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Abstract 

In today’s society more and more activities are digitalized. This means that everyone 

has to be able to use information and communication tools (ICT) in order to take part 

in the digital world, otherwise they will be left out of the digital community. There is a 

so called digital gap between for instance elderly and young people, where elderly do 

not know how to use the tools and there for cannot gain access to the digital society. 

What happens when people, not only grow old, but also have a communication 

disorder, such as aphasia? How are they included? The purpose of this study is to 

investigate whether or not surf pads are good tools for bridging the digital gap for 

people with aphasia, and which activities and situations that encourages people with 

aphasia to work with the surf pad. This has been investigated by conducting a 

qualitative study where ten people with aphasia who owns a surf pad have been 

interviewed. Also one person who has aphasia but does not want a surf pad has been 

a part of this study. The interviews have been complemented with a participating 

observation that has been conducted over a period of one year. The study shows that 

the surf pad might be a good tool to bridge the digital gap, even though the 

participants in this study do not think that they have gotten more social by using surf 

pads. It shows that it takes more than just handing out the tool. It needs support and 

motivation in order to learn how to use it. Finally, and maybe the most important 

finding is that it is about a lack of confidence, both in the tool but also in one self that 

is the biggest indicator for wanting to learn and daring to do so. 
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Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Eva Lindh Waterworth för hennes 
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1. Inledning  

 

Berätta för mig och jag ska glömma. Visa mig och jag kommer att komma ihåg. Gör mig 

delaktig och jag kommer att lära mig. 

(Jones, 2013) 

 

1.1 Bakgrund 

Allt fler vardagliga aktiviteter digitaliseras och för att kunna vara delaktig i den digitala 

gemenskapen krävs det att människor kan hantera informationsteknologin.   

 

Min vision är IT som kvalitativt lyfter och förbättrar människors vardag, som är 

tillgänglig för alla, i hela landet, i alla våra livsskeden. Över allt, för alla. Det är att på 

allvar sätta tekniken i människans tjänst.[sic!]2000-talet, det digitala århundradet! 

(”Regeringen inrättar Digitaliseringsrådet”, 2011) 

 

Ovanstående text går att finna i ett pressmeddelande från den svenska regeringen där de 

informerar om att ett Digitaliseringsråd ska inrättas. Det är en inrättning som visar på 

behovet av att hitta vägar för att alla ska inkluderas i det samhälle som har blivit mer och mer 

digitaliserat. 

Att kunna använda nya teknologier kan vara tillfredsställande och förmånligt för de som 

har den möjligheten, men det finns vissa hinder som måste hanteras för att ”öka 

självständigheten och förbättra livskvaliteten för de åldrande medlemmarna av vårt 

samhälle”[egen översättning] (Jessome, Parks, & MacLellan, 2001). Idag går det att göra det 

mesta via internet, bland annat betala räkningar, boka tid hos läkaren, träffa nya människor, 

hålla kontakten med sina vänner etc. Det innebär att en del av det sociala samspelet har 

hamnat i ett digitalt rum istället för i ett fysiskt.  

Målet för Digitaliseringsrådet är tydligt, alla ska vara delaktiga i den digitala världen 

oavsett ålder. Det finns en uppfattning i det moderna samhället att det är den yngre 

generationen som använder sig av datorer och internet. De växte upp med den moderna 

teknologin och kan därför använda de olika verktygen i det digitala samhället på ett 

fördelaktigt sätt (Juznic, Blazic, Mercun, Plestenjak, & Majcenovic, 2006). De äldre 

generationerna har inte samma kunskap om hur de ska använda verktygen, det finns ett s.k. 

digitalt glapp, ”ett informations- och teknologiglapp mellan de som effektivt kan använda 

informations- och kommunikationsverktyg, såsom internet, och de som inte kan det” [egen 

översättning] (Juznic et al, 2006, s.333). Hur ska visionen kunna uppnås när det finns ett 

glapp i befolkningen, där den äldre generationen inte har vuxit upp med teknologin och 

därför inte har samma förutsättningar som de yngre?  

Ji, Choi, Lee, Han, Kim och Lee (Ji et al., 2010) menar att den digitala sociala miljön inte 

kan tillämpas på samma sätt av samtliga användare, att en del har svårt att hänga med i den 

teknologiska utvecklingen. De menar att äldre människor inte är vana vid informations- och 
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kommunikationsteknologin (IKT) och att de dessutom, med ålder, får sämre motorik och 

kognitiv kapacitet vilket gör att det kan bli svårt att använda teknologin. 

Det är inte bara sämre motorik och kognitiv kapacitet som kan påverka användningen av 

teknologiska verktyg. En hjärnskada, t.ex. stroke, kan resultera i att personen inte kan 

kommunicera på samma sätt som förut, något som påverkar det sociala samspelet för den 

individen. Att dessutom mycket av det sociala samspelet har digitaliserats försvårar 

ytterligare. Utöver det sociala samspelet har även stora mängder av samhällets 

informationshantering digitaliserats. Hur ska det digitala samhället kunna få med alla dessa, 

som förutom kanske sin ålder, även har kommunikativa problem?  

Ett sådant kommunikativt problem är något som människor med afasi kämpar med 

dagligen, ”[a]fasi är en språkstörning som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada” (”Om 

Afasi”, 2013). Det innebär att de som har afasi har svårigheter att tala, förstå, läsa och skriva. 

Det är individuellt hur mycket, men gemensamt är att kommunikationsmöjligheterna har 

påverkats. Hur passar de in i visionen om att alla ska vara delaktiga i det digitala samhället? 

För cirka ett år sedan delades två olika sorters surfplattor ut till en grupp människor som 

har afasi. De har fått hjälp med installering och fått viss utbildning i hur de ska använda 

surfplattorna, bland annat har de fått information om e-post och övat på hur de ska använda 

det. De har fått lära sig och övat på att använda kameran på surfplattan. En 

dagboksapplikation har även introducerats där de får skriva in vad de har gjort och de har 

fått lära sig hur de ska lägga upp bilder i dagboken. 

De har fått tillgång till verktyget, d.v.s. surfplattan, för att bli mer delaktiga i den digitala 

världen. Genom att de har fått tillgång till verktyget har möjligheten att arbeta med digitala 

medel skapats, men är det tillräckligt? Behövs det bara att verktyget finns till hands eller 

krävs det mer? 

1.2 Problemformulering 

Kan det samhälle som digitaliseras alltmer involvera alla eller blir vissa exkluderade i de 

digitala aktiviteterna? Enligt Hill, Beynon-Davies och Williams (2008) är en del människor 

mindre engagerade på internet och får därför inte ta del av de fördelar som finns med att vara 

aktiv på internet. Vilka är det som i mindre utsträckning engagerar sig på internet? En 

undersökning som gjorts av Oxford Internet Surveys (2013) bland den brittiska befolkningen 

visar att internet-användning minskar med ålder. Det handlar med andra ord om att äldre 

inte är lika aktiva och delaktiga i det som händer på internet, vilket betyder att ett glapp 

uppstår mellan olika generationer. Vad krävs för att äldre ska bli mer delaktiga på internet 

och den digitala världen? Hill et al. (2008) menar att det krävs studier för att kunna 

identifiera ett relevant, medierande verktyg som kan göra äldre mer engagerade på internet. 

