent kan vara: 

 

”Att se andra skriva om känsliga och privata grejer, kan bli jobbigt. Exempelvis 

‟åh vad du är gullig som ger mig den här boken‟ eller diskussioner som går ända 

in i skinnet, då menar jag på djupaste psykologiska planet, det kan vara lite 



26  

otäckt”. (Helene, 70) 

 

Det vill säga att vissa människor inte kan hantera öppenheten på Facebook, där för 

personliga konversationer delas med allmänheten, men det är en smaksak enligt Helene. 

 

Något som togs upp under två intervjuer var att öppenheten kan ge motsatt effekt då det kan 

innebära begränsad kontakt med andra. Gabriella menar att denne bara scrollar förbi ”för 

öppna” statusuppdateringar och interagerar inte med dessa personer. Den andra 

respondenten menar att öppenheten innebär en medveten begränsad interaktion med de 

personer som avslöjar för mycket information eller är frekvent aktiva, eftersom respondenten 

då inte kommenterar eller visar feedback på uppdateringarna. Denna respondent menar att: 

 

”Öppenheten påverkar användandet lite, gentemot vissa personer som lämnar 

mycket information om sig själva. Jag vill då inte spinna vidare på det dem 

skriver för jag vill inte uppmuntra det [beteendet, författarnas anmk.]. ” (Urban, 

68) 

5.4 Användning av Facebook 

De äldre anser att användargränssnittet på Facebook är acceptabelt, då ingen av 

respondenterna blivit frustrerad över att det är krångligt. Däremot finns det mycket ”tjat” vid 

sidan om, såsom reklam, annonser och överflödiga funktioner. Respondenterna menar att de 

inte bryr sig inte om det dem inte kan, så de ignorerar annonser och många funktioner. När 

Facebook ändrade den gamla profilen till tidslinjen blev det besvärligare. En av 

respondenterna menar: 

 

”När man ändrar ett system är man ju vilsen ett tag och tycker att det var mycket 

bättre förr.” (Urban, 68) 

 

Att behärska förnyelsen kommer alltså att ta sin tid, samtidigt som samtliga respondenter 

förstår att de inte kan påverka förändringen. Det positiva med förändringen var att dem nu 

kan följa en person med hjälp av tidslinjen, i jämförelse med gamla profilen som innehöll en 

blandning av diverse information. En respondent uttryckte det positiva genom följande: 

 

“Först känns det som att jag spionerar på mina barn när jag kollar på deras 

tidslinje. Men dem har ju lagt ut informationen där så det är ju så att alla får läsa, 

även jag. Så har jag inte pratat med dem på några dagar, så kan man ju gå in där.” 

(Gabriella, 67). 

 

Samtliga respondenter anser sig tillhöra den avskalde användartypen. Med avskalad menar 

de en användare som läser och gillar andras inlägg, men som inte utforskar vidare mer än 

vad de behöver. Respondenterna menar att de hittar det de behöver och förhåller sig till de 

funktioner som de bemästrat. Två av nio respondenter anser att de måste vara mer 

uppmärksamma genom att observera hela datorskärmen för att upptäcka och lära sig nya 
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funktioner. En av dessa två menar att: 

 

“Jag har under tiden upptäckt små linjer och rader som jag inte visste om. När jag 

sökte efter mitt barnbarn, så såg jag en grej [sökfältet, författarnas anmk.] där 

uppe och skrev in hennes namn och då kom hon ju upp där.” (Indra, 79). 

 

Ett tecken på att de äldre anser sig tillhöra den avskalade användargruppen kan vara brist på 

kunskap. Att logga in på Facebook första gången kan vara förvirrande menar Urban. Han 

hade då en idé om att det skulle underlätta för äldre att gå med i Facebook ifall de fick en 

demonstration eller gick en kurs, “där man kan visa hur enkelt det är” (Urban, 68). Ett annat 

sätt som Urban anser kan locka till sig äldre är att skapa en avskalad version av Facebook, 

genom att skapa ett alternativt medlemskonto för äldre användare. Med en avskalad version 

menar han en variant med begränsade funktioner som enbart fokuserar på att upprätthålla 

kontakt. Utöver detta bör även överflödiga funktioner avlägsnas i form av annonser, eller 

åtminstone mer sparsamt. Ett alternativt medlemskonto skulle vara ett upplägg med en 

annan profil- och säkerhetsinställning, så en möjlighet ges till att få ett mer anpassat upplägg. 

Det kan exempelvis finnas ett upplägg för yngre användare och en för äldre med mindre 

teknikvanor. Detta kan användaren välja mellan när den blir medlem på Faceboook, menar 

Urban. 

Även  fast  respondenterna  anser  sig  vara  avskalade  användare  så  sker  inloggning  på 

Facebook dagligen för åtta av våra respondenter, varav en som loggar in ungefär en gång 

varannan vecka. Vid frågan om hur ofta de skriver statusuppdateringar svarade fem av nio 

respondenter att det är helt uteslutet medan fyra svarade att det ibland kunde ske. En av de 

respondenter som inte skriver statusuppdateringar menade att: 

 

”Statusuppdateringar skriver jag inte, det är nog mer att jag inte vill vara den som 

skyltar så mycket.” (Urban, 68) 

 

En anledning till att de avstår från att skriva uppdateringar är för att undvika att skriva om 

sig själva, då det finns en tanke om att för mycket information kan missbrukas av andra. Men 

för de fyra som skriver statusuppdateringar handlar det oftast om positiva händelser, då 

negativa händelser aldrig kom på tal. Positiva händelser kan exempelvis vara när god mat har 

tillagats, när det går bra gällande olika spel, eller när dem upplevt något roligt tillsammans 

med familj eller vänner. Gällande slutna grupper har vi fått olika uppfattningar. Svante anser 

att slutna grupper är givande, han är aktiv i en sluten grupp där vänner skickar rebusar till 

varandra, vilket är underhållande och uppskattat. Tre andra respondenter anser också att de 

är aktiva i slutna grupper genom att antingen skriva inlägg eller att ladda upp foton. Två av 

respondenterna uppger att de inte förstår sig på gruppfunktionen än, men vill lära sig. Två 

positiva åsikter från två respondenter lät som följande: 

 

”Jag kommenterar ibland, när det är en informativ grupp för då byter man 

erfarenheter.” (Charlie, 69) 

 



28  

“Det är ju mycket enklare att lägga ut en fråga i den här gruppen än att ringa sju 

stycken, det är praktiskt helt enkelt. Jag är med i en grupp som heter ‟vi som är 

uppvuxna i […]‟ och där är det ju massa människor som lägger upp foton och 

skriver inlägg, det är lite nostalgi.” (Gabriella, 67) 

 

