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Abstract

The older generation now have plenty of time for daily use of their computers.
(1) Nordicom´s Mediabarometer  from March 2014 shows that  among daily
users of the Internet, the age group 65-79 look for more information and digital
companionship. On the average day in 2014 they spend 101 minutes on the
Net, to be compared with 69 minutes in 2011, an increase of 68 %. Statistics
available on the web in 2011 showed the 2009 figures relating to the interest of
older adults in using (2) Facebook. Only 4 % of the Swedish users were in the
interest group 65 plus, and there was no maximum age.

The study intends to find out how potential  Facebook users over 65 on sociala
media perceive and use Facebook.

• How, in wich way, does the older generation use Facebook?
• With whom and why?
• How use they their social interaction?
• Covers Facebook user´s daily needs for information and communication

            on social media?

To  have  my  questions  about  Facebook  answered,  I  had  a  questionnare
compiled and laid it out on the Web, hoping for replies from potential users.
SeniorNet in Sweden is an association of about 50 clubs across the country
with 8 500 members. Through contact with SeniorNet in Stockholm area, who
mediated my link to their area members, I received answers to my questions.
The  link  to  the  questionnarie  was  available  for  about  a  month.  Of  the  90
induviduals  who  responded,  60  already  used  Facebook  and  30  were  not
interested  in  using  Facebook.  Of  the  respondents  most  were  woman;  58
woman (64 %) and 32 men (36 %) between 65 and 90.  The most frequent use
was watching on pictures and status resports of children and grandchildren,
and also chatting with  old friends  and the family.  Being able  to  get  quick
information about close relatives abroad in the event of natural disasters and
not  having to  worry about  them was very important.  Being able  to  follow
development of family members with pictures and status reports for those who
were living abroad was also important. Availability and having quick answers
from Facebook users was the most positive aspect, according to the study.

              Keyword: Internet, computer, Human-Computer Interaction (HCI), network,
              older adults, information, communication, friends, communities, social media.



Abstrakt

Den äldre generationen har nu gott  om tid att  använda datorn dagligen.  [1]
Nordicoms mediebarometer från mars 2014 visar att åldersgruppen 65-79 år
söker mer information och digital gemenskap på nätet dagligen bland dem som
använder internet. Användartiden på internet har ökat från 69 minuter 2011, till
101 minuter en genomsnittlig dag 2014, en ökning med 68 %. Statistik som
fanns på  webben 2011 visade  2009 års  siffror,  när  det  gällde  äldre  vuxnas
intresse att använda [2] Facebook. Endast 4 % av Sveriges användare fanns
med i intressegruppen 65 plus och det fanns inte någon maximiålder.

Avsikten med studien är att få veta hur de som är potentiella användare av
Facebook på sociala medier och är 65 plus uppfattar och använder Facebook. 

• Hur, på vilket vis använder den äldre generationen Facebook?
• Med vem, vilka och varför?
• Hur använder de sin sociala interaktion?
• Täcker Facebook användarnas dagliga behov om information och 

kommunikation på sociala medier?

För att få svar på mina frågor om Facebook lät jag sammanställa en enkät och
lade ut den på webben för att få svar från potentiella användare.  SeniorNet i
Sverige har en sammanslutning av ett 50-tal klubbar i hela landet med 8 500
medlemmar.  Genom kontakter  med  SeniorNet  i  Stockholms-området,  som
förmedlade min länk till  sina medlemmar i  deras områden fick jag svar på
mina  frågor.  Länken  med  frågeformuläret  fanns  tillgängligt  på  webben  i
ungefär en månad. Av de 90 respondenterna jag fick respons från var 60 redan
Facebookanvändare och 30 respondenter hade inte något som helst intresse av
att använda Facebook. Det var mest kvinnliga användare 58 kvinnor (64 %)
och 32 män (36 %) mellan 65-90 år, som svarade på enkäten. Mest frekvent
var  att  titta  på barn och barnbarns  bilder  och statusrapporter,  men även att
chatta  med  gamla  vänner  och  inom  familjerna.  Att  kunna  få  en  snabb
information av nära anhöriga utomlands i händelse av naturkatastrofer och att
slippa  oroa  sig  för  dem var  viktigt.  Även  att  kunna  följa  utvecklingen  av
anhöriga med bilder och statusrapporter för dem som var bosatta utomlands.
Tillgängligheten och att få snabba svar från användare på Facebook var den
mest positiva aspekten enligt studien.

Nyckelord: Internet, datorer, Människa Dator-Interaktion (MDI), nätverk,
seniorer, information, kommunikation, vänner, gemenskap, sociala medier.
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______________________________________________________________________Berit Görndt

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Hur uppfattas och används Facebook av användare som är 65 plus?

• Hur, på vilket vis använder den äldre generationen Facebook?
• Med vem, vilka och varför?
• Hur använder de sin sociala interaktion?
• Täcker Facebook användarnas dagliga behov om information

och kommunikation på sociala medier?

Facebook är ett sätt att kommunicera och att umgås via ett socialt nätverk. [3]
Vi vet inte med säkerhet i vilken utsträckning den äldre generationen använder
Facebook. Är det så att den äldre generationen har mer tid och intresse att ägna
sig åt sociala medier, som att börja umgås på Facebook och därför använder
internet? Det sociala livet kan ge nya möjligheter till att få kontakter och att
glädjas. [4] Återknyta bekantskapen med trevliga arbetskollegor, som man har
haft bra relation till, gamla klasskamrater sedan barndomen och uppväxttiden.
Möjligheter finns även att  få nya vänner och kontakter och en mångfald av
aktiviteter om bara intresse finns. För många är det ett sätt att följa med vad
som händer i omgivningen. Även personer som lever ett singelliv kan ha behov
av dagliga kontakter och kan därmed få tillgång till information. [3] En person
kan få igång en opinion om den tycker att något inte är bra i samhället eller
kanske påtala något, som inte stämmer överens med de stora makthavarna. Man
kan på så vis få igång en dialog med kommunikation och interaktion med andra
människor. [4] Facebook får sina inkomster bland annat från de annonser som
finns på webbplatsen. Det är när en individ skriver och berättar om sina många
intressen på sin profilsida, som Facebook får information om användarna och
kan rikta annonserna för att få dem att fungera optimalt.    
  Olika grupper finns också representerade på Facebook, som bokgrupper och
resegrupper. [4] Vem som helst som har ett konto på Facebook kan också starta
en grupp, som till exempel en syjunta eller ett stickcafé. De kan ha en social
samvaro och trevliga pratstunder. Möjligheter finns att skriva kommentarer på
vad andra skriver och få den information som man begärt på olika aktiviteter,
som till exempel att besöka muséer, teaterevenemang, resor med mera.  
   Med Smart Seniors medlemskort och medlemskap finns det möjligheter att få
ett mer aktivt liv med deras rabatterbjudanden. [5] Smart Senior är ett företag
med en mängd samarbetspartners och sponsorer, som erbjuder olika aktiviteter.
Av Sveriges seniorer finns det cirka 650 000 medlemmar, som är anslutna till
Smart Senior.  
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Den stora fördelen med att ha ett konto på Facebook är just tillgängligheten,
enkelheten och att man faktiskt har en form av utvecklingsbar kontakt med en
massa personer som annars skulle kunna försvinna ur ens liv. Att marknadsföra
sin person på Facebook är att skriva om sina egna intressen och att kommentera
andra individers statusuppdateringar. [3] Som i alla sociala sammanhang gäller
det för alla att hitta rätt nivå med sin kommunikation och uppträda korrekt,
vilket anses vara en oskriven och gyllene regel.
  Den äldre generationen deltar i kurser medan den yngre generationen lär av
varandra när det gäller Facebook. [6] Den yngre generationen lever stora delar
av sitt liv i sociala nätmiljöer och jämnåriga hjälper till med att lära ut av sina
kunskaper, en modern art av fostran.
  Den yngre generationen har många vänner på Facebook, som de har kontakter
med och skriver meddelanden till, berättar om händelser i sina liv. Ett sätt att
umgås på distans, när de inte har tid att träffa alla sina bekanta personligen. Det
går snabbt att skriva några rader och skicka hälsningar. Många har Facebook
som en hemsida, där de berättar om utvecklingen med deras barn och deras
vardag. Det mest frekventa och omtyckta användandet på Facebook är att gilla
[5] ett meddelande, när någon beskriver en händelse som någon annan berättar
om.
 Världens äldsta Facebookanvändare torde vara [7] Lilly Strugnell som bor i
Cinderford i England. Hon skapade en profil på Facebook vid en internetkurs
som hon gjorde på sin hemort när hon var 106  år. Lilly Strugnell är ett stort fan
av Facebook. När hon fyllde 107 år ville hon utöka sina kunskaper och önskade
sig en iPad för att lära sig att Twittra. Strugnell fyllde 108 år i augusti 2012.
  Facebook har fått en enorm genomslagskraft i samhället och har på  mycket
kort tid blivit populärt att använda. [3] År 2010 hade 3 miljoner svenskar ett
konto på Facebook och 500 miljoner användare fanns registrerade i 180 länder
2011. 
  Facebook [4] har fått namnet efter de elevkataloger som delas ut till studenter
i Amerika av universitetens administration. Facebook lanserades den 4 februari
2004.  Syftet  då  var  att  försöka  hjälpa  studenterna  att  lära  känna  varandra
bättre. Facebooks grundare är Mark Zuckerberg som äger 24 % i företaget och
är styrelseordförande och VD. Företaget ansågs av Microsoft maj 2008 ha ett
värde på femton miljarder dollar.  
  Sedan ett  par  år  kan  man  koppla  ihop Facebook med  en  rad  interaktiva
tjänster på internet till exempel YouTube och musiktjänsten Spotify. De som
aktiverar sin Facebook-profil i Spotify kan se vad vännerna lyssnar på mest
och kan skicka låttips till varandra via Spotify-kit-enheten. 
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I  USA minskade medlemmarna på  Facebook från  155,2  miljoner  till  149,4
miljoner maj månad 2011. Även i Kanada, Storbritannien, Norge och Ryssland
minskade användarna med något mer än 100 000 [8] 2011 enligt sajten Inside
Facebook, som följer utvecklingen på det sociala nätverket. I en intervju med
Mark Zuckerberg i PC-tidningen daterad den 29 maj 2011 [9] är han besviken
över att medlemmar lämnar Facebook och han tänker nu tillåta åldrarna under
13 år att få bli medlemmar. Mark Zuckerberg anser i samma intervju att barn
ska få vara med och kunna använda Facebook lika lätt  som deras föräldrar.
Enligt amerikansk lag får sajten [8] inte spara information om användare som
är yngre än 13 år. 
   
Världens befolkning är i dag cirka 7 miljarder människor, vilket innebär att 1.2
miljarder är aktiva Facebookanvändare. Av världens befolkning har 14 % ett
konto  på  Facebook  enligt  den  senaste  statistiken  [8]  2013  och  är  därmed
världens största sociala nätverk. Av världens befolkning 2050 beräknas antalet
individer som är mer än 65 år vara uppe i 20 %.

               Europeiska året lanserades [10] 1983 och syftar till att varje år öka kunskapen 
om viktiga frågor och de bästa sätten att hantera dem. Följande tre punkter
visar hur  prognosen för befolkningen anses bli fram till 2060 i Europa.
➢ 2010 var EU:s befolkning över 65 år 17.4 % jämfört med 13.7 % 1990.
➢ 2060 beräknas befolkningen över 65 år vara 30 %.
➢ 2060 beräknas procenten över 80 år ha fyrdubblats jämfört med 1990.
     
”Befolkningen lever längre och är friskare samtidigt som det föds färre barn en
demografisk utmaning och möjlighet. År 2060 beräknas EU ha två personer i
arbetsför ålder för varje person över 65 år jämfört med fyra personer i dag.
Året 2012 var det europeiska året  för aktivt  åldrande och solidaritet  mellan
generationerna. [10] Äldreåret syftade till  att öka medvetenheten, sprida nya
lösningar och främja en miljö där det finns plats för alla åldrar.” 
  Åldrandet har upplevts som ett problem i stället för något positivt både för
individen och för samhället. [10] Befolkningsandelen över 60 år ökar i Europa
årligen med över 60 miljoner människor och den äldre generationen är nu allt
friskare. Det aktiva åldrandet är viktigt för att inte den äldre generationen ska
ses som en belastning utan som en tillgång.
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1.2 Problemformulering

Hur uppfattas och används Facebook av användare som är 65 plus?

• Hur, på vilket vis använder den äldre generationen Facebook?
• Med vem, vilka och varför?
• Hur använder de sin sociala interaktion?
• Täcker Facebook användarnas dagliga behov om information

                och kommunikation på sociala medier?

1.3 Syfte

Målgruppen  som undersökts  är  människor  som är  65  plus  och  som söker
information,  kommunicerar  och är  användare på sociala  mediet  Facebook i
Sverige. Det är den äldre generationen, seniorer och äldre vuxna som har blivit
mer aktiva med sin digitala gemenskap och som nu finns med i ett ålderspann
upp till den aktningsvärda åldern 100 år som maximiålder. Syftet var att få veta
svaren på de ställda frågorna i enkätstudien. Resultatet som uppsatsen kommer
fram till kan ligga till grund för fortsatt forskning och kan bli vägledande för
fokusgruppen människor 65 plus.