Skulle surfplattan kunna vara ett sådant medierande verktyg? 

Har utdelningen av surfplattor till dessa afatiker ökat användningen och engagemanget på 

internet? Är det ett bra verktyg för att öka delaktigheten i den digitala världen? Har 

surfplattorna påverkat dessa människors sätt att interagera på internet? Detta leder fram till 

den första frågeställningen för denna studie:   

 

 Hur påverkar användningen av surfplattor det sociala deltagandet i den digitala 

världen för människor med afasi? 
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Hill et al. (2008) menar att upphovet till det digitala glappet kan fastställas till ägandeskap, 

tillgång och användning. Om det finns ägandeskap och tillgång betyder det automatiskt att 

verktyget används? Inte enligt Olphert, Damodaran och May (2005) som menar att tillgång 

och ägandeskap inte innebär att människor per automatik använder teknologin för att delta i 

sociala utbyten. Även Jung, Qiu och Kim (2001) påpekar att det inte räcker med att ha en 

dator för att veta hur den ska användas.  

Att tillhandahålla verktyget är med andra ord inte tillräckligt, vad krävs för att göra 

surfplattan till ett verktyg för att överbrygga det digitala glappet? Detta leder fram till den 

andra frågeställningen för denna studie: 

 

 Hur bör arbetet med surfplattor se ut för att maximera möjligheten till socialt 

deltagande i digitala miljöer för afatiker? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om surfplattor kan överbrygga det digitala glappet 

som finns i dagens samhälle. Hur det kan påverka det sociala deltagandet i digitala aktiviteter 

bland människor som har afasi. Dessutom ämnar studien undersöka vilka förutsättningar 

som krävs för att afatiker ska använda surfplattan. För att uppnå syftet kommer fokus ligga 

på hur människor med afasi använder surfplattan och vad som motiverar dem att använda 

den.  

1.4  Avgränsning 

I början av denna studie var tanken att den skulle handla om teknik och äldre. Det är ett stort 

område som kräver en avgränsning för att kunna leverera ett resultat enligt tidsplan. Afasi är 

något som oftast drabbar äldre (Nationalencyklopedin, 2013) vilket gjorde det till en självklar 

avgränsning. Det har gjorts många undersökningar vad gäller äldre, teknikanvändning, 

internet och det digitala glappet. Det finns även ett stort antal undersökningar om afasi och 

afasi och digitala verktyg. Det finns däremot inte många studier som undersöker surfplattans 

möjligheter som ett verktyg för att göra människor med afasi mer delaktiga i det digitala 

samhället, och därmed kunna brygga det digitala glappet. Denna studie bidrar med ny 

kunskap inom det området. Studien är avgränsad till tio plus en afatiker och anledningen till 

att det blev dessa tio som valdes är att de uppfyllde kraven för studien (afasi och 

innehavandet av en surfplatta). Utöver dessa tio som har surfplatta intervjuades även en 

deltagare i gruppen, som har afasi men inte vill ha någon surfplatta. Relationen med denna 

grupp var redan etablerad vilket underlättade arbetet då denna studie var tidsbegränsad. Den 

redan etablerade relationen innebar att ingen tid behövde läggas på att söka upp 

respondenter.  
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2. Metod och genomförande 

Metoder är ”ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap” (Holme & 

Solvang, 1997, s.13). Valet av metod är grundläggande för hur utfallet blir, det är viktigt att 

välja metod som på bästa sätt svarar mot frågeställningen för undersökningen. Denna studie 

handlar om att ta reda på huruvida surfplattor kan vara ett bra verktyg för människor med 

afasi att ta sig över det digitala glappet, ett verktyg att göra dem mer delaktiga i den digitala 

gemenskapen.  

Eftersom syftet med denna studie är att skapa en förståelse är en kvalitativ metod att 

föredra, då en sådan studie ämnar skapa en djupare förståelse för olika företeelser (Holme & 

Solvang, 1997). Bryman (2011) menar att intervjun (tillsammans med deltagande 

observation) är den metod som används mest inom kvalitativ forskning och att det är 

flexibiliteten med intervjuer som gör att så många använder den metoden. Det går att avvika 

från den intervjuguide, alltså det frågeformulär som satts upp innan intervjun, det är 

”önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad 

intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt” (Bryman, 2011, s.413). Det handlar om 

att skapa en förståelse genom att ta del av intervjupersonernas tankar och åsikter.  

Holme och Solvang (1997) gör skillnad på respondentintervju och informantintervju, där 

respondentintervju är en intervju där människor som är delaktiga i företeelsen som studeras 

blir intervjuade, medan informantintervjuer innebär att personer som inte är delaktiga i 

företeelsen, men som har mycket att säga om den, är de som intervjuas. Denna studie är till 

största delen en respondentintervju, där människor med afasi har intervjuats för att uppfylla 

syftet med denna studie, d.v.s. att skapa en förståelse för om surfplattor är ett bra verktyg för 

afatiker att bli mer delaktiga i det digitala samhället. Det har även utförts en 

informantintervju med en person som inte vill ha en surfplatta men som är delaktig i 

genomgångar med surfplattor. Detta gjordes för att få en insikt i vad som skulle kunna vara 

en anledning till att tacka nej till att få en surfplatta, eventuella hinder för att surfplattan inte 

är ett bra redskap för människor med afasi. 

Den kvalitativa intervjun är indelad i två typer (Bryman, 2011). Den första typen är en 

ostrukturerad intervju, där den intervjuade får prata fritt under intervjun, och den liknar mer 

ett naturligt samtal än en intervju. Den andra är en semistrukturerad intervju då forskaren 

har en lista över teman som ska studeras, något som brukar kallas intervjuguide, men den 

intervjuade kan utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuguiden behöver inte följas och 

dessutom kan frågor som inte finns med ställas till den intervjuade. Båda dessa typer gör 

intervjuprocessen flexibel (Bryman, 2011). Det handlar om att ta del av det som 

respondenterna upplever som viktigt, något som är relevant när studien handlar om att skapa 

en djupare förståelse för deras situation. Bryman (2011) menar att när en forskare inleder 

studien med ett tydligt fokus kommer denne att använda semistrukturerade intervjuer för att 

kunna arbeta med tydliga frågeställningar. Denna studie utgick från en klar frågeställning 

vilket gjorde att en semistrukturerad intervjuform blev det mest fördelaktiga valet av metod 

när det gällde respondenterna. Intervjun med informanten blev däremot en ostrukturerad 

intervju då syftet med den intervjun var att skapa en förståelse för varför informanten tackat 
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nej. Det krävde inte någon intervjuguide utan kunde utföras genom att forskaren samtalade 

med informanten. 