Detta  tyder  på  att  slutna  grupper  skapar  engagemang  hos  de  äldre,  då  de  kan  finna 

gemenskap  med  andra  samt  dela  med  sig  av  sina  egna  tankar  i  gruppen  utan  att 

informationen kan missbrukas, då medlemmarna i slutna grupper oftast anses som mer 

påförlitliga. När respondenterna har ”gillat” en sida innebär det att de vill hålla sig 

uppdaterade inom sidans  ämne,  för  när det  sker  uppdateringar på sidan så kommer  de 

automatiskt att bli underrättade via notifikationer. Fyra av nio respondenter menar att det 

har gillat sidor för att få mer detaljer inom ämnet, men att vara aktiv på gillade sidor kommer 

nämligen inte på tal., eftersom de anser att deras påverkan inte skulle göra större skillnad på 

den specifika sidan. En respondent påpekar detta på ett tydligt sätt: 

 

”Jag är helt inaktiv kan jag säga, det känns som „vadå, varför skulle jag göra det 

för?‟ ” (Gabriella, 67) 

 

Åtta av respondenterna menar att de oftast kan kommentera andras inlägg vid positiva 

uppdateringar, exempelvis när någon fyller år, när det går bra för någon eller när någon 

familjemedlem har upplevt något roligt. Indra menade att hon inte riktigt förstod hur hon 

skulle kommentera andras inlägg. Anledningen var att det inte finns någon knapp på 

Facebook där det tydligt står “skicka”. Användargränssnittet förutsätter att användaren ska 

veta att klicka på enter-knappen på tangentbordet, vilket respondent inte visste om i detta 

fall. Men att skriva inlägg på andras tidslinjer sker sällan, och när det enbart berör personen i 

fråga så föredrar dem att skriva privata meddelanden, precis som vi nämnde i föregående 

avsnitt. Gilla funktionen anses vara den mest använda funktionen bland samtliga 

respondenter. Funktionen är lätt att behärska, det är enkelt och det är ett snabbt sätt att visa 

feedback när någon har skrivit något klokt. En respondent sammanfattar det generella tycket 

om gilla-knappen på detta sätt: 

 

”Den används väldigt flitigt, och har använts den många gånger. Den är enkel och 

går fort, ett sätt att hänga med och att man har läst.” (Monika, 68) 

 

Uppladdning av foton på Facebook uttrycktes som krångligt för några av våra respondenter. 

Fem av respondenterna har lärt sig att ladda upp bilder, två menar att de har lyckats ladda 

upp en eller två bilder, en har valt att inte ladda upp bilder, den sista menar att den inte vet 

hur det ska gå tillväga. När vi diskuterade detta ämne kopplade vi detta tillbaka till publicitet 

i avsnittet ovan då många respondenter menar att de är noga med vad de laddar upp för 

foton på Facebook. Det är viktigt att foton skall vara lämpliga för allmänheten och inte på 

något sätt angripa en privat person eller familjemedlem. I citatet nedan menar en respondent 

att det är viktigt att inte allt för mycket information läggs ut på i den uppkopplade världen då 

de inte veta vart informationen kan hamna: 
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”Jag vill inte att hon ska berätta allt som rör oss, våra barn vill inte att hon lägger 

upp bilder på oss heller. Om vi haft en middag eller fest så tycker vi inte om att 

det läggs ut bilder hur som helst.” (Monika, 68) 

 

Respondenterna menar som vi nämnt ovan att en avskalad användare oftast bara läser 

andras inlägg, och genom att visa sitt samtycke eller intresse kan gilla-knappen enkelt 

användas eller skriva en kommentar ibland. Fyra av våra respondenter skriver som vi 

nämnt ovan statusuppdateringar eller laddar upp foton och tycker att det är kul när andra 

visar feedback och reagerar på just deras inlägg. Svante menar att det är kul när främst 

familjemedlemmar lägger upp bilder, där tanken är att få vara delaktiga i deras vardag genom 

att kommentera och interagera. Foton tillhör ett sätt att hänga med i familjens och vänners 

vardag, samt att låta familjen följa en själv. Charlie laddade upp ett foto med fyra 

generationer av sin familj på, som ett sätt att gratulera en släkting via Facebook och sade att 

”det är kul att se att folk har reagerat på min bild”. 

 

Detta tyder på att respons har en positiv påverkan på relationskapande online, det blir en 

motivationsfaktor. Något som samtliga respondenter gemensamt har uttryckt är att de 

använder sig av Facebook för att hänga med i sitt sociala nätverk. Ett exempel på att hänga 

med kan vara att: 

 

”Jag kan tycka att det är roligt att se mina syskonbarn, när de lägger ut bilder 

eller berättar något kul från jobbet, även våra egna barn.” (Gabriella, 67) 

 

Utöver familjen är det också bra att kunna följa sina vänner, gamla arbetskollegor eller 

släktingar som exempelvis kan vara bosatta i en annan ort, för det är ett sätt att ”hänga med” 

i deras vardag fysisk närvaro är problematiskt. Att hänga med kan exempelvis innebära att 

respondenterna får reda på om barn eller syskonbarn är sjuka, om någon har flyttat, om 

någon i kontaktnätet fyller år, om barnen ska delta eller har deltagit i något evenemang eller 

att följa andra som är på semester. Däremot hade sex respondenter familjemedlemmar som 

bodde i andra städer eller länder. Att familj flyttar, eller att ens partner går bort kan skapa en 

social tillvaro som är ovan. För att förtydliga detta berättade en respondent: 

 

”Jag har ingen nära familj, min fru gick bort för ett och ett halv år sedan, så jag 

bor helt ensam nu. Barnen bor långt borta, de bor i USA och har familj och mina 

barnbarn är där också.” (Charlie, 69) 

5.5 Facebooks betydelse för äldres relationsskapande 

Samtliga respondenter medger att de på ett eller annat sätt kom i kontakt med Facebook på 

grund av att någon i deras sociala nätverk rekommenderade det. Det kan ha varit en god vän, 

barn, barnbarn, grannar, kollegor eller någon bekant. Tre respondenter menar att de gick 

med för att: 

 



30  

”Alla pratade ju om det så man tyckte väl att det var något kul att prova på.” 

