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1 INLEDNING 

Att främja delaktighet är ett väsentligt tema för den finska regeringen och europeiska 

unionen för att motarbeta utslagenhet (Institutionen för hälsa och välfärd, 2015). Lagen 

om stödjande av den äldrebefolkningens funktionsförmåga och om social- och hälso-

vårdstjänster för äldre vägleder det finländska samhället att komma på nya, effektiva sätt 

för att förhöja de äldres livskvalitet. Till detta hör också förstärkning av social trygghet 

och identifiering av sociala problem som är orsakade av nedsatt funktionsförmåga (Fin-

lex, 2012). Ett sätt att främja äldres välmående är att stöda tillgänglighet till sociala akti-

veter. Socialt inaktiva äldre kan ofta ses som en riskgrupp till marginalisering som behö-

ver nya vägar till att nå social delaktighet (Pynnönen et al. 2012 s. 8). Äldre upplever att 

en god livskvalité innebär t.ex. aktiviteter, familj och andra sociala kontakter. Detta skall 

uppnås samtidigt som målet att 90 % av över 75 åringar bor i sina egna hem. Personer 

med nedsatt funktionsförmåga eller minskade sociala kontakter p.g.a. naturligt bortfall är 

i större risk att bli socialt utslagna (Santamäki Fischer et al. 2013 s. 112–113). 

 

IKT (Informations och kommunikationsteknologi) kan beskrivas som vara informations-

teknologiska tjänster som specifikt innehåller telekommunikation i olika former (Svenska 

datatermgruppen). IKT anses vara ett sätt att möjliggöra social delaktighet för särskilt de 

äldre som bor långt borta från sina sociala kontakter eller som p.g.a. varierande orsaker 

inte har möjlighet att upprätthålla social delaktighet. Äldre som behöver stöd att upprätt-

hålla social delaktighet uppskattar ofta möjligheten att bo hemma. Äldre som deltagit i 

VIRTU Channel projektet, ett tidigare projekt där de fått stöd till vård och sociala kon-

takter genom IKT, kände ökad känsla av social delaktighet, säkerhet och därmed förbätt-

rad livskvalitet. Utmaningar kan uppstå då äldre inte är motiverade att lära sig att använda 

IKT eller inte ser nyttan i det. Samtidigt som äldre har allt mer kunskap om IKT kan det 

vara att en del äldre inte har intresse eller kunskaper som tjänsterna förutsätter för att öka 

social delaktighet (Santamäki Fischer et al. 2013 s. 125). Detta skapar en socioekonomisk 

klyfta mellan dem som har och inte har tillgång till tjänsterna (Lupton. 2014 s. 1352). 
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1.1 Bakgrund 

Detta arbete är gjort som ett examensarbete till min socionomutbildning vid Yrkeshögs-

kolan Arcada och jag har valt att inriktat mina studier på den äldre befolkningen. Jag en 

grundexamen i databehandling (Datanom) som förklarar mitt intresse till den tekniska 

delen.  

1.2 Äldres röst 

Detta examensarbete ingår i utvecklingsprojektet Äldres röst för äldreservicen i Sibbo 

kommun. År 2013 var Sibbo kommun med i ett pilotprojekt i samarbete med Pieni piiri 

Oy, tillverkaren av videosamtalstjänsten Pieni piiri. Denna mobil applikation är planerad 

att vara så lätt användbar som möjligt för äldre. Av de 52 äldre personer som deltog i 

pilotprojektet år 2013 var det 31 som gav sina Pieni piiri kontakter till anhöriga. Hälften 

av dessa användare var aktivt i kontakt med anhöriga under projektet. Deltagarna hade 

också möjlighet att vara i kontakt med främmande äldre i Sibbo. En del av användarna 

lyckades hitta nya sociala kontakter via applikationen medan andra ansåg att tröskeln att 

tala till främmande människor var för stor. De användare som hade tillgång till sociala 

aktiviteter utanför Pieni piiri ansåg att de inte hade lika mycket nytta av tjänsten. Pilot-

projektet visade att Pieni piiri kan vara ett sätt att stöda social delaktighet. Pilotprojektet 

utfördes medan Pieni piiri utvecklades och det hämtade problematik i användningen för 

en del användare (Lind, 2014). I detta arbete jämförs kvalitativa tankar av Pieni piiri från 

fem av de personer som varit med i pilotprojektet med tidigare forskning på samma tema. 

 

Pieni piiri Oy blev vald till detta arbetet eftersom de har ett bra rykte och meriter som en 

bra mobiltjänst för äldre. Företaget har bland annat vunnit årets bästa mobiltjänst för äldre 

2014 (Haikala, 2014). Dessutom gav Pieni piiri ett gott intryck i pilotprojektet (Lind, 

2014). År 2017 är Pieni piiri applikationen till salu för privata personer och för profess-

ionella. Applikationen säljs som färdig hårdvara; i form av en pekplatta eller som en mo-

biltjänst till Samsung Galaxy Tab pekplattan. Det går att köpa tjänsten via Sonera (Pieni 

piiri). 
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1.2.1 Tekniska termer 

Detta examensarbete kommer att använda begreppet teknologi och digitala tjänster som 

ett paraply begrepp för all teknologi och digitala tjänster. IKT (Informations och kommu-

nikationsteknologi) kommer att användas specifikt för teknologi som används för kom-

munikation. eHälsa (elektroniska hälsotjänster) kommer att användas specifikt för tek-

nologi som är menat för att stöda välmående. Telehealth kommer att användas för tek-

nologi som är menat för hälsotjänster på distans. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att diskutera hur äldre i Sibbo upplever att mobiltjäns-

ten Pieni piiri främjar deras delaktighet och därigenom deras livskvalité. Utvecklingspro-

jektet Äldres röst fokuserar på att stärka den enskilde personens möjlighet att påverka sin 

livssituation och den vård och omsorg hen erbjuds. 

Mina frågeställningar är: 

1. Vilken social betydelse har videosamtalen för de äldre? 

2. Hur upplever äldre att videosamtal påverkar deras delaktighet? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel tar upp forskning som gjorts omkring temat som examensarbetet handlar 

om. Artiklarna som presenteras är tagna från två olika databaser med tre olika sökningar. 

I första sökningen användes sökorden: ”elderly”, ”webcam”, ”telecare” i databasen Sage 

Journals med artiklar från år 2011 och framåt. Detta gav två träffar varav båda valdes. I 

den andra sökningen användes sökorden: ”elderly”, ”social”, ”technology” i databasen 

Ebsco från år 2014 och framåt. Detta gav 140 referensgranskade träffar varav en artikel 

valdes. I den tredje sökningen ändrades årtalet i sökningen på Ebsco till 2015 och framåt 

och detta gav 20 träffar varav två valdes. Artiklarna kan ses som en tabell i bilaga 1. 

 

De artiklar som blev utvalda till arbetet ansågs vara relevanta för äldres upplevelser av 

teknologi samt granskade den sociala delen. Frågorna till den kvalitativa intervjun baserar 

sig på artiklarnas tema men inte på själva artiklarna. 
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2.1 Äldres upplevelse av webbkameror  

IKT inom social- och hälsovård kan användas såväl för att förbättra interaktionen mellan 

klienter och professionella som för interaktionen mellan enbart professionella. De kan 

användas i form av Telehealth (vård på distans) för att erbjuda tjänster mer kostnadsef-

fektivt för klienter som bor långt borta från social- och hälsovårdstjänsterna (Johnston 

et.al, 2011 s. 153). Så kallad eHälsa (elektroniska hälsotjänster) anses vara ett gott stöd 

till förbättringen av hälsoservicen men anses inte vara något som tjänster enbart ska bas-

eras på. Klienterna uppskattar snabbhet, låga kostnader, trygghet och möjlighet till sociala 

kontakter som eHälsotjänsterna erbjuder. Däremot framkallas oro av osäkerheten 

huruvida teknologin fungerar, behovet av säkert internetnätverk samt osäkerheten av att 

eHälsotjänster sätter personer som kan och inte kan använda teknologin i orättvisa för-

hållanden. (Johnston et.al, 2011 s. 156–157) 

 

Webbkameror kan möjliggöra vård åt klienter som bor på distans och som inte har fysiskt 

tillgång till tjänsten. Klienter har också möjlighet att delta i videokonferenser för att sam-

tala med professionella om frågor som berör klienten. Detta ger klienten en möjlighet att 

påverka och medverka och således skapar det känsla av egenförmåga. Klienten ser posi-

tivt på möjligheten att ta kontakt med olika professionella med hjälp av webbkameror. 

(Johnston et.al, 2011 s. 158–159) 

 

Det är mer personligt att kommunicera ansikte mot ansikte. Webbkameror möjliggör detta 

på distans (Johnston et.al, 2011 s. 158). Det finns påstående om att fysiska möten har 

mera värde än möten som sker på distans med hjälp av IKT. Men särskilt de klienter som 

bor långt från tjänster anser att webbkameror och andra eHälsotjänster är ett bra tillägg 

till den nuvarande tjänsten. Telehealthtjänster välkomnas av såväl professionella som kli-

enter. Men de bör först utvecklas och piloteras ordentligt. Dessutom bör de erbjudas som 

ett stöd eller som ett alternativ till den nuvarande tjänsten men inte som den ända till-

gången till tjänsten. Det finns också problematik i att de äldre som kunde ha mest nytta 

av IKT eventuellt inte vill använda tjänsten. Detta skapar ojämlikhet mellan dem som har 

tillgång till tjänsterna och dem som inte har (Johnston et.al, 2011 s. 160). 

 



  

11 

 

Klienter och professionella jämför ofta egenskaperna i en webbkameradiskussion med 

egenskaper i en telefondiskussion. Slutsatserna visar att webbkameror förstärker diskuss-

ionens visuella egenskaper och lyfter fram de ickeverbala signalerna som inte förmedlas 

i ett telefonsamtal. Således är partnerna mer närvarande eftersom de måste fokusera på 

diskussionen och inte kan hålla på med annat som kunde störa diskussionen. Detta innebär 

att den lyssnande partnern också är tvungen vara mer insatt i stunden. Den som lyssnar 

får också mer ut av den ickeverbala kommunikationen som den berättande inte förmedlar 

i tal (Pols, 2011 s. 457–458). Symtom, empati, märken av oro och humor kan observeras 

bättre än i telefonsamtal. Exempelvis kan en person säga att hen mår bra medan kropps-

språket visar annat. Detta kan vara viktigt för en socialarbetare att kunna observera (Pols, 

2011 s. 459, 461). 

