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Sammanfattning 

Äldre har i dagsläget minst tillgång till internet utav alla åldersgrupper och när samhället allt 

oftare kräver tillgång till internet riskerar äldres delaktighet att minska. Syftet med uppsatsen 

är att beskriva äldre personers upplevelse av att använda internet för sociala aktiviteter. Upp-

satsen hade en kvalitativ design. Tio deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval och 

deltagarna var 65 år eller äldre och använde internet hemma. Semistrukturerade intervjuer 

användes vid datainsamlingen. Data analyserades genom en kvalitativ deduktiv innehållsana-

lys utifrån ICFs komponenter och bildade kategorierna samhällsgemenskap, svårighet att 

hänga med i samhället, internet som socialt verktyg, anhörigt stöd, samt osäkerhet vid inter-

net-användning. Resultatet visade att äldre använder internet för att följa med i samhällsut-

vecklingen. Internet upplevdes som ett användbart verktyg vid rätt användning och det var 

betydelsefullt för äldre när internet-aktiviteten hade ett syfte. Stödet från anhöriga var viktigt 

när äldre börjar använda internet och för att de ska känna trygghet i sin internetanvändning. 

Slutsatsen var att äldre har en övergripande positiv attityd till internet, de ville tillhöra sam-

hällsgemenskapen och upplevde att internet var en del av det. 

 

Nyckelord: Arbetsterapi, ICF, Kvalitativ metod, Samhällsklimat, Social aktivitet.  

 



 

 

 

Summary 
Seniors experiences of the internet for social activities. 
Seniors have least access to internet of all age groups. As the society increasingly requires 

access to internet there is a risk that senior’s participation will decrease. The purpose of this 

essay is to describe senior’s experience of using the internet for social activities. A qualitative 

design was used. Ten participants were recruited through convenient sampling. The partici-

pants were 65 years or older and used internet at home. Semi structured interviews were used 

for data collection. Data was analyzed through a qualitative content analysis with a deductive 

approach based on ICF components and formed the categories social community, difficulty to 

keep up with society, internet as a social tool, relatives support, and insecurities during inter-

net use. The results showed that seniors used internet to keep up with society. Internet was 

experienced as a useful social tool, it was important the internet-activity had a purpose for the 

elderly. Support from relatives was an important factor when seniors started using the internet 

and to feel secure during their internet use. The conclusion was that seniors had an overall 

positive attitude to the internet, they want to be a part of the community and felt the internet 

was part of it. 

 

Keywords:  ICF, Occupational therapy, Qualitative method, Social activity, Society’s cli-

mate. 
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Inledning 
Personer över 65 år har i dagsläget minst tillgång till internet utav alla åldersgrupper (Larsson 

& Nilsson, 2015). Med tillgång menas inte bara att ha internet hemma utan också att ha kun-

skap, förståelse och förmåga att använda tekniken (Forsberg & Nilsson, 2008). Att äldre per-

soner har mindre tillgång till internet innebär att det finns en digital klyfta mellan dem och 

den yngre generationen. Samhället blir alltmer digitaliserat och detta kan medföra att de äldre 

upplever minskad delaktighet i samhället när de inte kan använda en stor del av tjänsterna 

som finns tillgängliga (Forsberg & Nilsson, 2008).  

Bakgrund 

Äldres sociala situation i dagens samhälle 

Den äldre befolkningen i Sverige ökar vilket gör att det blir en allt viktigare målgrupp att fo-

kusera på (Karavidas, Lim, & Katsikas, 2005; Statistiska centralbyrån, 2014). Trots att många 

människor lever längre och är friskare finns lite kunskap kring äldres fritidsaktiviteter 

(Whiters & Shann, 2008). I Sverige är den officiella pensionsåldern 65 år och pensionering 

innebär för de allra flesta att deras sociala kontaktnät blir mindre eller förändras (Berg, 2007). 

Enligt Larsson och Nilsson (2015) minskas äldres sociala engagemang med stigande ålder och 

det beror oftast på försämrad hälsa hos dem själva, eller att familj och vänner avlider. Äldre 

personer i Sverige löper större risk att drabbas av ensamhet än den övriga befolkningen (Soci-

alstyrelsen, 2014). Upplevelse av ensamhet är oftast ett tecken på bristande livskvalitet, och 

leder ofta till ökad vård (Berg, 2007). 

Internetanvändning bland äldre  

Enligt Larsson och Nilsson (2015) är det ungefär en miljon människor som inte använder in-

ternet i Sverige idag, och mer än 80 procent av dem är 65 år eller äldre. Samhället förväntar 

sig att alla ska ha tillgång och kunskap att använda internet och mycket av samhällets inform-

ation och service finns tillgängligt på internet. Utan tillgång till internet kan det idag förefalla 

svårt, tidskrävande och ibland inte ens möjligt att ta del av samhällets service (Larsson & 

Nilsson, 2015). Genom att använda internet ges äldre personer möjlighet att interagera med 

familj och vänner samt att kommunicera och få kontakt med exempelvis vården och andra 

verksamheter. Genom att självständigt sköta sina sociala kontakter med närstående och sam-

hällsinstitutioner kan livskvaliteten öka (Culley, Herman, Smith, & Tavakoli, 2013). Studier 

har visat att äldres positiva attityder gentemot digital teknik överväger de negativa. Den posi-

tiva attityden ökar om tekniken ger stöd till aktivitet, förbättrar bekvämligheten eller anses ha 

en användbar funktion för personen (Mitzner, Boron, Fausset, Adams, Charness, Czaja, 

Dijkstra, Fisk, Rogers & Sharit, 2010). Enligt Selwyn (2004) är äldres datoranvändning oftast 

mer grundläggande och vardaglig än den yngre generationens. Internet används till speciella 

ändamål såsom ordbehandling, hålla kontakt med andra eller för att lära sig hantera datorn. 

Även mer vardagliga aktiviteter som att handla och söka information har blivit en central del i 

äldres vardag (Koopman-Boyden & Reid, 2009; Selwyn, 2004). Äldres datoranvändning sker 

vanligtvis i hemmet där de kan få stöd från släkt och närstående (Selwyn, 2004). Omgivning-

en i form av anhöriga och vänner har visat sig vara en viktig faktor till att äldre börjar an-
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vända internet. Det krävs en lugn, säker och betryggande miljö för att äldre ska börja med 

internet (Nilsson, Lindgren & Forsberg, 2009). 

Internets påverkan på äldre 

Studier har påvisat att digital teknik kan öka äldres sociala gemenskap, delaktighet samt ha en 

betydande positiv effekt för deras sociala nätverk och välbefinnande. Ett socialt nätverk på 

internet kan leda till värdefulla förändringar i livet för äldre som känner sig isolerade och en-

samma (Bradley & Poppen, 2003; Eek & Wressle 2011). Enligt Larsson och Nilsson (2015) 

finns en koppling mellan äldres hälsa och äldres sociala nätverk. Att vara socialt delaktig gör 

att fysiologiska och kognitiva system aktiveras, det ger känsla av meningsfullhet och samhö-

righet. Engagemang i sociala nätverk bidrar till en känsla av tillhörighet och kontakten med 

andra ger möjligheter att lära sig nya färdigheter, känna tillhörighet och ge livet en mening 

(Larsson & Nilsson, 2015). Definitionen av sociala aktiviteter som användes i denna uppsats 

var performance of meaningful social roles for either leisure or productive activity (Glass, De 

Leon, Bassuk & Berkman, 2006, s.606). Vilket översattes till utförandet av meningsfulla so-

ciala roller för antingen fritidssysslor eller produktiva aktiviteter. Sociala aktiviteter kan vara 

sociala även om de inte görs tillsammans med någon det kan t.ex. vara förberedande inför att 

kontakt med någon genom att ta del av information om händelser i samhället då det är ett van-

ligt samtalsämne (Levasseur, Richard, Gauvin & Raymond, 2010), därför valdes ovanstående 

definition.  

 

Enligt Karavidas, Lim, och Katsikas (2005) kan internet minska ensamhet och depression 

bland äldre. Den digitala tekniken kan ge en betydelsefull inverkan på många äldres sociala 

liv. Det kan minska deras känsla av utanförskap och ensamhet. Just känslan av ensamhet är en 

faktor som påverkar äldres hälsa och har en stark sammankoppling med depression, speciellt 

bland män. De som känner sig ensamma löper ofta större risk att drabbas av depression (Ka-

ravidas, Lim, & Katsikas, 2005) Enligt Koopman-Boyden och Reid (2009) leder internetan-

vändning hos äldre till en högre självupplevd hälsa, ökad delaktighet och de blir mer nöjda 

med sina fritidsaktiviteter.  