(Kajsa, 68) 

 

”Det var en god vän som precis berättat att hon gått in och skaffat ett konto, så då 

gjorde jag också det.” (Gabriella, 67) 

 

”Jag kom i kontakt med Facebook i Amerika, då jag och en kille for dit 

tillsammans på ett evenemang. Så vi skrev vad som hände där varje dag så att folk 

hemma [i Sverige, författarnas anmk.] kunde följa med vad som hände. Då hjälpe 

han mig att bli medlem” (Svante, 65) 

 

Vid frågan om vad som motiverade respondenterna till att skaffa ett konto var bland annat 

att människor skulle “sluta tjata”, för att hänga med i närståendes liv eller för att 

familjemedlemmar bor på en annan ort. En av respondenterna berättade att en vän sa: 

 

”Det är väl klart att du ska vara med på Facebook. Det är det enda sättet att få 

veta vad barnen gör.” (Helene, 70) 

 

Respondenten blev således nyfiken och blev medlem på Facebook, det visade sig vara enkelt 

enligt denne att skaffa ett medlemskonto på Facebook. Respondenten tyckte att det var kul 

för att det var precis som vännen sa, hon fick reda på vad barnen gjorde. Vidare diskuterades 

vad respondenterna använda sig av för plattformar för att logga in på Facebook. En av nio 

respondenter anger att denne använder sin Ipad för att logga in, tre av nio använder bärbara 

datorer och resterande använder en stationär dator i hemmet. Utöver dessa medel använder 

sig mer än hälften av våra respondenter smartphones men det visade sig inte vara populärt 

att logga in på Facebook via mobiltelefonen, på grund av bekvämlighetsskäl eftersom 

användargränssnittet blir för litet och således besvärligare att läsa. Storleken på 

respondenternas kontaktnät på Facebook skilde sig markant. Charlie har valt att enbart 

fokusera på familjemedlemmar och har nio personer i sitt kontaktnät. Indra har valt att 

enbart ha sina elva grannar på Facebook då de har en granngemenskap och spelar boule 

tillsammans. Facebook bidrar då som stöd till spelaktiviteterna menar Indra. Resterande sju 

av respondenterna har ett kontaktnät mellan 20-150 personer där kontakterna består av en 

blandning av familjemedlemmar, vänner, tidigare arbetskollegor och några få bekanta. Även 

fast kontaktnäten skiljer sig åt uppger samtliga respondenter att de känner alla eller att de 

åtminstone har träffat alla personer som de har i sitt nätverk, vilket tyder på att främlingar är 

uteslutna. En respondent påpekar att: 

 

”Det är väl ingen som vinner på att ha vänners vänner. Då blir det att läsa om 

saker man inte har nått med att göra.” (Svante, 65) 

 

När vi diskuterade etablering av nya relationer på Facebook svarade åtta av nio respondenter 

att de inte har gjort det. Med att etablera menar vi om respondenten träffat någon okänd och 

därefter blivit vän på Facebook. En respondent menar att denne har etablerat relationer via 
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Facebook. En annan respondent anger att relationer snarare har intensifierats än etablerats. 

Exempelvis genom att istället för att skicka ett brev en gång per år kan de nu mer frekvent se 

vad som sker i varandras liv: 

 

“De relationer jag har som har vilat och inte varit aktiva har blivit mer aktiva. 

Som äldre har man ju redan skapat de flesta relationer som man har, men det är 

ju alltid intressant med nya, så är det ju. Så att återskapa och att intensifiera 

relationer är mer i fokus.” (Urban, 68) 

 

En annan respondent menar att denne har fått tätare och enklare konversationer med andra. 

Facebook har en funktion som föreslår vänner till användaren, där många bland annat 

kommer i kontakt med vänner som de inte sett eller hörts med på en längre tid. Detta kan 

främja både etablering och återskapande av relationer. Gällande denna funktion fick vi höra 

olika åsikter, både positiva och negativa som exemeplvis kunde vara: 

 

”Förslagsfunktionen skiter jag i, den ska inte bestämma över vilka jag ska vara 

vän med.” (Charlie, 69) 

 

”Det är ju lite känsligt på något vis. Men det var för 100 år sedan och jag vet ju att 

vederbörande finns, men vadå, vad har jag för gemensamt nu med en som jag 

hade en kort kontakt med på 60-talet.” (Amelia, 68) 

 

”Jag har kommit i kontakt med gamla vänner och gamla vänner har kommit i 

kontakt med mig, som jag inte träffat på 20-25 år.” (Kajsa, 68) 

 

”Ja, alltså det kan ju faktiskt vara så att man får nys om nån gammal klasskamrat 

som bor nånstans och som man inte haft kontakt med på länge som jag tycker 

skulle vara kul, men snarare är det att återskapa.” (Helene, 70) 

 

Utöver dessa åsikter finns det två respondenter som menar att det känns konstigt att 

Facebook föreslår vänner åt dem, men väljer att ignorera det. En annan respondent berättade 

om en gammal bekant som denne var med om en olycka med, och att vänförslagsfunktionen 

möjliggjorde för respondenten att hitta tillbaka till den bekanta som respondenten inte hade 

hört av sedan olyckan. Det tyder på att denna funktion både kan vara betydelsefull genom 

hitta tillbaka till gamla bekanta. Samtliga angeratt Facebook inte har förstört någon relation 

för dem, däremot berättade en respondent att hon har tagit bort en person ur sitt kontaktnät 

på Facebook, men anledningen framkom inte. Att tacka nej till vänförfrågningar eller att låta 

vänförfrågningen får ”hänga” kvar tills vidare har samtliga respondenter gjort, då personen i 

fråga är okänd. Att vara medlem på Facebook innebär att användare handskas med mängder 

av information, vilket möjliggör att kunna följa med i omvärlden. Samtliga respondenter 

menar att Facebook får dem att hänga med i sina kontakters vardag samt andra intressanta 

sidor, en respondent menar exempelvis: 
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”Jag kan ju gå med i Facebook-grupper, till exempel en organisation som har 

fadderbarn i Haiti, där jag kan följa och hänger med i vad som händer.” (Urban, 

68) 

 

Samtliga respondenter använder sig av Facebook för att kunna hänga med och hålla sig 

uppdaterande inom familjens eller vänkretsens vardag. Utöver att följa kontakters vardag på 

Facebook, kan de även ta del av information om exempelvis det som sker i omvärlden via 

Facebook-grupper, menar Urban. Tvåvägskommunikation där personer står ansikte mot 

ansikte kan många gånger vara jobbigt, då nervositet kan ta över kroppen eller att rösten 

försvinner. Eftersom detta skulle kunna ske menar en respondent att: 

 

”Det är lätt att prata på Facebook, lite jobbigare att ta kontakt öga mot öga, då 

man är rädd att bli avvisad. Men på Facebook kan man prata och om man blir 

avvisad så gör det inget.” (Urban, 68) 

 

Dagens informationssamhälle kan erbjuda två olika världar, antingen den fysiska världen 

eller den uppkopplade världen, alltså Internet. Urban menar att Facebook är ett bra sätt att 

starta konversationer utan att behöva oroa sig över att bli avvisad, att bli avvisad i den 

uppkopplade världen kommer inte att påverka personens självkänsla lika mycket som i den 

fysiska världen. Resterande respondenter anser att deras relationer till kontakterna på 

Facebook redan är tillräckligt bra och påverkas inte av Facebook men att det är lättare att 

hålla sig underrättad samt kommunicera. En av dessa respondenter belyser detta med att 

säga: 

 

”Att en daglig kontakt kan göra så att avståndet försvinner.” (Charlie, 69). 