 

Att använda bild kan skapa en känsla av att den professionella har ökad kontroll över 

klienten. Ämnen som klienten inte vill tala om kan tas i beaktan i fall de syns i bilden 

(Pols, 2011 s. 461). Att tala med en bekant person med stöd av bild kan kännas mer vär-

defullt än att tala med en helt obekant. En bekant socialarbetare som känner klientens 

situation kan bättre läsa det ickeverbala i en diskussion och ett bekant professionellt an-

sikte kan kännas behagligt att tala med för klienten. (Pols, 2011 s. 464). Webbkameran 

har effekten att stärka känslan diskussionen ger. T.ex. en diskussion med en obekant kan 

kännas även mer främmande och en diskussion med en bekant mer nära. Känslan som 

diskussionen framkallar stärks bättre med en webbkamera än med med telefon. Bilden är 

behagligt med sociala kontakter som är nära eller bekanta från förut. Webbkameror är 

inte optimala för att göra diagnos, ersätta beröring och är inte bra för att upprätthålla ytliga 

kontakter (Pols, 2011 s. 468). 

2.2 Äldres upplevelse av teknologi hemma och i social- och häl-

sovården 

Äldre kan uppleva svårigheter i att använda teknologi p.g.a. nedsatt funktionsförmåga 

med rörelse, hörsel och syn. Dessa skapar inte bara fysiska hinder men också psykiska 

och kognitiva hinder kan också uppstå (Arif et.al, 2014 s. 678–679).  Funktionsnedsätt-

ningar såsom hörsel och syn kan stödas med hjälp av teknologi och detta kan leda till 

högre användning av annan allmän teknologi. Också kognitiv förmåga, fysisk rörlighet 
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och social delaktighet kan stödas genom olika tekniska spel. En mer aktiv och positiv 

inställning till livet kan främjas med hjälp av teknologi, detta kan minska depression och 

förhöja humöret för den äldre (Arif et.al, 2014 s. 681–682). För att få äldre inkluderade 

att använda teknologi kan lämplig undervisning krävas. Det bör finnas förtroende och 

respekt för de äldres kunskaper inom ämnet. Detta förhöjer äldres intresse och acceptans 

till användning av teknologi och digitala tjänster (Arif et.al, 2014 s. 684). 

 

Telehealth och eHälsa kan användas för att hålla kontakt med klienten. Det går att t.ex. 

snabbt påminna och granska medicin intagning. Ett videosamtal är särskilt bra i denna 

situation eftersom den professionella kan övervaka att klienten tar rätt medicin (Arif et.al, 

2014 s. 684). 

 

Teknologi och digitala tjänster har allt mer blivit en del av människors liv och av våra 

hem. De har blivit mer osynliga genom att de integrerats till vardaglig apparatur. Detta 

möjliggör utvecklingen av s.k. smartare hem, boende som stöder äldres liv och livskvali-

teten hemma. Målet bör vara att teknologin skapar en säker, kostnadseffektiv och hemlik 

miljö som den äldre kan leva självständigt i. Smarta hem kan minska arbetsbördan av 

professionella i social- och hälsovården genom sensorer och automatik. T.ex. reskostna-

der och tid kan minimeras genom att göra hembesök och granskningar på distans (Deen, 

2015 s. 596).  Teknologin kring s.k. smarta hem kan också utnyttjas utanför klientrelat-

ionerna. Teknologi kan utnyttjas i vardagliga relationer med anhöriga, och där med, 

minska oron och stressen som anhöriga har över den äldre (Deen, 2015 s. 597). 

 

När eHälsa introduceras till äldre är det bra att komma ihåg att tidigare kunskaper av 

teknologiska och digitala tjänster har en inverkan på hurdan attityd den äldre har till an-

vändningen. Tidigare kunskaper av internet och en positiv attityd till tjänsternas nytta för 

individen själv och hens sociala kontakter främjar klientens vilja att använda tjänsten (De 

Veer et.al, 2015 s. 7). De professionellas åsikt om tjänsternas nytta inverkar också (De 

Veer et.al, 2015 s. 8). Faktorer som ofta påverkar negativt på intresset till dessa tjänster 

är kön, högre ålder, låg utbildning och tron på att tjänsterna inte är till nytta. Äldre med 

dessa egenskaper kan behöva mer stöd i användning, lättare applikationer och bekant 

hårdvara för att stöda användningen. Särskilt dessa äldre behöver uppleva goda erfaren-

heter av eHälsotjänsterna. Goda erfarenheter i en teknologisk och digital tjänst leder ofta 
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till att individen blir mer accepterande och nyfiken till andra liknande tjänster i fortsätt-

ningen (De Veer et.al, 2015 s. 7). Dåliga erfarenheter såsom applikationer som inte fun-

gerar som de skall kan öka frustration mot andra digitala tjänster. Därför är det ytterst 

viktigt att applikationer piloteras i ett sådant skede att så lite problem som möjligt uppstår. 

Fel i system är inte ovanliga då en digital tjänst piloteras och detta minskar äldres trovär-

dighet för tjänsten (De Veer et.al, 2015 s. 8). 

3 EHÄLSA FÖR ÄLDRE 

Detta kapitel är till för att förklara min socialpedagogiska synpunkt på frågeställningarna 

och fungerar som arbetets teoretiska referensram. Som grundpelare står gott åldrande, 

social delaktighet och IKT tjänsternas påverkan på dessa. Samband av dessa faktorer 

granskas med sådan sociologisk fantasi som Giddens (2007 s. 23–25) talar om, svaren 

som arbetets kvalitativa metod ger skall gå att generaliseras till liknande situationer gäl-

lande samma tema.  

3.1 Äldres välmående och gott åldrande 

Hälsa kan anses vara en mångdimensionell faktor som stöder människans välmående och 

det goda åldrandet. Den byggs upp av medicinska, psykologiska och sociala dimensioner 

visar Seitsamo (2007 s. 50) i sin studie som granskar olika faktorers påverkan på männi-

skans liv vid åldrandet. WHO (World Health Organisation) inser att utvecklingen lyckats 

tillägga år till livet och nästa steg är att tillägga liv till åren. Detta görs genom att hålla en 

holistisk syn på hälsan (Mollenkopf & Walker, 2007 s. 3–7). Hälsan och välmående byggs 

upp av flera delar, men detta examensarbete fokusera främst på hur den sociala delen 

stöder äldres välmående, d.v.s. social delaktigheten granskas som resurs till gott åldrande.  

 

Det är väldigt svårt att kvantitativt mäta i fall absolut gott åldrande förverkligas. För att 

gott åldrandet påverkas av de äldres subjektiva upplevelser. Den subjektiva upplevelsen 

av social delaktighet påverkas av olika faktorer på individuell mikronivå, exempelvis in-

dividens värdegrund, välmående och lycklighet. På samhällelig makronivå påverkas den 

av mer icke okontrollerbara faktorer för individen, t.ex. möjlighet till utbildning, BNP 

och tillgång till bostäder. Utgångspunkten för det goda åldrandet i samhället har börjat 
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byggas och tänkas mer omkring aktivt åldrande. Den aktiva äldre anses ha bättre möjlig-

het att upprätthålla hälsa, egenförmåga och sociala kontakter. Samhällets olika delar bör 

vara tillgängliga för alla åldrar för att möjliggöra aktivt åldrande. Detta betyder att sam-

hället måste grunda sig på jämlikhet som gynnar de äldres lika möjligheter till social del-

aktighet oberoende av ålder. Ett annat sätt är att se de äldre som en börda som kräver 

investeringar av resurser som kunde användas till annat. Personer med detta synsätt glöm-

mer ofta bort eller ignorerar vad de äldre tillfört till samhället under sin arbetskarriär och 

uppväxt av barn m.m. Det anses också att de äldres närmaste sociala nätverk har en stor 

betydelse för hur gott åldrande upplevs. Detta innebär närståendes, vänners och profess-

ionella personers inställning till äldrebefolkningen. (Kivelä 2012 s. 14–17) 

3.1.1 Sociala nätverkens betydelse för äldre 

Äldre anser att anhörigas sällskap och hälsa påverkar det egna välmående (Bowling, 2007 

s. 16). Familjen kan anses vara det närmaste sociala nätverket de flesta äldre har. Särskilt 

vid barndomen påverkar familjen hur vi spenderar tid, tillfredsställer sociala behov men 

det formar också grunderna till våra normer och vår sociala klass (Heikkinen & Rantanen, 

2008 s. 67–68). Familjens betydelse för äldres välmående kommer fram särskilt i situat-

ioner var offentliga sektorn inte på ett effektivt sätt kan tillfredsställa de sociala behov 

som äldre har. Familjemedlemmarna kan tänkas känna varandra och deras sociala inter-

aktion bygger på konfidens, medan den sociala interaktionen mellan en klient och pro-

fessionell byggs det på tron av att den andra är tillför att göra sitt bästa i arbetet men inget 

utanför det. En främmande persons inverkan på de äldres liv är inte så starkt som inverkan 

från en närstående eller från ett närmare socialt nätverk har. Detta gäller såväl sociala 

förändringar och kvalitén på sociala interaktionen mellan människorna (Heikkinen & 

Rantanen, 2008 s. 72–73). 

3.1.2 Socialt hinder för upplevelsen av gott åldrande 

Ett hinder för gott åldrande kan vara upplevelsen av åldersdiskriminering. Åldersdiskri-

minering hos äldre skiljer sig från annan diskriminering i den bemärkelsen att den binder 

i hop människor eftersom vi alla åldras och p.g.a. detta kan vem som helst av oss bli 

drabbad. Åldersdiskriminering hos äldre handlar enligt Kivelä (2012 s. 136–149) om 
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känslor och kognitiva tron på hurdana egenskaper äldre har. Det kan handla om att äldres 

intressen och kunskaper inom teknologi nervärderas. Uppfattningen av att inte kunna an-

vända sig av teknologiska tjänster kan tas som en norm för den äldre, i fall den äldre lever 

omringad av nervärderande attityder och accepterar dem som valida. Äldre som inte ac-

cepterar och tror på åldersdiskriminering mot äldre lider inte av diskrimineringen och har 

möjlighet att utöva sådant beteende som strider mot nervärderande förväntningar. 