Det kvalitativa angreppssättet som denna studie utgått från har gjort att respondenternas 

egna tankar och åsikter har fått komma fram, något som möjliggjort en djupare förståelse för 

kopplingen mellan afasi, surfplattor och den digitala världen.  

Utöver intervjuer har studien även innefattat observation. Bryman (2011) beskriver de 

huvudsakliga typerna av observationer. Den första är deltagande observation, vilket innebär 

att forskaren under en längre tid varit engagerad och delaktig i en social miljö och observerar 

hur människorna beter sig där. Icke-deltagande observation är när forskaren inte interagerar 

med saker och människor i den specifika miljön. Slutligen redogör Bryman för enkel och 

styrd observation. I en enkel observation, till skillnad från styrd, är forskaren inte delaktig 

och påverkar inte samt syns inte för deltagarna i den specifika miljön. Denna studie har varit 

en deltagande, styrd observation där delaktighet i respondenternas användning av surfplattor 

utgjort en del av det datamaterial som legat till grund för studien.  

I kommande avsnitt presenteras mer detaljerat hur denna studie har genomförts, vilka 

etiska betänkligheter som funnits, hur urvalet har gått till samt hur data har behandlats. 

2.1 Denna studie 

Undersökningen som presenteras här har en låg abstraktionsnivå, d.v.s. att den ligger nära 

människors subjektiva upplevelser eftersom syftet är att skapa en förståelse för surfplattors 

möjlighet att brygga det digitala glappet för afatiker.  

En kvalitativ studie i form av intervjuer har utgjort basen för att undersöka surfplattans 

möjligheter att göra afatiker delaktiga i den digitala världen. Syftet har varit att skapa en 

förståelse, inte att generalisera, något som innebär att en kvalitativ intervju är att föredra 

(Holme & Solvang, 1997). Tio människor med afasi som har surfplattor har intervjuats. 

Dessutom har en person som har afasi men tackat nej till surfplattan intervjuats. Utöver det 

har även en litteraturstudie genomförts av artiklar gällande afasi, det digitala glappet, äldre 

och IT samt vikten av det sociala livet.  

Syftet med intervjuerna har varit att skapa en förståelse för surfplattans möjligheter som 

verktyg för att främja digital delaktighet. Utifrån detta utformades en intervjuguide och 

semistrukturerade intervjuer genomfördes. Respondenterna fick ta del av guiden innan, detta 

för att ge dem en möjlighet att fundera över hur de skulle svara. Valet att delge 

respondenterna intervjuguiden innan intervjun gjordes efter den första intervjun, då det 

upptäcktes att de kunde behöva lite tid för att hinna förbereda sig. Det handlade dels om att 

ge respondenterna tid till att tänka och dels avdramatisera intervjun, med förhoppningen att 

de skulle känna sig mer trygga i intervjusituationen. Dessvärre hade inte alla respondenter 

läst igenom guiden och skillnaden med dessa intervjuer blev att mer tid lades på att låta 

respondenterna tänka efter. Intervjun med Göta (som inte har någon surfplatta) skedde utan 

intervjuguide. Det blev en ostrukturerad samtalsintervju med syftet att få en förståelse för 

varför hon inte ville ha någon surfplatta. För att respondenterna skulle känna sig så trygga 

som möjligt utfördes intervjuerna i deras hem, vilket innebar lugna och skyddade miljöer. 

Närheten till källan för information är kännetecknande för kvalitativa metoder. Lofland 

(refererad i Holme & Solvang, 1997) menar att, för att få en förståelse för en företeelse krävs 
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det att forskaren kommer de enheter som befinner sig i den situationen inpå livet. Genom att 

genomföra intervjuer skapas en möjlighet att få ta del av respondenternas åsikter och tankar, 

något som gör en djupare förståelse möjlig. Holme och Solvang (1997) poängterar även att en 

tillit mellan respondenter och den som utför studien är av vikt. Tillit skapas, enligt dem, 

genom att intervjuaren visar respondenterna att denne lyssnar och att deras uppfattning är 

viktig. Denna tillit är något som inte bara har uppstått i intervjusituationerna i den här 

studien, utan respondenterna och forskaren har interagerat under ett års tid, cirka en gång 

varannan vecka. Detta interagerande har lett till att det redan fanns en relation innan 

intervjuerna inleddes, något som bör gynna studien, då respondenterans svar kan tänkas ge 

ärligare svar, eftersom de vågar säga vad de tycker och inte bara är artiga och svarar det de 

tror att forskaren vill höra.  

Studien innefattar även observation. Fördelen med att göra en observation är att forskaren 

får möjlighet att ”se världen genom andras ögon” (Bryman, 2011, s.440). Som nämndes 

tidigare har interaktion med respondenterna funnits under ett års tid och under den tiden 

har observationer kunnat göras vad gäller problem med surfplattan, vad som verkar ha varit 

lätt och vad som verkar ha varit svårt för respondenterna. Deltagarna har varit medvetna om 

att de har observerats och att arbetet med surfplattorna har studerats, något som kallas för 

öppen observation (Holme & Solvang, 1997). 

Att kombinera intervju och observation kopplar samman det bästa av två världar. I denna 

studie har tonvikten legat på intervjuer men kompletterats av observationer. Genom att 

observera får forskaren se hur respondenterna hanterar surfplattorna och vilka svårigheter 

som de stöter på. Att ha detta som grund för studien och sedan fördjupa den med intervjuer 

gör att forskaren kan få en insikt i hur respondenterna själva tycker att det fungerar med 

surfplattor, hur ofta de använder den och vad de använder den till. 

2.1.1 Etiska överväganden 

Att lägga sig i människors liv är känsligt. Deltagarna påverkas av forskningsprocessen och det 

är viktigt att hela tiden reflektera över om de frågor som ställs och de observationer som görs 

är relevanta för att få fram den information som behövs (Holme & Solvang, 1997). Vid 

samhällsvetenskaplig forskning studeras människan och företeelser bland människor. Holme 

och Solvang (1997) understryker att respekten för medmänniskor måste vara en 

utgångspunkt för all samhällsvetenskaplig forskning. I denna studie var det viktigt att 

respondenterna skulle känna sig trygga och att intervjuerna skedde på deras villkor. 

Tystnadsplikt, respondenternas anonymitet och öppenhet om vad studien gäller är något 

som måste genomsyra studien och behandlingen av materialet. Vetenskapsrådet (2002) visar 

på fyra huvudkrav inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Det första är 

informationskravet, vilket innebär att deltagarna i studien informeras om syftet med 

undersökningen. Det andra är samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva 

bestämmer över sitt deltagande. Det tredje är konfidentialitetskravet, att personuppgifter 

hanteras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem och att det värnas om deltagarnas 

anonymitet. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att data som 

samlats in endast får användas för forskning. Deltagarna i denna studie har informerats om 

syftet med studien, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och de har gett sitt 

muntliga medgivande. Vad gäller det empiriska materialet används fiktiva namn och vissa 
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specifika aktiviteter, som inte har varit relevanta för syftet i denna undersökning, har skrivits 

om för att bli mer generaliserande, allt för att säkerställa respondenternas anonymitet. 