 

Respondenten menar att det är viktigt att ha daglig kontakt med familj som exempelvis bor i 

utlandet, när förutsättningarna är sämre för att kunna träffas fysiskt så är Facebook bra att 

nyttja. De negativa sidor som Facebook medför kan exempelvis vara att vi inte kan läsa av 

varandras ansiktsuttryck eller röstläge, vilket kan försvåra kommunikation. En respondent 

menar att Facebook är mer asocialt än socialt på grund av detta (Monika, 68). En annan 

respondent uttrycker denna risk på detta vis: 

 

“Det är den nya möteplatsen som kommit till, för oss äldre har det ju kommit in 

sent i livet om man säger så. Men är man väldigt ung så blir Facebook ett sätt att 

umgås, alltså att istället för att ringa och fråga hur man mår så skriver man på 

Facebook. När man sitter ansikte mot ansikte så kan man avläsa kroppspråk eller 

på annat sätt förstå varann, till exempel ‟blev du ledsen för att jag sa det här‟ och 

då har ju en chans att förtydliga. Men sitter man och skriver så flyger det iväg, 

och vet inte vart det landar eller hur mottagaren tar emot det.” (Gabriella, 67) 

 

Att kunna skilja på den fysiska världen och den uppkopplade världen verkar vara viktigt och 

ett återkommande tema bland våra äldre. De talar också om att det är en skillnad bland 
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åldersgrupper, och verkar vara svårare för yngre åldrar att göra den åtskiljningen. ”Unga 

pratar mycket om nuet, men dem är absolut inte i nuet. De sitter ju ett gäng och småpratar 

och alla sitter och tittar i sin egna „värld‟ bara, åt olika håll”. Att leva i nuet innebär att leva i 

den verkliga, fysiska världen menar Svante, 65. När Svante var på resande fot tillsammans 

med sin partner och skulle gå en grötlunk efter kvällsmåltiden, tog han upp mobiltelefonen 

ur fickan och vid samma ögonblick blev han påmind av sin partner att närvara i nuet: 

 

”Nu kan du antingen vara med i den här grötlunken och delta i den, eller så kan 

du tala om för andra hur roligt det var fastän du inte var med.” (Svante, 65) 

 

Respondenten belyser vikten av att kunna skilja på vilken värld det är man vill befinna sig i. 

Det blir svårt att befinna sig i nuet när vi är uppkopplat mobilt eftersom ljud, vibrationer och 

andra notifikationer gör personer nyfikna att se efter i mobilen, menar Svante. Därför har 

respondenten börjat stänga av mobilen så att notifikationer inte påverkar interaktioner i den 

fysiska världen. Att IT kan inskrida på den fysiska tillvaron är en nackel som inte bara 

påverkar användaren utan också personer i ens omgivning, enligt Svante. En annan nackdel 

med Facebook enligt samtliga respondenter är, som vi nämnt tidigare, att det finns för 

mycket information på Facebook. Det är således viktigt för dem att tänka sig för innan de 

släpper in någon i sitt nätverk. Om information hamnar inför fel publik kan det exempelvis 

betyda ”fritt fram för bovar om man är på resande fot”, enligt Urban. Utöver att släppa in 

okända i sitt nätverk finns det även fler nackdelar som påverkar människor i allmänhet. Tre 

av våra respondenter belyser ytterligare tre negativa aspekter med Facebook, vilka är: 

 

“Det negativa är att man kan använda det [Facebook, författarnas anmk.] på fel 

sätt, att man lägger ut de bilder man lägger ut eller skriver något olämpligt. Sen 

finns det människor som är sjuka, som inte har något riktigt friskt tänk som 

sprider vad som helst. De sitter där och gömmer sig och kan skriva vad som helst 

för att skada människor. (Gabriella, 67) 

 

“Att utnyttja människor. Folk har blivit utsatta efter datorns intrång, till exempel 

tjejer som blir lurade till relationer med gubbar, det är så mycket. Man måste 

vara försiktig när man lämnar ut information om sig själva.” (Monika, 68) 

 

“Det finns ju hatgrupper så det är klart att det är negativt och måste bekämpas. 

Men det är ett samhällsproblem. För finns det i samhället så kommer det in på 

Facebook. Det är djupare än ett Facebookproblem, det är samhället som måste 

ändras. (Urban, 68) 

 

Citaten speglar negativa åsikter om Facebook, samt framhäver vikten av att finna en balans i 

den information användare väljer att publicera. Urban riktar dock snarare kritiken mot 

samhället, då han anser att problemen med hur Facebook ibland används speglar sociala 

samhällsproblem.  Under alla intervjuer har sju av våra nio respondenter talat om att 

Facebook är bra för att upprätthålla relationer samt att följa med i andras liv. Den åttonde 
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menar att Facebook inte är så märkvärdig och att denne föredarar att kontakta andra via 

telefoni och utmärkte sig med att beröra ämnet övervakning: 

 

“Jag är negativt till att det är någon sorts „storebrorsgrej‟ [övervakning, 

författarnas anmk.]”. (Monika, 68) 

 

Vad denne respondent menar är att öppenheten innebär en genomskinlighet som inkräktar 

på människors integritet. Att andra människor också utnyttjar genomskinligheten kan skapa 

ett övervakningsfenomen, då det är väldigt lätt att följa människors liv som delar mycket 

information. Kritiken riktas inte mot Facebook som kommunikationsmedel enligt våra 

respondenter, utan problemet ligger alltså i hur människor använder det och förhåller sig till 

det. 

5.6 Sammanfattning 

Samtliga respondenter är aktiva inom olika föreningar och ingen har uttryckt att de saknar 

något i deras sociala nätverk, varav sex utav respondenterna anser att de har ett rikt socialt 

liv. Alla respondenter har följt med datoriseringen på arbetsplatser, och menar att det var tur 

att de kom i kontakt med datorn under arbetstiden. Detta har lett till att de inte känner någon 

osäkerhet för teknik. Däremot anser respondenterna att det sprids för mycket information på 

Facebook vilket gör det känsligt för missbruk. Alla respondenter anser också att människor i 

allmänhet kan avslöja för mycket information om sig själva. Vardagliga statusuppdateringar 

som är i ton med “jag har precis druckit kaffe”, upplevs som störande menar sju av 

respondenterna, och väljer att ignorera personerna för att inte uppmuntra det beteendet. 

Fem av nio menar att de själva inte skriver statusuppdateringar, för att de inte vill skylta om 

sig själva.  