 

Hur äldre bemöts anses hänga ihop med allmänhetens förväntningar för individens kro-

nologiska ålder. T.ex. äldre i västvärlden anses vara i en socialt sämre position jämfört 

med yngre som generellt hänger med i teknologins utveckling. Att inte kunna hantera 

teknologi kan anses vara en social roll som äldre delas. (Giddens, 2007 s. 180) 

3.2 eHälsa som stöd till social delaktighet för äldre 

Teknologiska och digitala eHälsotjänsterna kan användas till att stöda livskvalitén i alla 

åldrar, men särskilt för äldre kan teknologi erbjuda möjligheter till autonomi och aktivi-

teter av olika slag som inte är annars möjliga p.g.a. fysiskt sänkt funktionsförmåga (Mol-

lenkopf & Walker, 2007 s. 8). De äldre som är intresserade av att bo hemma och samtidigt 

är motiverade att ha kontakt med anhöriga som inte längre befinner sig fysiskt nära är 

ofta mer positivt inställda till att skaffa IKT hem för att upprätthålla sociala kontakter 

(Jauhiainen & Kärnä, 2008 s. 37). Individer som använder internet till att besvara frågor 

gällande hälsa känner en högre grad av egenförmåga än de som inte har tillgång till att 

besvara frågor på internet. Känslan av egenförmåga kommer från att individen har till-

gång, makt och är kapabel att hitta informationen själv med hjälp av teknologin (Gibbons, 

2007 s.64, 87–88). Om vi lyckas se äldre som fullmäktiga medlemmar i samhället är de i 

behov av samma tjänster som de yngre. Samhället bör erbjuda tjänster som är etiska, till-

gängliga och pålitliga. Olika funktionsnedsättningar kan vara ett hinder för att kunna ut-

reda vardagliga sysslor såsom t.ex. sociala-, bank-, butiks- och postärenden och dessa kan 

stödas med hjälp av teknologi. Tjänsterna kan stöda de äldres möjlighet till delaktighet 

och självstyrt liv i dessa ärenden. (Kivelä, 2012 s. 134–135) 

 

Äldre behöver inte vara socialt exkluderade trots att de inte använder sig av teknologi. 

Det kan till och med vara farligt att tänka sig att ett allmänt sätt att leva, i var teknologi 
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ses som ett måste skulle passa alla. De som vill leva utan digitala tjänster bör ha möjlighet 

att göra så. Ändå kan man inte förneka att teknologi underlättar användning av olika tjäns-

ter genom bland annat snabbhet och kostnadseffektivitet. eHälsa främjar kostnadseffek-

tiva metoder för bättre hälsa. Att bli utanför de digitala tjänsterna kan bidra till social 

exklusion i fall andra vägar till dessa tjänster inte finns. Om den äldre inte känner samhö-

righet till digitala tjänster kan det uppstå en känsla av utanförskap, särskilt om teknologin 

underlättar märkvärdigt tillgängligheten till tjänsterna. Att inte kunna använda sig av så-

dan teknologi som andra i samhället kan också kännas som en lucka i allmänbildningen. 

(Sankari, 2004 s. 95–99) 

 

Äldre anses lära sig ny teknologi såsom yngre men behöver ofta mer tid och stöd. Peda-

gogiskt skall man förhålla sig till varje äldre som en individ i sig, som har sina egna 

resurser och utmaningar vid inlärning av ny teknologi (Sankari, 2004 s. 21–23). Kurser 

menade till likåriga upplevs av äldre ofta som bra eftersom takten hålls på samma nivå 

och sådant som unga upplever som självklarheter kan gås igenom med god tid. Äldre som 

är mer positivt inställda till temat söker sig oftare till kurserna. Men också de äldre som 

inte haft intresset uppe före kursen upplever ofta att de nya kunskaperna är till nytta. Som 

motivering att lära sig fungerar ofta att teknologin och tjänsterna kan stöda och underlätta 

det egna livet och ge tillgångar till att lättare upprätthålla sociala kontakter. Teknologi 

som riktar sig direkt till äldre kan kännas motbjudande för att den upplevs som ”äldres 

teknologi”. Om yngre också använder sig av samma teknologi och liknande tjänster blir 

temat intressantare. Detta för att den äldre kan få en känsla av att klara av det samma som 

de yngre. Enligt detta kan man tänka sig att det eftersträvas teknologi som är menat för 

alla, stöder äldres möjligheter till att upprätthålla sociala kontakter och är lätta att börja 

använda. Tjänsterna bör hållas såpass lika som möjligt för yngre och äldre. 

3.2.1 Teknologi och ensamhet 

Tjersland et.al (2011 s. 207) går så långt som att kalla ensamheten vår tids värsta fiende. 

Faktumet är att ofrivillig ensamhet påverkar vårt välmående negativt. Människan anses 

vara en social varelse som är i behov av gemenskap och interaktion med andra. Margina-

lisering är en process i var individen är utestängd av deltagande från olika områden i 

samhället, vilka är viktiga för individen och som övriga av allmänheten har tillgång till. 
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Marginalisering kan anses driva till ensamhet för att den korrelerar ihop med brister i 

individens sociala nätverk. Ett starkt socialt nätverk kan anses vara en resurs som har 

positiva inslag för individen att hantera olika personliga och samhälleliga sociala pro-

blem. Marginalisering är alltså ett mellantillstånd som individen befinner sig i mellan 

utstötning och integration. För att kunna uppnå integration behöver individen kunna hålla 

fast vid flera livsområden. Socialpedagogiskt är målet att försöka förbättra integration för 

individen och således undvika marginalisering (Madsen, 2006 s. 140–143). Det kan sägas 

att ensamhet är den värsta formen av marginalisering. En person som är ensam känner 

inte tillhörighet till kollektivet. Kunskaper av att använda IKT och eHälsotjänsterna är 

inte i detta fallet den enda lösningen den ensamma behöver för att uppnå social delaktig-

het. Den äldre kan känna utanförskap p.g.a. andra faktorer såsom att vara utanför arbets-

livet och bortfall av närstående och dessa bör tas i beaktan (Sankari, 2004 s. 106–109). 

 

I social- och hälsovården är nyliberala politiska trenden att ge mer ansvar till användaren 

av tjänsterna och på detta sätt ge makten och kunnande till användaren gällande frågor av 

sig själv. Gärningen är god men fungerar inte i praktiken i fall de äldre som är ensamma 

inte får stöd och vägledning i användning av tjänsterna. Detta gör den socioekonomisk 

klyftan allt större mellan dem som har och inte har tillgång till tjänsterna. De som inte har 

tillgången är då i även större risk för marginalisering (Lupton, 2014 s. 1352). En lyckad 

inlärning av en eHälsotjänst kan förhöja intresset mer till andra liknande tjänster och ge-

nom detta förhöja den äldres möjlighet till delaktighet. Att IKT och eHälsotjänsterna kan 

skapa diversitet mellan dem som har tillgång och dem som inte har är något som ofta 

glöms bort då tjänsterna uppbyggs (Lupton, 2015 s. 178). Att ta i beaktande äldres åsikter 

vid utvecklingen av tjänsterna kan göra den slutliga produkten mer användbar för äldre. 

Det är upp till utvecklaren av tjänsten att se äldres insats som värdefull och få ut äldres 

iver till att vara med i den skapande processen (Karahasanović et.al, 2009 s. 667–668). 

Genom viljan att inkludera äldre som användare av tjänsterna och göra äldre delaktiga av 

skapande processen, kan problem och utmaningar som inte annars kommit fram hittas 

och bearbetas (BIS Publishers et.al, 2011 s. 44). 

 

Det är inte ovanligt för äldre vid sin pensionering att hitta iver till hobbyn och aktiviteter 

de inte hållit på med tidigare. Mer fritid möjliggör sysslor och intressen som inte var 
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möjlig under arbetskarriären (Seitsamo, 2007 s. 49–50). Till dessa sysslor kan höra inlär-

ning av ny teknologi och socialiserande hobbyn med hjälp av IKT och eHälsa. Det finns 

ett tankesätt om att de äldre som är intresserade av att lära sig använda teknologi genom 

kurser inte är i riskzonen att bli marginaliserade för att de kommer att ha kunskaperna 

som olika, allmänna tjänster kräver. Ändå kan den sociala delen saknas i äldres liv och 

därmed uppfylls inte upplevelsen av gott åldrande. Själva kurserna och skolning av äldre 

kan anses vara socialt i sig, men endast i fall den äldre upplever social delaktighet i skol-

nings stunderna. Skolning kan samt ge en känsla av meningsfullhet och sysselsättning. 

För att kunna ta sig in i den digitala världen krävs väldigt ofta någon vän eller bekant som 

introducerar och vägleder den äldre. Denna person kan ofta fattas för den som lever i 

ensamhet. När problem uppstår kan den äldre då bli ensam med dem och detta driver 

intresset till IKT och eHälsa neråt. Det kan också vara svårt att se de behov den äldre har 

i att använda teknologin för en oprofessionell stödperson som oftast är en bekant av den 

äldre, även i fall gärningarna att hjälpa och stöda till en börja är goda från den bekantas 

sida (Sankari, 2004 s. 90–92). Vägledning till IKT och andra eHälsotjänster kan innebära 

stöd med att få tag på hårdvaran samt tjänsterna och i hur man använder dem för att för-

bättra det egna välmående (Choi & DiNitto, 2013 s. 13–14).  

3.2.2 Webbkameror i social- och hälsovården 

Vid social- och hälsovården är det vanligt att klienten och de professionella arbetar i dia-

loger. Den vanliga kutymen har varit att båda parterna befinner sig i samma utrymme och 

dialogen har gjorts ansikte mot ansikte, dialog över telefon eller genom text. Detta kan 

också göras med hjälp av webbkameror. Webbkameror kan överföra bild och ljud från en 

part till en annan i realtid. Webbkamerateknologi möjliggör därför möten ansikte mot 

ansikte och känslan av gemenskap utan att de två parten behöver fysiskt befinna sig i 

samma fysiska utrymme. Pols (2012 s. 99) beskriver detta på engelska som telepresence 

(som kan översättas till närvaro på distans). Det kan ses som en mellanform av telefon-

kommunikation och fysisk närvaro. Den visuella delen tillfredsställer människans behov 

till icke verbal kommunikation som är en stor del av det som händer ansikte mot ansikte. 