 

Enligt Larsson, Larsson-Lund och Nilsson (2013a) påverkar internet inte bara äldres sociala 

gemenskap, utan även deras delaktighet i samhället. Äldre utan kunskap i att använda datorer 

och internet kan möta vardagliga problem till följd av det. Det kan innebära att de avstår helt 

från vissa aktiviteter som kräver kunskap och tillgång till teknik de inte hanterar (Larsson, et 

al., 2013a). En förutsättning för att uppnå hälsa och bedriva hälsofrämjande arbete är att alla 

ska ha lika tillgång till information (WHO, 1986). Personer utan möjlighet att utnyttja den 

digitala informationen riskerar att hamna utanför samhället (Statens institut för kommunikat-

ionsanalys, 2007). Några problem som kan förekomma är att personer i äldres omgivning ofta 

tar förgivet att de har en mailadress på olika sammankomster och gruppträffar. Det gör att de 

ibland inte får samma information som övriga i gruppen. Samhället förväntar sig också att alla 

har tillgång till internet. TV och nyhetsprogram hänvisar ofta till hemsidor för mer informat-

ion om olika ämnen vilket skapar problem för äldre personer då de inte vet hur de kommer åt 

den informationen (Eek & Wressle 2011; Larsson, et al., 2013a).  
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Boka resor på internet kan upplevas som svårt, ibland avstår äldre från den aktiviteten och 

låter närstående sköta det istället. Upprätthållande av kontakt med barnbarn och släkt som bor 

eller reser utomlands sker ofta med hjälp av internet. Kunskapen att hålla kontakt över inter-

net beskrivs som en utav de positiva aspekterna med internet och för de som saknar kunskap-

en blir det istället en stor begränsning (Eek & Wressle 2011; Larsson, et al., 2013a). Flera 

utav de äldre tror att det skulle underlätta att göra vissa aktiviteter på internet såsom att betala 

räkningar och sköta kontakter med hälso- och sjukvården. Äldre har olika inställningar till att 

börja använda internet, somliga vill väldigt gärna börja använda det mer, medan andra ser det 

som en helt främmande värld (Larsson, et al., 2013a). 

 

I en studie av Larsson, Nilsson och Larsson-Lund (2013b) gjordes försök att förbättra äldres 

delaktighet genom att öka deras kunskaper om internet. En grupp äldre personer fick prova på 

olika sociala internetbaserade aktiviteter med stöd av en arbetsterapeut. Exempel på aktivite-

ter kunde vara Skype, Facebook eller annan social media. De fick sätta individuella mål för 

aktiviteten. Svårigheter som framkom var att de äldre tyckte att det ibland var ett väldigt ung-

domligt språk på internet som de hade svårt att förstå. Deltagarna var också måna om att veta 

vem som kunde se informationen på internet. De ville inte att det som publicerades skulle 

vara offentligt för allmänheten, utan bara personer de kände skulle ta del av informationen. 

Aktivitetsträningen gav blandade resultat för deltagarna (Larsson, Nilsson & Larsson Lund, 

2013b). Arbetsterapeutiska åtgärder kunde underlätta internetanvändning för äldre och öka 

deras delaktighet i samhället (Larsson & Nilsson, 2015, Larsson, et al., 2013b). Kunskap om 

omgivningens betydelse kan underlätta när arbetsterapeuter implementerar interventioner för 

att öka färdigheter vid internet-användning. Arbetsterapeuter har också befintliga instrument 

och kunskaper för att kartlägga behov och eventuella framsteg i internet-aktivitet (Nilsson, 

Lindgren & Forsberg, 2009). 

 

Äldre som är aktiva på internet får möjligheter att utföra stimulerade aktiviteter och att vara 

socialt aktiva. Dessa båda områden är delar som Folkhälsoinstitutet hävdar är viktiga för ett 

bra åldrande (Nilsson & Nilsson, 2009). Enligt Nilsson, Lindgren och Forsberg (2009) an-

vänds internet som en fritidsaktivitet av äldre och de mest aktiva internetanvändarna lägger 

mer tid på fritidsaktiviteter än den övriga äldre befolkningen. Det finns också forskning som 

visar att internet inte har någon påverkan på äldres välbefinnande, kognitiva funktioner samt 

sociala liv. Det har också framkommit att äldre som inte använder internet mycket istället 

träffade sina anhöriga oftare än de äldre som var aktiva på datorn (Nilsson, Lindgren & Fors-

berg, 2009).  

 

Äldres internetanvändning är ett område som det fortfarande behövs mer forskning inom, 

både för att se äldres behov vid användningen av internet men också för att se om internet 

användande har ett explicit samband med ökat välbefinnande (Nilsson, Lindgren & Forsberg, 

2009). Nilsson, Lindgren och Forsberg (2009) hävdar också att mer forskning kring hur akti-

vitet och delaktighet påverkas av internetbaserade aktiviteter behövs. Enligt Zheng, Spears, 

Luptak, och Wilby (2015) finns det ett kunskapsglapp kring hur äldre upplever sin roll som 

internetanvändare. Majoriteten utav forskningen har lagts på att förstå andra aspekter av hur 

internet påverkar äldre t.ex. sociala aspekter, kognitiva- och psykologiska funktioner. Det är 
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viktigt att studera äldres uppfattning av sin roll som internetanvändare då det är en faktor som 

påverkar hur internet används (Zheng, et al., 2015) 

 

Sammanfattningsvis framkom det i litteraturen att internet är ett användbart redskap som 

minskar ensamhet och bidrar till sociala vinster. Det framkom också att äldre har sämre till-

gång till internet än den övriga befolkningen. Samhället tar ibland för givet att alla i befolk-

ningen har tillgång och kunskap om internet, vilket kan leda till delaktighetsinskränkning och 

svårigheter att utföra vissa aktiviteter (Bradley & Poppen, 2003; Eek & Wressle, 2011; Lars-

son et al., 2013a; Nilsson, Lindgren & Forsberg, 2009; Socialstyrelsen, 2003). 

Teoretiska referensramar 

International Classification of Functioning, Disability and Health 

En hälsoklassifikation som lägger stor vikt vid delaktighet är International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikat-

ionens syfte är att ge en vetenskaplig grund för att förstå hälsa och hälsorelaterade tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2003). ICF modellen är uppbyggd av flera komponenter som samverkar med 

varandra. Komponenter som ingår är kroppsfunktioner & kroppsstrukturer, aktivitet & delak-

tighet, omgivningsfaktorer samt personfaktorer (Pless & Granlund, 2011). Aktivitet och del-

aktighet omfattar alla aspekter av en persons funktionstillstånd, både ur ett individuellt och ett 

socialt perspektiv (Socialstyrelsen, 2003). ICF definierar delaktighet som personers engage-

mang i sin livssituation. Det innebär vad personen gör tillsammans med andra, vad som upp-

levs meningsfullt och hur involverad personen är i aktiviteten (Pless & Granlund, 2011). 

Känslan av delaktighet ger en positiv effekt på en persons hälsa och välbefinnande (Law, 

2002; Pless & Granlund, 2011). Delaktighetsinskränkningar definieras i ICF som ett problem 

en person kan ha när det gäller engagemang i olika livssituationer. Pless och Granlund (2011) 

anger att det är individen själv som bedömer vad som upplevs som delaktighet i ICFs klassifi-

kation. Begreppet aktivitet omfattar de sysslor som individer har kapacitet att utföra. I kom-

ponenten aktivitet och delaktighet ingår användning av kommunikationsutrustning och kom-

munikationsteknik, dit hör bland annat användning av datorer som kommunikationsverktyg 

(Socialstyrelsen, 2003). Omgivningsfaktorer är aspekter i miljön som antingen kan ha en hjäl-

pande eller en hindrande effekt på aktiviteter som individer tar sig an. Personfaktorer inbegri-

per individens karakteristiska drag som bakgrund, coping-strategier och vanor (Pless & Gran-

lund, 2011).  

Arbetsterapeutisk teori 

I Wilcocks (2006) arbetsterapeutiska teori om hur aktiviteter påverkar hälsan utvecklades be-

greppen att göra (doing), att vara (being), att bli (becoming) och att höra hemma (belonging). 

Allt som människor gör innefattas i begreppet att göra, det påverkas av vem personen är vil-

ket är kopplat till begreppet att vara. Att vara är också hur personer uppfattar sig själva och 

tror att andra uppfattar en själv. I begreppet att vara inkluderas också att de aktiviteter som 

företas ska upplevas meningsfulla. Wilcock definierar att bli som personers strävan efter att 

uppnå sin fulla personliga kapacitet och förväntan. Att höra hemma definieras som känslan av 

att ingå och vara delaktig i en aktivitet eller sammanhang. Alla människor strävar efter olika 
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sorters välbefinnande såväl fysiskt, mentalt och socialt. Vad vi strävar efter beror på vår egen 

kapacitet (Wilcock, 2006).  

 

Wilcock (2006) beskriver även begreppet aktivitets förlust (occupational deprivation), vilket 

innebär att möjligheter att utföra vissa aktiviteter går förlorade när det inte finns kunskap eller 

tillgång till, till exempel, teknik som behövs. Exempel på detta kan vara att information som 

skickas på mail inte kan öppnas eller att personen inte har något konto och därför missar in-

formation (Larsson et al., 2013a). Främlingskap i aktivitet (Occupational alienation) beskrivs 

som utanförskap i aktivitet. Det är en känsla av främlingskap, bristande kännedom och kom-

fort i något som görs (Wilcock, 2006).  

Syfte 
Syftet är att beskriva äldre personers upplevelse av att använda internet för sociala aktiviteter. 

Material och metod 
En kvalitativ design valdes för att ta del av och förstå deltagarnas upplevelse, tankar och erfa-

renheter av internet för sociala aktiviteter (Kristensson, 2014). Användningen av internet för 

sociala aktiviteter är ett ganska nytt inslag i vardagen och inte så vanligt förekommande bland 

äldre (Forsberg & Nilsson, 2008). Att göra uppsatsen med en kvalitativ metod ger då en djup 

och detaljerad bild av denna företeelse (Kristensson, 2014). 