Materialet är ämnat att användas till denna studie, inte för att användas kommersiellt och 

alla inspelningar raderas så fort studien slutförts.   

2.2 Urval 

Holme och Solvang (1997) påpekar att syftet med intervjuer är att ”öka informationsvärdet 

och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi 

studerar” (s.101). Ett sätt att göra det, enligt dem, är att använda intervjupersoner som kan 

antas ha stor kunskap om den företeelse som studeras. De respondenter som deltar i denna 

studie har afasi och har tilldelats en surfplatta. För att kunna svara på frågan om surfplattor 

skulle kunna vara ett bra redskap för att överbrygga det digitala glappet för afatiker, måste 

respondenterna uppfylla kraven för dels afasi och dels att de har surfplattor. Utöver 

intervjuerna med de som har surfplattor intervjuades en informant, som även hon har afasi 

och har fått erbjudandet om att bli tilldelad en surfplatta. Hon valdes för att hon inte ville ha 

någon surfplatta, något som är relevant i denna studie då det ger en större förståelse för vilka 

hinder som finns för surfplattans möjligheter. Av den anledningen ser urvalet ut som det gör. 

Det har med andra ord gj0rts ett målinriktat urval, där de som är mest lämpliga att studera 

har deltagit i studien i ett försök att ”skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och 

urval” (Bryman, 2011, s.437). Sammanlagt gjordes elva intervjuer och forskaren deltog även i 

möten med gruppen.  

2.3 Datainsamling 

Observationen av respondenternas användning började för cirka ett år sedan, då 

surfplattorna delades ut. Dels har studien utförts med respondenterna samlade som grupp 

och dels i respektive hem. Observationerna skedde under intervjumötena då respondenterna 

bad om hjälp med diverse saker som de hade svårigheter med. Fältanteckningar har förts 

under arbetet med surfplattorna. 

Intervjuerna utfördes under en veckas tid där intervjuguiden först testades på Jörgen som 

sällan använder surfplattan. Intervjuguiden modifierades och beslut om att skicka ut den till 

respondenterna innan intervjun fattades. Därefter intervjuades Stefan (använder surfplattan 

ganska sällan). Intervjuguiden modifierades ytterligare efter att Stefan själv poängterat hur 

hans liv förändrats av afasin. Vidare intervjuades Kenneth (använder surfplattan varje dag), 

Greta (använder surfplattan varje dag), Elsa (använder sällan surfplattan), Gunnar (använder 

surfplattan ganska sällan), Erik (använder surfplattan varje dag), Lars (använder surfplattan 

ganska sällan), Karin (använder surfplattan varje dag), Janne (använder surfplattan varje 

dag) och slutligen Göta (som inte har någon surfplatta).  

Då det redan fanns etablerade relationer till respondenterna förenklade det möjligheten 

till följdfrågor som dök upp vid kodning. Dessa följdfrågor skedde vie e-post. 

2.4 Databearbetning 

En kvalitativ studie innebär att informationen inte är strukturerad i förväg, till skillnad från 

kvantitativa studier vars data oftast går att analysera direkt (Holme & Solvang, 1997). I en 

kvalitativ studie handlar det om att i efterhand strukturera och organisera informationen, 
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enligt Holme och Solvang (1997). Databearbetningen handlade med andra ord om att 

strukturera upp materialet för att få en helhetsbild. 

Samtliga intervjuer i denna studie spelades in och transkriberades sedan ordagrant för att 

inte någon del skulle gå förlorad. Bryman (2011) menar att i en kvalitativ studie läggs 

tonvikten på analysen av orden, både vid insamlingen och vid analysen av datamaterialet. 

Därför är det viktigt att samtliga ord finns med i transkriberingen för att kunna analyseras. 

Transkriberingen gjordes av samma person som utfört intervjuerna och det gjordes samma 

dag som intervjun spelades in. Detta för att säkerställa att minnet skulle vara så färskt som 

möjligt för att få med de rörelser som respondenterna gjorde under intervjuerna, t.ex. peka 

på surfplattan när denne pratar om den o.s.v. När intervjuerna transkriberats upptäcktes det 

att viss information saknades, att intervjuaren vid vissa tillfällen inte ställt de nödvändiga 

följdfrågorna. Det gick då att ställa följdfrågor vie e-post till de respondenter vars intervjuer 

saknade relevant information. 

När datamaterialet är insamlat ska det först ”ordnas grovt” (Hjerm & Lindgren, 2010, 

s.88) för att reducera datamaterialet. Bryman (2011) menar att kodningen är startskottet för 

analysen av kvalitativ data och att kodningen bör börja så tidigt som möjligt, då det ”kan öka 

förståelsen av data och bidra till det teoretiska urvalet” (s.523). Att först att läsa igenom 

transkriberingarna utan att anteckna för att sedan, vid andra läsningen notera nyckelord, gör 

materialet mer lätthanterligt och det är det som kallas kodning, ”det vill säga att man 

genererar ett index eller en katalog över termer som bidrar till den tolkning och den 

teoretisering som görs på grundval av data” (Bryman, 2011, s.525). Hjerm och Lindgren 

(2010) påpekar att denna grova ordning sedan ska struktureras mer noggrant, koderna ska 

tematiseras. Det handlar inte bara om att strukturera, utan även om att hitta de mönster som 

är mest betydelsefulla för studien, ”dels i relation till studiens teoretiska utgångspunkter och 

frågeställningar, dels i förhållande till den kunskap som forskaren själv har utvecklat om 

datamaterialets innehåll under kodningen” (ibid, s.94).  

I denna studie lästes det transkriberade materialet igenom och nyckelord togs ut. Utifrån 

nyckelorden, de teoretiska utgångspunkterna och det kunnande som läsningen bidragit med, 

tematiserades materialet. Dessa teman fick i sin tur en del underteman och samtliga teman 

har bidragit till strukturen i denna studie. 

Holme och Solvang (1997) menar att ”[i]ntervjuerna får en mening först när de sätts in i 

det sammanhang i vilket de gjordes” (s.141). I en studie som denna blir textanalys ett lämpligt 

sätt att analysera materialet på. Den ena varianten av textanalys, helhetsanalysen, innebär att 

forskaren ser på helhetsbilden av all den insamlade informationen, både intervjuer och 

litteratur, för att därefter strukturera problemformuleringen. Den andra varianten kallas för 

delanalys (ibid). I en delanalys kategoriserar forskaren påstående som är relevanta för 

studien och kan genom att analysera dessa bygga ”upp en tolkning av den företeelse som vi 

undersöker” (Holme & Solvang, 1997, s.141). Holme och Solvang (1997) menar att en 

kombination av hel- och delanalys skapar en kvalitativ förståelse och dokumentationen blir 

mer heltäckande. 