Efter presentationen med inledning, bakgrund, problemformulering och syfte
följer teoridelen med människa dator-interaktion. Den som är så viktig vid all
kommunikation och interaktion mellan människor och med de ämnen som ska
resultera i ett examensarbete. Sedan följer en information om sociala medier
och de globala, obligatoriska vetenskapliga artiklarna. 
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2. Relaterade arbeten

 2.1 Människa Dator-Interaktion (MDI) och sociala medier 

Datorer var ganska länge skapade av specialister för specialister. I dag finns
den användarvänliga datorn, som kan användas av alla. Detta kunde aldrig ha
skett utan utvecklingen av MDI. En omfattande teoribildning inom området har
vuxit  fram och  varifrån  stoff  ofta  hämtas  vid  utveckling  av  datorbaserade
applikationer. [11]
 MDI  är  ett  tvärvetenskapligt  ämne,  där  man  bland  annat  studerar  hur
människan interagerar med olika tekniska system med fokus på användaren.
Ämnet  MDI  [11]  innefattar  datavetenskap  med  människa-datorinteraktion.
Ämnen som beteendevetenskap, kognitionspsykologi, datorstöd för samarbete,
kooperativ IT-design och mjukvarustöd för prototyping finns även med bland
ämnena.  MDI  är  användbart  inom  interaktiva  datorsystem  och  samspelet
mellan användaren vid interaktionen, när det gäller att kunna tolka funktioner i
det dagliga livet.                
  Två studenter har gjort ett examensarbete i Medieteknik på KTH 2011 [12]
som  har  rubriken  ”Vänskapsrelationer  på  Facebook”.  Fokus  på  arbetet  var
integritet, sekretess och presentation samt relationsrelaterade faktorer. Studien
inkluderade användare från alla åldersgrupper.  En enkätundersökning och en
efterföljande  fokusgrupp  med  Facebookanvändare  analyserades  sedan  enligt
studenternas frågeställningar. Studenterna var intresserade av att bland annat  få
veta hur en vänskapsförfrågan skickades och varför en förfrågan accepterades
eller  avvisades.  Avgränsningen  gällde  användare  i  Sverige  och  begränsades
enligt  motivationen  till;  ”Enbart  användares  beteenden  och  tankar  kring
vänskap och vänskapsförfrågningar på Facebook behandlas medan alla andra
funktioner som finns i tjänsten avsiktligt  utelämnas”. Deras studie visade att
relationsrelaterade  motiv  var  vanligast  men  även  att  acceptera  och  avvisa
vänskapsförfrågan, det integritetsrelaterade motivet var positivt förekommande,
medan däremot  presentationsrelaterade motiv var ovanliga. 
  Studenterna gjorde först en demografisk undersökning med en enkät, som
skickades till  cirka 1.000 personer.  Undersökningen var jämnt fördelad och
proportionerlig till folkmängden i hela Sverige län för län och de använde sig
av funktionen som heter  ”vänsökaren”.  Av de  132 inkommande svaren  var
åldersfördelningen 50 % i åldrarna 18-24, 30 % = 25-34, 11 % = 35-44,  45-54
och 55-64 = 4 % vardera samt 2 % i åldersgruppen 65 plus. Procenttalet på
åldersgruppen  65 plus  var  även  den  2  % på  den  statistik  som de  fann på
Socialbakers, Heart of social media statistics, Mars 2011, när det gäller den
totala Facebookanvändningen för åldersgruppen 65 plus.
    Fokusgruppen blev sedan sex studenter på KTH, fyra män och två kvinnor i 
åldersgrupperna 18-24/25-34 år, som representerade 80 % av de undersökta 
respondenterna. Medeltalet för antal vänner som fanns på Facebook var så 
många som 130  stycken. (Facebook.com 2011). 
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2.2 Vad är Sociala Medier?

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion
och  användargenererat  innehåll.  Uttrycket  används  om  webbplatser,  där  de
mest kända exemplen är Facebook, Twitter, LinkedIn och Google+. Det kan
även innefatta andra internetforum, sociala nätverk, bloggar, wikier, gruppvara,
poddradio och artikelkommentarer”. [13]
 En andra definition ”Sociala  medier  är  en demokratisering av innehåll  och
förståelse för den roll i arbetet med att inte bara läsa och sprida information,
utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i”. [13]
 En  tredje  spridd  definition  är  ”Sociala  medier  definieras  av  de  miljontals
samtal som förs på webben varje dag, samt konsten för hur de förs.” Det finns
gott om erbjudanden om olika möjligheter att vara social på nätet. Det bästa
med sociala medier är att man själv väljer vad man vill diskutera, med vem,
vilka och hur. [13] 
  En mixad definition blir kombinationen av de tre definitionerna ovan, dels den
med tre aktiviteter när det gäller att kombinera teknik, social interaktion och
användargenererat  innehåll.  Samt även att  sprida information som innehåller
förståelse för att använda internet, finnas på sociala medier och Facebook samt
hur samtalen förs på webben i demokratisk anda och med sunt förnuft. Den
mixade definitionen är också den som används som grund i uppsatsen.

  Sociala Medier lika stort som traditionella medier på nätet

Med sociala medier avses i Mediebarometern [1] socialt nätverk, community,
diskussionsforum,  chattfunktioner  eller  blogg.  Med  traditionella  medier  på
internet avses morgontidning, kvällstidning, radio eller TV. Populäraste sociala
media är fortfarande dagliga tidningar och TV för den äldre generationen. De
som inte  har  haft  tillfälle  att  lära  sig  den digitala  utvecklingen,  läser  hellre
dagstidningar  och  följer  med  i  dagens  händelser  i  sociala  medier,  som till
exempel på TV.
 
Göteborgs universitets statistikorgan, Nordicom Sverige, har sedan 2009 gjort
årliga studier, när det gäller sociala medier.
  Enkätstudien åskådliggör och visar Nordicoms internetstatistik och utveckling
för åren 2009-2014. [1] Åldersgruppen 65-79 år söker nu mer information och
digital  gemenskap  dagligen  på  nätet  bland  dem  som  använder  internet.
Användartiden på internet har ökat från 69 minuter 2011, till 101 minuter en
genomsnittlig dag 2014, en  ökning med 68 %. 
  Nordicom Sverige [1] redovisar vidare resultaten med sin internetbarometer
att  antalet  besökare  på  nätet  har  ökat  och  nu använder  den genomsnittlige
internetanvändaren nästan två timmar en vanlig dag = 120 minuter. Det betyder
en  ökning  med  12  %  jämfört  med  2009.  Under  de  senaste  fem  åren  har
användartiden ökat med cirka 59 %. En generell bedömning gör gällande att
internetanvändningen anses öka med ungefär 10 % varje år.
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Undersökningar visar också [1] att hälften av alla svenskar är med i sociala
nätverk på webben, 88 % har tillgång till internet och den genomsnittliga tiden
är ca 20 timmar/vecka. De båda åldersgrupperna 9-14 och 15-24 är de grupper,
som har ökat mest i internetanvändning de senaste åren. Internets viktigaste
användande är att söka information enligt 92 % av de tillfrågade [1]. Nästan
lika  viktigt  är  att  kunna  sköta  bankärenden  och  att  mejla.  Många  av  de
tillfrågade anser också att det är bra att kunna shoppa och att läsa nyheterna på
nätet. Enligt EU:s statistikorgan Eurostat är medeltalet i EU 56 % användare
dagligen. [8]
  ”Tiden för användning av internet mättes fram till och med 2012 genom en
sammanslagning av tiden för användning i hemmet och användning i arbetet, i
skolan eller annan plats. Från och med 2013 ställs enbart en generell fråga om
tiden  för  internetanvändning.  [1]  I  denna  fråga  har  antalet  svarsalternativ
avseende  tid  för  internet  utökats.  Denna  förändring  i  frågan  har  sannolikt
bidragit till den ökade tiden för internet 2013”.
  
Sveriges befolkning i åldrarna 9-79 år som använder olika massmedier
en  genomsnittlig dag 2013 i procent Mediedagen 2013

Totalt % Varav 65-79 år %

TV 83 76
Internet 77 40
Radio 67 52
Dagstidning 66 55
Bok 34 13

               Fig.1 Av ovanstående tabell framgår att TV, dagstidning och radio är de sociala
medier, som är de mest frekventerade i åldersgruppen 65-79, även om söktiden för
internet har ökat. 

Även om fler människor i Sverige nu än tidigare, läser tidningar digitalt på
internet  vill  de  flesta  även  ha  en  papperstidning  att  bläddra  i  för  att  läsa
nyheterna.

Enligt Statistiska Centralbyråns urvalsundersökning finns följande siffror för 
privatpersoner som använder datorer och internet i hemmen. [14] 
”Totalt har 6,6 miljoner personer tillgång till en dator i hemmet i Sverige 2012.
Detta motsvarar en andel på 94 % av personer i ålder 16–74 år och andelen är
oförändrad jämfört med 2011. Nästan lika många personer hade också tillgång
till internet, vilket är en liten ökning jämfört med  fjolåret”. 
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Resultaten  anses  enbart  vara  indikationer  på  olika  nivåer  och  eftersom  de
kommer från en urvalsundersökning är siffrorna inte exakta. Undersökningen
har skett genom telefonintervjuer. Det nämns inte heller hur många personer
som intervjuats. Åldersgrupperna i urvalsundersökningen för seniorer var 65-74
respektive 75-84 år. Det framgår att det inte har skett några större förändringar
från året 2011 till 2012. Användandet av datorer var också varierande beroende
på utbildning och vilket arbete personerna hade haft. Bland Sveriges befolkning
är det 6 % som inte har tillgång till någon dator i hemmet, vilket innebär knappt
390 000 personer. [14] Andelen som inte har tillgång till internet i hemmet är
också 6 % eller nästan 420 000 personer. Dock hade antalet datorer i hemmen
ökat mest i gruppen för seniorer 75-84 år. 

Enligt SCB (2013) var folkmängden 5 136 441 den 31 december 1900. [14] Av 
Sveriges  totala  befolkning i  åldrarna 65 år  och äldre var siffran 8 % 1900.
Jämfört med 2012 har folkmängden ökat till 9 555 893 varav 65 år och äldre
utgjorde 19 %. Efter drygt ett sekel har Sveriges befolkning ökat med nästan
dubbelt antal människor och även proportionerligt för 65 år och äldre, när det
gäller procentsatsen.  
  Den dagliga internetanvändningen för hela Sveriges befolkning var 57 % 2005
och har ökat till 80 % 2012, [8] enligt EU:s statistiksorgan och [14] SCB, som
båda har samma procentsats.
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            2.2.1 Antalet användare som ökar på Facebook 

För att få en preliminär bild av dagsläget studerades den statistik som fanns på
Google sökmotor april 2011. Detta var viktigt för studien och den fråga, som det
var  angeläget  att  få  svar  på,  när  det  gällde  fokusgruppen  65  plus.  Antalet
användare hade ökat från 2 % mars till 4 % april 2011.

           Dagsläget april 2011 som visar antalet för 2009

          Fig.1 Aktuella åldrar på användare av Facebook  i Sverige, 
             endast 4 % av den tänkta fokusgruppen 65 plus finns representerade
             men inte någon maximiålder. [2]
         
De  mest  frekventerade  åldersgrupperna  i  intervallen  18-24  och  25-34,  som
ärmest fysiskt aktiva har börjat tröttna efter att ha provat att använda Facebook.
De är de äldre åldersgrupperna som nu ägnar mer tid till internet och Facebook.