Förförståelse 
Utifrån egna erfarenheter av äldre anhörig som använder sociala medier på internet finns det 

stora möjligheter inom detta område för äldre personer. Det bidrar med gemenskap och under-

lättar kontakt med gamla och nya bekanta samt att det ger möjlighet till vardaglig kontakt med 

anhöriga. Utifrån kontakt med andra äldre personer så verkar användning av sociala medier 

inte vara så utbrett bland den äldre befolkningen. Författarna till uppsatsen är uppvuxna under 

en tid då datorer och internet utvecklades till att bli en stor del av samhället. Erfarenheten av 

äldre anhörig som använder internet för sociala aktiviteter visar att det kan ge positiv inverkan 

på äldres liv. Det kan vara att kunna hålla kontakt med bekanta som rest bort eller bosatt sig i 

andra delar av världen, eller att kunna kommunicera och diskutera med andra människor med 

liknande intressen som en själv. Internet möjliggör social kontakt med nya och gamla vänner 

trots avstånd eller andra hinder. 

Urval 
Bekvämlighetsurval användes vid rekryteringen av deltagare, då det är ett snabbt sätt att få 

ihop deltagare och lämpligt för en uppsats (Kristensson, 2014). Rekryteringen genomfördes 

främst från en träffpunkt i södra Sverige, men på grund av bortfall så intervjuades även be-

kanta till författarna för att få ihop tillräckligt antal intervjuer. Träffpunkten är en samlings-

plats för äldre som kommunen arrangerar. Det krävs ingen föranmälan för att ta del av aktivi-

teterna utan alla över 65 år är välkomna. De har ett aktivitetsprogram som utkommer varje 

månad med information vad som händer under månaden. På träffpunkten arbetar frivilliga 
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volontärer som tar hand om verksamhetens aktiviteter och volontärerna är pensionärer (Jön-

köpings kommun, u.å.). 

 

Inklusionskriterier för urvalsgruppen var män och kvinnor över 65 år. De skulle ha tillgång till 

dator och internet eller surfplatta i hemmet samt använda dem för sociala aktiviteter. Delta-

garna skulle ha fysiska och kognitiva förmågor att klara av datoranvändning. Vid rekrytering 

av deltagare kontaktades fritidskonsulenten som ansvarar för verksamheten på träffpunkten 

och tider för användning av verksamhetens lokaler för intervjuerna bestämdes. Muntlig in-

formation gavs till pensionärerna på träffpunkten för att rekrytera deltagare till intervju. De 

intresserade tilldelades informationsbrev och samtyckesformulär som de fick läsa igenom. 

Därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna. De elva första personer som anmälde sitt 

intresse skulle intervjuas, tre stycken ångrade sig dock och avslutade sin medverkan innan 

intervjun vilket gjorde att personer från författarnas bekantskapskrets intervjuades. (Kristens-

son, 2014). Åldern på deltagarna varierade från 65-95 år, deltagarna kom att bestå av fyra 

kvinnor och sex män. Majoriteten av deltagarna var bosatta i eget boende, i andra fall på sär-

skilt boende. Sju av deltagarna arbetade som volontärer på träffpunkten, de övriga som rekry-

terades var antingen besökare på träffpunkten, fortfarande yrkesverksamma eller bosatt på 

särskilt boende.  

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer i ett avskilt rum så 

att inte omgivningen störde. För att deltagarna skulle få ungefär samma frågor användes en 

intervjuguide (bilaga 1). Intervjun innehöll främst öppna frågor och ställdes så att deltagarna 

kunde berätta med egna ord, eventuella följdfrågor som ställdes kunde dock skilja sig mellan 

deltagarna. Exempel på frågor som förekom under intervjun var: Berätta hur du använder in-

ternet idag? Berätta hur och när du började använda internet för sociala ändamål? Har internet 

påverkat ditt liv på något sätt? Intervjuguiden innehöll också datum då intervjun ägde rum, 

vem som intervjuade och hur lång tid intervjun tog (Kristensson, 2014).  

 

De 10 deltagarna som ingick i uppsatsen intervjuades av författarna tillsammans. Papper och 

penna fanns till hands för att kunna skriva ner tankar och frågor som kunde komma upp under 

intervjuerna. För att hålla fokus på det deltagarna sade samt underlätta databearbetningen spe-

lades intervjuerna in. När intervjuerna transkriberades användes en intervjumall (bilaga 2) för 

att underlätta dataanalysen, under transkriberingen avidentifieras deltagarna (Kristensson, 

2014). Data samlades in mellan 10/4- 22/4 2015, intervjuerna pågick mellan 8-25 minuter, 

medellängden på intervjuerna var cirka 13 minuter.   

Databearbetning   
Databearbetningen skedde genom en kvalitativ deduktiv innehållsanalys (Granheheim & 

Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005; Kristensson, 2014) utifrån ICF komponenterna ak-

tivitet, delaktighet, delaktighetsinskränkning, omgivningsfaktorer samt personfaktorer. En 

deduktiv metod är bra för att validera och bygga på tidigare forskning, den är också bra för att 

det kan ge vägledning vid skapande av koder och kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). Därför 

gjordes en deduktiv innehållsanalys. Mycket utav den tidigare forskningen lade vikt vid just 
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delaktighet (Bradley & Poppen, 2003; Eek & Wressle 2011; Forsberg & Nilsson, 

2008;Larsson, et al., 2013a; Nilsson, Lindgren & Forsberg, 2009) och därför var ICF lämplig 

som ram i analysen eftersom det är en hälsoklassifikation som har en tydlig definition av del-

aktighet och lägger stor vikt vid det (Pless & Granlund, 2011; Socialstyrelsen, 2003). 

 

Första steget var att transkribera intervjuerna utifrån intervjumallen (bilaga 2) så att det på ett 

tydligt sätt gick att se vad intervjuaren frågade och vad intervjupersonen svarade. Texten 

skrevs ner ordagrant inklusive pauser och känslostämning såsom skratt och liknande. Inne-

hållsanalysen fortsatte genom att författarna läste igenom intervjuerna själva för att bilda sig 

en egen uppfattning av innehållet. Därefter diskuterades tolkningen av intervjuerna mellan 

författarna för att få triangulering och göra att resultatet inte var beroende av en persons tolk-

ning (Kristensson, 2014). När de meningsbärande enheterna ur texten plockades fram, använ-

des de tidigare nämnda ICF- komponenterna för att ta fram relevanta delar ur texten. De me-

ningsbärande enheterna delades in i olika innehållsområden där varje ICF- komponent var ett 

sådant område. Övriga delar av intervjuerna som inte var relevanta för innehållsområdena 

raderades. Vid ett senare skede raderades även information som inte var relevant för uppsat-

sens syfte (Kristensson, 2014). De meningsbärande enheterna kondenserades så att innehållet 

var detsamma, men med färre ord (Granheheim & Lundman, 2004). 

 

 I det tredje steget kodades slutligen de meningsbärande delarna, dvs. kortades ner till bara ett 

par ord eller korta meningar som uttryckte samma sak. Kodningen skedde individuellt innan 

det diskuterades mellan författarna, om det borde ändras eller placeras in under ett annat inne-

hållsområde (Kristensson, 2014). Underkategorierna placerades sedan i större mer övergri-

pande kategorier. Kategorierna var i sin tur bara något enstaka ord som fungerar som en ru-

brik för det underliggande innehållet, kategorierna utformades för att spegla innehållsområ-

dena så att en röd tråd löpte genom analysen. Detta arbete gjorde författarna gemensamt 

(Kristensson, 2014). Innehållsområdena, koderna, kategorierna har lästs igenom flera gånger 

av författarna för att korrigera så att det låg på rätt plats, för att se så relevant data kom med 

och hitta mer underliggande meningar. Arbetet med analysen och korrigeringar skedde genom 

hela arbetets gång. Exempel från analysen visas i tabell 1.  
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Tabell 1 Sammanställning av kategorisering utifrån ICF komponenterna.   

Etiska överväganden 
De fyra huvudkrav som gäller forskningsetiska principer respekterades under uppsatsens ge-

nomförande.  Det första kravet var informationskravet vilket innebar att deltagare informera-

des om studiens syfte och upplägg i stora drag samt fick tillgång till namn och kontaktuppgif-

ter till de som höll i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick ett informat-

ionsbrev där dessa punkter togs upp, det skulle läsas igenom innan de bestämde sig för att 

ingå i uppsatsen (bilaga 3). De hade även möjlighet att ställa frågor till författarna om det var 

några oklarheter. Informationsbrevet innehöll också information om att uppgifterna de lämnar 

under intervjun behandlades konfidentiellt och endast skulle användas i utbildningssyfte, vil-

ket ingick i nyttjande- och konfidentialitetskraven. Samtyckeskravet innebar att ett skriftligt 

samtycke till att medverka i uppsatsen skulle inhämtas från deltagarna (bilaga 4). Det skulle 

framgå att deltagarna när som helst kunde lämna studien utan några konsekvenser och att det 

var helt frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002). Under planeringsfasen av uppsatsen gjor-

des en etisk egengranskning (bilaga 5). Den visade inga etiska risker med projektet. 

Innehålls-

område 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underka-

tegori 

Kategori 

      
Aktivitet Ja hur jag använder internet, Jag 

skypar, googlar och letar på inter-

net efter ord som jag inte begriper. 