I denna studie var en kombination av de olika analyssätten det mest lämpliga. Studien 

hade en problemformulering och ett tydligt syfte innan intervjuerna genomfördes, vilket 

gjorde att en delanalys blev aktuell. Däremot krävdes det att påståendena från intervjuerna 
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sattes i ett helhetsperspektiv då de tappade sin innebörd när de rycktes lös från 

sammanhanget. Därför blev det mest fördelaktiga för denna studie att arbeta med en 

kombination av hel- och delanalys. 

2.5 Kritik av metod, urval och källor 

2.5.1 Metod- och urvalskritik 

Går det att utföra en objektiv samhällsvetenskaplig undersökning? Holme och Solvang (1997) 

menar att ”den neutrala och värderingsfria forskningen inte existerar” (s.30). De menar att 

det är omöjligt att koppla bort sina egna värderingar och intressen, men genom att vara 

medveten om att de finns blir det möjligt för forskaren att hålla en distans till dem under 

forskningsarbetet. 

Att kvalitativ forskning inte är objektiv är en återkommande kritik mot den typen av 

forskning (Bryman, 2011). Det går inte att vara helt objektiv, det är inte mänskligt att inte 

påverkas av sina egna värderingar och upplevelser. Det går inte att uppnå det ”traditionella 

objektivitetsidealet” [författarnas kursivering] (Holme & Solvang, 1997, s.337) som finns 

inom forskning. Bryman (2011) menar att medvetenheten om detta är ett sätt att minimera 

subjektiviteten. Även Holme och Solvang (1997) påpekar vikten av att vara medveten om att 

forskningen inte är fri från värderingar. Genom att reflektera över den inverkan forskarens 

värderingar kan ha på forskningsprocessen skapar en medvetenhet, en medvetenhet som är 

viktigt för att minimera subjektiviteten i analysen av datamaterialet. När denna studie 

inleddes fanns det en ganska klar bild av vilka resultat som gick att vänta. Intervjuguiden 

strukturerades utifrån dessa förutfattade meningar, något som senare fick justeras. I denna 

studie var ett av resultaten ett oväntat resultat. Det visar på vikten av att försöka bortse från 

sina egna värderingar när det kommer till kvalitativ forskning. Genom att vara medveten om 

den ofrånkomliga subjektiviteten fanns det utrymme för oförutsedda resultat.  

Närheten till källan som kännetecknar kvalitativ forskning är ytterligare något som kan 

ställa till problem. Holme och Solvang (1997) menar att den närheten kan göra att 

respondenterna kanske inte beter sig som de skulle ha gjort om inte forskaren varit 

närvarande. Detta gör att data blir bristfällig då den inte speglar den verklighet som 

respondenten vanligtvis lever i. Även här kan medvetenhet vara en lösning. Genom att vara 

medveten om att materialet kan påverkas av forskarens närvaro kan det försöka undvikas. I 

denna studie, där det fanns en befintlig relation, gav närheten möjlighet att skapa en rakare 

kommunikation. Det var inte någon ny person som närvarade, utan en person som till stor 

del sågs som en del av gruppen. Respondenterna delgav intervjuaren sina åsikter, vare sig de 

var positiva eller negativa, något som kan tyda på att de var ärliga i sina svar. 

En annan kritik mot kvalitativa metoder är bristande transparens, vilket innebär att det är 

svårt att tyda hur forskaren konkret gått tillväga och hur denne kommit fram till sina 

slutsatser (Bryman, 2011). Holme och Solvang (1997) menar att det traditionella 

objektivitetsidealet måste modifieras och bli till ett ideal som ”ställer stora krav på saklighet 

och öppenhet i framställningen” (s.337). Det innebär att det måste finnas en öppenhet i hur 

studien gått till och vad gäller denna studie har de olika stadierna beskrivits utförligt för att 

skapa större transparens, med förhoppningen att det ska ge större klarhet till hur studien 

faktiskt gått till. 
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Enligt Bryman (2011) kritiseras kvalitativ forskning för att resultaten inte går att 

generalisera. Att göra ett urval, intervjua och observera en liten grupp människor gör inte det 

går att generalisera resultatet på hela populationen. Resultatet innefattar endast den 

situation där datamaterialet samlades in. Denna studie strävar inte efter att kunna 

generalisera resultatet, utan ska istället skapa en förståelse för huruvida surfplattor kan vara 

ett bra hjälpmedel för afatiker att bli mer delaktiga i den digitala världen.  

Urvalet bestod av människor som har afasi och en surfplatta eller har tackat nej till en. Det 

var som nämnts tidigare ett målstyrt urval och det fanns en etablerad relation till 

respondenterna. Bryman (2011) påpekar att det är en balansgång vad gäller relationen 

mellan forskare och respondenter. En alltför bra relation kan leda till att respondenterna 

svarar på ett visst sätt för att de tror att det är vad som förväntas av dem (Holme & Solvang, 

1997), eller att respondenterna försöker framställa sig på bästa sätt så att forskaren får en bra 

bild av dem (Bryman, 2011). Denna studie vilar på en befintlig relation mellan forskare och 

respondenter. Balansgången i relationen har hanterats genom att göra studien mer formell. 

Intervjuguiden skickades ut för respondenterna att läsa. I den beskrivs syftet med 

undersökningen och respondenterna informeras om att de själva kan avbryta sitt deltagande. 

Det understryks även att det är respondenternas egna tankar som är viktiga och att det inte 

finns några rätta eller felaktiga svar. Det gjorde studien mer formell, samtidigt som det gav 

dem möjligheten att fundera på sina svar. För att inte göra intervjun för formell, då det lätt 

kan leda till en stelare intervju, utfördes intervjuerna i hemmen. 

Intervjuerna var semistrukturerade, detta för att skapa en flexibilitet. En mer strukturerad 

intervjuform (med andra ord en kvantitativ undersökning) hade skapat möjligheten till 

jämförelse mellan respondenterna, möjlighet till att se eventuella samband. Å andra sidan 

hade en mer strukturerad intervjuform gjort att viktig information kunde ha missats, som till 

exempel afasins påverkan på det sociala livet, en fråga som uppkom under intervju nummer 

två. Vad gäller denna studie handlade det inte om att hitta samband, utan om att få en 

förståelse för hur surfplattan har påverkat det digitala livet hos en grupp människor med 

afasi. Därför blev en semistrukturerad intervju den mest fördelaktiga formen för insamling av 

det empiriska materialet.  

2.5.2 Källkritik  

De källor som har studerats inför denna studie har handlat om afasi, det digitala glappet, 

äldre och IT samt internet. Hultén, Hultman och Eriksson (2007) menar att ”enbart urvalet 

av fakta innebär i sig en värdering” [författarnas kursivering] (s.34). Det betyder att de val 

som gjorts gällande källor färgas av de underliggande värderingar som forskaren har. I denna 

studie har strävan varit att bredda spektrumet, att inte vara ensidig i valet av litteratur. Detta 

har inneburit många timmars sökande efter litteratur som ska spegla båda sidorna av myntet. 