Att gå med i slutna grupper på Facebook anses skapa mer engagemang hos 

respondenterna, då allt inom gruppen är privat. Genom att använda sig av gilla knappen kan 

respondenterna enkelt visa sitt samtycke och att de har läst andras uppdateringar. Vanligtvis 

är det familjemedlemmar som motiverar respondenterna till att gå med i Facebook, de anser 

att det exempelvis kan vara ett sätt att få veta vad barnen gör. Facebook skapar möjlighet för 

tätare och enklare konversationer för att upprätthålla eller återskapa relationer. Att Facebook 

har agerat som förmedlare genom att föreslå vänner till olika användare har detta lett till 

blandade känslor. Fyra av våra respondenter har kommit i kontakt med gamla bekanta som 

de inte träffat eller hörts med på en längre tid, vilket de anger förmodligen inte hade hänt 

utan Facebook. Medan resterande valt att avböja förslagen för att dels få större kontroll över 

användandet. Detta innebär att människor kan hitta tillbaka till gamla bekanta och 

intensifiera relationer. Sex av våra respondenter berättade att de hade familj och vänner som 

bor på en annan ort. Mer specifikt menar en respondent att en daglig kontakt med familj som 

inte bor nära kan ge en känsla av att avståndet mellan dem minskas. Sammanfattningsvis kan 

vi poängtera att det är viktigt att finna balans i hur IT nyttjas, eftersom IT kan inskrida på 

den fysiska interaktionen. Men vad som är mest betydelsefullt är att kunna följa med i vad 

som händer i andras liv och vara delaktig i deras vardag genom att få kommentera och 

interagera på Facebook. 
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6 Facebooks betydelse för äldres relationsskapande 

Syftet med denna studie var att ge en ökad förståelse för vilken betydelse sociala medier har 

för äldres relationsskapande. I detta avsnitt avser vi att förtydliga de samband vi funnit 

mellan den relaterade forskningen och intervjuresultaten. De diskussioner som vi anser har 

varit mest centrala är familjens påverkan på äldre, upprätthålla och återskapa relationer, 

inklusion i samhället samt öppenhet på sociala medier. Vidare hoppas vi att denna diskussion 

även kan vara med att bidra till reflektion kring vilka värderingar som sprids vid IT- 

utveckling i ett informationssamhälle. 

6.1 Upprätthållande och återskapande 

Det blev en hel del diskussioner under intervjuerna om skillnader mellan de sociala 

beteenden som förekommer på sociala medier och hur respondenterna själva föredrar att 

interagera. Som den relaterade forskningen påvisar består sociala medier av en större andel 

yngre användare (Findahl, 2009) och äldres sociala nätverk karaktäriseras av andra sociala 

värderingar än yngre åldersgrupper, vilket märks av även av våra respondenter. Därav anser 

vi att en inledande jämförelse mellan äldres relationsskapande och det som karaktäriserar 

sociala medier är relevant för att förstå vilken betydelse sociala medier kan ha för äldres 

relationsskapande. Som våra respondenter också har lagt märke till är yngre åldersgrupper 

mer frekventa användare, däremot råder det ändå ingen tvekan om att sociala medier har en 

central betydelse även för äldre. Skillnaden ligger dock i att fenomenet har en annan slags 

betydelse för äldres relationsskapande, än för yngre åldersgrupper. Som Östlund (2013) 

menar, är det vilken grad av sociala interaktioner snarare än aktivitetsnivån som är viktigast 

för våra respondenter. Både de respondenter som var mer eller mindre aktiva ansåg 

Facebook som ett trevligt komplement till sitt sociala nätverk och stöd för aktiviteter. Att 

upprätthålla och återskapa relationer är de typer av social interaktion som våra respondenter 

använder Facebook främst för. 

Gibson et al. (2010) nämnde att sociala medier innebär att vi lättare kan utöka våra 

sociala nätverk med etablering av nya relationer, men att detta inte är lika intressant för 

äldre. Detta går även att knyta an till det Östlund (2013) menar när hon talar om vikten av 

kontinuitet för äldres relationsskapande. Upprätthållande och återskapande tolkar vi som två 

relationsskapande sätt som speglar kontinuitet i ens sociala tillvaro. I vilket syfte sociala 

medier användes anser vi påverkar det sociala beteendet som manifesteras. Genom att tolka 

intervjumaterialet framgick det för oss att sociala medier är av mest betydelse för äldres 

relationer vid upprätthållande och återskapande. Etablering av relationer var inte lika 

intressant, då endast en av respondenterna har använt Facebook för det. Ett stöd för detta 

finner vi i Urban som nämnde att äldre “redan har skapat de flesta relationer som man har” 

och att Facebook har hjälpt att göra vilande relationer mer aktiva. Nedan demonstrerar en 

graf som påvisar i vilket syfte våra respondenter använde Facebook för relationsskapande: 
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Tabell 1: Respondenters syften med Facebook 
 

Grafen påvisar en tydlig fördelning av vilken betydelse Facebook har haft för våra 

respondenter. Sju av nio respondenter föredrar att upprätthålla relationer, varav sex menar 

att de även har kunnat återskapa relationer genom Facebook. En respondent har etablerat 

någon ny relation genom Facebook. 

Av samma anledning som våra respondenter upprätthåller relationer påvisar också Denti 

et al. (2012) att majoriteten i deras studie uppger att de främst använder Facebook för att 

upprätthålla kontakt med familj, vänner eller närstående som omlokaliserat sig. Att 

upprätthålla relationer behöver nödvändigtvis inte vara via Facebook, då sju av 

respondenterna även har nämnt att IP-telefoni och videosamtal, exempelvis Skype, har 

betydelse för att upprätthålla relationer med familj och vänner. Vare sig äldre använder IP- 

telefoni, videosamtal eller Faceboook för att interagera med närstående som omlokaliserat 

sig kan sociala medier engagera äldre till att nyttja IT (Gibson et al., 2010). Sociala medier 

kräver inte fysiska framträdanden, utan genom att vara delaktig blir det således lättare att 

upprätthålla och återskapa relationer. Utöver dessa typer av relationsskapandet kan 

delaktighet i sociala medier även medföra en känsla av självständighet, enligt Sum et al. 

(2009). Sociala medier har därav betydelse för äldres relationsskapande. Ett sätt som 

Facebook bidrar till självständighet för äldre är att det kan fungera som ett aktivitetsstöd. 

Exempelvis använde Indra Facebook för att stödja spelaktiviteter med grannarna, då hon 

kunde hålla sig uppdaterad om kommande speltillfällen. Vidare kommer vi att diskutera 

vilken betydelse familjen har för äldres relationsskapande via Facebook. 