Sen har jag anslutit mig till mina 

vårdkontakter(d2) 

Skypar, letar informat-

ion och mina vårdkon-

takter. 

Aktiv på inter-

net 

Användnings-

områden 

Internet som 

socialt verktyg 

Delaktighet Jag är inne på vissa grupper som vi 

har inom släkten. Jag håller mig 

mest inom gruppen. Jag har ju inte 

haft tid, ork eller lust att gå in och 

kolla Facebook dagligen. (d4) 

Håller mig mest till 

grupper vi har inom 

släkten. 

Internet för 

sociala kontak-

ter 

Facebook 

som social 

aktivitet 

Internet som 

socialt verktyg 

 Ju mer man använder det så känner 

man att man är utanför om man 

inte är med på nått sätt, definitivt 

(d5) 

Blir utanför om man 

inte använder internet. 

Viktigt med 

internet 

Gemenskap Samhällsge-

menskap 

Delaktighets-

inskränkning 

Ja det kan man nog säga att jag 

tycker, det språket man använder 

nu hänger ju inte jag med i riktigt. 

Så ibland så missuppfattar man 

nog när dom skämtar så tar man 

det på allvar o så där vidare, så det 

är ju lite svårt ibland.(d10) 

Jag tycker språket som 

används är svårt. 

Ibland så missuppfat-

tar jag nog när de 

skämtar och tar det på 

allvar 

Svårt med 

ungdomligt 

språk på inter-

net 

Modernt 

språk 

Svårighet att 

hänga med i 

samhället 

Omgivnings-

faktorer 

Jag brukar nog fråga för det mesta 

sonen och familjen. Då säger de ju 

klicka där och där farmor så, i 

regel så brukar det ju gå bra. (d8) 

Frågar familj vid 

svårigheter 

Stöttande familj Viktigt med 

omgivningens 

stöd  

Anhörigt stöd 

Personfak-

torer 

Jag har väl tappat litegrann det här 

med om jag trycker på den här 

knappen eller gör det här och det 

här så exploderar datorn, riktigt 

där är jag inte, men jag är väldigt 

försiktig, det är jag (d9). 

 

Inte lika rädd som förr 

vid datorn men fortfa-

rande försiktig 

Försiktighet  Kunskapsbrist  Osäkerhet vid 

internet 

användning 
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Resultat 
Resultatet från intervjuerna presenteras utifrån kategorierna: Samhällsgemenskap, svårighet 

att hänga med i samhället, internet som socialt verktyg, anhörigt stöd samt osäkerhet vid in-

ternetanvändning.   

Samhällsgemenskap 
Ett genomgående tema i intervjuerna var att deltagarna använde dator och internet för att följa 

med i samhällsutvecklingen, för en del var det också den största anledningen till att börja an-

vända internet. Deltagarna upplevde internet som framtiden och något som är bra att ha kun-

skaper om. Man måste hänga med lite i samhället så det var väl därför egentligen. För det är 

ju framtiden det här med dator (d1). De var också tvungna att lära sig för att kunna fortsätta 

med t.ex. jobb eller föreningsuppdrag. Det har väl kommit successivt i samband med som att 

som jag sa tidigare är att jag har haft föreningsuppdrag att mejla och bokföring och lite av 

varje (d4). 

 

Deltagarna påpekade att de inte skulle kunna vara utan internet eftersom att de skulle känna 

utanförskap om de slutade använda det. Internet visades vara något som samhället var bero-

ende av, det har blivit ett såpass stort inslag i vardagen att många aktiviteter förutsätter att alla 

har tillgång till internet. Detta var en viktig anledning för deltagarna att lära sig hantera inter-

net.  

Vad jag kan tänka mig är det väl nått som vi inte kan vara utan helt enkelt nu. Nej 

för det är ju den tiden vi lever i. Och det är väl därför det är så noga med att eller 

viktigt att vi äldre också försöker lära oss utav sådant för vi blir beroende av det 

(d8). 

 

Deltagarna menade att sociala aktiviteter numera oftare sker via internet jämfört med tidigare 

och det beskrevs t.ex. som nutidens sätt o umgås på (d10). Även mer formella kontakter sköt-

tes via internet istället för att ringa eller att träffas. Några exempel som framkom under inter-

vjuerna var att det är smidigare att googla om hälsotillstånd än att ringa, mina vårdkontakter 

är något som användes i urvalsgruppen, maila på jobbet, maila företag istället för att skriva 

brev eller ringa. Ibland menade deltagarna att kontakterna via internet gick för långt och an-

vändes när det egentligen inte behövdes.  

Jag menar jag sitter här, X sitter där och om X sitter där kan jag precis lika gärna 

gå tvärs över korridoren och prata med henne där ibland blir det lite grann utav 

den där att det mesta sker via mail fast man har så förfärligt nära till varandra 

och det tycker jag är synd (d9). 

Internet har också blivit en utav huvudkällorna till information för flera av deltagarna. In-

formationen kunde vara svåra ord, telefonnummer, nyheter, bostäder, recept och som tidigare 

nämnt hälsorelaterade spörsmål såsom funderingar kring mediciner. 

Nej annars vill jag veta någonting, då googlar man ju och sen får jag fram in-

formation va. Det är ju bra va. Det kan vara medicin som jag äter, och sen mycket 

annat, ja allt möjligt det får man information när man googlar (d7). 
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Svårighet att hänga med i samhället 
Inslag i intervjuerna visade att deltagarna upplevde att samhällsutvecklingen ibland gick lite 

för fort. Somliga deltagare hade inte hängt med i den snabba utvecklingen och det kunde leda 

till svårigheter som att gå miste om information på grund av avsaknad av mailadress. Jag 

tycker det skulle vara rätt bra egentligen, för då kan man ju få meddelanden om någonting, 

protokoll och allting skickat till mig (d3).  

 

Det förekommer också internet- tjänster som förutsätter att alla har mailadresser. I lokaltid-

ningen visas t.ex. lokala matcher via deras hemsida med jämna mellanrum och det är en 

funktion som inte alla kan ta del av p.g.a. avsaknaden av mailadress. Jag kommer aldrig in på 

det där du vet, jag tror man måste ha en mailadress (d3). 

 

Deltagarna upplevde att samhället ibland förväntade sig att de skulle kunna allt. Som när de 

hänvisades till att gå in på hemsidor och klicka sig fram för att få tag i information. Gå in 

www där och där och så klicka dig fram till det och det och det tyckte jag är lite för hård in-

formation för oss äldre (d8). Hemsidor upplevdes också bland somliga deltagare som svår-

hanterliga och med bristfällig information om vad som gäller. Om man inte känner till saker 

så får man inte tycker jag så mycket information om vad det gäller. /.../ som att man ska vara 

samma linje, samma våglängd (d10). Även TV- program som hänvisar till hemsidor upplev-

des krångligt och irriterande.  

Men det här dem säger på tv att man ska gå in på det och det för att se ett pro-

gram under reklampausen. Det är inget för mig. Jag har inte datorn i det rummet 

och springa där emellan går inte, då är reklamen redan slut. Det blir jag bara lite 

irriterad på (d6).  

 

En annan aspekt som uppmärksammades var att det ungdomliga språket på främst sociala 

medier, kunde upplevas som ett hinder. Det kunde innebära missuppfattningar och osäkerhet 

vid internetanvändning.  

Jag tycker det språket man använder nu hänger ju inte jag med i riktigt. Så ibland 

så missuppfattar man nog när dem skämtar så tar man det på allvar o så där vi-

dare så det är ju lite svårt ibland (d10).  

Internet som socialt verktyg 
Deltagarnas upplevelse av internet som socialt verktyg var övervägande positivt och de påpe-

kade att det gav möjligheter som de inte kunnat föreställa sig tidigare. Möjligheten att kunna 

nå personer på andra sidan eller att få bilder/filmer på barnbarn var fördelar som nämndes. 

Annars är det ju fascinerande då va, tillgängligheten då va, du når hela världen på några 

sekunder (d5). Just bilder var något deltagarna lade stor vikt vid, det var något som upplevdes 

roligt, meningsfullt och ett område som de skulle vilja behärska bättre. Bilderna kunde vara 

på alltifrån barn, barnbarn, resmål till gamla minnen. Jag skannar ju in gamla foton som jag 

har och lägger ut, det finns ju en del vänner som är intresserade (d10). 
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Ett inslag som också var förekommande under datainsamlingen var att deltagarna förstår idén 

och tycker internet är bra för sociala kontakter men anser att de inte har behovet att använda 

av det i första hand.  

Jo men det är nog säkert bra, men som jag sa jag har mina närmaste här runt 

omkring, sen har vi ju bekanta lite längre bort men dem använder inte internet, då 

som man ringer och pratar med (d1).  

Det kunde också vara så att deltagarna kände sig såpass pigga att de hellre träffade sina vän-

ner och anhöriga så länge det går. I framtiden var det flera som uppgav att de kan tänka sig 

använda internet ifall behovet uppstår.  

Inte som jag ser det nu nej. Sen är jag klar över och jag tror att det helt säkert är 

så för väldigt många att det faktiskt har den effekten att man kan ha kontakt med 

barn och barnbarn som bor längre bort och sådär. Så på ett helt annat sätt. Så det 

kan tänkas att jag, att jag omvärderar det hela (d9). 