Detta letande resulterade i en mängd artiklar vilket har gjort sållningen, att inte låta 

mängden källor växa till något som inte går att hantera, till en utmaning.  

Den stora mängden litteratur har även bidragit till en större helhetsbild, något som Holme 

och Solvang (1997) påpekar är viktigt för att få en tolkningsram för ämnet. De menar även att 

flera källor är ett måste då varje källa förmodligen har ett annat syfte än det som forskaren 

efterfrågar, något som kräver olika källor ”för att få information om de meningsbärande 

element och innebörder vi är intresserade av” (ibid, s.134). 
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En annan källkritisk regel som Hultén et al. (2007) understryker är att vara uppmärksam 

på var källan kommer ifrån, är det en primärkälla, vem står bakom o.s.v. Den litteratur som 

underbygger denna studie är fackgranskade från relevanta, etablerade tidsskrifter och 

strävan har varit att i första hand använda primärkällor för att säkerställa reliabiliteten bland 

källorna. Respondenterna är primärkällor, de berättar om sina egna liv och erfarenheter. 

Även informanten är en primärkälla då hon berättar om sina tankar om varför hon inte vill 

ha någon surfplatta. Holme och Solvang (1997) menar att det är att föredra den källa som är 

närmast den situation som ska studeras, något som respondenterna i denna undersökning 

uppfyller. 
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3. Perspektiv på digital inkludering och afasi 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom området äldre, afasi och IT. De är 

uppdelade i fyra grupper, där den första gruppen behandlar livskvalitet för människor med 

afasi, vilka faktorer som påverkar möjligheterna till att leva ett lyckligt liv och vikten av 

socialt stöd och socialt deltagande. Den andra gruppen berör det digitala glappet och vad som 

krävs för att det ska överbryggas. Den tredje gruppen avhandlar äldres användning av 

internet, vad de gör och vad som motiverar dem att använda internet. I den fjärde gruppen 

presenteras relaterad forskning som behandlar ämnet digital inkludering. Hur ska gruppen 

äldre och framförallt afatiker inkluderas i det digitala samhället? 

3.1 Livskvalitet, socialt stöd och delaktighet 

Att få afasi innebär vissa omställningar i livet och kan påverka livskvaliteten för den 

drabbade. Tidigare studier visar att möjligheten till att leva ett lyckligt liv som afatiker, ha 

hög livskvalitet, påverkas av vissa faktorer. Dessa är: meningsfulla relationer, delaktighet, 

vara oberoende, ha en positiv inställning (Brown, Worrall, Davidson, & Howe, 2012; Cruice, 

Hill, Worrall, & Hickson, 2010; Cruice, Worrall, & Hickson, 2006), hemmet, rörlighet (Cruice 

et al., 2010, 2006), kommunikation (Brown et al., 2012; Cruice et al., 2010) samt stöd 

(Brown et al., 2012). Det handlar om att vara självständig, delaktig, att kunna bo hemma, 

stöd, att ha hälsan och att ha bra relationer, samma saker som de flesta, även de som inte har 

afasi, skulle påstå är viktiga för att leva ett lyckligt liv. Det är dock inte lika självklart för 

människor med afasi att kunna uppfylla alla dessa kriterier. Många afatiker hävdar att det är 

svårt att vara delaktig i det sociala livet, att de skulle vilja vara mer delaktiga i samhället 

(Dalemans, de Witte, Wade, & van den Heuvel, 2010).  

Rörlighet kan påverka afatikers möjligheter att vara aktiva i samhället. Att vara aktiv i 

samhället skapar tillfällen för kommunikation, något som afatiker kan gå miste om (Cruice et 

al., 2010; Dobransky & Hargittai, 2006). Med många motgångar kan det vara svårt att ha en 

positiv inställning, men just den inställningen och en fokus på förbättring och styrka 

påverkar hur människor med afasi upplever sina liv. De som har en positiv inställning 

upplever sitt liv som lyckligt (Brown et al., 2012; Cruice et al., 2010). 

Socialt deltagande kan variera stort mellan afatiker men Dalemans, de Witte, Beurskens, 

van den Heuvel och Wade (2010) fann att ju gravare afasi desto mindre socialt deltagande.  

De menar att ”genom att reducera begränsningar i fysiska möjligheter liksom att förorda 

kommunikation kan människor med afasi bli mer socialt delaktiga” [egen 

översättning](s.1684) och att hälsovården borde förespråka kommunikation och se bortom 

traditionella medel för att afatiker ska bli mer socialt delaktiga. Även vänskap påverkas av 

afasi. Brown, Davidson, Worrall och Howe (2013) fann att vänskap är viktigt för att kunna 

leva ett lyckligt liv men att vänskap förändras, både positivt och negativt, när den ena parten 

drabbas av afasi. När vänskapen förändras negativt, när vänner försvinner kan det leda till 

ensamhet. Hilari, Northcoll, Roy och Marshall (2010) visar i sin studie att ensamhet och 

isolering skapar psykologisk oro. 

Hur viktigt är det stödet efter en allvarlig förändring i hälsotillståndet och påverkar det 

rehabiliteringen? Socialt stöd kan påverka äldre människors hälsa och välmående (Chappell 
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& Funk, 2011). Glass och Maddox (1992) menar att när det kommer till känslomässigt stöd så 

är det bättre med mer stöd, men när det kommer till instrumentellt stöd krävs det att den 

som fått en stroke själv gör saker istället för att få den instrumentella hjälpen. Det betyder att 

det är viktigt för afatikers rehabilitering att själv kunna göra saker, göra sig själv mer 

delaktig.  

3.2 Det digitala glappet, enbart en fråga om tillgång? 

3.2.1 Relevans 

Denna studie kretsar kring det digitala glappet. Det digitala glappet innebär att människor 

som av någon anledning inte är delaktiga i det digitala samhället, inte kan ta del av de 

förmåner som finns vid användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

(Juznic et al., 2006; Selwyn, 2004).  

Handlar det digitala glappet bara om tillgång till teknologin? Selwyn (2004) menar att det 

inte räcker med att teknologin finns till hands för att den ska användas, utan människor 

måste känna att de kan dra nytta av den för att använda den, den måste vara relevant för 

deras liv. Jung et al. (2001) anser att det digitala glappet inte kommer att överbryggas genom 

att bara göra internet och tillhörande teknologi mer tillgängligt. De påpekar att det inte 

räcker med att ha en dator och internetuppkoppling för att kunna använda det. Även Loges 

och Jung (2001) menar att det digitala glappet inte handlar om att ha tillgång, utan om hur 

omfattande och hur intensiv relation människor utvecklar gentemot teknologin och vad de 

använder den till. Juznic et al. (2006) hävdar att om äldre människor anser att de är kapabla 

att lära sig och anser att teknologin är användbar, så kommer de att anstränga sig och lägga 

ner tid på att lära sig den. 