 Fig.2 Som jämförelse Amerikas användare av Facebook. Mest användare är
 åldersgrupperna 18-25 år, 43 % och 26-34 år, 23 %.  I åldersgruppen 55-66 år
 är endast 3 % användare, men i den gruppen har kvinnor över 55 år ökat mest
 sedan 2009. [2]

              
              USA  är mer försiktiga i sin bedömning och har endast med intervallet 55-65 år.
              Skulle ha varit intressant att få veta deras användande för fokusgrupp 65 plus vid
              jämförelse åren 2009-2011.
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Antalet användare av Facebook 2011 när det gäller hela befolkningen i Sverige
var 4 384 860,  fördelningen mellan könen var 51 % kvinnor och 49 % män,
men antalet ökar inte i samma takt som tidigare.
  Socialbakers sammanställer kontinuerligt dataflödet på Facebook. [2] Kulmen
har nåtts vad gäller Facebookanvändare i Sverige vid årsskiftet 2013, som var
straxt under 5 miljoner, närmare bestämt 4 935 340, vilket betyder 56,56 % av
befolkningen och ett ökat användande från 2011 till 2013 med drygt 550 000
individer. Cirka 4 miljoner användare finns på Facebook i Sverige varje dag.
Den största ökningen av Facebookanvändare har dock skett i fokusgruppen 65-
100 år. Från 250 000 till 300 00 under en tidsperiod på 8 månader från oktober
2012 till maj 2013 med en liten övervikt för kvinnor med 51 % och män 49 %.
Det är nu fler äldre vuxna som är aktiva dagligen än barn i yngre tonåren på
Facebook. Den största minskningen har skett för åldrarna 13-15 år.
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            2.3  Äldre och Facebook

Ett finskt team har gjort en intressant studie om hur den äldre generationen
förstår  social networking sites (SNS),  som är ett  socialt  nätverk och hur det
påverkar  deras liv.  [15] Teamet använde sig av ett  redan etablerat  nätverk i
Finland, som heter Netlog, därför att interfacet i nätverket använde det finska
språket  och  var  gratis  för  användarna.  Netlog  är  en  nätverkssajt  som  kan
jämföras med Facebook. Det finska teamet valde att göra en kvalitativ studie i
stället för en kvantitativ studie. 
   Studien delades in i dels en grupp med fyra kvinnor och dels en grupp med
fyra män i  åldrarna 58-66 år.  De fyra kvinnorna var från Helsingfors,  hade
arbetat tillsammans och kände varandra väl. Kvinnorna var nu pensionärer. De
fyra männen bodde i södra Finland. En var pensionerad, en arbetade halvtid och
två heltid. De kände också varandra mycket väl. Studien varade i fyra veckor.
Intervjuer gjordes sedan hur de uppfattade det sociala nätverket, gemenskaper
och sociala media vid två tillfällen. Studien videofilmades och transkriberades.
Syftet  var  att  få  veta  hur  respondenternas  förutsättningar  var  att  använda
internet och om de kunde tillgodogöra sig SNS och Netlogs design.

    Med den äldre generationen menar det finska teamet människor som är födda
1945-1955, de så kallade ”baby boomers”. De skulle ha ett visst intresse av två
orsaker 

➢     För det första; största åldersgruppen alla kategorier är människor som är 55-65
i  industrialiserade  länder,  som inte  längre  är  ute  på arbetsmarknaden utan  är
pensionerade. 

➢    För det andra; de sociala medierna och SNS används mest av människor som
är yngre än 40 år. Därför skulle det vara av intresse med en studie för att få veta
förståelsen och användandet av SNS och den sociala interaktionen i jämförelse
med den yngre generationen.  

Det finska teamet informerade respondenterna i de båda grupperna hur Netlogs
funktioner skulle användas. Inte någon i de båda grupperna kände till Netlog
sedan tidigare eller hade några erfarenheter av SNS.

Generellt  var  uppfattningen i  både  mansgruppen och kvinnogruppen att  äldre
människor kände ovilja att använda internet. Deras inställning var att internet är
en ogästvänlig och farlig plats för ett socialt liv och att SNS är en plats för egen
publicitet och ytliga relationer. En respondent i mansgruppen kände också oro att
bli kapad på nätet. Två manliga respondenter berättade på sajten var de bodde,
vad de arbetade med och beskrev sina hobbies.
  En respondent i den kvinnliga gruppen lade ut sin profilbild och skrev även
meddelanden. Den andra respondenten skrev kommentarer i en bekants profil i
kvinnogruppen. Den tredje respondenten i kvinnogruppen förstod inte tekniken i
Netlog och hade svårt att navigera bland funktionerna. Den fjärde respondenten i
kvinnogruppen menade att hon hade inte någon som helst nytta eller användning
av Netlog för att få nya vänner. Kvinnan ringde hellre till sina gamla vänner för
att få ett snabbt svar och hon kände en varm gemenskap med dem, som hon känt
sedan årtionden. Båda grupperna hade synpunkter på att datorer skulle användas
som verktyg på arbetsplatserna. När de använde datorerna på sin fritid var det för
att göra bankärenden, skicka och ta emot e-postmeddelanden, läsa nyheterna på
sociala medier och allmän information.
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2.3.1 De sociala nätverken, hälsan och välbefinnandet

Även Pennsylvania State University i USA [16] har gjort en studie om hur den
äldre  generationen  förstår  social  networking,  SNS  och  hur  designen  skulle
kunna  förbättras  för  seniorerna.  Den  som  har  många  olika  aktiviteter  och
sociala  relationer  med  sina  medmänniskor  lever  längre  enligt  studien.  En
individs sociala nätverk har en stark inverkan på livskvaliteten. 
 Deras studie avsåg att fastställa om [16] användandet av Facebook kunde ha
möjlighet att bli välgörande för individens livskvalitet. Kunde till exempel den
starka effekten av sociala nätverk vara en bidragande faktor till välmående för
individen? Syftet var att få veta hur det sociala nätverket och dess interaktioner
påverkar seniorer som är äldre än 55 när det gäller deras fysiska och psykiska
hälsa. Främst var teamet intresserade att få veta om nätverket kunde lindra den
sociala isoleringen av tre orsaker 

• Om någon är rörelsehindrad
• Mister sin partner
• Eller känner av ensamheten efter pensioneringen

Av de 168 individer som svarade på de ställda frågorna ansåg 38 respondenter
(22.62  %)  att  de  trivdes  med  att  använda  SNS.  [16]  De  34  seniorer  som
använde Facebook hade 2 - 280 vänner, vilket i genomsnitt var 15 vänner. Av
dem loggade 21 % in dagligen, 21 % veckovis och 36 % loggade in endast ett
par minuter varje månad, i genomsnitt 14 minuter vid varje tillfälle. Teamet i
studien går inte närmare in på individernas fysik, men klart är att framstegen
med kommunikationen och interaktionen upprätthåller seniorernas goda hälsa
och välmående.
  De som inte var användare av det sociala nätverket SNS i studien hade inte
något  som  helst  intresse  av  sociala  medier.  Det  berodde  inte  på  brist  i
kompetens,  kunskap  eller  färdighet  utan  därför  att  respondenterna  inte  var
intresserade. [16] Variationen inom en grupp deltagare när det gäller kognitiva,
perceptuella och fysiska förmågor kan vara mycket stor därför bör det finnas
möjlighet  att  underlätta  för  den  äldre  generationen  att  bättre  kunna  förstå
gränssnittet. Det forskande teamet i studien framhåller att det teoretiskt borde
finnas möjlighet att förbättra designen för den äldre generationen.
  I januari 2010 hade mer än 9.7 miljoner individer som var 55 år och äldre i
USA en egen profil online. [16] Huvudsakligen var det kvinnor som är den
mest demografiskt växande gruppen på Facebook. Befolkningen i USA över 55
år uppgick 2011 till 12.6 % av innevånarna och väntas öka till 20 % 2025.
 När  det  finns  historiska  data  och  statistik  så  kan  man  också  förstå  hur
framtiden skulle kunna se ut för den snabbt växande befolkningen av den äldre
generationen. [16] Teamet lovordar de nya initiativen som gjorts för åldrandet i
de egna hemmen. I stället för att bo tillsammans med äldre på ett äldreboende
har  initiativ  gjorts  med  högteknologisk  utrustning  i  det  egna  boendet  med
virtuella  rum  och  platser  för  att  seniorerna  ska  kunna  uppleva  de  sociala
interaktionerna. Initiativen med livskvalitet i det egna boendet i hemmen som
kallas för ”smarta hem”.  
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Sociala medier är ett kraftfullt verktyg som börjar spela en allt större roll för
äldre vuxna för att leva ett bra, socialt och aktivt liv. Intresset är stort att försöka
förstå  vilka  faktorer  det  är  som  påverkar  de  vuxnas  liv  i  sociala  medier.
Begränsningar i rörlighet, kroniska sjukdomar och ensamhet är åldersrelaterade
frågor,  som  minskar  den  fysiska  samhörigheten  med  familj,  vänner  och
samhället. [17]
 En  studie  har  genomförts  med  142  respondenter  mellan  52-92  år  och  en
medelålder på 72 år vid Georgia Tech Homelab Atlanta, USA. [17] Många äldre
vuxna använder Facebook för att hålla kontakten med familj och anhöriga via
de länkar som finns. Studiens syfte var att få veta hur respondenterna använde
Facebook, med frågor om känslan av ensamhet, den sociala tillfredsställelsen
och  när  det  gällde  deras  självförtroende  att  kunna  tekniken.  Demografiska
förhållanden undersöktes också som ålder, kön, ursprung och respondenternas
ekonomi.
  Av de som svarade på frågorna var 59 respondenter (42 %) 16 män och 43
kvinnor kortfristiga användare av Facebook och deras genomsnittsålder 66,5 år.
De som inte var [17] Facebookanvändare tillhörde den äldre gruppen med 83
respondenter (58 %) 31 män och 52 kvinnor med en genomsnittsålder på 75,3
år, 90,8 % av respondenterna var ursprungsbefolkning från USA.
  Det fanns ingen signifikant skillnad i förväntningarna när det gällde användare
av  Facebook/inte  användare  och  respondenternas  ensamhet.  Däremot  kände
Facebookanvändare högre tillfredsställelse med att kunna tekniken än de som
inte använde sig av tekniken i sociala medier. 
  En studie har gjorts av [18] MIT Media Lab Northwestern University i USA
där forskarteamet ville veta hur den äldre generationen använder den digitala
gemenskapen och vilka hjälpmedel de har. Individer i åldern 65 år och äldre är
den mest växande gruppen, när det gäller att använda internet och att vistas
online på sociala medier.  Trots  det  ökade intresset  är  det  endast  34 % som
använder  internet  och  21  %  som  har  tillgång  till  bredband  i  hemmet  för
åldersgruppen 75 år och äldre. Av dem är det mindre än 20 % som använder
sociala medier online som till exempel att spela spel, läsa bloggar, lyssna på
podcasts eller skriva nödvändiga, viktiga meddelanden.
  Forskarteamet lade ut en intresseförfrågan online för att få svar på varför de
högutbildade i det övre skicktet av den äldre generationen inte använder sina
förmågor till [18] kunskaper, när det gäller att vara aktiva på sociala medier?
Fokuset finns på användandet i gruppen, vad de har behov av och vilka kanaler
de föredrar på den sociala network sajten SNS. Teamet var också intresserade
av  att  följa  utvecklingen  med  designen  och  dess  möjligheter  att  kunna
överbrygga  generationsklyftan  från  de  allt  yngre  användarna  till  den  äldre
generationen.
   Studien presenterar resultaten från en timmes intervju på plats i hemmen med
22 respondenter  i  åldern  71-92 år  med  en  medelålder  på  80,9  år  varav  15
respondenter var kvinnor. Teamet ville veta hur respondenterna förstod och på
vilket  vis  de  värdesatte  sina  kontaktrelationer  på  sociala  medier.  [18]  De
intervjuade respondenterna var alla pensionerade och hade tillgång till datorer
med  internet.
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Flera  av  dem  hade  datorer  som  en  hobby  och  mångskiftande  aktiviteter  i
samhället.  Även om de hade intresse av datorer  så var det  endast  åtta  som
använde [18] sociala media och fem som använde datorn varje dag. Seniorerna
hade flest kontakter med sina familjer och med sina vänner, de kommunicerade
via telefonsamtal samt mejl och det verkligt stora nöjet var handskrivna brev.
Videokontakt var populärt, när nya familjemedlemmar skulle presenteras. De
seniorer som hade ”face to face” kontakt med sina barnbarn hade också ofta
kontakt via mobiltelefon eller sms.
 De  fem  respondenter  som  använde  datorn  varje  dag  var  aktiva  på  [18]
Facebook och tre av dem skrev meddelanden. Intressant var bland annat att
titta på andra användares statusuppdateringar, vad de postade varje dag samt att
kunna ta del av barnbarnens utveckling. Flera fick nya vänförfrågningar från
obekanta, men menade att det räckte med de vänner de redan hade, de ville
hellre  ägna mer tid  åt  sina  gamla  vänner.  Några var  också kritiska mot  att
lämna ut för mycket av sitt privata liv på Facebook.

Att vara social på Facebook är en skillnad i användande av 
användare

Det sociala nätverkets webbplats används ofta som en enhetlig aktivitet där all
tid är lika social och dess påverkan densamma för alla användare. Tre forskare
[19] undersökte hur Facebook påverkar det sociala kapitalet beroende på

1 typer av platsaktiviteter
kontrasterande en-mot-en kommunikation
sändningar till en större publik
en passiv konsumtion av sociala nyheter

2 den individuella skillnaden mellan användarna 
social kommunikation när det gäller kunskap och självkänsla

Longitudinella undersökningar i åtta månader matchade till serverloggar från
415 Facebookanvändare. De meddelanden som då skickades från vännerna till
användarna visade på en ökning av ett överbryggande socialt kapital, men inte i
något  annat  användningsområde.  [19]  Det  fanns  inget  intresse  för  passiva
användare att använda webbplatsen, men det resulterade i stället i att försöka
öka  den  sociala  samhörigheten  och  värdet  av  dess  sammanslutning  för
designers. 
  Tidigare studier har visat hur lång tid seniorer har vistats online på internet,
det sociala kapitalet och hur ensamheten påverkade människorna. [19] Nu vill
forskarna  veta  mer  om de  olika  aktiviteter  som används  på  internet.  Vilka
intressegrupper  är  användare,  hur  sker  kommunikationerna  med  familj  och
vänner? Hur sker möten med nya människor och sökandet efter information
och typer av demografiska och sociala resurser?
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I dag har SNS nätverks sidor en stor potential att påverka användarnas sociala
kapital och det psykologiska välmåendet genom att vara med i olika grupper,
spela  spel,  spara  foton,  lyssna  på  nyheter,  skicka  och  ta  emot  personliga
meddelanden. [19] Det finns tre sorters olika sociala aktiviteter på SNS och
speciellt på Facebook. 