Aktiviteter som inte skulle betraktas som sociala aktiviteter vid första anblick ansågs vara 

socialt stimulerande av somliga deltagare. Det visade sig att deltagarnas definition av sociala 

aktiviteter varierade. Socialt? Ja det kan man säga /.../ alltså när man är inne då och tittar på 

än det ena och än det andra då tycker man ju det, att det är stimulerande (d3). Ett annat ex-

empel som togs upp var att internet kunde ge avkoppling. Jag brukar säga det då rensar man 

hjärnan /.../ Det är liten avkoppling sen när man har en sätter på spel det gör jag ibland (d7). 

Avvikande åsikter förekom också när internet snarare blev ett stress moment. Jag tycker att 

det är svårt jag blir jättestressad. Så det är ett utav mina stora stressmoment. Det är all den 

här välsignade tekniken (d9). 

 

Även om deltagarna hade en övervägande positiv bild av internet för sociala aktiviteter var de 

också noga med att påpeka att det skulle användas på rätt sätt. Jag tycker det är väldigt, väl-

digt bra, korrekt använt (d4). Ett annat exempel på hur det uttrycktes var: 

Sen tror jag det är ju ett fantastiskt medium att ha kontakt med andra människor, 

/.../ för att komma in på den där etiska delen också utav framför allt det sociala 

kontakt så är det väldigt olyckligt med mycket som snurrar runt och det ger möj-

ligheter som inte alls känns varken sympatiska eller etiska (d9). 

 

Mail var det mest förekommande sättet att ha kontakt med personer via internet och nästan 

alla i urvalsgruppen hade en mailadress som de använde. Mailen användes både till personliga 

kontakter med t.ex. vänner, barn och mer formella kontakter inom föreningar och på arbetet.  

Det beskrevs som ett smidigt och användbart sätt för att sköta kontakter. Det var inga nya 

kontakter deltagarna fick via mailen utan det användes mest för att bibehålla gamla.  

 

Upplevelsen av att hantera mail skiljde sig avsevärt mellan deltagarna. Bland några användes 

det huvudsakligen för formella kontakter och var bara ett verktyg för att göra den aktiviteten 

smidigare. För mer personliga kontakter var telefonen eller personliga träffar att föredra.  

Kommunikation det är ju bara via mailen i så fall om man får nått mail och man 

svarar på det och sådant, mer trafik är det inte och så nej. Personliga grejer och 

så nej. Utan den trafiken går ju via telefonen (d5). 

Nedan följer ett annat exempel på hur mailen används:  
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Skickar ut olika meddelanden, i dom egenskaperna jag har i dom föreningarna. 

Sen skickar jag till vår dotter till exempel. /.../ Och jag, jag har vissa som jag får 

automatiska mejl från då. Information från tidningar och så vidare (d4)  

 

Deltagarna som använde mail mest för personliga kontakter beskrev positiva upplevelser. För 

somliga var mail den huvudsakliga kontakten med barn som bor långt bort eller anhörig i ett 

annat land.  

Det är bara mest att jag skriver e-post till min syster bland annat som har en da-

tor hon bor i ett annat land. Man vill inte alltid ringa heller, fast ibland är det bra 

och ringa då det är personligt då kan man prata lite (d7). 

Det förekom också exempel på att det förbättrade kontakten med vänner, och bekanta samt 

var ett roligt inslag i vardagen. Bilder, glada helgönskningar, kontakt med anhöriga och tips 

på resmål var bland annat innehållet i sådana mer personliga mail.  

Nu har vi hittat platsen som ni kan resa till nästa vinter och sådant där alltså.  

Det tycker jag är jättehärligt när ungdomar skriver till mig. Som jag så visst har 

jag fått det alltså en helt annan kontakt har man ju fått. Det via mailen och nu då 

skickar dom ju kort liksom och visar liksom platserna då va och så. Det tycker jag 

är härligt (d8).  

 

En social aktivitet som togs upp av flertalet deltagare var Facebook. Hur ofta Facebook an-

vändes varierade stort mellan deltagarna där somliga var aktiva varje dag medan andra mer 

sällan. Vissa använde Facebook främst till att hålla kontakt med släkten, men det förekom 

också exempel där deltagare kunnat utöka sitt kontaktnät med nya vänner. Många nya vänner 

som jag inte ens har vart bekant med förut /.../ Han kom och hälsade på mig /.../ så vi pratade 

en tre timmar. Honom har jag inte vetat att han fanns innan (d10). Det största intresset låg i 

att titta på bilder och texter från anhöriga eller vänner. Deltagarna skrev inte så mycket själva 

utan läste mest andras inlägg. Jag lägger inte ut något eller kommenterar nått direkt så heller 

va och skriver massa dumheter nej det gör jag inte utan bara läser (d5). De var intresserade 

av lokala grupper om bygden och släktgrupper. Facebook upplevdes som ett bra sällskap när 

tiden gick långsamt.  

 

En aspekt som upplevdes negativt var att det lades ut mycket onödighet på Facebook och att 

det förekommer kränkande handlingar mot personer.  

Och det här då att man slänger ut sig saker som är lite diskriminerande mot nå-

gon som inte kan försvara sig /.../ Det är kanske inte så väldigt trevligt kanske. 

Hur Facebook och allt det används (d4). 

 

Ett annat exempel på hur det uttrycktes bland deltagarna var: 

Även om jag inte gillar allt /.../ dem lägger ut ibland då på Facebook att nu är jag 

trött, oj vad sömning jag är. Och jag har inte lagt ut mycket om hur jag har det 

här. Det har jag inte gjort. För jag tänker att det är väl inte så intressant (d10). 

 

Deltagarna ansåg att Facebook var ett bra socialt verktyg om det användes korrekt. Det var 

viktigt att uppdateringar som läggs upp är relevanta för dem, och även att uppdateringar de 

själva skriver har ett syfte. De ser ingen mening med att lägga upp ett kort meddelande om att 
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de är trötta. Dessa meddelanden kan som tidigare nämnt vara svårt att tolka på grund av det 

ungdomliga språket på sociala medier.  

Man nog säga att jag tycker det språket man använder nu hänger ju inte jag med i 

riktigt. Så ibland så missuppfattar man nog när de skämtar så tar man det på all-

var och så där vidare så det är ju lite svårt ibland (d10). 

 

Under intervjuerna uppmärksammades att deltagarna tyckte att användningen av Facebook 

ibland blir överdriven. De upplevde att folk som ständigt är uppkopplade inte lever i nuet, och 

de ansåg att det var viktigt att värdera vad som egentligen är betydelsefullt i livet.  

Man måste kunna vara avkopplad från de här tekniska apparaterna. Jag respekte-

rar att ungdomar gör på annat sätt, och jag säger inte det är fel. Utan man måste 

värdera vad som är viktigt (d4).  

Deltagarna upplevde också att Facebook har blivit en dålig vana och att det ibland går till 

överdrift. Jag har en kompis han gör ingenting annat även om vi är ute och äter tillsammans 

eller gör någonting sådär så rätt var det är så kommer ju den där upp (d9).  

 

Användning av Skype var förekommande hos deltagarna. Det användes främst för att ha kon-

takt med anhöriga långt bort och erbjöd funktioner som inte är möjliga med telefonen t.ex. att 

kunna se de andra personerna i samtalet. De gjorde att kontakten blev bättre och det blev en 

annan upplevelse jämfört med telefonen.  

Sen har vi ju Skype också använder vi ju då ofta. Det är vi har en liten kille på tre 

år så att det blir ju en helt annan kontakt/.../ jag tycker det är, det är alldeles fan-

tastiskt, ännu mer fantastiskt att man kan se varandra också. Det blir ju väldigt 

nära. Eller ljud och så är ju samma som i telefon. Men det blir bättre i och med 

att man ser bilden då också (d4). 

 

Skype var inte något som deltagarna använde dagligen utan mer någon gång i veckan eller 

mer sällan. Det blir inte så hemskt ofta men kanske någon gång i veckan var fjortonde dag 

något sådant där (d2). Skype föredrogs framförallt vid samtal med anhörig utomlands eller 

när de själva var utomlands. Det var oftast i de situationerna som deltagarna använde Skype. 

Jag har Skype också. Men det använder jag bara när jag är i utlandet (d8). Vi skypar ju med 

hustruns syster som bor i utlandet, jo det är lite smidigare än att ringa (d2).  

Anhörigt stöd 
Intervjuerna visade på att flertalet av deltagarna fick stöd av sina anhöriga när problem eller 

svårigheter uppstod vid datoraktivitet. De hade ofta sina rutiner på internet som de behärs-

kade, men vid aktiviteter som inte tillhörde de rutinmässiga aktiviteterna fick somliga hjälp av 

sina anhöriga. Det som jag vill veta det kan jag. /.../ Dem andra grejerna till exempel att 

lägga en bild det har inte jag lärt mig än. /.../ Min son hjälper mig ibland då och lägga en 

bild (d7).  

 

När svårigheter på datorn uppstår så visade sig stödet hos anhöriga vara viktigt för somliga, 

att kunna ringa anhöriga när datorn krånglar upplevdes som ett viktigt stöd. Annars så har jag 

ju telefon. Jag vet inte va jag ska göra! Mamma hur är det? Det är så, tryck på den knappen 

så får du se... Oftast fungerar det då (d6). Somliga tyckte det var svårt när datorn behövde 
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installera nya program uppdateringar och kunde då behöva hjälp av anhöriga för att klara av 

det. Min son han lär mig, plötsligt så lägger de till exempel upp en helt ny datering av, av sitt 

program och då ändrar dem ju allting och det dröjer lite innan man hajar det (d10). Det 

fanns också exempel på när anhöriga gav sitt stöd vid användning av social medier. Jag är ju 

väldigt amatörmässig men jag har ju fått hjälp av grabben och dottern. När det är någonting 

så dem hjälper mig. På Facebook och lite sådana där grejer (d5).  