6.1.1 Familj 

En central anledning till att våra respondenter använder sociala medier för upprätthållning 

är för att hålla kontakt med familjen, vilket Findahls (2009) rapport också menar är den 
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främsta anledningen för äldre. En tidigare studie i England påvisar att den första 

uppmuntran till att äldre börjar använda IT oftast kommer från familjemedlemmar (Selwyn, 

2004). Detta kan också relateras till Findahls (2009) studie, där han menar att yngre 

åldersgrupper nyttjar Internet mer frekvent än äldre, vilket har lett till att det oftast är yngre 

som uppmuntrar äldre till att börja använda Internet. Taylor (2011) menar att 

internetanvändningen har stigit bland äldre när familjemedlemmar hjälper till med 

underhållningen. Vi finner likheter mellan den relaterade forskningen och våra respodenter, 

där fyra av våra respondenter uppger att de föredrar att ringa till någon familjemedlem eller 

närstående när de behöver hjälp med datorn. Att få IT-support från familjemedlemmar har 

således betydelse för att äldre ska nyttja datorer, vidare även sociala medier. 

När partner eller vänner går bort kan det påverka äldres kontinuitet och tillgänglighet då 

det innebär att den sociala tillvaron förändras, menar Östlund (2013). Sedan kan det 

exempelvis vara så att familjemedlemmar omlokaliserar sig, antingen nationellt eller 

internationellt. Av våra respondenter uppger fyra personer att de har familjemedlemmar som 

omlokaliserat sig till andra städer inom Sverige och två andra har familj som är bosatta i 

utlandet. Respondenter som har familj inom Sverige behöver således inte planera in möten 

där de kan höras vid en specifik tidpunkt, då tidskillnaden inte påverkar. Medan Charlie 

menar att tidsskillnaden kan påverka kommunikationen med barn och barnbarnen i utlandet 

som även ligger i en annan tidszon, detta skapar begränsade tillfällen för att kommunicera. Vi 

finner likheter mellan Charlies situation och det som Gibson et al. (2010) menar med att 

kommunikation mellan familjemedlemmar över geografiska avstånd blir en 

motivationsfaktor till att äldre ska börja använda IT. Även när vi diskuterade vilka personer 

respondenterna hade i sina kontaktnät på Facebook svarade bland annat Charlie att han 

enbart använde Facebook för att följa familjemedlemmars liv, eftersom de bor utomlands. 

Genom att se på foton eller läsa familjemedlemmars uppdateringar har Facebook inte bara 

spelat en viktigare roll i Charlies liv utan också bland de andra respondenterena. För att 

stärka detta kan vi referera oss till Helene som gick med på Facebook för att kunna se vad 

sina barn gör. Sociala medier skapar möjligheter för äldre att kunna följa med i familjens liv 

vare sig de bor i samma stad eller annan ort. Däremot utmärkte Monika sig när hon menade 

att Facebook innebär någon slags övervakning och föredrar andra sätt att kontakta familjen 

på än sociala medier. Vi anser därför att det är viktigt att äldre ser alla de möjligheter som 

sociala medier medför, än begränsningarna. Att lägga fokus på begränsningar kan således 

enligt våran tolkning innebära okunnighet vilket vi även kommer att diskutera vidare i 

nästkommande avsnitt. 

      Då IT ständigt moderniseras och att människor åldras, blir det således viktigt för 

utvecklare att inkludera äldre i utvecklingsprocesser för att även kunna skapa en bättre social 

tillvaro för äldre av att åldras i ett informationssamhälle. Vidare kommer vi att diskutera 

betydelsen av att få äldre till att känna sig inkluderade med hjälp av sociala medier. 

6.2 Inklusion i ett informationssamhälle 

I ett informationssamhälle där det finns digitala klyftor är kommunikation med omvärlden 

en förutsättning för inklusion. Eftersom den sociala tillvaron är ett komplext fenomen, som 

Östlund (2013) beskriver, finns det många olika aspekter att ha i åtanke när sociala
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beteenden diskuteras. Äldres sociala tillvaro är i synnerhet intressant när sociala medier är i 

fokus eftersom det är ett modernt IT-fenomen och äldre är uppväxta i en tid innan Internet 

tog fart i informationssamhället. Då vi delvis formas efter de miljöer vi är uppväxta i, ser vi 

det som en anledning att det kan finnas en del skillnader i yngre och äldre åldersgruppers 

kommunikationsvanor genom sociala medier. 

Eftersom Internet tog fart under senare år har yngre åldersgrupper kunnat använda 

sociala medier i tidigare åldrar och kunnat skapa en vana. Äldre har däremot inte haft den 

möjligheten när de var lika unga och IT har därför inte spelat en större roll i deras sociala 

vardag tidigare, vilket kan göra äldre mer ovana vid relationsskapandet på sociala medier. 

Genom att koppla detta till den relaterade forskningen ser vi en likhet med Gibson et al. 

(2010) som menar att äldre känner sig osäkra över användbarheten, men genom att öka 

deras förståelse kan de känna sig säkrare. Urban 68, menar också att brist på kunskap kan 

vara en faktor till att äldre väljer att tillhöra den avskalade användargruppen. Ett sätt att 

motverka detta enligt Urban kan exempelvis vara att olika pensionärsföreningar anordnar 

föreläsningar där personer demonstrera hur olika funktioner och inställningar fungerar, för 

att öka äldres kunskaper om sociala medier. Helenes fundering om att instruktioner eller 

handböcker oftast är skriva på ett tekniskt språk och inte är anpassade för vanliga människor 

ser vi som ett exempel på hur okunskap om IT kan begränsa IT-användning. Att nyttja 

sociala medier kan även bidra till att äldre känner sig moderna, enligt Helene och Amelia. 

Vidare kan känslan av att vara modern också få dem att känna sig mer inkluderade i ett 

informationssamhälle. Kunskapen kring de olika funktioner som Facebook tillhandahåller 

varierar bland våra respondenter som vi nämnt ovan. Där exempelvis två respondenter som 

inte visste hur grupp-funktionen skulle nyttjas och en annan som inte förstod att denne 

skulle trycka på enter-knappen på tangentbordet för att skicka iväg en kommentar. Vi anser 

att om dessa respondenter skulle ha större förståelse för hur de olika funktionerna tillämpas 

skulle relationsskapande via sociala medier kunna effektiviseras samt få bättre stöd till 

fritidsaktiviteter. Bättre stöd till fritidsaktiviteter innebär enligt vårt intervjuresultat att 

självständigheten ökar, vilket också är viktigt för att känna sig inkluderad. Detta är ett sätt 

som vi även anser kan bidra till att minska den digitala klyftan.  Genom att behärska fler 

funktionerna på exempelvis Facebook kan det skapa bredare kunskap om IT i allmänhet, 

vilket vi anser har betydelse för hur äldre skapar relationer via sociala medier. 