➢     Den första aktiviteten är direkt kommunikation med vänner, som chatt         
  gillaknappen, meddelanden på väggen och att tagga foton, en-mot-en
  kommunikation

➢     Den andra aktiviteten är en passiv konsumtion av sociala nyheter
  som till exempel statusuppdateringar

➢     Den tredje aktiviteten är sändningar till en större publik

Att ha kontakter med många användare som statusuppdateringar, länkar, foton,
interaktioner  mellan användarna och deras vänner ansågs som nyhetsflöden,
men det fanns inget fokus på enskilda spel i studien.
  Forskarnas undersökte vid två tillfällen, dels i juli 2009 och en uppföljning i
mars  2010  hur  respondenterna  agerade  på  Facebook.  Respondenterna  som
svarade  på  undersökningen  var  yngre  användare  och  eftersom  de  inte  var
seniorer, som är 65 år och äldre är det inte relevant att i detalj redogöra för de
enskilda individerna. Studien stämmer väl överens med det primära som mest
används på Facebook.  [3] Göra egna statusuppdateringar,  skriva kommentarer
om  sina vardagsaktiviteter, dela med sig av bilder, skicka  direktmeddelanden,
samla medlemmar till grupp och kommentera vad andra skriver. Facebook kan
bli en utmärkt diskussionsplats för de individer som kommenterar, svarar och
delar informationens nyhetsflöden för alla generationer.
  En studie har gjorts på ett lokalt nätverk i  Facebook New Orleans Network
under två år, 2008-2009. [20]
  Studien med dataanvändandet inkluderar interaktionen mellan användarna i
Facebook New Orleans Network, onlines sociala nätverk. [20] Forskarteamet
avsåg att  mäta  utvecklingen och aktiviteten  i  det  sociala  nätverket.  Studien
gällde både vänskap, relationer och interaktionen av cirka 60 000 användare på
Facebook. 
  Studien har varit i [20] anonym form med 60 000 användare och med 800 000
inloggade interaktioner under en tidsrymd på två år. De ”par” som var minst
aktiva med interaktionen med varandra var mer än 54 %. Det mest frekventa
användandet var att gratulera varandra på födelsedagen.
 Även  de  som  var  mest  frekventa  med  interaktionen  minskade  med  sina
meddelanden. Endast 30 % av användarna hade interaktion med varandra från
en månad till  nästkommande månad.  [20]  Det  fanns  många användare  som
hade 100-120 vänner på nätet. 
  Studiens mätbara resultat skedde bland annat av meddelanden, applikationer,
fotouppdateringar och chatt. Resultatet visar också på att studien kan anses vara
som en generalisering av andra regionala nätverk i  det  sociala  nätverket  på
Facebook. Även denna studie visar att den digitala gemenskapen är viktig, när
det gäller att [20] interagera med andra användare online samt att komma ihåg
varandra och gratulera på födelsedagen.
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             2.3.2 SeniorNet i USA

SeniorNet är en organisation som bildades 1986 i Kalifornien, USA och har
cirka 20 000 medlemmar. Syftet var att äldre människor skulle få utbildning
och tillgång till datorernas teknologi med internet och höja deras möjligheter
till livskvalitet. Seniorer som är äldre än 65 har i allmänhet mindre erfarenhet
av datorer och tillgång till internet än vad den yngre generationen har. [21] 
  SeniorNet i USA gjorde en studie under [21] ett år i syfte att få veta hur deras
medlemmar lärde sig teknologi, deras beteende på nätet och på vilket sätt de
använde internet i sin gemenskap. Många använde internet genom att skicka
mejl till sin familj och vänner, shoppa på nätet, chatta, söka grupper och för att
få information om nyheter.
 Just tillgängligheten och att få den information de var intresserade av var en
avgörande tillgång för samhörigheten och identiteten.  [21] Deras medverkan
som seniorer i SeniorNet innebar en social interaktion och ett värde för deras
relevanta intressen. Kommunikationen mellan individerna resulterade i en stark
social länk med kulturell och historisk kontext och kvalitativa variabler, som
innehåll, gemenskap och kontext. Människor på nätet är inte bara intresserade
av information,  de söker  också efter  anknytning och bekräftelse.  Tonen var
generellt artig och många ansåg att det var därför som de föredrog SeniorNet
framför andra sociala kanaler på internet.    
 
Den kulturellt  utmärkande  kontexten  i  SeniorNet  främjar  teknologin  på  två
sätt.

• SeniorNet står för konkret teknisk hjälp och med förklaringar som är
specifika för seniorer 

• SeniorNets  många kunniga  medlemmar fungerar  som förebilder  och
uppmuntrar andra medlemmar med sina kunskaper 

Vid jämförelse med studien med de finska respondenterna (Lehtinen et al. [15])
ville medlemmarna i SeniorNet i USA känna att de tillhörde en grupp som hade
förutsättningar att utvecklas. [21] De ville med sina mångsidiga erfarenheter
och sitt engagemang tillhöra gruppen på nätet med sin identitet, känna relevans
och mening i den digitala gemenskapen.   
  SeniorNet i Sverige har en sammanslutning av ett 50-tal klubbar i hela landet
med 8 500 medlemmar. Föreningen arbetar ideellt för att seniorernas behov ska
kunna tas tillvara i samhället och klubbarna bedriver utbildningsverksamhet för
dem som vill lära sig använda datorer och internet.
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2.4 Äldre och Information and Communication Technology

Institutionen för samhällsvetenskap vid Cardiffs Universitet i England har gjort
ett  forskningsprojekt  i  fyra  kommuner  i  västra  England  och  South  Wales.
Forskningsprojektet omfattade dem som var äldre än 60 och hur de använde
Information and Communication Technology (ICT) som ger ett mer specifikt
IT-stöd  [22]
 Respondenter  valdes  genom  kriterier  på  befolkningstätheten,  ekonomiska
aktiviteter  och deras  utbildningsnivåer.  Respondenterna var  från början 100
personer som var mellan 61 och 96 år och deras genomsnittsålder var 72 år.
Urvalsgruppen [22] utgjordes sedan av 35 respondenter.  Av dem ansågs 18
respondenter som mest intressanta. De intervjuades mellan 45 minuter till cirka
2 timmar om IT-frågor. Intervjufrågor ställdes om respondenterna hade egna
datorer, hur de använde sina datorer i hemmen, om det fanns gemensamma
dataresurser, nätverk och allmänt om tekniken och samhället. 
  Datorn ska användas som en ordbehandlare och det ska finnas möjlighet att
skriva brev och att hålla kontakten med bekanta, för något specifikt ändamål
eller allmänt lära sig hur man använder en dator. Även om den ansågs som ett
användbart  verktyg,  så  tyckte  många vuxna äldre att  det  räckte med att  de
använt datorn på sitt arbete och ägnade sig därför åt andra dagliga aktiviteter på
sin fritid. [22]   
  Det var få seniorer som köpte egna datorer. Respondenterna fick begagnade
av sina barn och barnbarn. [22] De yngre generationerna uppdaterade sedan
komponenterna till mor/farföräldrar. Datorn kunde anses som en statussymbol
mellan familjers nätverk beroende på vilken social bakgrund familjerna hade.
De flesta använde datorn för att skicka och ta emot e-postmeddelanden, göra
bankärenden  och  applikationer. En del seniorer besökte de lokala biblioteken
och sökte på internet eller ringde ett telefonsamtal för att få den information de
var intresserade av.

• Det  fanns  intresse  att  använda  internet  som  en  sökmotor,  som  till
exempel att boka hotell på semestrar

• Om någon  hade  en  hobby kunde  de  ställa  frågor  om sin  hobby på
internet

• Seniorer använde datorn för ett specifikt projekt, som katalogisering i
en databas för samlingar av fotografier, böcker och musik 

• Att scanna och lägga in svart/vita fotografier som var 40 år gamla för
eget  intresse  från  tonårstiden  och  för  att  visa  fotona  för  den  nya
generationen

• Besöka företags hemsidor och få upplysningar om intressanta produkter
Det undersökande teamet menade att äldre vuxna inte köper varor på nätet,
som CD-skivor, videofilmer, dvd-skivor, böcker, el- och datorutrustning, när
de inte  ens köper dessa artiklar i  butikerna.  När system är användbara och
utbildningen görs tillgänglig för alla människor kommer äldre vuxna att delta i
informationssamhället.  Teamet ansåg att  informationssamhället  skulle  kunna
omformas så att  det  passar  äldre vuxnas behov.  Tjänster  på nätet  skulle  då
kunna  finnas  tillgängliga,  som till  exempel  myndigheters  hemsidor  och  att
dessa borde bli mer tydliga med sin information. 
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Det finns ett globalt intresse av hur äldre vuxna använder ICT i det som  kallas
nya offentligheten, sociala medier. Två forskare i USA har gjort en studie i ett
Senior Odyssey program. [23] De menar att det gjorts för lite av regeringar och
myndigheter med försök att kunna få äldre vuxna att intressera sig att delta i
offentliga diskussioner som finns tillgängliga på internet. Det kommer att bli
ännu mer betydelsefullt i framtiden med den globalt växande befolkningen att
kunna få nödvändig information och att ha kunskaper i samhällets utveckling.
Hälsan samt familjen är också viktiga komponenter, när det gäller det sociala
livet. På internationell, nationell och lokal nivå finns ett växande engagemang
för samhället att kunna tillgodose en seniorvänlig miljö. Praktisk infrastruktur
och politiska åtgärder kan göra det möjligt att med fysisk friskvård och andra
fritidsbaserade aktiviteter förbättra kognitionen och det fysiska välbefinnandet
bland äldre vuxna.
  Djupintervjuer gjordes med 18 deltagare i åldern 62-84 år och en medelålder
på 73 år. Det var fyra män med en medelålder på 81 år, 14 kvinnor med en
medelålder  på  71 år.  En person var  född i  Centraleuropa de övriga  i  USA.
Syftet  [23]  var  att  få  en  kvalitativ  bild  av  deras  engagemang  på  internet.
Seniorerna i studien såg internet som en enkelriktad informationskälla och som
ett komplement till kommunikationer med vänner och familj. Till skillnad från
många  av  dagens  ungdomar  visade  seniorerna  inget  intresse  av  att  delta  i
dagens nätkultur.

 Samtliga seniorer var vana med datorer och de använde
• Mejl när de kommunicerade med samtliga familjemedlemmar, vänner

och arbete enligt framtagna mejlinglistor
• Spelade spel,  online/offline som pusselspel,  schack, ordspel,  sudoku,

brädspel, kortspel eller bowling
• Läste nättidning, både lokal, nationell och finansiell från orter där deras

familjemedlemmar bodde
• Sökte hälsoinformation för akuta medicinska problem och allmän hälsa
• Sökte samhällsinformation som väder, evenemangskalendrar, turlistor,

barnbarnets ligaschema, kyrkliga/musée/evenemang, resor
• Ordbehandling, sökte på ord och definitioner, fakta, bildhantering 
• Finansiellt som skatter, bokföring och bank
• Online radio, nyheter och radiosändningar, transaktioner med bibliotek
• Facebook
• Läste bloggar

Endast en kvinna av de intervjuade, som var 62 år, yngst och singel umgicks
med sina vänner på Facebook. Nivån på datoranvändarna var imponerande,
men det  fanns  också en viss  oro och rädsla  samt medvetenhet  att  tekniken
utvecklades hela tiden och att kunskaperna inte skulle räcka till. Även om de
kompletterade med kurser skulle de aldrig ha möjlighet att kunna tillgodogöra
sig  alla  uppdateringar  i  ämnet.  [23]  Just  oron och rädslan  hos  två  kvinnor
gjorde att det fanns stora risker att de skulle bli socialt isolerade. En av dem
vägrade att använda den gemensamma datasalen i huset där hon bodde, när
hennes egen dator inte fungerade. 
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Kvinnan använde sin dator till stor del till att spela spel inte via internet utan på
cd och hon var  inte  intresserad  att  kontakta  främlingar  på  nätet.  En annan
kvinna som också var ensam sedan hennes man avlidit ansåg att interaktionen
online endast skulle bidra ytterligare till hennes isolering hemma. Hon önskade
mer aktiviteter genom kontakter på nätet. [23] Ytterligare en kvinna, 72 år som
var socialt aktiv i sin kommun via mejl diskuterade även vädret, trädgården
och familjen med sina bekanta. 
  Ingen av de intervjuade var nöjd med den information som fanns på webben
och inte heller sina egna engagemang i den virtuella världen. [23] En man som
var 81 och pensionerad professor informerade om att han tillbringat en lång tid
att  läsa  blogginnehåll  och  analyserat  olika  mediekällor  på  nätet.  Han  hade
många åsikter om innehållet i det han läste på nätet, men han ville inte bidra
med sina egna åsikter, även om det var diskussioner inom hans ämnesområden.
  Generellt kände de intervjuade i studien sig som mindre produktiva och att det
inte var meningsfullt  att  använda sin tid på internetrelaterad verksamhet.  En
annan man som var 79 uttryckte sin förkärlek för onlineaktiviteter, men att det
också var tidsödande. [23] Att till exempel vara online i tre timmar som inte var
till  någon  nytta  varken  för  honom  själv  eller  någon  annan.  Mannen  var
engagerad  i  flera  kulturella  projekt  i  samhället,  men  han  hade  inte  något
intresse att delta i kulturella evenemang på nätet.
  Forskarna i studien konstaterar att deltagarna i studien kommunicerar mest
med  vänner  och  familjemedlemmar  och  att  de  använder  internet  som  en
informationskälla. Äldre vuxna har inte samma intresse som ungdomar att vara
engagerade i att delta i diskussioner online. [23] Forskarteamet menar att det
får  negativa  konsekvenser  inte  enbart  för  själva  individen,  utan  för  alla
samhällets  medborgare.  De anser  därför  att  en  bra  strategi  behövs.  För  det
första är det nödvändigt att försöka förstå hur äldre vuxna uppfattar digitala
medier. För det andra är det angeläget att försöka intressera seniorerna att bli
aktiva online och att utveckla kompetensen. Slutligen föreslår de en gemensam
utredning för att öppna upp nya möjligheter för deltagande för alla människor
inklusive seniorer som en lösning.