 

Det framkom även att anhöriga motiverade deltagarna till att börja använda sociala medier. 

Men det var inte alla som var intresserade av det: Dom pratar om att sätta in Skype och så-

dant men, jag tycker det är roligare och ta en telefon och prata där (d6). Även om det inte är 

aktuellt nu så visste deltagarna att möjligheten fanns att få hjälp av sina barn i framtiden:  

Jag skulle ju kunna be dom installera till exempel så jag kan chatta med dom och 

så, men inte än /.../ det är ju om jag skulle bli så att jag blir mer stillasittande inne 

då, på grund då att ryggen inte är sådär jättebra (d6). 

 

Något som uppmärksammades var att när deltagarna väl började använda internet så ansågs 

det vara ett väldigt bra redskap. Men det var först när anhöriga motiverade till internetan-

vändning som dator införskaffades.  

Det var en kampanj på en sådan där laptop. Så han tog mig i nacken och drog 

med mig dit. /.../ Barnen puffade på då va att man ska vara med i tiden lite grann. 

Men sen ju mer man använder det så känner man ju att man är utanför om man 

inte är med på nått sätt (d5). 

Det förekom också deltagare som inte hade något stöd från barnen, men det var inte vanligt 

förekommande. 

Osäkerhet vid internetanvändning  
Deltagarna hade vanligtvis ett försiktigt förhållningsätt till internetanvändning. Flertalet tog 

upp att de inte betalar räkningar via internet och undviker ekonomiska transaktioner via nätet. 

Jag betalar inga räkningar eller någonting genom sådant. Nej för det vill jag ha på papper 

istället, den äldre årgången (d1). De framkom också att det finns funktioner och aktiviteter på 

datorn som de skulle vilja lära sig men inte vågar i nuläget. Det väl klart mycket mer man 

skulle vilja lära sig egentligen som man inte vågar ge sig på nu (d5). Det förekom också ex-

empel på att deltagarna undvek nya hemsidor eller gav upp på förhand eftersom det fanns en 

inställning om att det kommer gå dåligt redan innan så var det ingen idé att försöka. Det skall 

dock betonas att det inte var den vanligaste uppfattningen, men något som förekom bland del-

tagarna. Några aktiviteter som upplevdes svåra var t.ex. bildhantering- och att lägga ut annon-

ser på Blocket. Ett starkt inslag bland deltagarna var att de deltagit i någon kurs när de börjat 

med datorer för att bättra på sina kunskaper. Kurserna kunde handla om datorhantering eller 

riktade mot någon särskild aktivitet till exempel att klara bankärenden. 

Jag har ju gått i kurser minst tio- femton år tillbaka alltså /.../ Vanliga datakurser 

/.../ Vi var ju bara äldre liksom och när jag började kunde jag ju ingenting för jag 

kunde inte skrivbordet ens en gång så det tog ju lite tid innan jag fick lära mig det 

(d8). 
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Osäkerheten tycktes minska desto mer man använder datorn. Jag har väl tappat lite grann det 

här med om jag trycker på den här knappen eller gör det här och det här så exploderar da-

torn det /.../ men jag är väldigt försiktig så det är jag (d9). Det var vanligt att deltagarna inte 

upplevde några större svårigheter vid internetanvändning utan när de väl kommit igång hade 

det fungerat ganska bra. Nu har jag nog kommit in med det så nu tycker jag nog det är lätt och 

är det så att det är någonting som jag hör, någon hemsida som jag ska gå in på så är det inte 

svårt (d8). 

 

Vid sociala kontakter uttrycktes försiktigheten genom att deltagarna var eftertänksamma, det 

var viktigt att tänka sig för vilka aktiviteter de valde att göra för att inte synliggöra informat-

ion för personer som deltagarna inte ville skulle ha tillgång till den. För man kan ju utelämnas 

allting hur mycket som helst egentligen om man inte tänker sig för (d5). Deltagarna var också 

noga med att veta vem det är som kommunikationen sker med och att det var någon som de 

kunde lita på. Nackdelen det är väl att andra kan komma in till mig och fördärva för mig (d2). 

Det kan vara riskabelt med kontakter via nätet också (d9). 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Den kvalitativa design som valdes till uppsatsen har fungerat för att uppnå syftet, intervjuerna 

gav en djup och detaljerad bild av äldres upplevelse av internet för sociala aktiviteter. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innehåller kvalitativt material alltid flera betydelser och en 

viss nivå av tolkning är oundviklig. Förförståelsen författarna hade inför uppsatsens kan ha 

påverkat utgången av uppsatsen då ett exempel på hur bra det kan fungera för en individ var 

inspiration till uppsatsen. Att ett positivt resultat då eftersträvades kan ha påverkat tolkningen 

av materialet trots författarnas försök till en så objektiv analys som möjligt.  

 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval främst på en träffpunkt i södra Sverige. Förfat-

tarna hade tidigare genomfört en fem veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på träff-

punkten. Det innebar att en viss kontakt med deltagarna hade uppstått vilket innebar både för- 

och nackdelar. En fördel var att det blev en avslappnad stämning under intervjuerna, deltagar-

na skojade och det kändes naturligt. Detta hade inte varit möjligt i samma utsträckning om 

intervjun skedde i samband med första gången författarna hade träffat deltagarna. En annan 

fördel var att författarna hade en del förkunskaper kring hur deltagarna använde internet och 

det resulterade t.ex. i att en deltagare berättade om sin Skype användning. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är just samspelet mellan forskarna och deltagarna viktigt när det kom-

mer till kvalitativa undersökningar. Nackdelar kunde vara t.ex. förutfattade meningar vilket 

kunde leda till att vissa följdfrågor inte ställdes. Det kunde också vara så att deltagarna sva-

rade på ett visst sätt för att vara snälla   

 

Författarna uppmärksammade att urvalet främst var relativt friska. Majoriteten arbetade som 

volontärer på träffpunkten, det förekom också deltagare som fortfarande var yrkesverksamma. 

Med ett annat urval skulle ett annat resultat kunnat förekomma. Författarna syftar till att flera 
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deltagare nämnde att internet skulle kunna vara användbart för sociala aktiviteter i framtiden 

men i nuläget föredrar de andra metoder. Deltagare som inte ansåg sig vid så god hälsa hade 

en positivare syn på internet för sociala aktiviteter. Liten variation bland deltagarna var en risk 

med bekvämlighetsurval, det är dock snabbt och lämpligt inom ramen för en uppsats (Kris-

tensson, 2014). Åldersskillnaden mellan deltagarna var 30 år och detta kan tänkas ha påverkat 

resultatet. Å andra sidan var den äldsta deltagaren bland de mest aktiva på internet så det är 

oklart om det hade någon inverkan på denna uppsats. 

 

Intervjuernas längd varierade mycket vilket berodde på att somliga deltagare var tystlåtna 

medan andra gav uttömmande svar. Längden på intervjuerna påverkade troligtvis djupet i da-

tamaterialet, för att undvika detta borde intervjuguiden ha testats innan. Övning på att inter-

vjua hade också gynnat uppsatsen då författarna inte var vana intervjuare. Intervjuguiden änd-

rades efter den andra intervjun, då togs frågan “Hur upplever du ditt sociala liv” bort. Delta-

garna visste inte riktigt vad de skulle svara och författarna insåg att frågan inte svarade mot 

syftet.  

 

Den deduktiva databearbetningen underlättade analysen. Den gav vägledning när de menings-

bärande enheterna plockades ut samt när data placerades in i lämpliga kategorier och inne-

hållsområden. Intervjuerna innehöll inga riktade frågor mot komponenterna i ICF som an-

vänds vid databearbetningen, författarna ville ha deltagarnas egna ord på deras upplevelser.  

 

Författarna använde sig av triangulering vid databearbetningen för att öka uppsatsens tillförlit-

lighet. Öppna frågor användes för att deltagarna skulle kunna ge uttömmande svar med egna 

ord och intervjuguiden finns med som bilaga (1) så att läsaren själv kan bedöma om intervju-

erna tog upp relevanta områden. Exempel från analysprocessen har också delgivits läsaren för 

att öka uppsatsens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Urvalsmetoden som användes kan 

minska uppsatsens tillförlitlighet då det inte var ett så varierat urval, nästan alla deltagare kom 

från en samma träffpunkt och var bosatta i samma stad. Bekvämlighetsurval är dock som tidi-

gare nämnt lämpligt utifrån ramen för en uppsats (Kristensson, 2014). 

 

Citat från deltagarna används i resultatdelen för att visa att det är baserat på insamlad data och 

stärka verifierbarheten (Kristensson, 2014). Överförbarhet till andra sammanhang är tveksamt 

då deltagarna främst kom från samma träffpunkt och ort. Överförbarhet är dock inte huvud-

syftet i kvalitativa undersökningar (Kristensson, 2014; Taylor, 2007). Uppsatsens giltighet 

kan också diskuteras då internet är något som förändras och utvecklas mycket, det kan göra 

att giltigheten snabbt minskar över tid. 