När självkänslan kom på tal under intervjuerna uppgav tre respondenter att de inte har 

några bekymmer med självskänslan, de anser dock att sociala medier kan vara främjande för 

andra äldres självkänsla. Ytterligare två respondenter menar att Facebook kan påverka äldres 

självkänsla, genom att känna sig inkluderade i närståendens liv. Sociala medier kan således 

minska social isolering, som Lehtinen et al. (2009) menar är en risk för äldre 

samhällsmedborgare. Med sociala medier kan äldre följa med släkt och vänner som bor på 

avstånd, samt engagera sig och må bra av det, menar Urban. Lehtinen et al. (2009) menar 

bland annat att IT kan motverka social isolering. Två av våra respondenter delar samma 

åsikt, då de menar att äldre som är ensamstående också kan använda Facebook som en 

dejtingsida. Eftersom kontaktannonser successivt börjar försvinna ur lokaltidningar anser 

Indra att Facebook kan fylla den funktionen. Sociala medier kan bli ett modernt sätt att dejta 

och kan även minska social isolering. Gabriella menar också att Facebook kan underlätta 
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för blyga människor, som möjligtvis kan ha bekymmer med att konversera ansikte mot 

ansikte. Eftersom kontaktannonser inte längre är populärt i pappersform har det blivit mer 

acceptabelt att träffas online genom exempelvis sociala medier, enligt Gabriella. Detta tyder 

på en medvetenhet och accepterande om IT i den sociala tillvaron vilket vi anser är en 

förutsättning för att inkluderas i ett informationssamhälle. 

I vårt informationssamhälle sker en stor del av kommunikation i den uppkopplade 

världen, det blir således viktigt att minska den digitala klyftan. Östlund (2013) menar att 

äldre som åldras i ett informationssamhälle kan få ett ökat behov av social interaktion när de 

når pensionsåldern. Att undersöka äldres situationer kan således främja äldres användande 

av sociala medier, vilket även kan leda till att de känner sig inkluderade i samhälle, enligt 

Lehtinen et al. (2009). Enligt IT Kommissionen (2002) kan kommunikation mellan olika 

parter kompliceras då avståndet mellan dessa har ökat, med hjälp at IT kan detta underlättas. 

Det är således viktigt att utveckla tekniken och att låta äldre vara med i den, enligt Monika. Vi 

hävdar att om inte sociala medier funnits hade det ytterligare försvårat kommunikationen 

om vi enbart hade förlitat oss på telefoni, brev, e-post. Därför blir sociala medier ett 

kompliment i den sociala tilllvaron som möjliggör enklare och tätare konversationer, precis 

som Gabriella menade. Därför är det väsentligt att inkludera äldre under 

utvecklingsprocesserna av sociala medier, då vi anser som Östlund (2013) att det annars är 

lätt att “experter” tar över och ger en subjektiv tolkning av äldres sociala behov. Urban menar 

att precis som vi tar del av information om familj- och vänner via sociala medier kan vi även 

göra detsamma med övrig information som exempelvis kan kopplas till det som sker i 

omvärlden. Genom att kunna följa familjen eller att ta del av annan information kan det 

således också leda till att äldre känner tillhörighet i samhället. Med en djupare förståelse för 

hur olika funktioner tillämpas blir det således enklare för äldre att navigera sig kring olika 

sociala medier och på så sätt kan äldre känna sig mer inkluderade i informationssamhället. 

I avsnittet nedan kommer vi att avsluta diskussionen med att försöka inta 

respondenternas position och beskriva hur de upplever öppenhet på Facebook samt hur de 

påverkar integriteten som kan ha betydelse för äldres relationsskapande. 

6.3 Öppenhet 

Hur vana äldre är att använda sociala medier anser vi också har betydelse för vilket socialt 

beteende som manifesteras, då det kan påverka hur mycket sociala medier anammas. Den 

relaterade forskningen påvisar exempelvis att öppenhet och publicitet behandlas och bemöts 

olika av äldre och yngre åldersgrupper. Utifrån intervjuerna framkom det att majoriteten av 

våra respondenter ansåg att öppenheten påverkade hur de använder sociala medier, vilket är 

något som kan minska sociala mediers betydelse för deras relationsskapande. Som Lehtinen 

(2009) nämnde, att äldre inte uppskattar publicitet på sociala medier på samma sätt som 

yngre och att det skapade en ovälkomnande plats och ytliga relationer har vi återfunnit detta 

karaktärsdrag även bland våra respondenter. Svante uppmärksammade exempelvis att unga 

har svårare att åtskilja den fysiska världen och den uppkopplade världen. Användning av 

sociala medier ska inte inskrida på känslan att befinna sig i nuet i den fysiska världen, menar 

Svante. Vi tolkar detta som att respondenten anser att yngre personers lägger för stor vikt på 

sociala medier i det vardagliga, fysiska livet och att äldre föredrar en åtskiljning. Ett sätt som 
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våra respondenter gör åtskiljningen är att de är noggrannare med att dela information om sig 

själva till allmänheten på sociala medier, vilket Gibson et al. (2010) också påpekar. Som 

Monika nämnde kan detta bero på att öppenheten innebär en obehaglig känsla av 

övervakning. Andra respondenter nämnde också att det finns en osäkerhet kring öppenheten 

då de inte vet vem som ser informationen. Detta är i enlighet med Gibson et al. (2010) studie 

där det beskrivs att det är en vanlig uppfattning bland äldre att allting som laddas upp på 

Internet offentliggörs för hela världen. Detta kan vara en anledning till att många av våra 

respondenter inte anser sig vara aktiva Facebookanvändare, att de främst bara loggar in för 

att läsa andras uppdateringar och se på foton. Gibson et al.(2010) menar att detta kan bero 

på en okunskap om integritet på Internet och säkerhetsinställningar. Lehtinen et al. (2009) 

rekommenderar ett förslag som bemöter detta vilket även Urban tar upp, när han talar om att 

äldre kan behöva gå på sociala event eller kurser där de introduceras till ämnet. 

Helene talade också om att det kan kännas obehagligt att läsa andras personliga 

diskussioner som är offentliggjorda eller se bilder som kan anses privata. Detta anser vi går 

att relatera till Gibson et als (2010) studie som påvisar att äldre föredrar att dela personlig 

information med endast ett fåtal nära personer, och mindre information med bekantskaper. 

Urban och Gabriella nämnde också att öppenheten på sociala medier till och med kan 

begränsa relationsskapandet för dem. Detta kan bero på den socioemotionella teorin som 

Fiori et al. (2007) beskriver, att äldre aktivt förminskar emotionella band i sitt sociala 

nätverk. Samtliga respondenter använde som sagt sociala medier främst för upprätthålla 

relationer de värderade högt, men Urban och Gabriella utmärkte sig då de till och med valde 

att medvetet begränsa sitt interagerande bekantskaper som var väldigt öppna i sina 

uppdateringar på Facebook. Facebook blir då ett sätt att aktivt begränsa relationer i 

bekantskapscirkeln och istället fokusera på relationer de vill upprätthålla, exempelvis nära 

vänner och familjemedlemmar som vi tidigare har nämnt. 