  
2.5 Interaktionen mellan familjemedlemmarna

Forskarteam i  Chile  och Mexiko har  gjort  intressanta studier  om relationer
mellan  nära  anhöriga  på  sociala  media  och  Facebook  med  kontakter  och
förståelse över gränserna.  [24] De är gjorda med två stycken studier på 21
veckor och med en treveckors studie på designen. Skillnaderna i att uttrycka
sig mellan till  exempel föräldrar och deras barn gör att i  stället för ett helt
perfekt samspel mellan familjemedlemmarna blir interaktionerna dem emellan
felaktiga. 
  Studien skulle stärka äldre vuxnas asymmetri med anhöriga för att de skulle
kunna kommunicera och interagera via datorn. Mor/farföräldrar uppskattar när
deras barn lägger ut bilder, skriver meddelanden samt uppdaterar sin status på
Facebook. [24] Oftast har äldre vuxna inte kunskaper att kunna interagera via
datorn, svårast är det för dem som inte har datorvana.  Kommunikation och
interaktion med andra människor är en viktig detalj i det dagliga livet. 
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Den  asynkrona  interaktionen  anses  vara  mer  flexibel  än  den  synkrona
interaktionen, när det fanns tidszoner att  ta hänsyn till.  Samtliga användare
fick hjälp med funktionerna. Strukturen på en seniors vänlista kunde innehålla;
användarens personliga ID som namn och ålder i intervaller, e-postadressen,
användarens ID på  Skype, [24] Facebook, samt vilka kommunikationsmedel
senioren använde. Forskarteamen gjorde det möjligt för deltagarna i studien att
interagera mellan generationerna. När de ville ha kontakt via Skype sände de
ett meddelande med förfrågan om och när personen eventuellt hade tid med
videokonferens.  Vid  privata  meddelanden  som mejl  kunde  seniorerna  svara
med röstkommunikation. En textöversättare gjorde det möjligt att skapa den e-
post som skickades.

            2.6 Spel för den äldre generationen

En studie har genomförts på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm
av  en  forskare,  som  under  en  tidsperiod  på  20  veckor  har  undersökt  hur
datorspel  kan utvecklas  och marknadsföras  för  den äldre generationen.  [25]
Syftet var att försöka etablera och utveckla en större förståelse, som design av
guidelines samt även interfacestudier på internet med en grupp av den äldre
generationen. Intresse fanns för spel, men det fanns inte så många lämpliga spel
för generationen 65 plus att fördjupa sig i.
  Åldersgruppen 65 plus har inte den utbildning i  IT-teknik,  som den yngre
generationen  har.  [25]  Tendensen visar  också  att  äldre  människor  är  online
längre tid i dag än den yngre generationen. Intresset i studien var fokuserad på
dels vilken information som fanns kopplad till dataspel för äldre, dels designen
och produktionen av interaktiva spel och dels av designen i interfacet för äldre
människor. Frågor sammanställdes som en grupp deltagare skulle besvara på
nätet.
 Den  utvalda  intressegruppen  som  deltog  i  studien  var  väl  förtrogen  med
internet  och  fick  besvara  frågorna  digitalt  om hur  de  uppfattade  att  spelet
fungerade på nätet. [25] De var väl motiverade när de besvarade frågorna. Det
finns också människor i den äldre generationen som är väl förtrogna med spel,
hur  de  fungerar  och har  lätt  att  ta  till  sig  informationen och är  interaktiva
användare. 
   I studien refereras till att åldersgruppen 65 plus utgör 25 % av befolkningen i
OECD-länderna och beräknas vara uppe i 35 % 2030 enligt Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD 1998). Just nu   finns det ett
stort intresse för seniorer, det aktiva åldrandet och den digitala gemenskapen.
[25]  I  det  ekonomiska  samarbetet  och  utvecklingen  är  cirka  ett  trettiotal
industrialiserade länder med som medlemmar i OECD.
  Respondenterna i spel för den äldre generationen i den här studien hade nöje
av spelet och hade inga svårigheter att navigera på internet. Ett bra exempel på
hur seniorer utvecklar användandet av den digitala gemenskapen med trevliga
spel.
  Uppsatsen fortsätter med hur metoddelen och enkäten utformades och vilka
intressanta frågor fokusgruppen skulle svara på och sedan en förklaring varför
enkätverktyget Google docs användes. Sedan  följer resultatet och diskussioner.
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           3. Metod

3.1. Val av metod

Det gick mycket tid åt att undersöka möjligheterna att kunna göra en studie
med potentiella användare av Facebook i den aktuella fokusgruppen 65 plus.
Redan i början av 2011 undersöktes om någon var villig att svara på frågor vid
en intervju. Nynäshamn Bibliotek hade en omfattande kurs i sociala medier för
19 seniorer och i vecka 8 fanns Facebook med som ett delmoment. Bara tre
personer av dessa var villiga att bli intervjuade och endast en av dem använde
Facebook sporadiskt. Ytterligare en förfrågan gjordes via en kontaktperson i en
större grupp i Stockholmsområdet, men den gruppen ville ha ersättning för att
delta.  En enskild person har ingen möjlighet att  ge bidrag.  På Nynäshamns
Bibliotek  fanns  en  bibliotekarie  som berättade  om SeniorNet,  som fanns  i
Stockholm och att det skulle kunna vara en lämplig grupp att besvara frågorna.
   Diskuterades och rådgjordes med handledaren och valet blev en enkät, bilaga
1, med de primära frågor som begränsades i enkäten. Inga följdfrågor ställdes.
Hur, på vilket vis använder den äldre generationen Facebook? Med vem, vilka
och varför har de kontakter? Vilka funktioner används och hur sker den sociala
interaktionen? Sedan följer fem intressanta frågor som respondenterna själva
har möjlighet att svara på.
  Efter att ha kontaktat kansliet1 fanns möjlighet att först göra ett pilottest med
sex ansvariga av deras medlemmar. Det var ansvariga i respektive SeniorNet i
Stockholm/Uppland/Sörmland som besvarade pilottestet och som sedan kom
med kommentarer om förståelsen i innehållet. Efter deras svar på pilottestet
förbättrades enkäten med ja/nej frågor och frågor i intervaller. Ansvariga skulle
förmedla länken till övriga medlemmar efter komplettering av formuläret och
hade som önskemål att de svarande inte skulle kunna identifieras.   
 Google docs enkätverktyg användes,  som sedan sammanställer  svaren från
deltagare med diagram. Enkätverktyget har inte några begränsningar, när det
gäller antalet respondenter och finns gratis på webben. Enkäten lades upp på
Googlekontot  med  rubriken  Hur  uppfattas  och  används  Facebook  av
människor som är 65 plus? https://docs.google.com/spreadsheet/gform 
key=0Ar5_121y3ZzFdHRVZTFMc25GVkZhWGdNbVk4VG9BWEE#invite
  I inledningen av enkäten en kort presentation; ”Jag gör ett examensarbete på
Kungliga Tekniska Högskolan,  KTH, i  Stockholm i ämnet Människa Dator-
Interaktion. Jag är tacksam om du vill besvara mina frågor i enkäten. Det är
intressant att få veta hur aktiva den äldre generationen är när det gäller sociala
medier. Tack för att du tog dig tid och besvarade frågorna i enkäten”.

  3.2  SeniorNet blev gruppen för enkätstudien

Medlemmar i  Stockholms/Upplands/Sörmlands SeniorNet besvarade enkäten,
bilaga 1,  som fanns på webben i  cirka en månads tid.  Respondenterna hade
möjligheter att kunna svara utan att deras identitet skulle kunna identifieras.
1 kansli@seniornet.se       
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          4.  Resultat
            

Respondenterna är inte ett slumpmässigt urval utan utgör de 90 personer som
svarade på enkäten, majoriteten utgjordes av kvinnor,  
  58 kvinnor (64 %) och 32 män (36 %). Genomsnittsåldern är 73 år på de 83
respondenter som meddelade sin ålder. Åldersgrupperna mellan 76-90 år är 21
stycken och dessa utgör hela 20 % av respondenterna.

Enligt enkätstudien var det respondenter mellan 65 och 90 år, som svarade på
frågorna i enkäten, ett totalt åldersintervall på 25 år. Av dem var 60 användare
på Facebook och de var aktiva på många områden. Det var också dessa som
främst redovisas i resultatet, medan en tredjedel av dem som svarade inte hade
något  som  helst  intresse  att  använda  Facebook.  De  som  inte  var  aktiva
användare av Facebook har ändå svarat på frågor, men det framgår inte vilka
frågor de svarat på/inte svarat på. Det finns inga indikationer på de positiva
användarnas ålder.

Åldersfördelningen i intervaller  

65-70 år  = 29 

71-75 år  = 33 

76-80 år  = 16 

81-85 år  =   4 

86-90 år  =   1 

Fig.3 Av de 90 respondenter som svarat på enkäten har 7 inte angivit sin ålder. Med i
åldersfördelningen finns även de som inte är användare av Facebook.

De 2 största grupperna 65-70 respektive 71-75 år utgör tillsammans  
62 respondenter.

Hur använder du Facebook?

Fig.4  Av de 60 respondenter som svarade hade 56 tillgång till Facebook i hemmet,
varav 55 var användare och skrev på egen dator, 3 var så avancerade att de även
använde mobiltelefonen, 5 respondenter angav annat alternativ. 

Seniorer är flitiga besökare på bibliotek, men ingen skrev på något bibliotek.
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Vilka av följande funktioner använder du på Facebook?

Fig.5 Här fanns det möjlighet att kunna svara på flera alternativ. 
Mest populärt var att titta på andra personers profiler och 
statusrapporter, 45 respondenter.
Skicka meddelanden gjorde 40 respondenter.
Det var mer intressant att titta på andra personers bilder 
än att lägga upp egna, 34 respondenter.
Uppdaterade sin egen status gjorde 26 respondenter.
Söka upp gamla bekanta och bjuda in till Facebook, 20 respondenter.
Lägga upp egna bilder, 17 respondenter.
Hitta och anmäla sig till evenemang gjorde 12 respondenter.
Skapa evenemang och grupper, 5 respondenter.
Spela spel 2 respondenter.
Göra quizzes 1 respondent.

Respondenterna ägnade sig åt att använda många funktioner på Facebook, en
klar  tendens var  intresset  av  andra individers  statusuppdateringar  och deras
bilder före sina egna uppdateringar, egna bilder samt att skicka meddelanden.
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Hur ofta använder du Facebook?

                Fig.6 Av de 53 respondenter som svarade på frågan var det 18 respondenter 
som använde Facebook någon gång i veckan och 17 respondenter varje dag.
Någon gång i månaden använde 14 respondenter Facebook. Endast 3 tittade
in ett par minuter varje dag. En respondent var uppkopplad hela dagarna 
och tittade till då och då.

De som var mest aktiva användare av Facebook var de som tittade in varje dag,
eller någon gång i veckan och den som var uppkopplad hela dagarna. Dessa
utgjorde tillsammans 36 respondenter.

Hur länge har du haft Facebook-kontot? 

Fig.7  Av  de  53  respondenter  som svarade  på  frågan  hade  33  respondenter  haft
Facebook-konto i 1-2 år, 15 respondenter i 3-4 år,  5 respondenter hade haft konto på
Facebook  i 5-7 år.