 

Exempel från dataanalysen finns med i arbetet för att visa läsaren hur dataanalysen gick till så 

att de kan bilda sig en egen uppfattning om analysens objektivitet och neutralitet (Hsieh & 

Shannon, 2005). Den deduktiva databearbetningen kan ha påverkat uppsatsens trovärdighet då 

detta är en risk med den valda metoden att för mycket fokus läggs på teorin och resultatet för-

lorar objektiviteten. Resultatet kan färgas för mycket utav teorin vilket kan göra att viktig data 

kan förbises (Hsieh & Shannon, 2005). Patel och Davidsson (2011) hävdar däremot att ett 
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deduktivt arbetssätt stärker objektiviteten genom att teorin fungerar som referensram och då 

blir det mindre utrymme för författarnas egna tolkningar.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade framför allt att deltagarna upplevde att dagens samhällsklimat kräver till-

gång till internet, att internet var ett användbart socialt verktyg och att anhörigt stöd är viktigt. 

Under uppsatsen har Wilcock (2006) arbetsterapeutiska teori om hur aktiviteter påverkar häl-

san använts. Begreppen att göra (doing), att vara (being), att bli (becoming), att höra hemma 

(belonging), aktivitetsförlust (occupational deprivation) och främlingskap i aktivitet (occupat-

ional alienation) kan kopplas till problemen som uppstår vid äldres datoranvändning. 

Äldres delaktighet i samhället 

Resultatet visade att deltagarna använde internet för att ta del av den samhällsinformationen 

och servicen som finns på nätet. Ett starkt inslag var att deltagarna ville vara en del av inter-

netsamhället och det kan förklaras av begreppet att höra hemma (Wilcock, 2006). Deltagarna 

strävade efter att ingå i och att vara delaktig i ett sammanhang vilket betonas som viktigt för 

individens välbefinnande (Wilcock, 2006). Deltagarna upplevde att internetsidor hade otill-

räcklig information om dess funktion och de upplevde att de inte befann sig på samma våg-

längd som yngre generationen. Det kan kopplas till begreppet aktivitetsförlust (Wilcock, 

2006) vilket medför att deras känsla av att höra hemma minskas och de blir negligerade från 

samhället. Somliga deltagare undvek vissa internetsidor på grund av svårigheter som uppstod 

när de besöktes. En del internetsidor undveks helt på grund av detta och kan kopplas till be-

greppet aktivitetsförlust. Äldres att vara försvagas när känslan uppstår att inte befinna sig på 

samma våglängd som yngre generationen och när aktiviteten inte känns meningsfull för dem.  

 

Exempel på delaktighetsinskränkning (Pless & Granlund, 2011) hos deltagarna påvisades när 

samhället förväntade sig att äldre hade tillgång till internet. Deltagarna upplevde att det kräv-

des kunskap om internetanvändning för att hänga med i samhället. Somliga deltagare tog upp 

att det är en hård attityd mot personer som inte har kunskap om internet, exempelvis när de 

hänvisas till hemsidor för information. När det upplevdes svårt undveks istället aktiviteten, 

det kan förklaras med begreppet aktivitetsförlust. Även tidigare studier visade att äldres delak-

tighet i samhället riskerades att minska när vissa aktiviteter krävde tillgång och kunskap om 

internet (Forsberg & Nilsson, 2008; Eek & Wressle 2011; Larsson, et al., 2013a). Enligt Lars-

son et al., (2013) avstår äldre helt från vissa aktiviteter på grund av att det kräver kunskap och 

tillgång till teknik som de inte hanterar. Det kan förklaras av begreppet att göra, de saknar 

kunskaper att utföra aktiviteter vilket gör att de avstår helt från aktiviteten. Tidigare studier 

visade att äldre upplevde svårigheter när exempelvis TV-program hänvisade till hemsidor för 

mer information och det skapade problem för äldre när åtkomsten till information var begrän-

sad (Eek & Wressle, 2011;Larsson, et al., 2013a). Enligt Larsson och Nilsson (2015) väljer 

somliga äldre att inte bli delaktiga i internet-aktiviteter då det inte överensstämmer med deras 

behov och intressen.  

 

Äldre är en målgrupp där internet inte är så vanligt förekommande och därför riskerar många 

äldre att hamna utanför samhällsgemenskapen (Larsson & Nilsson, 2015). Studier visar att 
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äldre upplever dagens samhällsklimat tufft när det nästan krävs tillgång till internet för att 

vara en del av samhället (Forsberg & Nilsson, 2008). Vilket också bekräftades av denna upp-

sats. 

Internet som socialt verktyg 

Resultatet visade att deltagarna framförallt använde internet till att hålla kontakten med anhö-

riga och för att leta information. Somliga deltagare använde internet främst som informations-

källa och såg det som en social aktivitet. Delaktighet beskrivs som något individen gör till-

sammans med andra och det bedöms subjektivt av individen själv (Pless & Granlund, 2011). 

Uppsatsens fokuserade inledningsvis på att sociala aktiviteter innebar ett samspel mellan två 

eller flera personer och antogs vara en faktor som kunde påverka äldres delaktighet i sam-

hället. Under uppsatsens gång har detta omvärderats, när flera deltagare påvisade att informat-

ionssökning, spela spel m.m. för avkoppling var en del av deras sociala internet-aktiviteter. 

Eftersom ICFs delaktighetsbegrepp framhäver att det är individen själv som bedömer vad som 

upplevs som delaktighet, så inkluderades även moment som tidigare inte ansågs tillhöra be-

greppet social aktivitet. Dessa fynd att äldre ser sociala aktiviteter som ett brett begrepp vilket 

även inkluderar aktiviteter som ökar det psykiska välbefinnandet t.ex. spel som ger avkopp-

ling och minskar stress som ömsesidigt till sociala kontakter stämmer bra överens med tidi-

gare forskning (Zheng et al., 2015). Det är dock ett nytt fynd enligt Zheng, et al. (2015) så fler 

studier behövs för att verifiera fenomenet. 

 

Resultatet visade att deltagarna hade en övervägande positiv inställning till internet och ansåg 

det vara användbart till sociala aktiviteter. Ett tydligt resultat var att internet-aktiviteterna som 

deltagarna utförde behövde ha ett syfte och mening annars användes inte tekniken. Begreppet 

att vara kan kopplas till detta fenomen. Det handlar i stor omfattning om vilken känsla som 

uppstår när aktiviteter utförs. Individer utvecklas genom att utföra aktiviteter som är menings-

fulla för dem (Wilcock, 2006). Detta fenomen bekräftas av tidigare studier, Mitzner, et al. 

(2010) påvisade en ökad positiv attityd till användandet av internet om aktiviteten upplevdes 

meningsfull och användbar för dem själva. 

 

Somliga deltagare upplevde att det förekom onödig information på internet som kändes me-

ningslös. Det var betydelsefullt att det som skrevs var relevant och hade en innebörd. Somliga 

deltagare hade svårt att identifiera sig i den roll som internet kräver, det kunde förknippas 

med att vara genom att det minskade meningsfullheten för deltagarna (Wilcock, 2006). Även 

begreppet främlingskap i aktivitet (Wilcock, 2006) kan användas för att förstå fenomenet när 

det uppstår en otrygg och osäker känsla i aktiviteten. Ett exempel var det ungdomliga språket 

som fick somliga att känna osäkerhet kring internetanvändandet. Som tidigare nämnt var det 

en del av deltagarna som bara läser på Facebook och inte är aktiva och skriver själva. Även 

om de inte uttryckligen sa att det berodde på osäkerhet vid internet-användning skulle det 

kunna vara en del av anledningen till att de inte skrev. Det kan också kopplas till främlingskap 

i aktivitet (Wilcock, 2006). Enligt Selwyn (2004) är äldre personers datoranvändning mer 

basal och vardaglig än den yngre generationens och det är oftast för speciella ändamål som 

internet används. Det fanns tydligt drag hos deltagarna i denna uppsats att internet enbart bru-

kades till aktiviteter som de själva hade nytta av. Internets möjlighet att minska ensamhet hos 
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äldre (Karavidas, Lim, & Katsikas, 2005) var inget som påvisades i resultatet i så stor ut-

sträckning. Troligtvis beror detta på att deltagarna var relativt friska och därför hade möjlighet 

att träffa vänner och anhöriga regelbundet. 

 

Den övergripande inställningen till internet som socialt verktyg var positiv. De betonas dock 

att det är viktigt att internet användes på rätt sätt och hade ett syfte. Det verifieras av tidigare 

studier samt litteratur (Mitzner, et al., 2010; Selwyn, 2004; Larsson & Nilsson, 2015).  

Stöttande anhörig 

Stöttande anhöriga och vänner visade sig vara en betydelsefull faktor i äldres upplevelse av 

internetanvändning för sociala aktiviteter. De starkaste inslagen i resultatet visade att det var 

familjen deltagarna i första hand vände sig till vid svårigheter. Det stämmer väl överens med 

tidigare forskning som betonar vikten av att som äldre ha en stöttande omgivning vid interne-

tanvändning (Forsberg & Nilsson, 2008; Nilsson; Lindgren & Forsberg, 2009). Resultatet 

visade att det var vanligt att det var deltagarnas barn som ofta väckte intresset och fick dem att 

börja använda datorer och internet vilket också framkom i tidigare forskning (Nilsson, Lind-

gren & Forsberg, 2009). Tidigare forskning visar också att äldre ofta behöver ett tydligt syfte 

för att börja använda internet (Forsberg & Nilsson, 2008), vilket delvis stämmer med fynden i 

uppsatsen som var att samhällsklimatet och barn var de största inslagen till att de började an-

vända internet. Äldres vilja att lära sig mer om internet kan klargöras genom att bli (Wilcock, 

2006), människor vill hela tiden utvecklas och strävar efter att lära sig nya saker. Människor 

är aktiva varelser och det är ett biologiskt behov att försöka nå sin fulla potential och därför 

stävade deltagarna efter att använda internet och bli mer delaktiga i samhället (Wilcock, 

2006). 