Många av de som inte använder datorer kan inte se relevansen av dem eller hur datorer 

passar in i deras liv, de har ingen användning för dem (Selwyn, 2006). Genom att inkludera 

den äldre i ett sociotekniskt nätverk kopplas denne ihop med teknologin och därigenom 

motiveras till användning (Jaeger, 2004), det skapas ett syfte för användningen. 

3.2.2 Support 

I Selwyns (2006) studie framkom vikten av att ha en medierande människa, någon som fanns 

mellan tekniken och deltagarna i studien, någon som var kompetent och kunde förmedla sin 

kunskap. Det krävs en fysisk person som kan förklara på ett sätt som gör det begripligt för 

den som ska lära sig. Beck, Madon och Sahay (2004) menar att den medierande processen, 

den förmedlande länken, kan påverka den bristande delaktigheten för vissa grupper, att en 

medierande institution spelar en viktig roll i att göra de grupperna mer delaktiga, d.v.s. att 

brygga det digitala glappet. De menar att genom att få det medierande stödet kan de 

åsidosatta grupperna bli mer delaktiga i samhället.  

3.3 Internetanvändning och den digitala världen 

3.3.1 Positiva och negativa aspekter 

Juznic et al. (2006) menar att internet ”avlägsnar tidsbarriärer, platser och fysiska 

begränsningar och hjälper seniorer att få en positiv attityd gentemot åldrande och livet” 

[egen översättning] (s.335). Att inkludera äldre i den digitala världen skulle med andra ord 
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hjälpa dem att få en positiv inställning till livet, något som även skulle innebära större 

möjligheter för afatiker att leva lyckliga liv.  

Att kunna använda e-post, bankers service online, använda webbsidor av allmänt intresse 

o.s.v. kan hjälpa äldre människor att bevara sin självständighet (Morris, Goodman, & 

Brading, 2007). Större delen av deltagarna i studien som Morris et al. (2007) utförde ansåg 

att användningen av internet hade haft en positiv inverkan på deras liv. De fann att även fast 

äldre kanske inte använder internet lika mycket som yngre grupper, så värderar de 

användningen lika högt som de yngre gör. 

Rörlighet är en faktor som påverkar livskvaliteten för afatiker och begränsad rörlighet 

påverkar möjligheterna att kommunicera med andra (Brown et al., 2012). Trocchia och 

Janda (2000) menar att internet kan vara ett bra verktyg för att ta in den yttre världen till 

hemmet. Med andra ord skulle internet kunna vara något som skapar mer möjligheter för 

afatiker att kunna kommunicera med andra. Cummings, Butler och Kraut (2002) hävdar att 

sociala kontakter via internet inte är lika bra på att skapa och upprätthålla sociala relationer. 

Däremot visar inte deras undersökning om t.ex. e-post ersätter telefonsamtal eller besök, 

eller om tiden som spenderas på internet gör att mindre tid läggs på relationer i det verkliga 

livet. Bargh och McKenna (2004) å andra sidan menar att kommunikation via internet 

hjälper till att bevara starka band till sina nära och kära. De menar att det motsäger tidigare 

forskning som påstått att internet gör användaren deprimerad eller ensam. Internet är även 

ett forum för att, genom sina intressen, hitta nya vänner och att dessa nya relationer tenderar 

att införlivas i den verkliga världen. Det betyder att relationen inte bara finns på internet och 

via e-post och chattande, utan den finns även som fysiska möten och telefonsamtal, något 

som Bargh och McKenna menar slår hål på myten att tiden på internet tar tid från 

interaktioner i den verkliga världen. 

Att få tillgång till information, att kunna hålla kontakt med sina nära och kära är positiva 

egenskaper som internet och teknologin har, menar Broadbent och Papadopoulos (2013). 

Deltagarna i deras studie visade att tillgång till information gjorde deras liv bättre, deras 

livskvalitet ökade med hjälp av internet. 

3.3.2 Motivation 

Vad motiverar äldre att använda internet? Selwyn (2004) fann i sin studie att de äldre som 

använde datorer hade ett syfte med sin användning, bland annat ordbehandling, hålla 

kontakten med andra och så vidare. Datoranvändandet skedde oftast i hemmen och där fick 

de stöd från sin närmsta familj. En undersökning utförd av Carpenter och Buday (2007) visar 

att äldre som använder datorer har ett större socialt nätverk, mer tillgång till assistans och är 

mer nöjda med sin sociala situation. De fann även att bevarandet av sociala kontakter är den 

främsta anledningen till att använda datorer. De som ser internet som ett verktyg för att 

stärka sociala band är mer benägna att använda det, till skillnad från de som inte såg 

användningen av internet som något värdefullt (Trocchia & Janda, 2000). I samma studie 

fann Trocchia och Janda en motvilja bland de som inte använde internet och denna motvilja 

bottnade ofta i en uppfattning att internet är svårt att använda och att det inte finns några 

fördelar med det. 

Att delta i olika aktiviteter skapar en bra erfarenhet av kontakten med den digitala världen 

(González, Ramírez, & Viadel, 2012). Även förtroendet i att kunna lära sig saker är en 
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indikator för deltagande och positiv inställning till IKT. González et al. (2012) menar att äldre 

deltar i lärande-aktiviteter eftersom de är ivriga att lära sig saker, att de äldre ”relaterar deras 

lärandeprocess med deras önskan att vara delaktig i samhället” (s.593). 

Hill et al. (2008) anser att äldre måste se internet som något okomplicerat för att ha 

förtroende för sina kunskaper. Den tekniska terminologin kring internet kan vara svår att 

förstå för äldre. Hill et al. (2008) hävdar att äldre kan inkluderas i den digitala världen 

genom att t.ex. skapa positiva attityder gentemot internet och att skapa en medvetenhet om 

internets möjligheter och därigenom minska motsträvigheten till förändring.   

3.4 Digital inkludering 

3.4.1 Äldre och teknologi 

Vad händer när samhället digitaliseras och en del av befolkningen inte vet hur de ska 

använda tekniken för att kommunicera eller interagera i det samhället? Många äldre ser inget 

värde i de förmåner som teknologin bidrar med om teknologin inte är tillgänglig eller om den 

inte är lättanvänd, dessutom saknas det ofta information och stöd för att hjälpa äldre att 

använda teknologin (Jessome et al., 2001). Äldre som har fått lära sig använda teknologin 

väljer att bli mer delaktiga i samhället och använder datorer och internet mer än de som inte 

fått lära sig den (Juznic et al., 2006), något som antyder att det är viktigt att lära ut hur 

teknologin ska användas för att äldre ska bli inkluderade i den digitala världen. Detta talar 

emot det resultat som Selwyn (2004) fick i sin undersökning. Den undersökningen visade att 

användningen av datorer under den arbetsverksamma tiden inte innebar att respondenterna 

som äldre var en del av informationssamhället. Det betyder att även fast de har kunskap om 

teknologin ökar inte användningen när de blir äldre. Dessa motstridiga resultat indikerar att 

lösningen inte är så enkel och att problematiken inte är svartvit. Selwyn (2004) påpekar att 

det kanske inte handlar om att förändra äldre för att de ska kunna använda IKT, utan om att 

göra äldre delaktiga i förändringen av IKT för att göra det mer attraktivt för dem att använda. 