Intresset att skaffa ett Facebookkonto har ökat på senare år,
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Hur många vänner har du på Facebook?

Fig.8 Av de 54 respondenter  som svarade på frågan var det 40 respondenter 
som hade 1-50 vänner på Facebook. Tio respondenter hade 51-100 vänner på 
Facebook  och  4 respondenter hade 101-500 vänner på Facebook.

Att ha många vänner är angeläget för seniorer.

Om du chattar, med vem/vilka?

Fig.9 Procentsatserna på de här svaren är fördelade på hur respondenterna 
tycker om att chatta med sina gamla vänner  = 43 (61 %). Sedan med sin 
familj = 33 (46 %). Före detta kollegor var också en intressant grupp = 30 (42 %)
Det finns intressegrupper med nya bekanta = 21 (30 %) och helt nya vänner
på Facebook  = 15 (21 %). 

Respondenterna skulle svara med en procentsats fördelat på 100 %. Det gällde
andelen gamla vänner, familj, f.d. kollegor, nya deltagare i någon grupp och
helt nya vänner på Facebook. Respondenterna hade mest kontakt och chattade
med sina gamla vänner och även med familjen. Sedan följde f.d. kollegor, nya
gruppbekanta och helt nya vänner på Facebook.
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Har du någon gång varit orolig för att din identitet skulle kunna bli kapad
på nätet?

Fig.10 Av de 58 respondenter som besvarade frågan svarade 41 respondenter nej
och 17 respondenter svarade ja. 

En viss reservation finns det dock för att kunna bli kapad på nätet.

Uppfattar du att annonserna på din startsida/profilsida är riktade till dig
personligen? 

                Fig.11 Av de 50 respondenter som svarade på frågan upplevde 3
                respondenter det som att annonserna riktades personligt mot dem, 
                medan 47 respondenter inte upplevde att annonserna var personligt 
                riktade. Många av användarna såg inte alls annonserna och om de 
                någon gång ”klickade” på en annons skedde det ofta av misstag.

Ju mer en individ skriver om sina intressen i sin profil på startsidan, desto mer
kan annonserna riktas personligt. Reklamintäkter gör att Facebook är gratis.
Annonserna och reklamen finns på högra delen på individens profilsida. [4]
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Sist i enkäten fanns fem frågor som respondenterna själva hade möjlighet att
spontant svara på. De kommentarer som var mest relevanta och återkommande
från  de  60  respondenterna  som  använde  Facebook  har  valts  ut.  De  mest
frekventa kommentarerna finns i början på de fem svarsalternativen och utgör
majoriteten av samma svarsalternativ i följdfrågorna.

  

Övriga funktioner du använder på Facebook. Här har du möjligheter att
själv välja!
Flera av respondenterna var aktiva och med i många intressegrupper

• Deltar i debatter med kommentarer och tittar på tipsade filmklipp   
på YouTube

• Skapar evenemang och söker intressegrupper
• Deltar i nätverk för pensionärer
• Har en egen sluten familjegrupp, där bara vi kan meddela viktiga saker

till varandra
• Om jag varit med om eller gjort något speciellt brukar jag lägga ut det

så att andra kan få ta del av det

Upplever du att du som är äldre använder Facebook på ett annat sätt än
yngre användare? I så fall hur?
Försiktiga omdömen och många förslag till användande, när det gäller äldre
kontra yngre på Facebook

• Helt klart som äldre är man mer restriktiv och kritisk med vad ”man”
skriver

• Upplever att yngre användare viker ut sig på Facebook på ett sätt, som
är för mig helt främmande

• Tillbringar mindre tid framför datorn än yngre
• Vi  använder  inte  samma  språk,  jag  försöker  vara  noggrann  i  mina

uttryck därför att så många kan läsa vad jag skrivit, om jag inte chattar
förstås

• Yngre kör en jargong vi inte behärskar, kryptiska förkortningar
• Jag tror att det har mer med personlighet att göra än med ålder
• Jag använder inte Spotify annars ingen skillnad
• Kanske lämnar vi ut mindre personlig information
• Jag tror att yngre användare är mer spontana och skickar bilder, när de

varit på något evenemang
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Vad tycker du är bäst på Facebook, som till exempel vad har du mest
nytta av?
Det bästa är att få uppleva utvecklingen av barn/barnbarn/barnbarnsbarn
på Facebook

• Jag  tycker  det  är  roligast  när  någon av  mina  vänner  haft  en  trevlig
upplevelse och mest gläder jag mig åt att se mina barns, barnbarns och
barnbarnsbarns utveckling på Facebook

• Jag håller kontakt med periferi-släktingar, som jag annars inte skulle
kunna  ha  kontakt  med.  Fick  ett  meddelande  från  en  ung  släkting  i
Japan, som berättade att han inte hade drabbats av jordbävningen

• Bilder av min familj i USA
• Försöker få kontakt med personer, som rest till länder/områden jag själv

planerar att besöka
• Det går fort att meddela sig med vänner och få snabba svar
• Få påminnelser om födelsedagar och få glada hälsningar
• Alla dessa härliga spel

Något mer du skulle vilja tillägga eller har synpunkter på när det gäller
Facebook?
Blandade svar baserade på respondenternas erfarenheter 

• Jag tycker att en del öppnar sig på ett sorgligt sätt, som en personlig
dagbok

• Skvallerblad
• Grundtanken  när  det  gäller  Facebook  är  väl  OK,  men  den  dåliga

datatekniken med sina brister sabbar det hela. Till exempel så finns det
inga brandväggar som är hundraprocentiga i dag och fungerar inte då
viruskaparna  ligger  ett  steg  före.  Har  uppdaterat  ett  antal  datorer  åt
personer som råkat illa ut på Facebook

• Datasäkerheten och den personliga integriteten påverkas negativt
• Något orolig för barnbarnen då jag tror att bokläsningen konkurreras ut

av Facebook
• Tekniken ändras då och då och jag hänger inte med
• Är inte förtjust i reklamen

Några omdömen från dem som inte använde Facebook.
Använder andra sociala kanaler, men många vill lära sig tekniken

• Använder hellre e-mejl, eftersom jag inte har något behov av att skriva
om mina förehavanden

• Har andra kanaler för mina sociala kontakter
• Jag har intresse av att lära mig vad Facebook är och hur det fungerar. 
• Inte bra att blanda äldre och yngre på Facebook
• Jag använder inte Facebook för jag vet inte hur man ska gå tillväga och

inte vet jag hur mycket man kan lämna ut till obehöriga. Jag önskar att
jag visste för jag har många vänner och bekanta som vill kommunicera
med mig på Facebook. Jag önskar att SeniorNet har någon kurs där man
kan få öva och praktisera för att få utöva detta
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5. Analys/diskussion

I inledningen ställs frågor som respondenterna ska svara på.
Hur använder människor som är 65 plus det sociala nätverket Facebook?
Avsikten med enkätstudien är att  få veta hur,  med vem och vilka den äldre
generationen har  kontakter  och varför  i  ett  nätverk som Facebook?  Främjar
Facebook deras användande och deras sociala interaktion?
  Valet av metod att med en enkätstudie använda enkätverktyget Google docs 
och få svar från respondenter vid ett tillfälle och inte behöva ställa följdfrågor
var den bästa tänkbara. Det var den resurs som fanns för en enskild person att
använda.  Det  fanns  inte  heller  någon möjlighet  att  kunna ställa  följdfrågor,
därför var det av största vikt att kunna sammanställa så kompletta frågor som
möjligt redan från början. Önskemål fanns hos de ansvariga inom SeniorNet-
området att medlemmarna inte skulle kunna identifieras. De ställde också upp
av eget intresse för att svara på enkäten och de var inte slumpmässigt utvalda.
Det dröjde länge innan en homogen grupp fanns tillgänglig. Från februari 2011
till oktober samma år men det skulle också ha varit tidsödande att ställa frågor
till någon enstaka senior sporadiskt vid något passande tillfälle. Seniorer har
blivit  mer  aktiva  användare  på sociala  media och internet,  men inte  alla  är
intresserade av att använda Facebook. 
   Fördelen var att kunna ställa frågor till en homogen grupp vid ett och samma
tillfälle. Nackdelen var att inte få veta vem som svarat, om det var kvinna/man,
vilken ålder, eller om det var någon specifik grupp i ett visst åldersintervall.
Enligt  enkätstudien  var  det  90  respondenter  mellan  65-90  som svarade  på
frågorna med ett totalt åldersintervall på 25 år, medelåldern var 73 år. De två
största åldersgrupperna 65-70/71-75 utgjorde tillsammans 62 respondenter och
de kan mycket väl ha använt datorer på sitt arbete. De positiva användarna till
Facebook  utgjorde  60  stycken  och  de  var  samtliga  aktiva  användare  inom
många områden på sociala  medier  och Facebook.  Två tredjedelar kan anses
vara ett bra resultat. Av de 60 respondenterna som var positiva användare av
Facebook varierar antalet svarande vid de kommande frågorna, antingen ville
de inte svara eller också har de missat frågan. Vid varje svarsalternativ finns
noterat  antalet  respondenter  som har  svarat.  Åldersgrupperna  mellan  76-90
utgjorde hela 20 %. Det  är  också de åldrarna som börjar använda datorer  i
hemmen. (SCB [14])
  Nu följer en kort analys och diskussion vad som blev väsentligt vid frågor och
svar. På sidorna 27-28 finns förutom svaren på ja/nej frågorna i enkäten även
respondenternas spontana svar redovisade.
  Två frågor kompletterar varandra som ”har du tillgång till Facebook hemma?”
och ”hur använder du Facebook?”. Här har 56 respondenter svarat att de har
tillgång till Facebook i hemmet och 55 av dem var användare, 3 respondenter
var så avancerade att de även använde mobiltelefonen. De 5 som angav annat
alternativ kan mycket väl ha använt barns, barnbarns eller någon väns dator.
Dock var ingen användare på något bibliotek. Även 28 respondenter som inte
hade tillgång till Facebook i hemmet svarade att de inte var användare.
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”Vilka av följande funktioner  använder  du på Facebook? Här kan du också
använda flera alternativ!” Det var mer intressant att följa andra respondenters
statusuppdateringar och bilder än att själva göra uppdateringar och lägga upp
bilder.  Skriva  meddelanden  var  också  mycket  populärt.  Söka  upp  gamla
bekanta och bjuda in som vän på Facebook att vara med i intressegrupper och
bjuda in till evenemang.
  ”Hur  ofta  använder  du  Facebook?”  Mest  frekventerat  var  någon  gång  i
veckan, tätt följt av någon gång varje dag.
   ”Hur länge har du haft Facebook-kontot?”  Facebook etablerades 2004 därför
hade endast 5 respondenter haft konto på Facebook 5-7 år. Intresset att ha ett
Facebookkonto har ökat på senare år.
   ”Hur många vänner har du på Facebook? Ange uppskattningsvis antal!” De
flesta hade ett 50-tal vänner. 
  ”Om  du  chattar  med  vem/vilka?  Här  kan  du  använda  flera  alternativ!”
Imponerande att respondenterna fortfarande hade kontakt med så många vänner
och framför allt var det viktigt med gamla vänner, sedan familjen och med f.d
kollegor. Genom sitt engagemang i grupperna fanns det möjlighet att dela med
sig av sina erfarenheter och några var så modiga att de skaffade nya vänner på
Facebook.
   ”Övriga funktioner du använder på Facebook. Här har du valmöjligheter att
själv välja!” Respondenterna har många positiva aktiviteter. Deltar i debatter
med kommentarer.  Det skulle ha varit intressant att få veta vilka debatter de
deltar  i  med sina  kommentarer,  tyder  på ett  engagemang som skulle  kunna
utvecklas.  Deltar  i  nätverk  för  pensionärer.  Har  en  sluten  familjegrupp  för
viktiga meddelanden.
 ”Upplever du att du som äldre använder Facebook på ett annat sätt än yngre
användare? I så fall hur?” Seniorerna anser att de är mer restriktiva och kritiska
med vad de skriver och lägger ut på Facebook och att yngre användare är mer
spontana med text och bilder och har en annan jargong, som är svårt att förstå
ibland. 
 ”Upplever  du  att  annonserna  på  din  startsida/profilsida  är  riktade  till  dig
personligen?”.  De flesta  uppmärksammade  inte  ens  annonserna  och  en  och
annan person klickade någon gång av misstag på dem.
   ”Vad tycker du är bäst på Facebook, som till exempel vad har du mest nytta
av!” Att glädjas åt när någon vän har haft en trevlig upplevelse och att följa
utvecklingen av barn och barnbarn. Att kunna ha kontakt med släktingar som
bor utomlands och få snabba svar från dem.
   ”Har du någon gång varit orolig för att din identitet skulle kunna bli kapad på
nätet?”. Övervägande nejsvar, några tveksamma.
  ”Något  mer du skulle  vilja  tillägga eller  har synpunkter  på när  det  gäller
Facebook?” Respondenterna anser att det finns brister i datasäkerheten och att
de värnar om den personliga integriteten.
   Även de som inte var användare på Facebook har svarat på vissa frågor, men
det framgår inte vilka de har svarat på alternativt inte svarat på. Det är endast
på  frågan om det  fanns  tillgång till  Facebook i  hemmet,  som det  nejsvaret
framkommer. Kommentarer finns från respondenter som gärna skulle vilja lära
sig tekniken och de som hellre använde andra sociala kanaler än Facebook. 
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Det är några år sedan studien gjordes och att det är inom ett område där den
digitala  tekniken  och  dess  förutsättningar  ständigt  utvecklas.  Det  finns  inte
någon människa som kan vara uppdaterad på allt det nya som finns att tillgå i
den digitala världens teknik. Det dröjer också några år innan all statistik finns
tillgänglig och offentlig för gemene man. För att få en tydligare bild på det
globala läget med den allt mer ökande befolkningen av äldre vuxna finns därför
relevanta vetenskapliga artiklar med i enkätstudien. Efter gängse normer och
metoder  ska  det  finnas  ett  visst  antal  med  vid  ett  examensarbete.  När  det
vetenskapliga materialet började samlas in fanns inte tillräckligt med artiklar att
tillgå, intresset har ökat bland de forskarteam som finns representerade.
 Forskarteamen har större resurser när de gör sina studier än vad en enskild
person har.  De flesta  vetenskapliga  artiklarna  hade i  regel  ett  bestämt  syfte
redan från början,  men i  några av de undersökta artiklarna valdes slumpvis
några få respondenter ut som verkade intressanta till en  urvalsgrupp. Teamen
hade  då  en  bra  början  för  att  kunna  gå  vidare  med  en  mer  planerad  och
långsiktig forskning. Respondenterna i enkätstudien var fler i antalet och visade
en  betydligt  klarare  och  en  mycket  tydligare  målmedvetenhet  samt  ett  mer
positivt engagemang att svara på frågor. Den homogena gruppen äldre vuxna
som besvarade frågorna i enkäten är väl med i konkurrensen bland de globalt
vetenskapliga artiklarna. 
 SeniorNets respondenter i enkätstudien har med sitt engagemang visat att det
är angeläget att ha kontakter med gamla vänner. De är också engagerade i sina
familjer, barn, barnbarn och nära anförvanter. Att delta i intressegrupper online
gjorde att  de fick nya  vänner  och kände en samhörighet  med dem. Liksom
respondenterna i en av de vetenskapliga artiklarna fanns många gemensamma
intressen. Den vetenskapliga artikeln hade i stort sett samma frågor med svar på
aktiviteter som användes i enkäten som SeniorNets respondenter svarade på om
Facebook. (Bear; et al (16]) Mest frekventerat bland de 19 ställda frågorna i
artikeln var kontakterna med vänner och familj, men även att bjuda in gamla
vänner till Facebooksidan, samt att använda Facebook någon gång varje dag
eller varje vecka.