Socialarbetare som arbetat länge med sina klienter kan se och känna till när en klient har 

något på hjärtat som inte utrycks verbalt eller i text (Pols, 2012 s. 68). 
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Pols (2012 s. 102–103) tar också upp hur ett videosamtal kräver att båda parterna att fullt 

fokuserade på diskussionen. Det innebär att båda måste koncentrera sig mer på varandra 

än vad de måste i ett telefonsamtal. Faktumet att diskussionspartnerna tittar på varandra 

genom skärm och att webbkamerorna oftast är i en annan vinkel gör att partnerna inte är 

tvungna att upprätthålla direkt ögonkontakt under samtalet. Detta kan underlätta stäm-

ningen i diskussionen (se bild 1). Det går också att visa upp fysiska objekt genom ett 

videosamtal. Att se klienten ta medicinen kan vara en viktig del av hemvårds besök men 

också se hur klienten lever kan vara intressant för en socialarbetare. Att t.ex. kunna visa 

upp handarbete eller något klienten gjort kan ge mer värde till dialogen. 

 

 

Bild 1. Med webbkameror kan direkt ögonkontakt undvikas. Fotograf Ari Laakso. 

 

Klienten kan också få en känsla av att besöka det professionellas arbetsutrymme. Denna 

känsla kommer inte under sett telefonsamtal (Pols, 2012 s. 105–109). Socialarbetare kan 

titta in på hur klienten lever genom webbkameran, detta kan bli till ett problem i fall 

klienten känner att detta är ett sätt för socialarbetaren att stirra och övervaka klientens 
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levnadsvanor. Därför är det viktigt att fokusera på att skapa en positiv upplevelse av s.k. 

telepresence. Det kan också kännas konstigt att helt plötsligt tala med totalt främmande 

människor ansikte mot ansikte. Detta kan ha en negativ effekt på upplevelsen av video-

samtalen. Att låta klienten träffa eller se bild på den professionella före telepresence kan 

underlätta detta. 

 

Samtidigt som webbkameror och digitala tjänster ger oss möjlighet att göra ansikte mot 

ansikte besök till varandras utrymmen endast i några sekunder kan det vara att vi missar 

något i de naturliga hem- och byråbesöken (Pols, 2012 s. 113). Det händer inga ritualer 

av fysiska kontakt var dörrar öppnas, skor tas av eller händer skakas. 

3.3 Sammanfattning och teoretisk referensram 

Äldre vill och bör ha möjlighet samt egenförmåga att bo hemma, upprätthålla ett aktivt 

liv och sociala kontakter eftersom detta anses stöda gott åldrande. Sänkt funktionsför-

måga kan sätta utmaningar för detta. eHälso, IKT och andra elektroniska tjänster kan 

hämtas hem och det kan anses stöda möjligheten att bo hemma på ett kostnadseffektivt 

sätt. Videosamtal ger möjlighet till bildkontakt och känslan av s.k. telepresence, detta har 

som mål att öka känslan av social delaktighet på distans. Problematik kan uppstå i fall 

tjänsterna och sociala kontakten endast kan nås elektroniskt. De äldre som inte har resur-

ser eller vilja att använda elektroniska tjänster är då i risk för exklusion. Att inkludera 

äldre som användare av eHälso och IKT tjänster kan anses vara viktigt därför. Positiva 

erfarenheter av elektroniska och digitala tjänster kan stöda äldres intresse till andra lik-

nande tjänster. Äldre har tidigare kunskaper, de lär sig från kurser eller med hjälp av 

bekanta. IKT kan anses vara en bra introduktionsväg eftersom äldre är oftast positivt in-

ställda till möjligheten att förbättra tillgängligheten av sociala kontakter. Dåliga erfaren-

heter, diskriminerande attityder mot äldres behov och kunskaper av elektroniska och di-

gitala tjänster kan anses påverka negativt äldres intresse att inkluderas som användare av 

tjänsterna. Äldre som har tillgång till elektroniska tjänsterna kan anses ha mer resurser 

för delaktighet. Detta sätter dem som har och inte har tillgång i ett orättvist förhållande. 

Genom att inkludera äldre i utvecklingen av tjänsterna kan man eventuellt uppmärk-

samma problem som inte annars kommit fram. 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs arbetssättet som använts för att hitta svar till frågeställningar som 

definieras i kapitel 1.2 (Syfte och frågeställning). Denna del förklarar generaliserbarheten 

för arbetet (Patel & Davidson 2013 s. 131–132). Examensarbetets funktion är byggt om-

kring en kvalitativ intervju för att få in en subjektiv syn på examensarbetets frågeställ-

ningar som sedan jämförs med artiklarna från kapitel 2 (Tidigare forskning). Resultaten 

från intervjun presenteras i kapitel 5 (Resultat) och jämförs i kapitel 6 (Analys). 

 

Som intervjuare är min uppgift att samla information om hur respondenten upplever och 

känner av digitala tjänsten Pieni piiri. Det som kommer fram i intervjun är berättelser och 

ord. Siffor och mängder blir mindre viktiga (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 47). Svaren i 

intervjun byggs av individuell, social och kulturell verklighet av respondenterna. Indivi-

dens tillhörighet till omvärlden som innehåller IKT blir då intressant (Backman, 2008 s. 

53–55). Intervjun tar fram upplevelser av de äldre i Sibbo som använt Pieni piiri i sociala 

sammanhang. Jag strävar efter att hitta koppling eller skillnader mellan teman som fram-

kommer i intervjuerna och tidigare i forskning. Detta är gränserna av miljön och kontex-

ten för analysen. 

4.1 Intervju för insamlande av data 

Insamlingen av data till detta arbete genomfördes med kvalitativa intervjuer sommaren 

2016 med ett semi-strukturerad botten. Respondenterna var fem äldre från Sibbo, en man 

och fyra kvinnor som haft erfarenheter med IKT tjänsten Pieni piiri. Tre av intervjuerna 

gjordes på svenska och två på finska. Då data insamlades av dessa personer, som frivilligt 

deltagit i intervjun, förklarades betydelsen, konfidensen och användningen av responden-

tens insats för honom eller henne för att stärka validiteten i svaren. En person som deltagit 

frivillig behöver inte alltid vara motiverad att ge svar och detta bör iakttas samt stärkas 

(Patel & Davidson, 2013 s. 74). 
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4.2 Innehållsanalys för bearbetning av data 

Data som intervjuerna framkallat måste struktureras och bearbetas för att kunna användas 

i analyseringen (Backman 2008 s. 61). Intervjuerna är ett bra sätt för att hämta värdefull 

information från människors tankar. För att kunna arbeta med denna data bör den behand-

las på rätt sätt (Elo et.al, 2014 s. 5). Jag har valt att använda mig av en tematisk innehålls-

analys för att bearbeta materialet som intervjuerna gett mig. I metoden görs först en te-

matisering av ord samt en kategorisering av meningar för att göra dem till mer lätt förstå-

eliga. Detta görs p.g.a. att en lång intervju kan arbetas lättare med och för att det viktigaste 

angående frågeställningarna kunde komma fram. Efter detta görs en kategorisering i var 

de olika teman sätts i grupper av rubriker. I detta arbete kommer teman upp från intervjun 

och bestäms inte i förhand, således är data som intervjuerna framkallat så öppet som möj-

ligt. Detta är idealet för en välgrundad teori (grounded theory) (Jacobsen 2012 s. 146–

147). Teman är alltså datastyrda från intervjuerna i stället för att vara i förhand begrepps-

styrda (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 242). I innehållsanalysen framgår i fall det finns eller 

inte finns kopplingar i intervjusvaren. Fokus läggs på att induktivt låta de specifika teman 

från intervjun komma upp så att de senare kan generaliseras till tidigare forskning (Elo & 

Kyngäs, 2008 s. 108–109). Genom att låta teman framkallas från intervjun till resultaten 

stöder analysen att bli mer induktiv (Elo et.al, 2014 s. 2). Induktiva metoden är bra i fall 

det finns väldigt lite eller ingen forskning inom samma tema från tidigare. Frågorna är 

alltså inte direkt strukturerade enligt tidigare forskning och svaren är tematiserade från 

det som respondenterna berättar i ord. Jag har inte fokuserat på den latenta informationen 

i form av tysta stunder och emotioner i diskussionen. Detta för att underlätta tematise-

ringen men också för att jag upplevde att den latenta informationen inte hämtade något 

mer värde till resultaten (Elo & Kyngäs, 2008 s. 109). När teman från intervjun sätts under 

rubrikerna i resultat delen är det väsentligt att inte endast observera vilka teman som hör 

ihop utan också tänka på vilka som inte gör det. Detta gör att rubrikerna är slutligen tyd-

ligare och bättre talar om de teman de innehåller (Elo & Kyngäs, 2008 s. 111). 

 

Det uppstod flera olika intressanta teman som berör äldres upplevelse av teknologi och 

digitala tjänster samt äldres upplevelse av hälsa och aktivt liv som inte kunde kopplas till 

tidigare forskning eller arbetets frågeställningar. Dessa teman bör lämnas bort från resul-

taten för att göra den klar för läsaren (Elo & Kyngäs, 2008 s. 109, 114). Vissa teman 
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verkade komma fram ofta i svaren, hade en klar koppling till arbetets frågeställningar 

eller förklarades av respondenterna att vara viktigt och valdes därför till resultaten (kapitel 

5). Efter detta jämfördes det som kommit upp i intervjun med tidigare forskningar som 

presenterades i kapitel 2 (Tidigare forskning) och analyserades i kapitel 6 (Analys) 

(Jacobsen, 2012 s. 150–152). 

4.3 Etiska överväganden 

Jag är medveten om att jag intervjuat äldre personer om ett tema som de eventuellt saknat 

expertis i. Det är viktigt att intervjun och frågorna är planerade så att respekten för re-

spondenternas integritet och åsikter behålls samtidigt som arbetets frågeställningar får 

trovärdiga svar (Kvale & Brinkman, 2014 s. 31–33). Det är väsentligt att inte influera det 

som respondenten berättar. Också faktumet att respondenterna svarar på upplevelser och 

händelser som de varit med om för en tid sedan måste tas i hänsyn. Jag litar på respon-

denternas förmåga att komma ihåg händelserna, det bör beaktas att nedsänkt minne kan 

ha en inverkan på validiteten av intervjun (Kvale & Brinkman, 2014 s. 66). Det är accep-

tabelt att ge intervjupersonen ledtrådar i vad de sagt tidigare och påminna dem om hän-

delser de varit med om. Det är också rekommenderat att ge respondenterna tillräckligt 

med tid att besvara frågorna. Varje intervju gjordes i en miljö personen använt IKT tjäns-

ter i. 