Som vi redan har konstaterat finns det en ambivalent relation till IT och i vår studie har 

det framkommit att äldre faktiskt känner en påtaglig ambivalens när det kommer till digitala 

kommunikationsmöjligheter, såsom sociala medier. Fast än majoriteten av våra respondenter 

anser sociala medier som ett komplement till att upprätthålla eller återskapa relationer med 

familjemedlemmar och vänner, har en viss frustration också påvisats främst på grund av 

problemen som relateras till öppenheten. Öppenheten är inte nödvändigtvis problemet i sig, 

utan det beror på den mänskliga faktorn i hur vi faktiskt använder tekniken. Då sociala 

medier främst består av yngre, anser vi att sociala medier karaktäriseras mer av ett yngre 

socialt accepterat beteende som är präglat mer av öppenhet. Detta menar vi är en anledning 

till att äldre inte anammar det på samma sätt. Att IT kom in i äldre personers liv senare än 

yngre åldersgrupper kan också ha med detta att göra, då det ger dem ett annat, möjligen mer 

kritiskt, perspektiv på teknik i sociala sammanhang. Det är således som Östlund (2013) 

skriver, att ”utformningen och tillgängligheten är en sak, nyttan och användandet är en 

annan sak.” (Östlund 2013, s.8). Med detta tankesätt finner vi en linjering till vår slutsats om 

en påtaglig ambivalens bland äldre. 

Då det är en större andel yngre användare på sociala medier blir det följaktligen förståeligt 

att Facebook främst är riktat till yngre målgrupper, vilket vi finner stöd för i studien av 

Lethinen et al. (2009). Något som vi anser skulle öka sociala mediers betydelse för äldres 
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relationsskapande är ifall sociala medier skulle anpassas mer för äldres sociala behov av 

kontinuitet och tillgänglighet. En av våra respondenter uppmärksammade också att sociala 

medier är mer anpassat för yngre åldersgrupper och föreslog därför en designidé om att 

Facebook borde ha ett alternativt medlemskonto för äldre användare. Vår tolkning av denna 

designidé är att det skulle skapa en tillhörighetskänsla på Facebook, och göra sociala medier 

mer tilltalande för äldre.  Detta är också relevant då tillhörighet är, som Östlund (2013) 

påvisar, viktigt för skapa en känsla av inklusion i samhället.
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7 Slutsats 

Efter denna studie har vi kommit fram till att sociala medier har en central roll för äldres 

relationsskapande i syfte att upprätthålla eller återskapa relationer. De är dock inte lika 

frekventa Facebookanvändare som andra åldersgrupper då de föredrar att göra en åtskiljning 

mellan den uppkopplade och den fysiska sociala tillvaron. Detta beror på att sociala medier 

främst är anpassade för yngre åldersgrupper idag och att äldre har andra sociala behov, 

således också andra karaktärsdrag i sina sociala nätverk och relationsskapanden. 

Då det enligt våra respondenter finns ett visst stöd för att mindre IT-vana innebär mer 

osäkerhet kring IT-användning, vill vi även belysa att det även kan vara tvärtom. Att bekanta 

sig med IT och säkerhetsinställningar gällande sociala medier skulle därav främja 

användandet. Familjemedlemmar eller partner är inte alltid tillgängliga för att hjälpa till med 

datorn, då de antingen har omlokaliserat sig eller har gått bort. Därför är det viktigt för äldres 

relationsskapande via sociala medier att de blir undervisade i det, genom exempelvis kurser 

eller sociala evenemang. 

Vi har även kommit fram till att äldre föredrar att vara personliga med bara nära vänner 

vilket resulterar i att de inte offentliggör personlig information om sig själva på Facebook, 

eftersom de är osäkra över vilka fler som eventuellt kan se eller läsa det. Vidare innebär detta 

enligt vår tolkning att sociala medier inte är ett forum för personligt relationsskapande för 

äldre, snarare ett komplement för upprätthållande och återskapande med redan personliga 

relationer. 

Därutöver framkommer det att sociala medier är främjande för äldres inklusion i 

informationssamhället, då sociala medier jämväl kan fungera som en länk mellan arbetsliv 

och pensionärsliv. På samma sätt som yngre åldersgrupper upplever en social övergång från 

studieliv till arbetsliv och nyttjar sociala medier för att hålla olika relationer vid liv, kan äldre 

finna samma nytta för att upprätthålla relationer med exempelvis gamla arbetskollegor. 
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Bilaga 
 

Social bakgrund 

Hur ser ditt sociala nätverk ut idag? Är du medlem i föreningar? 

Vad hade du för relation till IT under din karriär? Anser du dig vara van vid IT? 

Har IT-användandet ökat eller minskat med åren? Hur är din attityd gentemot IT 

idag? 

Hur har attityden förändrats över åren? 

Känns IT främmande eller osäkert på något vis? Anser du att Internet är komplicerat 

att använda? 

Har du fysiska problem (syn eller motorik) som begränsar din användning av 

Internet? 

Har du en smartphone? 

 

Facebook 

Hur upplever du användargränssnittet på Facebook? Exempelvis, är det svårt eller 

lätt, behagligt eller komplicerat? Anser du dig vara aktiv på Facebook? 

Anser du dig vara aktiv med att kommentera eller gilla andras offentliga 

statusuppdateringar? 

Gillar du offentliga sidor på Facebook? Om ja, hur aktiv är du där? 

Vilka funktioner använder du mest? 

Föredrar du att använda offentliga logginlägg eller skriva privata meddelanden? Vad 

handlar dina statusuppdateringar om? 

Hur ofta laddar du upp bilder på Facebook och av vilken anledning är det så? Finns 

det någon funktion som du testat men som du anser är mindre bra? 

Upplever du att det saknas någon funktion eller inställning på Facebook som du 

skulle kunna tänka dig att nyttja? 

Vad motiverade dig till att skaffa ett Facebook konto? 

Anser du att Facebook hjälper att hålla dig inkluderad i samhället? Om ja, hur? Vilka 

plattformar anser du är mest behagliga för att logga in på Facebook? 

Hur många personer har du i ditt nätverk på Facebook? 

Vilka personer och typer av relationer har du i ditt nätverk på Facebook? Har du 

etablerat nya relationer med hjälp av Facebook? 

Har du kommit i kontakt med gamla vänner eller bekanta via Facebook? 

Har du tagit bort någon person i ditt kontaktnät på Facebook? Om ja, varför? 

Anser du att din Facebookanvändning påverkat dina relationer positivt eller negativt 

på något vis? 

Vad anser du är negativt med Facebook? Vad anser du är positivt med Facebook? 

 

Öppenhet 

Hur upplever du säkerheten och öppenheten på Facebook? Hur upplever du 

öppenheten på Facebook? 

Hur påverkar öppenheten på Facebook ditt användande? 



 

Vad anser du om andras statusuppdateringar? Intressanta, irrelevanta? Anser du att 

Facebook har påverkat din självkänsla? Om ja, på vilket sätt? 

 