Många forskare gör studier om hur äldre vuxna hanterar dagens teknik och hur
de medverkar i sociala medier. Äldre vuxna har differentierade kunskaper och
många olika förhållningssätt när det gäller tekniken och hur de använder den i
vardagen. Seniorer i  åldern 65 år och äldre är den mest växande gruppen i
dagsläget, när det gäller att vistas online på sociala medier.  
  De relaterade vetenskapliga artiklarna visar i stort sett samma intressen, när
det gäller det aktiva åldrandet. Det finns olika nivåer, interneträdsla och de som
är mer eller mindre kunniga men också många som delar med sig av sitt eget
kunnande. Respondenterna vill lära sig tekniken, kontexten är också viktig vid
deras agerande och de vill utvecklas tillsammans med likasinnade i en grupp.
De vill bli sedda och bekräftade i den digitala gemenskapen. Det fanns även ett
ofantligt stort intresse bland forskare att försöka överbrygga generationerna.
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(Lehtinen et al. [15]) valde att göra en kvalitativ studie i stället för en kvantitativ
studie. Syftet var att få en djupare insikt i varför äldre människor hade ovilja till
att använda internet och SNS, samt vilka deras förutsättningar och tolkningar
kunde leda till  genom att  använda nätet.  Interfacet  i  Netlog ansågs svårt  att
förstå och använda av deltagarna i  studien.  Generellt  kände äldre människor
ovilja  till  att  använda  internet  och  hade  en  inställning  att  internet  är  en
ogästvänlig och farlig plats för ett socialt liv och att SNS var en plats för egen
publicitet och ytliga relationer. Det stämde inte överens med de värderingar de
redan hade tillsammans med de vänner som de kände sedan årtionden.
 (Adler et al. [21]) Medlemmarna i SeniorNet i USA hade helt andra värderingar
än de finska respondenterna, när det gällde den digitala gemenskapen. De ville
känna att de tillhörde en grupp som hade förutsättningar att utvecklas, känna
relevans och en mening med sin identitet. I SeniorNets studier i USA uttrycker
respondenterna att deras aktiviteter är bättre för människor i deras egen ålder
med kommunala samhörigheten, kulturella kontexten och sociala praktiken. Att
förstå  socialt  utanförskap  är  en  avgörande  variabel  i  ett  medlemskap  i  en
onlinegrupp knuten till långsiktiga relationer och kulturell identifiering med vad
som finns på nätet. I SeniorNet har forskarna funnit att just denna känsla av
identifikation var en nyckelfaktor att kunna stödja teknisk framgång.
  (Selwyn [22]) hade synpunkter på att myndigheters hemsidor skulle kunna bli
betydligt mer informativa för de äldre som är mer än 60 år. Medelåldern för
urvalsundersökningen för  respondenter  61 till  96  år  var  72  år.  Många äldre
vuxna tyckte att det räckte med att ha använt datorn i sitt arbete och ville ägna
sig åt andra aktiviteter på sin fritid. Att använda datorn som en databas för något
specifikt  projekt  som till  exempel  katalogisering  av  fotografier,  böcker  och
musik. Scanna och lägga in foton som var 40 år gamla var av intresse för att
kunna visa för den yngre generationen.  De vuxna barnen i  studien gav sina
föräldrar sina gamla datorer, när de köpte nya och hjälpte dem att uppdatera de
gamla datorerna med nya komponenter. Det verkligt stora nöjet hos många av
seniorerna är handskrivna brev. 
  Ett  livslångt  användande av funktioner  skulle kunna bli  till  ett  arkiv med
dokumentation för personlig digital information, som till exempel foton/bilder
och meddelanden som stiger i värde för användaren. Många seniorer tycker om
att navigera bland barn och barnbarns foton och följa med i deras  utveckling
på Facebook. Mor/farföräldrarna har möjligheter att lägga upp foton/bilder och
speciella  händelser  på  barnbarnen  i  en  databas.  Ingen  av  respondenterna  i
enkätstudien som besvarades av SeniorNet nämnde något om att de använde
dessa aktiviteter. Genomsnittsåldern i den relaterade vetenskapliga artikeln och
i enkätstudien är 72/73 år.
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Regeringar  och myndigheter  anses  ha  gjort  för  litet  med försök att  få  äldre
vuxna att delta i de offentliga debatter som finns tillgängliga på internet enligt
två forskare i USA (Bloch et al. [23]). Teamet påtalade samma iakttagelser som
forskarna  gjorde  i  England  (Selwyn  [22]).  Att  försöka  få  myndigheternas
hemsidor att bli mer informativa är väl gott och väl, men varför inte gå vidare
med en praktisk infrastruktur och politiska åtgärder för att  förbättra livet för
äldre vuxna som blir allt flera globalt? SeniorNets respondenter i enkätstudien
hade ett åldersspann på 25 år. Åldersgrupperna mellan 75-90 år är 21 stycken
och utgör 20 % av de som svarade på enkäten. Det är i de åldrarna som antalet
datorer  har ökat  mest i hemmen i Sverige (SCB [14]). Troligtvis är det samma
effekt i Sverige, som i den vetenskapliga artikeln att barn respektive barnbarn
ger sina föräldrar och även mor/farföräldrar sina gamla datorer och hjälper till
med uppdateringar av komponenter. (Selwyn [22]). De äldre vuxna i de högre
åldrarna har möjlighet att bli en resurs och bli väl medvetna om de möjligheter
som finns att  påverka sin livssituation att  kunna bli  en tillgång i samhället  i
stället för en belastning ([Facebook.epfacebook.eu/LN[10]).
 Studien (Bloch et al. [23]) är gjord med ett Senior Odessey program. Svaren  på
de frågor som ställts i studien tyder på att det sätt äldre vuxna fortsätter att leva
på definieras som deras representativa kultur. Enskilda medborgare har haft en
alldeles för liten plats på nätet när det gäller att delta i frågor som rör medier,
medbestämmanderätt i samhället och storföretag. De äldre vuxnas intresse på
sociala medier rör sig mest kring information, deras ekonomiska transaktioner,
konsumtion och tekniska produkter,  när det gäller ICT och äldre vuxna. Det
finns  gott  om  avancerade  och  kunniga  seniorer  som  använt  datorer  i  sina
arbeten, men de vill inte gärna delta i diskussioner i dagens nätkultur. Den yngre
generationen är mer öppen på det området. Det pågår försök med engagemang
för att få seniorerna med i olika samhällsdebatter via nätet tillsammans med den
yngre generationen.
 Respondenterna  kände  sig  inte  nöjda  med  sina  egna  engagemang  i  den
virtuella  världen.  (Bloch  et  al.  [23])  Flera  kände  också  oro  och  rädsla  att
tekniken hela tiden utvecklades och att deras kunskaper inte skulle räcka till.
De kände sig inte heller produktiva med den tid de tillbringade på internet. Att
till exempel vara online i flera timmar var inte till någon nytta för någon. Flera
av dem var engagerade i kulturella projekt i samhället men deltog inte i något
kulturellt evenemang på nätet.
  Enligt  forskarteamet  behövdes  en  bra  strategi  genom att  förstå  hur  äldre
vuxna uppfattar digitala medier och att intressera seniorerna bli aktiva online
för  att  använda sin kompetens.  (Bloch et  al.  [23])  En gemensam utredning
skulle  vara  en  bra  lösning,  som skulle  öppna upp nya  möjligheter  för  alla
individer. Det finns så mycket kunskap hos äldre vuxna att dela med sig till den
yngre generationen på nätet. Det kommer bli alltmer betydelsefullt i framtiden
att ha kunskaper i samhällets utveckling och medbestämmanderätt.
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Studierna i New Orleans i USA (Cha et al. [20]) visar hur viktigt det är med
kommunikationen och interaktionen hos användarna, komma ihåg vännerna på
deras födelsedagar och att dela med sig av sitt kunnande. En individs sociala
nätverk har en stark inverkan på livskvaliteten. De människor som har många
olika aktiviteter och sociala relationer lever längre enligt all forskning.
  Initiativ och projekt görs på många håll i världen för att inte människor ska
känna sig socialt isolerade efter sin pensionering, om de mist sin partner eller är
rörelsehindrade.  Designen i  gränssnittet  är  också  av  största  vikt  så  att  äldre
vuxna förstår att använda tekniken. Flera bra exempel finns i studier gjorda i
USA, där  seniorer  har möjligheter  att  fortsätta  bo i  hemmen i  stället  för  på
äldreboenden. Ett typexempel är ”smarta hem” (Bear et al. [16]) där initiativ har
gjorts med högteknologisk utrustning i det egna boendet med virtuella  rum och
platser där seniorerna ska kunna få möjlighet och tillfälle att uppleva de sociala
interaktionerna.
  Forskare är också intresserade av att få veta hur det sociala kapitalet påverkar
människorna på Facebook. Det mest generella och vanligaste både bland äldre
vuxna och den yngre generationen är en mot en kommunikation, som chatt
gillaknappen, meddelanden på väggen och att tagga foton. Andra aktiviteter är
passiv konsumtion av sociala  nyheter,  som till  exempel statusuppdateringar.
Sedan kommer (Burke et al. [19]) sändningar till en större publik dit populära
grupper hör.  
 Teamen i Chile/Mexiko (Muños et al. [24]) gjorde en studie där det var möjligt
att  kommunicera  och  interagera  över  gränserna.  Kommunikationen  och
interaktionen mellan äldre vuxna och den yngre generationen är viktig för att
inte några missförstånd ska uppstå. Seniorer och ungdomar skulle ha nytta att
umgås mer, dela med sig av erfarenheter och sina kunskaper till varandra och
utvecklas tillsammans. Känslor, information eller när det gäller det praktiska
livet kan påverka livslängden. Interaktionen har en positiv inverkan på mental
och fysisk hälsa.  Båda teamen underlättade  föredömligt  för  alla  deltagare i
studien,  när  det  gällde  kontakter  och  interaktioner  vid  design  med  Skype,
vänlistor, mejl och deras konto på Facebook.
   Studien är gjord för att stärka äldre vuxnas asymmetri med sina närmaste för
att de skulle kunna kommunicera och interagera via datorn. Oftast har äldre
vuxna inte kunskaper att kunna interagera via datorn, svårast är det för dem
som inte har datorvana.  Asymmetrin beror huvudsakligen på grund av bristen
på balans inom sociala media, men även på obalansen i kommunikationerna
och interaktionerna bland familjemedlemmarna. (Muños et al. [24]) Generellt
ansågs  att  den  asynkrona  interaktionen  var  mer  flexibel  än  den  synkrona
interaktionen, när det finns tidszoner att ta hänsyn till. Studien åskådliggör och
förklarar problemen vid asynkrona/synkrona interaktioner och de svårigheter
äldre vuxna har med interaktionen.
  Respondenterna i SeniorNet som besvarade enkäten satte stort värde på att få
snabba  informationer  av  nära  anhöriga  som fanns  utomlands  i  händelse  av
naturkatastrofer.  Även att kunna följa utvecklingen av anhöriga med bilder och
statusrapporter för dem som var bosatta utomlands. 
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Barn till äldre vuxna är angelägna och uppmuntrar föräldrarna att vara digitalt
aktiva med sina barnbarn. Mor/farföräldrar som ofta träffar sina barnbarn har i
regel även kontakt med dem på mobiltelefon och via mejl. Populärt är att följa
utvecklingen  med  barnbarnen  och  uppdateringar  på  bilderna  via  familjens
Facebooksida, därför skulle en databas vara lämplig för livslångt bevarande.
Facebookanvändare  känner  också  en  större  tillfredsställelse  och  ett  bättre
välbefinnande med sitt kunnande, när de använder tekniken på sociala medier
än de som inte är användare. Facebook är revolutionerande på det viset att det
är så lättillgängligt genom att kunna skriva några rader i ett meddelande och få
svar omgående. Kvinnor anses vara den mest växande gruppen på Facebook.
(Statistik Inside Facebook [8]) Många barn under 13 år har konton, men då har
de  ljugit  om  sin  ålder  när  de  har  skapat  sina  konton.  Det  är  något  som
Facebook inte kan belastas för. Varför inte se till de äldre vuxna och satsa på
dem i stället, som blir allt fler enligt tillgänglig statistik? De yngre användarna
under 13 år blir snart legitima. 
  Facebook ger möjligheter för användare att inte känna sig isolerade utan att
ha kontakt och känna glädje tillsammans med andra människor och även ta del
av deras erfarenheter. Seniorer vill också ha beröringspunkter, anknytning som
individer och få bekräftelse på att de tillhör en grupp seriöst utvalda människor.
Seniorer på nätet föredrar sociala kanaler där den verbala kommunikationen
och  framtoningen  är  artig.  Att  vara  vaken  i  det  sociala  rummet  online  för
människor  som  är  65  plus  lönar  sig  allt  mer.  Sociala  medier  kommer  att
utvecklas och budskapen når ut till allt fler användande människor.  Facebook
erbjuder många möjligheter att sprida kommersiella och ideologiska budskap.
  SeniorNets medlemmar har varierande kunskaper. Flera av dem ville lära sig
tekniken för att kunna umgås med sina vänner i den digitala gemenskapen på
Facebook.  Det  finns  all  anledning  för  SeniorNet.se  att  synas  mer  i  sociala
medier, ha en tydligare profilering och information för att nå ut till allmänheten
med sin verksamhet.
 Forskarteamen har möjligheter att långsiktigt forska  och underlätta förståelsen
med  interaktioner  vid  den  digitala  gemenskapen  mellan  generationerna.  Att
kommunicera och göra sig förstådda är viktigt  för äldre vuxna som inte har
datorvana. Teamen kan också göra livet lättare för dem som är rörelsehindrade,
känner sig ensamma efter pensioneringen eller har förlorat sin livspartner, med
den avancerade tekniken som finns idag. Äldre vuxna kan då fortsätta att bo
kvar i sin hemmamiljö i stället för på äldreboenden. 
 Forskningen  gör  det  också  möjligt  att  överbrygga  generationerna,  göra  en
enklare design för seniorer i gränssnittet. Äldre vuxna har genom forskningens
studier blivit medvetna att de kan kommunicera och debattera med den yngre
generationen och förmedla sina kunskaper på nätet. Det finns åtskilliga i den
äldre generationen som har specialkunskaper och många års erfarenheter från
arbetsplatserna att dela med sig. Med den allt mer växande äldre befolkningen
globalt är det därför angeläget att kunna påverka sitt eget liv i samhällsdebatten.
Myndigheters hemsidor borde kunna ha en tydligare framtoning.