 

Intervjuaren bör hålla intervjun så respektfull och etisk som möjligt men samtidigt för-

söka gräva in så djupt som möjligt för att försäkra validiteten på arbetet. Detta skapar ett 

etiskt dilemma för intervjuaren och en finkänslighet för att finna gränser. Det gäller för 

intervjuaren att försäkra respondenten om vad som blir sagt inte ändras och att det inte 

går att känna igen någon från svaren (Kvale, & Brinkman, 2014 s. 98–100). Responden-

terna skall informeras om vad materialet används till. Samtycke måste också informeras. 

Detta betyder att respondenterna är frivilligt med i intervjun och kan när som helst avbryta 

sitt deltagande (Kvale, & Brinkman, 2014 s. 107). Informationen till respondenterna gavs 

via telefon före intervjutillfället och via brev (se bilaga 3) senast vid intervjun. Brevet 

skickades också till Sibbo kommun då respondenter söktes. Informerat samtycke förverk-

ligades genom underskrift vid intervjutillfället (se bilaga 4). 
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Detta examensarbete har gjorts med sådan god vetenskaplig praxis som definieras av 

Forskningsetiska delegationen (2012 s. 18). Hänvisningar till källor från tidigare forsk-

ning samt teori har gjorts enligt Harvard systemet. Intervjuerna har gjorts i samtycke med 

respondenterna och data som kommit upp är konfident i sådan bemärkelse att responden-

terna inte går att identifieras. 

4.3.1 Trovärdighet 

En innehållsanalys kräver mycket fokus på trovärdigheten. Trovärdigheten måste stärkas 

p.g.a. att det är intervjuaren som hämtar data från sina intervjun (Elo et.al, 2014 s. 8). 

Metoden är dock väldigt bra i att framkalla djup information om ämnen som behöver 

granskas på ett väldigt nära och personligt sätt (Elo & Kyngäs, 2008, s. 114). Med tanke 

på trovärdigheten för examensarbetet är det viktigt att demonstrera hur resultaten av in-

tervjun uppstod. Detta görs genom att presentera teman och citat från intervjun i kapitel 

5 (Resultat). Intervjuerna till detta examensarbete gjordes med ett strukturerat botten men 

hölls semi-strukturerade vid intervjutillfällen. Detta gav möjlighet för nya tankar och te-

man att uppstå. Det är dock viktigt för intervjuaren att styra svaren så lite som möjligt i 

en semi-strukturerad intervju, för att få de mest äkta svaren från respondenterna och hålla 

trovärdigheten på en hög grad. Detta är upp till intervjuaren att under och efter intervjun 

reflektera om respondenterna blev manipulerade till svaren eller om frågorna var för 

breda eller svårbegripliga (Elo et.al, 2014 s. 1, 3–4). Trovärdigheten stärks genom direkta 

citat från respondenterna men bör hållas till en lämplig mängd för att resultat delen hålls 

klar (Elo et.al, 2014 s. 6). En välgjord tematisering presenterar mångsidigt de olika teman 

som framkommer i intervjuerna. För mycket upprepning av samma citat och för generella 

teman talar om att tematiseringen behövs bearbetas mera. (Elo et.al, 2014 s. 7) 

 

Intervjusituationen skapar alltid en maktrelation mellan intervjuaren och respondenten. 

Intervjuaren har makten att bestämma ämnet och frågorna. Intervjuaren vet sina frågor 

och vad som eftersträvas för att få svar på sina frågeställningar. Tolkningen är också sist 

och slutligen på intervjuarens ansvar. Det är upp till intervjuaren att reflektera vilken be-

tydelse makten och etiken har för arbetets trovärdighet. (Kvale, & Brinkman, 2014 s. 51–

52) 
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Den induktiva metoden uppmanar mig att fokusera på vad som studerats inom området 

för att sedan kunna jämföra mina observationer med fakta som redan finns. Att läsa sig 

in på temat kan skapa fördomar eller förutfattade meningar av ämnet. Därför är det viktigt 

att vara fördomsfri och nollställd vid intervjutillfällen och vid bearbetning av data för att 

förhöja trovärdigheten av granskningen (Backman, 2008 s. 57). Det bör också hämtas 

fram i fall det förekommer nackdelar eller begränsningar i metoden (Elo et.al, 2014 s. 1, 

3–4). I denna studie kan nackdelar anses vara t.ex. ett litet sampel (5 st.). 

5 RESULTAT 

Detta kapitel presenterar teman som vid intervjun upprepades ofta, verkade intressanta 

eller som respondenterna noterade som viktiga och anses relevanta för att besvara exa-

mensarbetets frågeställningar. Det är värt att notera att respondenterna hade använt samt 

talade såväl om pekplatta hårdvaran, IKT tjänsterna Pieni piiri, Virtu TV, Skype och Fa-

cebook Messenger vid sina svar. Delar av citat som kunde användas till att identifiera 

respondenterna har lämnats bort. Intervjun som gjordes på finska är inte översatta för att 

stöda trovärdigheten. 

5.1 Äldres upplevelse av IKT 

Vissa respondenter upplevde att tjänsten var lätt att använda. Det upplevdes ändå finnas 

utmaningar i användbarheten av pekplattan samt Pieni piiri som drev ner intresse av an-

vändningen. En mer färdig produkt skulle ha kunnat krävas före projektet. När respon-

denterna frågades hur de upplevt användbarheten svarade en: 

”Nåja, då när man fick upp de där personerna som man skulle tala med så då gick det nog riktigt bra. 

Sen var det mycket sånt att man inte fick kontakt. Vi hade tidigare den där Virtu tv:n, jag tycke nog 

mera om den. Det var Ida-Lotta Lind som hade hand om de där att det var nog problem också med den 

men dom tog till att arrangera och ställde den dit så att man såg det. Det var någon sommar som det var 

sämst ute på holmen. Den hade det samma som mobiltelefonen. Då när det blev så mycket så lämnade 

den där Virtu tv:n efter, det var svårare då. Men på hösten och vintern gick det någorlunda. Jag tycke 

nog mera om den. Den (signalen) försvann också där, men när man tryckte på nytt kunde man få den 

tillbaka.” (Respondent 1) 

Särskilt den s.k. eftersläpningen i signalen kunde orsaka utmaningar för diskussionen. 

Eftersläpningen kunde uppstå från dålig internetkontakt: 
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”... vi fick kontakt med honom några gånger men nu var det svårt. Vi hörde ljuden men bilden den 

fungera inte.” (Respondent 1) 

”Inte ansåg jag att det var problem, jag hade mycket kontakt med min kusin och hans fru ute på holmen, 

kontakten dit var dålig när bilden bröt. Men annars fungerade den riktigt bra.” (Respondent 3) 

”Det var lite dålig hörbarhet, linjerna var krångliga.” (Respondent 3) 

”Siinä rajoittaa se viive, kun puhuu. Helposti käy, että puhuu päällekkäin toisen kanssa, vaikka ei tar-

koita sitä. Se siinä oli ainoa. Muuten löytyi painikkeet.” (Respondent 4) 

Vid problemsituationer ansågs det bra att det fanns någon som man kunde vända sig till. 

Fördelen med professionella stödpersoner jämfört med närstående kan vara att de är sko-

lade till sin uppgift och kan utöva professionellt, gott bemötande: 

”Den var nog lätt att använda, en gång började den krångla men det var en ung man som man fick ringa 

till. Jag ringde dit och så var det han som sa hur jag skulle göra och jag gjorde så började den fungera 

igen. Men jag har hört om sådana som lämnat den tillbaka.” (Respondent 2) 

”Mitt barnbarn är ganska nörd på det här så han hjälpte och skuffade på. Han tar det ganska fort så det 

gör det svårt. När man inte ser så bra så vill man att det går lite långsammare.” (Respondent 3) 

”I fall han (Personen som hjälper) skulle vara skolad skulle det gå bättre?” (Intervjuaren) 

”Joo det tror jag. Det är bra att ha någon i fall det hänger upp.” (Respondent 3) 

5.1.1 Äldre i Sibbo önskar utbildning 

Introduktion och utbildning upplevdes vara viktigt för att IKT tjänster kunde lättare ac-

cepteras och användas. Mer utbildning skulle ha sets som nytta. Instruktioner på svenska 

fanns inte till tjänsten som ansågs försvåra användningen. En god introduktion ansågs 

också viktigt för att social delaktigheten kunde förstärkas: 

”De hade någon skolning, det fanns det nog. Om hur man skulle använda den och nu funkade den nog 

först ganska bra nog när man tryckte så kom det, fick man fram. Sen blev det sämre och sämre. Och sen 

när man inte fick det så sökte man själv lite efter, började man trycka lite här och där och till slut så blev 

det riktigt stop... Det kom inte några instruktioner på svenska så man hade svårt att komma in.” (Res-

pondent 1) 

”Uudet laitteet (andra än Pieni Piiri) on joku tuonut ja sanonut että tässä on kone. Mutta se on sellaista 

itse hakemista sitten kun ei näytetä enempää. Jos en sitten osaa niin helposti hylkään.” (Respondent 4) 

Också utbildning överlag med teknologiska tjänster diskuterades. Kurser som var riktade 

till grupper med olika kunnande önskades. Detta kunde förhöja intresse till kurserna samt 

att kurserna kunde vara till mer nytta för deltagarna: 

”För tillfället har jag barn som sköter det för mig. Nu skulle det vara behändigt att själv kunna sköta 

dessa ärenden. Det skulle kräva att man går på kurser och lär sig. Lite mera kurser skulle jag behöva. 

Vi var så många på den kursen. Det var tre ledare och vi var över tjugo som lärde sig. Sen var det vissa 



  

27 

 

som kunde redan och det gick så snabbt framåt att. Det borde ha varit en mindre grupp för såna som 

inte gjort så mycket med sånt här.” (Respondent 2) 

”Kävin kolme kurssia. Ensimmäinen kurssissa niin kolme miestä osasi siellä enemmän, jotka vain pu-

huivat ohjaajan kanssa, kuinka hienoja laitteita heillä on kotona. Se oli sellaista se käynti. Sitten kolmas 

kurssi käsitteli vain sitä mitä tuo tietokone boksi sisältää eikä käyttöön perehdytty ollenkaan. Sellaista 

mikä ei käyttäjää ehkä kiinnosta. Viimeseksi siellä käytiin matkalipun osto mikä nyt oli hyvä mutta se 

oli ainoa.” (Respondent 4) 

Genom att satsa på utbildning kan kvaliteten på social delaktighet förstärkas i tjänsten. 