 

Vikten av en stöttande miljö för äldre har manifesterat sig i både uppsatsen samt tidigare 

forskning och ofta är det anhöriga som utgör den miljön (Forsberg & Nilsson, 2008; Nilsson; 

Lindgren & Forsberg, 2009).  

Betydelse för arbetsterapi  

Arbetsterapins mål är att ”främja patientens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet 

med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav” (Förbundet Sve-

riges Arbetsterapeuter, 2004, s.9). Både tidigare forskning och denna uppsats visade att äldre 

möter hinder och svårigheter när de ska använda internet, samtidigt som samhället blir allt 

mer digitaliserat (Eek & Wressle 2011; Forsberg & Nilsson, 2008; Larsson, et al., 2013a). 

Äldre har ofta ett intresse av att använda och lära sig mer om internet (Forsberg & Nilsson, 

2008; Nilsson, Lindgren & Forsberg, 2009) så det är ett relevant område för arbetsterapeuter 

att belysa. Genom att möjliggöra för äldre att kunna använda internets funktioner kan de ha 

möjlighet att utföra aktiviteter som ger tillfredställelse och upplevs som meningsfulla (Wil-

cock, 2006). Enligt Larsson och Nilsson (2015) främjas äldres internetanvändning av hem-

miljö, individuell träning och målsättning. Det betonas att träning som sker på egna hemdato-

rer underlättar för äldre. Genom arbetsterapeutiska åtgärder är det möjligt uppnå de kriterierna 

och underlätta internetanvändning för äldre och öka deras delaktighet i samhället (Larsson & 

Nilsson, 2015, Larsson, et al., 2013b). Kunskapen om omgivningens betydelse för äldre 
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(Forsberg & Nilsson, 2008; Nilsson; Lindgren & Forsberg, 2009) som lär sig om internet kan 

användas av arbetsterapeuter när de arbetar med äldre och internet så att det skapar en lugn 

och stöttande miljö för sina klienter som har svårigheter att utföra sådana aktiviteter. 

Kommande undersökningar  

Författarna anser att fler interventionsstudier kring detta fenomen skulle behövas så att det går 

att utvärdera effekten av aktivitetsträning. I nuläget finns inte så många studier om det. Även 

fler studier kring hur äldres internetanvändning påverkar hälsa och välbefinnande skulle väl-

komnas då detta också är ett relativt obeforskat område (Nilsson, Lindgren & Forsberg, 

2009).   

Slutsatser 
Internet gav äldre möjlighet att interagera med sina anhöriga och att komma i kontakt med 

exempelvis vård och annan samhällsservice. Äldre hade en övergripande positiv upplevelse 

av internet för sociala aktiviteter och såg det som ett brett begrepp. Samhället kan upplevas 

som krävande när det kommer till internetanvändning vilket påverkade äldre att börja använda 

teknologin. Det fanns inslag av att de ville tillhöra samhällsgemenskapen och upplevde att 

internet var en del av det. Det krävs att äldre upplever internet-aktiviteterna meningsfulla, 

endast tillgång till tekniken räckte inte som motivation för att använda internet till sociala 

aktiviteter. Anhöriga visade sig vara ett viktigt stöd vid internetanvändning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide:  

 

Intervju nr: _____ 

Intervjuare: _____________________________ 

Plats: __________________________________ 

Datum/klockslag: ______________________ 

Intervjuns längd: _________________________ 

 

 

Syfte: Beskriva äldres upplevelse av att använda internet för sociala aktiviteter 

 

Kort sammanfattning till intervjupersonen innan intervjuns början: 

Vi sitter här idag för att jag vill få reda på hur äldre människor upplever använd-

ningen av internet för sociala aktiviteter. Du behöver inte känna någon press att 

svara på ett visst sätt, det finns inga rätt eller fel. Det är din berättelse jag är in-

tresserad av. Jag kommer ställa frågor om det jag vill veta, men det är du som 

bestämmer vad du vill berätta.  

 

Jag kommer att spela in intervjun, inspelningen kommer enbart att användas för 

denna uppsats och den kommer att raderas direkt när den har blivit nedskriven. 

Intervjun kommer också att avidentifieras. d.v.s namn och platser som du näm-

ner kommer inte att skrivas ut.  

 

Du kan när som helst avsluta intervjun om du känner för det och du behöver inte 

förklara varför och det kommer inte att ge några som helst konsekvenser för dig.  
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Fråga 1: Berätta hur och när du började använda internet för sociala ändamål?  

Möjliga följdfrågor:  

Varför började du? 

Erfarenhet innan? 

Vad tyckte du om det? 

  

Fråga 2: Berätta hur du använder internet idag. 

Möjliga följdfrågor: 

Vad använder du Internet till? 

Hur ofta använder du Internet? 

Vilka plattformar/internet sidor använder du? 

Kontakt med anhöriga, vänner? 

 

Fråga3: Hur upplever du användandet av Internet för social aktivitet? 

Möjliga följdfrågor: 

Hur hanterar du användandet av internet? 

Upplever du några svårigheter/hinder? 

Vad behöver du lära mer om? 

Hur lär du dig bäst? 

 

Fråga 4: Berätta vad du tycker om Internet för social aktivitet. 

Möjliga följdfrågor: 

Vad är negativt/svårt? 

Vad är positivt? 

 

Fråga 5: Har internet påverkat ditt liv på något sätt? 

Möjliga följdfrågor:  

Påverkat ditt sociala liv? 

Påverkat ditt kontaktnät? 

Påverkat din hälsa? 

 

Fråga 6: Har du någon tanke, erfarenhet eller upplevelse av internet vi inte har berört som du 

vill berätta om? 
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Bilaga 2 
Intervjumall:  

 

Intervju nr: _____ 

Intervjuare: _____________________________ 

Plats: __________________________________ 

Datum/klockslag: ______________________ 

Intervjuns längd: _________________________ 

 

I = intervjuare 

IP = Intervjuperson 

 

I: Här skrivs vad intervjuaren frågar 

 

IP: Här skrivs vad Intervjupersonen svarar, Kan skrivas på flera rader 

 

I: _________________________________________________________________________ 

 

IP: ________________________________________________________________________ 

 

I: _________________________________________________________________________ 

 

IP: ________________________________________________________________________ 

 

I: _________________________________________________________________________ 

 

IP: ________________________________________________________________________ 

 

I: _________________________________________________________________________ 

 

IP: ________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Informationsblad 

Vi är två studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i Jönkö-

ping. Vi är nu inne på vår sista termin och ska precis börja med vårt examensar-

bete. Vi har valt att studera äldres upplevelser av internetanvändning. Forskning 

har visat att äldre ofta har sämre kunskaper om internet och att det kan leda till 

olika svårigheter i vardagen. Syftet med uppsatsen är att beskriva äldres upple-

velse av att använda internet för sociala aktiviteter.  

 

Vi tror att du har värdefulla erfarenheter inom området som skulle kunna bidra 

till vårt examensarbete och därför skulle vi vilja intervjua dig. Intervjun kommer 

att ske individuellt, i avskilt rum, och vara ungefär 30 minuter. Intervjun kom-

mer spelas in för att inte missa något du säger. Tid och plats kommer vi överens 

om tillsammans. 

  

Inga obehöriga kommer ha tillgång till informationen som lämnas under inter-

vjuerna. Intervjuerna kommer endast användas i utbildningssyfte. Inga namn 

eller personuppgifter kommer att nämnas i arbetet och vi har tystnadsplikt. Det 

är frivilligt att delta och du kan när som helst avsluta din medverkan utan att 

uppge någon anledning. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emil Jobäcker                                                                    Daniel Villiers  

Tel: xxxx xxx xxx                                                            Tel: xxxx xxx xxx  

joem1010@student.hj.se                                                   vida1218@student.hj.se 

 

Handledare: 

Ann Johansson  

Tel: xxx-xx xxxx  

ann.johansson@hhj.hj.se   
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Bilaga 4 
 

Samtyckesformulär för deltagande i ex-

amensuppsats 

 
Ytterligare detaljer finns i Informationsblad 

 
VAR VÄNLIG OCH KRYSSA I RUTORNA 

Jag har fått muntlig och skriftlig information och förstår 

vad det innebär. 

 

Jag förstår att informationen som jag delger kommer att an-

vändas i uppsatsen, på ett sätt som gör att min personliga  

Integritet inte kränks.  

 

Jag är införstådd med att min medverkan är frivillig och att 

jag när som helst kan avsluta min medverkan utan några  

konsekvenser. 

  

Härmed intygas att jag är villig att delta i denna uppsats om  

äldres internet användning.  

 

 

 

Datum:________________________________________ 

 

Namnteckning:__________________________________ 

 

Namnförtydligande:_____________________________ 
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Bilaga 5 
 

 