Nu presenteras slutsatserna och vad som är nytt med relaterat arbete, samt  tack
till handledare och examinator.
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6. Slutsats

6.1 Reflektioner

Människor har olika beroenden av och beteenden med de sociala medierna.
Människor på nätet är inte bara intresserade av information, de vill också ha
bekräftelse och anknytning som individer. De vill ha beröringspunkter, som till
exempel  familj,  barn,  barnbarn,  släkt,  vänner  eller  tillhöra  någon grupp av
människor med samma intressen. Många tycker om det som är gammalt och
vant, försiktiga, det känns tryggt när livet går sin gilla gång. Medan andra är
mer utåtriktade, nyfikna på vad som finns i det moderna, tekniska samhället att
utforska.  Kvinnorna är dom som börjar ”ta för sig” mer och mer, när det gäller
att  vara  aktiva  och surfa  på nätet,  vara  ute  online på  de medier  som finns
tillgängliga. Det framkommer i enkätstudien att respondenterna satte extra stort
värde på sina vänner. Det mesta chattandet förekom bland vännerna tätt följt av
den egna familjen. Att ha vänner och att känna samhörighet betyder mycket för
dagens  seniorer  och  att  umgås  med  människor  som  de  har  gemensamma
intressen med. Seniorernas engagemang i de olika intressegrupperna gör att de
hela tiden utvecklar nya trevliga bekantskaper. De kände också glädje när en
vän hade haft en trevlig händelse, delad glädje är dubbel glädje.

              Indikationerna på studien visar att de, som är positiva användare, har stor
              nytta av Facebook. Det finns positiva upplevelser för dem som vill och kan ta
              till sig tekniken och använder den på bästa sätt, som till exempel;

           • Det kan ta mycket tid, men man har ofta kul
           • Revolutionerande

    • Aldrig förut har så många haft så lätt att kontakta varandra

Syftet förmedlar tillsammans med enkätstudien och de vetenskapliga artiklarna
början till intressant forskning för människor som är 65 plus, som blir allt flera
globalt.  Det  kommer  att  bli  mer  angeläget  att  seniorer  deltar  i  debatter  för
medbestämmanderätten  i  samhället  tillsammans  med  yngre  generationer.  I
enkätstudien fanns respondenter som deltog i debatter med kommentarer. Det
skulle ha varit  intressant att  fått  veta vad som diskuterades.  De 60 positiva
användarna av Facebook i enkätstudien har kunskaper att kunna utveckla sina
funktioner och sitt avancemang. 
  En mängd organisationer runt om i världen är medvetna om att befolkningen
blir allt friskare och kommer att leva längre. Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) har ett trettiotal industrialiserade länder
som medlemmar med sitt engagemang. Åldersgruppen 65 plus utgör 25 % av
befolkningen i OECD länderna och beräknas vara uppe i 35 % 2030.
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Det är också av största vikt att vi är medvetna om vilka möjligheter som finns
att vara aktiva användare på sociala medier. Av världens befolkning på cirka 7
miljarder människor är 1.2 miljarder aktiva användare och 14 % har ett konto
på  Facebook  enligt  senaste  mätning  (2013).  Facebook  är  därmed  världens
största sociala nätverk.  Av världens befolkning 2050 beräknas antalet individer
som är mer än 65 år vara uppe i 20 %.

6.2 Vad är nytt jämfört med relaterade arbeten?

Klart är att seniorer nu har mer tid att ägna sig åt sociala medier, använder
internet och umgås med vänner och familj på Facebook. Det finns ett resultat
med frågor och svar på en enkätstudie med en grupp homogena användare som
är 65 plus.  De trivs med tillvaron,  sina vänner,  familjemedlemmar och nya
aktiviteter,  som de har kontakter med. Det finns en kompletterande statistik
framtagen av Socialbakers, Heart of social media statistics utöver de 4 % av
Sveriges användare i aktuella fokusgruppen 65 plus från april 2011. Genom
deras  uppdaterade  aktuella  statistik  bevisas  att  utvecklingen  har  ökat  med
användare upp till 300 000 i maj 2013. Det är också åldersgruppen 65 plus som
har ökat mest på Facebook i Sverige.
 Förhoppningen är att forskningen fortsätter i den aktuella fokusgruppen för
seniorer. Det finns så mycket intressant att göra för människor som är 65 plus.
Att debattera, komma med förbättringsförslag, det finns åtskilliga människor
med  erfarenheter  från  sina  tidigare  arbetsområden,  som  seniorer  kan  de
utveckla det  dagliga samhället  och det  sociala livet.  Att  tycka till,  göra sin
stämma hörd, påverka och att uppdatera sina personliga intressen. Facebook är
ett alldeles utmärkt socialt media att använda för var och en som vill utveckla
sina sociala kontakter med omvärlden efter sitt eget goda omdöme. En alldeles
utmärkt  nyhetskanal  för information och kommunikation.  Kunskaper  tynger
inte och det är aldrig för sent att lära. Det finns all anledning att finnas och att
vara närvarande i de sociala nätverken.

             6.3  Tack till

Lektor Ylva Farnaeus och professor Henrik Artman för kreativ handledning.
Nynäshamns  Bibliotek  för  information  och goda råd  under  examensarbetets
utformande. Sist men inte minst till alla seniorer på SeniorNet.se som ställde
upp och besvarade enkätstudien av eget intresse. Hjärtligt tack!
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Bilaga 1 Detta är enkäten som användes vid studien.

If  you  have  trouble  viewing  or  submitting  this  form,  you  can  fill  it  out  online:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHRVZTFMc25GVkZhWGdNbVk4VG9BWEE6MQ 

     Hur uppfattas och används Facebook av människor som är 65 
plus?

Jag gör ett examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH,  i Stockholm i ämnet
Människa Dator-Interaktion. Jag är tacksam om du vill besvara mina frågor i enkäten. 
Det är intressant att få veta hur aktiva den äldre generationen är, när det gäller Sociala 
Medier. Tack för att du tog dig tid och besvarade frågorna i enkäten.

Är du * 

•  Kvinna 
•  Man 

Hur gammal är du? Ställ markören på en radioknapp som motsvarar din ålder och klicka! 

•  65 -70 år 
•  71-75 år 
•  76-80 år 
•  81-85 år 
•  86-90 år 

Har du tillgång till Facebook hemma? * Svara ja eller nej! 

•  Ja 
•  Nej 

Hur använder du Facebook? Här kan du använda flera alternativ! 

•  På egen dator 
•  På bibliotek eller liknande 
•  På mobiltelefon 
•  Annat alternativ 

Vilka av följande funktioner använder du på Facebook? Här kan du också välja flera alternativ! 

•  Skicka meddelanden 
•  Uppdatera status 
•  Titta på andras profiler och statusrapporter 
•  Söka upp gamla bekanta och bjuda in till Facebook 
•  Titta på andras bilder 
•  Hitta och anmäla mig till evenemang 
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•  Skapa evenemang och grupper 
•  Göra quizzes 
•  Spela spel 
•  Lägga upp bilder 

Hur ofta använder du Facebook? 

•  Varje dag 
•  Någon gång i veckan 
•  Någon gång i månaden 
•  Jag är uppkopplad hela dagarna och tittar till då och då 
•  Bara ett par minuter varje dag 

Hur länge har du haft Facebook-kontot? 

•  1-2 år 
•  3-4 år 
•  5-7 år 

Hur många vänner har du på Facebook? Ange uppskattningsvis antal! 

•  1-50 
•  51-100 
•  101-500 
•  1000 eller mer 

Om du chattar med vem/vilka? Här kan du använda flera alternativ! 

•  Familj 
•  Vänner 
•  Deltagare i någon grupp 
•  Nya bekanta på Facebook 

Uppskattningsvis hur stor andel i procent av dina vänner är familj? Svara med procentsats fördelat 

på 100 % 

Jämngamla vänner sedan länge? Svara med procentsats fördelat på 100 % 

Före detta kollegor och kurskamrater? Svara med procentsats fördelat på 100 %

Nya bekanta? Svara med procentsats fördelat på 100 % 

Vänner som jag träffat genom Facebook? Svara med procentsats fördelat på 100 %
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Övriga funktioner du använder på Facebook? Här har du möjlighet att själv välja!

Upplever du att du som äldre använder Facebook på ett annat sätt än yngre användare? I så fall hur?

Upplever du att annonserna på din startsida/profilsida är riktade till dig personligen? Om det är så, 
klickar du på någon av annonserna 

•  Ja 
•  Nej 

Vad tycker du är bäst på Facebook, som till exempel vad har du mest nytta av!

Har du någon gång varit orolig för att din identitet skulle kunna bli kapad på nätet? 

•  Ja 
•  Nej 

- 42 -



______________________________________________________________________Berit Görndt

Något mer du skulle vilja tillägga eller har synpunkter på när det gäller Facebook?

Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
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