Utbildningen kunde innehålla också en mer social del än bara det tekniska: 

”Tässä (Pienessä piirissä) vaan sitä konetta esiteltiin. Mutta kun siinä toisessa (Virtu Project) esittelyssä 

sanottiin nimet niin, kun se puhelu loppui, niin oli tullut jo semmoinen olo, että voidaan olla ystäviä. Se 

esittely on hirveän tärkeä. Se luo ensimmäisen siteen siihen toimintaan, jos joku ryhmä on ja halutaan 

että se toimii.” (Respondent 4)  

”Jos hyvän opetuksen saa ja porukassa niin siitä voi muodostua sellainen ryhmä mikä itsenäisesti kotoa 

käsin olisi yhteydessä toisiinsa.” (Respondent 4) 

5.2 Påverkan av IKT till ett aktivt liv 

Det insågs att IKT tjänster kan stöda ett mer aktivt liv. Respondenterna insåg att till gott 

åldrande hör för det mesta ett aktivt liv, hälsa och sociala kontakter: 

”Att man får vara i någorlunda skick och har sysselsättning, och det har man nog i holmen. Inte här (på 

fastlandet), här blir man mer en burfågel men ute på holmen finns det nog sysselsättning hela tiden. 

Man får vara mer aktiv ute på holmen. Här (på fastlandet) blir det mer att gå till biblioteken och läsa 

tidningen och sånt, det är också billigare att bo ute på holmen.” (Respondent 1) 

”Joo hälsan och jag har brukat vara såhär att jag gott och hälsat och hjälpt andra.” (Respondent 2) 

”För det första att får vara frisk, viktigaste är huvudet. Man tycker att demens och alzheimer är det 

värsta, då är man såld och måste nog bort hemifrån. Man får ha kontakt med folk och får vara social. 

Jag har illa i min rygg och opererade knän så att få vara i vattnet i simhallen med bekanta är bra för 

mig.” (Respondent 3) 

”Toimeliaisuus, koirien ja pihan hoito jotka mulle on merkinnyt ja jos tästä joudun lähtemään, tulen 

kaipaamaan paljon. Ja ennen kaikkea turvallisuus on tärkeää. Seura on myös tärkeää, se pitää virk-

keenä.” (Respondent 4) 

”Tekemistä pitää olla… Ikääntyminen tulee kuitenkin ja tulee, miten tulee mitenkin. Olisi mukava olla 

sosiaalinen ja ymmärtää asioita. Myönteinen elämänasenne on tärkeää.” (Respondent 5) 

Teknologi ansågs kunna möjliggöra ett mer aktivt liv. Användning av Pieni piiri hade i 

vissa fall resulterat i att respondenterna börjat använda mer av andra teknologiska tjänster: 

”Den var helt skojig (Pieni piiri), men tiden har gått framåt så det finns Skype och Messenger så jag har 

kontakt med mitt barnbarn... Där kan man ringa och skriva... Jag skulle kanske aldrig kommit så långt 

i fall jag inte fåt chansen att pröva Pieni piiri i början. Jag har inte gåt på någon kurs utan jag har lärt 

mig sådär från misstag... Joo, det är tack vare den att det har kommit mer och mer... Jag läser Aftonbladet 
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och tittar på program jag missat i TV... Och just banktjänsten så, det finns inga banker nära så det 

underlättar livet... Nå i mitt fall så har jag gått över till Skype och andra som är gratis. Pieni piiri var en 

god början att den satt i gång mitt intresse till tabletten. Det finns mycket fiffigare folk än jag som inte 

vill ha sådant här, jag förstår inte det varför de inte vill.” (Respondent 3) 

”On tärkeätä saada laskut maksettua tätä kautta. Olen omaishoitajana maksanut kaikki laskut ja hoitanut 

paperihommat, että siihen tämä on helpottanut” (Respondent 5) 

Två av respondenterna började inte använda mer teknologiska tjänster efter Pieni piiri 

antingen av före detta kunskaper eller ointresse: 

”Inte kan jag nu säga att jag gjort det (börjat använda mer teknologi) fast allt verkar gå mera dit åt. Man 

använder lite och sen glömmer man bort. Man måste hela tiden vara insatt såsom med de moderna 

telefonerna. Kommer inte alltid ihåg hur man kan sätta på den.” (Respondent 1) 

”Ei, käytin jo ennen Pientä piiriä.” (Respondent 4) 

Telehealth delen i Pieni piiri ansågs av en respondent kunna vara ett bra tillägg till hälso-

tjänsterna: 

”De hade också från hälsocentralen, att de kunde kolla för bild att hur det var. Om någon svarade eller 

inte. Om de inte fick någon kontakt så kanske visste de att det inte stod rätt till.” (Respondent 1) 

5.2.1 Påverkan av IKT till social delaktighet 

IKT ansågs kunna stöda möjligheten till social delaktighet, särskilt för personer som inte 

hade möjlighet att så ofta träffa sociala kontakter utan IKT p.g.a. distans eller nedsatt 

fysisk funktionsförmåga. Det uppstod också sociala kontakter med hjälp av Pieni piiri. 

Att kunna se varandra under diskussionen uppskattades: 

”Med min dotter som bor längre bort så talade vi regelbundet. Vi talade annars också men det var trevligt 

att se varandra. Man kunde också se alla som hörde till Pieni piiri och så kunde man se på en lampa att 

var de där och så kunde man ta kontakt. Inte vet jag nu hur ofta (det togs kontakt med främmande). Men 

ofta med dottern... Det var en som bodde riktigt ensam så med henne försökte vi få kontakt ganska 

mycket. Hon var ensam och uppskattade det här hemskt mycket. Det blev sen slut när dom plockade 

tillbaka alla apparaterna... Nu är det viktigt att hänga med att man inte känner sig helt urdum. Redan att 

få av barnbarnsbarn bilder så är bra.” (Respondent 2) 

”Soitellaan edelleen. Kaikki nämä henkilöt ovat liikuntarajoitteisia. Pieniä matkoja pystyn itsekin vaan 

liikkumaan. Liikun kahden sauvan kanssa lenkeillä. Joskus olemme tavanneet Söderkullassa taksilla. 

Mutta kun on niin huonosti kuljetuksia ja kaikki asuu siellä täällä niin ei se tapaaminen ole sitten usein 

mahdollista. Mutta puhelimen välityksellä pidämme yhteyttä... Kiitos siitä, kun sain käyttää Pientä pii-

riä. Minulla on nyt kolme puhelinkaveria.” (Respondent 4) 

”Se on hyvä asia ja kunta on tehnyt hienon jutun, että tämmöinen mahdollisuus pitää yhteyksiä muihin. 

Varsinkin sellainen joka on aivan yksin. Minä kun olen omaishoitaja, niin minulla ei ole voimavaroja, 

vaikka haluaisin olla yhteyksissä ja enemmän tätä käyttää niin se on jäänyt pieniin… Ollaan kahden 

kanssa tavattu kasvotusten ja puhelimella heidän kanssaan nykyään soittelen... Mielelläni kohtaan kas-

votusten mutta laite auttaa kuitenkin ja luo jonkunlaisen yhteyden… Skype on, niin mieskin tulee, niin 

saa kolme neljä ihmistä samaan aikaan puhua niin se on hieno juttu.” (Respondent 5) 
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Webbkamera diskussioner jämförs ofta med telefondiskussioner. Kameran anses ge mer 

värde p.g.a. bild och inklusion av kroppsspråk: 

”Ja, nu ger den det (bilden ger värde till diskussionen).” (Respondent 1) 

”Själv for jag med till det här för att jag har barnbarn längre bort. Tänkte att därför är det intressant, just 

när man får se människan på avstånd... Med dottern var det trevligt när man såg hennes hund och hon 

gick runt och visade hur hon bodde. Man var mer nära med än i en telefon diskussion.” (Respondent 2) 

”Joo det gör det absolut (Bilden ger mer värde till diskussionen). Man får se folks ansikten och ser hur 

de reagerar, om de säger jo eller menar nej.” (Respondent 3) 

”Kyllä se on kiva, nähdä ihminen kenen kanssa keskustelee. Se täydentää sitä ja tuo ihmisen lähem-

mäksi… Olen myös niitä koululaisten ja kirkon tilaisuuksia, sillä katsonut. On ne ihan hyviä asioita.” 

(Respondent 4) 

En av frågorna spekulerade kring i fall det går att ha en social kaffestund med andra del-

tagare över Pieni piiri. Detta ansågs som en bra ide: 

”Ja bra att du sa för det kunde man ha. Jag har ett barnbarn som bor längre bort vi var såhär, vi var bara 

tre och vi diskutera att vi skulle utöka det men det blev inte av mera. Men man kan ju, det går.” (Re-

spondent 2) 

”Visst skulle det gå. Det går ju i radion också att i sina diskussioner sitter en i Vasa och en i Helsingfors.” 

Respondent 3) 

”Gjorde ni sådant i Pieni piiri eller Virtu-tv:n? (Intervjuaren) 

”I Virtu joo, där var mycket sådant och där syntes allas bilder som var med på samtalet. I Pieni piiri 

kommer jag inte ihåg.” (Respondent 3) 

”Olisihan se hienoa.” (Respondent 5) 

En tyckte att det inte går utan att det finns någon som drar gruppen. Detta kunde vara en 

frivillig eller en professionell: 

”Ei ole onnistunut. Ei ole sellaista ryhmää. Ehkä jos se olisi näytetty ja opetettu. Se ryhmä olisi pitänyt 

ensiksi koota ja ollut joku ketä osaa ja jaksaa vetää porukkaa yhteen.” (Respondent 4)  

En god sida som kom upp av en respondent var att med webbkameror kan man ha en 

diskussion ansikte mot ansikte utan att behöva bjuda någon hem till sig fysiskt: 

”Klart är det trevligt att träffa människor på riktigt men kanske man inte alltid vill ha någon hem till sig 

man kan ju ha råddigt hemma så man inte vill visa det.” (Respondent 2) 

En av respondenterna upplevde också att teknologi kan inverka negativt på social delak-

tighet i fall den ersätter den riktiga människokontakten: 
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”... allt efter televisionen kom så då minskade det, tidigare hade man bra mycket mera kontakt med folk 

runt om kring, där i skärgården också såna som man kände och for till varan. Nu använde man telefo-

nerna också men efter televisionen så då blev det (sociala) mer bort. Om det var något födelsedagar 

eller något sånt... Men man är nog för gammal att man inte kan vara säker att kommer det (pengarna 

med hjälp av digitala banktjänster) fram rätt. När man gör det över disk så då kan man vara säker. Man 

träffa för bankens personal flera gånger så blev man bekant med dem. Det var mera personligt. Ni yngre 

klarar er nog bättre med sånt.” (Respondent 1) 

Det finns också en tanke i att träffa människors på riktigt är mer värdefullt än att träffa 

människor via webbkameror: 

”Människan behövs ju alltid. Det (teknologin) får inte ersätta men det får stöda.” (Respondent 2) 

”... de har ju pratat om att de kan sätta en kamera och hålla reda på i fall man ligger död på golvet eller 

är och lagar kaffe. Annars är det nog väldigt svårt att säga. Det måste undersökas. Jag är nog väldigt 

skeptisk mot det.” (Respondent 3) 

”Vill du berätta varför?” (Intervjuaren) 

”Nog ser en människa bättre än en kamera...” (Respondent 3) 

5.3 Sammanfattning av resultaten 

Respondenterna ansåg att teknologi och IKT kan stöda social delaktighet och gott åld-

rande, men detta kräver att tjänsten fungerar korrekt och om det förekommer problem bör 

det finnas någon som kan hjälpa. Användbarheten är viktigt att satsa på om tjänsterna 

skall anses attraktiva för äldre. Det vore bra i fall det fanns någon handledare som ansva-

rade för tjänsterna. Det önskades olika nivåers utbildning till äldre. Tjänsterna önskas inte 

ersätta riktiga människokontakter men de får stöda nuvarande och nya sociala relationer. 

Bilden som webbkameror tillför till diskussionen är väldigt uppskattad, särskilt med an-

höriga. Goda erfarenheter av IKT tjänster kan öka intresse och kunnande till andra tek-

nologiska tjänster som möjliggör ett mer aktivt liv.  

6 ANALYS 

I detta kapitel jämförs resultaten från intervjun med tidigare forskning för att besvara 

examensarbetets frågeställningar. Teoretiska referensramen används som stöd och ramar 

till analysen. 



  

31 

 

6.1 eHälsa för ett gott åldrande 

Respondenterna vid mina intervjuer upplever att olika teknologiska eHälsotjänster kan 

stöda det goda åldrandet. Äldre i Sibbo anser att gott åldrandet kan bindas ihop holistiskt 

(Mollenkopf & Walker, 2007 s. 3–7) av ett aktivt liv, hälsa samt sociala kontakter. Detta 

instämmer med Seitsamos (2007 s. 50) slutsatser. Särskilt att få vara aktiv upplevdes vär-

defullt och viktigt. Ett aktivt liv ansågs förbättra den egna förmågan till gott åldrande 

såsom möjligheten till sociala kontakter såsom också Kivelä (2012 s. 14–17) berättar.  

 

Det kom fram att teknologin kan stöda de äldres möjlighet hemifrån till olika vardagliga 

tjänster och sociala kontakter. Äldre kan ha utmaningar i att ta sig till olika tjänster och 

sociala kontakter p.g.a. nedsänkt funktionsförmåga (Mollenkopf & Walker, 2007 s. 8). 

Då kan tjänster, sociala kontakter och aktiviteter hämtas närmare hemmet med hjälp av 

eHälsa. Detta poängterar också Johnston et.al (2011 s. 153) i tidigare forskning. Detta 

stöder de äldres möjlighet till social delaktighet och självstyrt liv (Kivelä, 2012 s. 134–

135). Att kunna stöda hälsotjänster med hjälp av videosamtal ansågs som en positiv sak 

av både respondenterna såsom också Arif et.al (2014 s. 684) menar i tidigare forskning. 

eHälsotjänsterna får stöda till kostnadseffektivt och hemlikt boende (Deen, 2015 s. 596) 

i fall de inte hämtar oro. Respondenterna var oroade av tanken i fall teknologin ersätter 

den riktiga sociala människokontakten. Pols (2011 s. 468) betonar också att särskilt webb-

kameror inte ska ersätta beröring av riktiga människokontakter men att de kan stöda det. 

Respondenterna samt tidigare forskning betonar att teknologin bör vara ett alternativ till 

olika tjänster och sociala kontakter men inte det enda alternativet för ett gott åldrande 

(Johnston et.al, 2011 s. 160). 

6.2 Inverkan av teknologi och IKT på social delaktighet 

I intervjuerna kom det fram att särskilt möjlighet till social delaktighet kan stödas med 

hjälp av Pieni piiri och nya sociala kontakter och intresse till andra teknologiska tjänster 

kan uppstå via IKT tjänster. Äldre i Sibbo upplever att Pieni piiri gav dem möjlighet till 

sådan social delaktighet som de inte kunde uppnå utan liknande IKT tjänster. Vissa upp-

levde också att IKT inte gett något större värde till social delaktighet, detta kom fram med 
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äldre som socialiserade andra vägar eller som haft problem med teknologin. Att bli utan-

för tjänster som andra i samhället använder kan vara en risk för social exklusion om sam-

hället saknar andra vägar att uppnå liknande delaktighet (Sankari, 2004 s. 95–99). Äldre 

kan ges möjlighet till integration genom att kunna upprätthålla sociala kontakter men 

också genom ökat intresse till andra vardagliga, teknologiska tjänster. Att inte möjliggöra 

deltagande av tjänsterna kan driva de äldre till en marginaliseringsprocess (Madsen, 2006 

s. 140–143). Detta för att den socioekonomiska klyftan mellan dem som har tillgång till 

tjänsterna och inte har blir då allt större (Lupton, 2014 s. 1352). Också Johnston et.al 

(2011 s. 156–157) talar om detta i tidigare forskning. Äldre som har kunskaper, och re-

surser att använda teknologiska tjänster för att förbättra sitt välmående kan anses känna 

en högre grad av egenförmåga (Gibbons, 2007 s. 64, 87–88).  Detta är något som ofta 

glöms bort när tjänster planeras och byggs upp (Lupton, 2015 s.178).  

 

Respondenterna tog fram att Pieni piiri var ett bra redskap för att motarbeta känslan av 

ofrivillig ensamhet som kan ha en väldigt negativ inverkan på individens välmående och 

upplevelsen av gott åldrande (Tjersland et.al, 2011 s. 207).  

6.2.1 Bilden i diskussionen 

I intervjuerna kom det fram att webbkameran ger mer värde till upplevelsen av social 

delaktighet genom bild jämfört med en telefondiskussion eftersom humör, kroppsspråk 

utrymmen och objekt syns via bilden. Bilden ger en större känsla av gemenskap i diskuss-

ionen genom att möjliggöra s.k. telepresence, känslan av att vara mer socialt delaktig i 

diskussionen (Pols, 2012 s. 99). Också tidigare forskning talar för att bildkontakten gör 

dialogen mer personlig såsom Johnston et.al (2011 s. 158) och Pols (2011 s. 457–458) 

skriver. Visuella egenskaperna förstärks och partnerna måste fokusera mer på diskuss-

ionen. Kroppsspråk och ickeverbal kommunikation får en större roll (Pols, 2011 s. 459). 

Kroppsspråk som syns genom webbkameror kan avslöja människors riktiga känslor bättre 

(Pols, 2012 s. 68).  Pols (2011 s. 464) berättar också i tidigare forskning att professionella 

som arbetat länge med sina klienter få bättre fram vad klienten har på hjärtat. Detta var 

något som respondenterna också uppskattade. 
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6.3 Inkludering av äldre till IKT tjänster 

Att börja nya hobbyn på äldre dagar är inte ovanligt (Seitsamo, 2007 s. 49–50). Äldre 

som bor ensamma och inte har fysiska möjligheter att upprätthålla sociala kontakter är 

ofta mer positivt inställda till introducering av IKT tjänster (Jauhiainen & Kärnä, 2008 s. 

37). I intervjuerna kom det fram att utbildning och vägledning är något de äldre i Sibbo 

kräver för sina teknologiska och digitala intressen såsom Pieni Piiri och andra liknande 

tjänster. Men detta önskas hända i lämpliga grupper med andra som har liknande baskun-

skap från för. Såsom Arif et.al, (2014 s. 684) poängterar i tidigare forskning, för äldre bör 

det finnas förtroende och respekt till tidigare kunskaper av teknologi och digitala tjänster 

när de undervisas. Det bör finnas ett tankesätt att äldre lär sig men kan behöva mer tid 

och en långsammare takt (Sankari, 2004 s. 21–23). Genom detta går det att förhöja in-

tresse och acceptans för ämnet. Också äldres kunskaper och tankar bör ses som värdefulla 

vid utvecklingen av tjänsten och det bör finnas vilja i att få äldre delaktiga i utvecklings-

processen (Karahasanović et.al, 2009 s. 667–668). Genom att äldre inkluderas i utveckl-

ingsprocessen kan problem som äldre upplever bearbetas bort (BIS Publishers et.al, 2011 

s. 44). I intervjuerna framgår att de äldre som haft svårigheter med Pieni piiri var mer 

ointresserade att använda Pieni piiri samt andra teknologiska tjänster. Tidigare erfaren-

heter kan styra de äldres attityder av teknologin som introduceras. Positiva erfarenheter 

bidrar till att äldre är mer accepterande för ny teknologi medan dåliga erfarenheter har 

den motsatta effekten såsom De Veer et.al (2015 s. 7) också berättar i tidigare forskning. 

Goda erfarenheter av en tjänst kan leda till ökat intresse att pröva på andra nya tjänster 

såsom respondenterna, tidigare forskning och Lupton (2015 s. 178) berättar. Responden-

terna berättade att tekniska problem och att det inte fanns instruktioner på eget språk drog 

ner intresse för användningen av tjänsten. En färdig produkt vid pilotering är något som 

tidigare forskning av Johnston et.al (2011 s. 160) och De Veer et.al (2015 s. 8) också 

betonar som viktigt för att äldre bättre lyckas inkluderas i tjänsterna. Dåliga upplevelser 

ökar också ointresse till andra teknologiska och digitala tjänster. 

6.3.1 Närståendes inverkan på inkludering 

Åldersdiskriminering uppfattas som att äldre inte kan och kommer inte att lära sig tek-

nologiska tjänster som andra (2012 s. 136–149). Att kunna eller inte kunna teknologi kan 
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ofta vara en social roll som delas åt äldre av andra närstående (Giddens, 2007 s. 180). 

Familjens betydelse i hurdana val de äldre gör i livet kan inte nervärderas (Heikkinen & 

Rantanen, 2008 s. 67–68). Många av respondenterna ville pröva på Pieni piiri p.g.a. att 

upprätthålla den sociala kontakten till närstående såsom familj och släktingar. Anhörigas 

sällskap och hälsa anses påverka individens välmående (Bowling, 2007 s. 16). IKT tjäns-

ter kan användas för att minska oro och stress som anhöriga har, som också tidigare forsk-

ning visar (Deen, 2015 s. 597). 

 

En del av respondenterna hade närstående som också gav stöd vid problemsituationer och 

vid inlärning av tjänsten. Det kan väldigt ofta krävas en vän eller anhörig som introduce-

rar den äldre till den digitala världen (Sankari, 2004 s. 90–92) genom att visa vägen till 

tjänster och hårdvaror (Choi & DiNitto, 2013 s. 13–14). 

7 DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

Examensarbetet har som syfte att besvara 1) vilken social betydelse videosamtalen har 

för de äldre samt 2) hur upplever äldre att videosamtal påverkar deras delaktighet. Detta 

kapitel är för att hitta svar till dessa frågeställningar. 

7.1 Resultat diskussion 

Videosamtalens sociala betydelse för äldre bör tänkas vara den samma som för yngre. 

Ensamma äldre som inte har möjlighet till socialiserande aktiviteter andra vägar kan dock 

finna ett stort värde i att kunna se och dela med sig av miljön med diskussionspartnern 

genom s.k. telepresence. Äldre anser att videosamtalen ger mer värde till diskussionen 

jämfört med telefondiskussioner eftersom kroppsspråk och miljön inkluderas i diskuss-

ionen. Äldre upplever att positiva erfarenheter från videosamtalen fungerat som en bro 

till inklusion av andra teknologiska tjänster som stöder gott åldrande medan dåliga erfa-

renheter haft den motsatta effekten. Videosamtalen upplevs därför som ett bra tillägg för 

social delaktighet men önskas som att inte vara den enda vägen. Utbildning och intro-

duktion av IKT tjänster kan göras mer sociala och således redan tillfredsställa sociala 

behov. Genom att se äldre som användare av tjänster och inkludera dem i utvecklingspro-
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cessen, kan utmaningar som de äldre upplever bearbetas bort. Vid pilotering av elektro-

niska tjänster är det viktigt at se till att tjänsten är i ett sådant läge att den fungerar på 

bästa möjliga sätt. Problem vid användning av tjänsterna sänker äldres intresse också till 

andra elektroniska tjänster. Fokus och fortsatt forskning kan rekommenderas kring lämp-

liga IKT tjänster för äldre, hur äldre kan få möjligheten att på bästa sättet inkluderas till 

IKT och eHälsotjänster och hur äldres goda erfarenheter av tidigare eHälsotjänster har en 

påverkan till acceptans för andra elektroniska tjänster. 

7.2 Diskussion av metoden 

Det lilla urvalet jag använde i arbetet skapar utmaningar i att identifiera de teman som 

behövs till analysen.  Genom en kvalitativ intervju går det att få väldigt personliga och 

intressanta svar på det tema som forskas. Genom att hålla intervjun semi-strukturerad 

ansåg jag att svaren blev intressantare och motsvarade bättre det jag sökte efter än om jag 

hållit mig strikt till de frågor jag först förberett (bilaga 5). Jag anser att metoden jag använt 

har sina utmaningar. Det krävs tid, en finkänslighet i att förbereda och ställa frågorna 

samt att identifiera teman för resultaten, jämfört med en kvantitativ metod. I bland är det 

bra i fall man kan leva sig tillbaka till intervjustunden för att kunna hitta den riktiga be-

tydelsen respondenten hade i sin berättelse. Detta kan underlättas genom att banda in in-

tervjun. 

7.3 Sammanfattning 

Detta examensarbete lyfter fram några synpunkter som rekommendation till fortsatta pi-

lotprojekt vars funktion är att se hur äldre använder en elektronisk och digital tjänst: 1) 

Äldre bör ses som användare av olika IKT och eHealth tjänster. Äldre bör därför göras 

delaktiga i tjänstens utvecklingsprocess för att inkludera deras synpunkt i problemsituat-

ioner. Tjänsten bör fungera på bästa möjliga sätt vid pilotering och det bör finnas stöd 

och instruktioner tillgängligt på användarens språk då problem uppstår. 2) Kan IKT öka 

intresse till andra tjänster var en fråga som ”Äldres röst i Sibbo” önskade svar på. En 

intressant synpunkt till Sibbo kommun är att äldre i Sibbo önskar utbildning av elektro-

niska och digitala tjänster som är riktade åt olika basnivåer. Utbildningen ska vara prak-

tiskt och innehålla annat än bara den tekniska delen. Utbildningen får innehålla sociala 
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och roliga aspekter som uppmuntrar den äldre att vara aktiv. 3) Det bör beaktas att posi-

tiva erfarenheter av elektroniska och digitala tjänster ökar äldres intresse för andra lik-

nande tjänster. Detta är ytterst viktigt att tänka på om tjänsterna blir enbart åtkomliga 

digitalt. Positiva erfarenheter kan anses öka äldres möjlighet att vara mer delaktiga genom 

den digitala världen.
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Bilaga 1 Tabell av artiklar till tidigare forskning. 
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Bilaga 2 Brev till Sibbo kommun 

Informationsbrev till Sibbo kommun 

Bästa Helena Räsänen,  

Jag heter Ari Laakso och är socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Arcada. För till-

fället håller jag på att skriva mitt examensarbete med temat: Videosamtal som stöd för 

äldres delaktighet – En kvalitativ studie av mobilapplikationen ”Pieni piiri”. Som 

handledare för mitt arbete fungerar Maria Forss medan själva arbetet skrivs för projektet 

”Äldres röst i Sibbo”. För att kunna utföra detta arbete söker jag nu 5–6 äldre personer 

med erfarenhet av mobilapplikationen ”Pieni piiri” som informanter som vill ställa upp 

på en intervju. 

Syftet med arbetet är att se in på hur äldre i Sibbo upplever mobiltjänsten Pieni piiris in-

verkan på social delaktighet. Jag kommer att jämföra resultaten från intervjun med tidi-

gare forskning. 

Intervjun kommer att hända vid en lämplig plats för respondenterna. Deltagandet är fri-

villigt, konfidentiellt och anonymt. Då examensarbetet är klart kommer det bandade 

materialet från intervjun att förstöras.  

Vid frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare.  

Med detta brev anhåller jag samtidigt om forskningslov i Sibbo kommun. 

 

Med vänlig hälsning, 

Ari Laakso E-post: ari.laakso@arcada.fi Tel.nr: 0407662213 

Handledare Maria Forss E-post: mia.forss@arcada.fi Tel.nr: 0207699471  



  

 

 

Bilaga 3 Brev till respondenterna 

Informationsbrev till respondenterna 

Bästa informant,  

Jag heter Ari Laakso och är socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Arcada. För till-

fället håller jag på att skriva mitt examensarbete med temat: Videosamtal som stöd för 

äldres delaktighet – En kvalitativ studie av mobilapplikationen ”Pieni piiri”. Som 

handledare för mitt arbete fungerar Maria Forss medan själva arbetet skrivs för projektet 

”Äldres röst i Sibbo”. För att kunna utföra detta arbete söker jag nu 5–6 äldre personer 

som informanter som vill ställa upp på en intervju. 

Intervjun kommer att ta ungefär 30–45 minuter och bandas in för att jag senare kan ar-

beta med det. Materialet kommer att förvaras på ett säkert ställe och ingen annan kom-

mer att ha tillgång till det. Då arbetet är klart kommer det bandade materialet att förstö-

ras. Ni är anonyma i examensarbetet och det ni säger kommer inte att gå att följas upp 

till er. Intervjun sker vid den tid och plats som vi kommer överens om. 

Deltagande är frivilligt och ni kan när som helst under undersökningens gång avbryta 

deltagandet utan att förklara varför. 

 

I fall ni har frågor vänligen kontakta mig eller min handledare: 

Ari Laakso E-post: ari.laakso@arcada.fi Tel.nr: 040XXXXXXX 

Handledare Maria Forss E-post: mia.forss@arcada.fi Tel.nr: 020XXXXXXX  

 

Jag är mycket tacksam i fall ni vill delta i undersökningen. 

 

  



  

 

 

Bilaga 4 Informerat samtycke 

Informerat samtycke  

Ni deltar frivilligt i intervjun om Videosamtal som stöd för äldres delaktighet – En kva-

litativ studie av mobilapplikationen ”Pieni piiri”. Ni kan när som helst under undersök-

ningens gång avbryta deltagandet utan att förklara var-för.  

Allt material kommer att förvaras på ett säkert ställe och ingen annan kommer att ha till-

gång till det. Då arbetet är klart, kommer det bandade materialet att förstöras. Ni kom-

mer att vara anonyma i arbetet och det ni säger kommer inte kunna följas upp till er.  

Jag har läst informationen som står ovanför.  

_ Jag ger mitt samtycke till att delta i undersökningen.  

_________________________ _________________________  

Informantens namn Ort och datum  

_________________________ _________________________  

Intervjuarens namn Ort och datum 

 

  



  

 

 

Bilaga 5 Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna: 

- Vad är era tankar om ”Pieni piiri”? 

o Är den lätt att använda? 

- Hur ofta träffar ni folk med hjälp av Pieni piiri? 

o Träffar ni dessa människor utanför ”Pieni piiri”? 

▪ Vad är skillnaden i att träffa människor med ”Pieni piiri” 

och att träffa dem i verkligheten? 

- Ger en webbkamera något mer värde till diskussionen jämfört med en te-

lefon diskussion? 

- Vilka är era upplevelser av teknik i sociala sammanhang? 

- Går det att ha en kaffestund med någon över ”Pieni piiri”? 

o I fall ja/ nej, varför? 

- Till vad annat anser ni att teknik kan användas till, som t.ex. stöd till var-

dagliga sysslor? 

- Vad anser ni att teknik inte kan användas till? 

- Har ni börjat använda mer digitala tjänster efter att ni skaffat er ”Pieni 

piiri”? 

o I fall ja, hurdan teknik eller vilka tjänster? 

- Vad inser ni att är viktigt med teknik och digitala tjänster för er? 

- Vad är gott åldrande för er? 

o Hurdan inverkan anser ni att teknik har på gott åldrande? 

 

 