Olphert et al. (2005) menar att det inte bara handlar om att göra äldre människor mer 

medvetna om vad internet är och hur det ska användas, utan det handlar även om att 

förbättra användarvänligheten för äldre och handikappade människor, samt att arbeta med 

att framställa applikationer och material som tilltalar denna grupp, som gör användningen 

meningsfull. 

Det förekommer många förutfattade meningar om äldre och teknologi (Ling, 2008). Det 

finns en motsträvighet att inkludera äldre i vissa sociala interaktioner som sker via digitala 

medier, något som kanske visar ”på en stereotypisk förståelse av deras förmåga att hantera 

teknologin” [egen översättning] (Ling, 2008, s.2). Denna exkludering görs genom designen 

som inte är anpassad till äldre. Ling påpekar att t.ex. mobiltelefoner inte är designade för 

äldre, då knapparna är små och svåra att hantera, att de är för yngre människor som helst vill 

ha så många funktioner som möjligt men ändå ha små telefoner. Detta innebär att äldre inte 

tar del av och lär sig den nya teknologin då den kan vara besvärlig för dem att använda. 

Okunskap om datorer kan hindra användningen av dem. Carpenter och Buday (2007) 

påpekar att de äldre i deras studie var osäkra på både hur datorer fungerar och den egna 

kompetensen att hantera datorer. Denna osäkerhet innebär en rädsla. Det handlar om rädsla 

för att förstöra något (Ji et al., 2010). Jaeger (2004) däremot hävdar att äldre inte är rädda 
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för teknologin och att de är villiga att lära sig den. Det projekt som Jaeger (2004) tittat på i 

sin studie beskriver hur äldre, genom ett projekt där de får möjlighet att lära sig att använda 

datorer och internet, visar en iver att lära sig. Det är äldre som lär äldre hur teknologin 

fungerar och på så sätt minskar stressen då utbildningen sker på deras villkor och i deras 

takt. Det skapar en förståelse för teknologin och vilka användningsområden som finns och de 

äldre kan ta till sig det och göra den till en del av deras vardag (Jaeger, 2004). Den studien 

visar även att äldre har olika syften med sin användning av IKT, att det inte är en homogen 

grupp som vill samma saker. Jaeger (2004) understryker att för att äldre ska bli delaktiga i 

den digitala världen krävs det ”initiativ och resurser för att öppna dörren till 

informationssamhället” [egen översättning] (s.20). 

3.4.2 Afasi och teknologi 

Konnerup (2010) menar att bristande användarvänlighet skapar ett utanförskap vad gäller de 

sociala aktiviteter som sker via digitala medier. Hennes studie visar att en bra design för 

människor med afasi handlar om ett förenklat, men inte barnsligt gränssnitt. Det måste möta 

deras intellektuella krav, att på enkla sätt t.ex. kunna följa aktiebörsen. Enligt Elman (2001) 

kan det vara svårt för människor med afasi att lotsa sig fram på internetsidor. Egan, Worrall 

och Oxenham (2004) menar att afatiker med hjälp av ikonbaserad design kan lära sig att 

navigera på internetsidor.  

Undervisning i en en-till-en-situation, tillsammans med användningen av en åtkomlig 

manual kan lära människor med afasi att använda internet. Denna träning är grundläggande 

för att afatiker ska kunna ta del av förmånerna med IKT (Egan et al., 2004).  

De svårigheter som afatiker kan stöta på vad gäller teknologin innefattar erfarenhet av 

datorer och dess tillbehör såsom musen och tangentbordet, datorterminologi, svårigheter att 

komma ihåg olika steg o.s.v. (Egan et al., 2004). För att kunna nå viss självständighet i 

internetanvändande krävs det speciella manualer och en handledare som kan lära afatikern 

hur teknologin ska användas och ge denne stöd i det användandet. Egan et al. (2004) menar 

att för att fortsätta utvecklas krävs det att afatikern fortsätter att söka hjälp, men denna hjälp 

är inte alltid så lätt att nå för människor med afasi. 

Den undersökning som Egan et al. (2004) utförde visade att deltagarna, även fast de inte 

var självständiga i sitt internetanvändande, upplevde stora förmåner med att lära sig att 

använda internet. 
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4. Afasi, teknologi och internet 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som genomfördes, de delar av 

materialet som är relevant för studien och som kan kopplas samman med den relaterade 

forskningen från avsnitt 3, det är respondenternas egna beskrivningar och åsikter som 

redovisas.  

Avsnittet behandlar först respondenternas syn på det sociala livet, då det framkom i ett 

ganska tidigt stadium av intervjuerna att det sociala livet påverkas av afasi, därför blev det ett 

viktigt inslag i denna undersökning.  

Under litteraturstudien var ett fokusområde äldre och internet. Det digitala glappet 

handlar om att vissa grupper står utanför det digitala samhället. För att kunna fastställa 

huruvida surfplattan skulle kunna vara ett bra verktyg för att brygga det digitala glappet, blev 

det relevant att titta på vad respondenterna använder sin dator1 till och vad de gör på 

internet.  

Eftersom syftet med denna studie är att få en förståelse för om surfplattan är ett bra 

verktyg presenteras nedan vad respondenterna använder surfplattan till, vad som är bra och 

dåligt samt på vilka platser de använder den. 

Under intervjuerna märktes en tendens att inställningen till surfplattan påverkar hur den 

används. Det krävs övning för att kunna lära sig att använda den, och inställningen kan 

påverka hur mycket tid som läggs ner på surfplattan och därför blir det ett relevant avsnitt i 

denna studie. 

Genom observationer under det gångna året har det blivit tydligt att hjälpmedel och stöd 

är viktigt. Intervjuguiden innehöll därför frågan om hur viktigt det var med stödet från 

tekniker samt de hjälpverktyg som de fått, t.ex. en touch-screen-penna. Det framkom även 

när intervjuerna utfördes att stödet från nära och kära är viktigt, hur familjemedlemmar har 

hjälpt respondenterna med diverse saker, både på surfplattan men även på datorn.  

4.1 Det sociala livet  

Under intervjuerna ställdes frågan om livet hade förändrats efter afasi varpå fem stycken 

svarade att afasi hade haft en negativ effekt på deras liv. Karin påpekar att hon brukade åka 

bort ofta men efter afasin har hon blivit mer bunden till hemmet. Stefan menar att det värsta 

med afasin är den sociala biten, att vänner har försvunnit. Även Kenneth säger att vänner 

försvann efter han fick sin stroke som orsakade afasi. 

 

Alla mina vänner försvann när jag fick stroken. Alla försvann, skydde mig som jag var 

pesten. De tror att… de är rädd för att det ska smitta. Det finns bara en som är kvar. Visst 

de hejar men det är inte mer. Jag bryr mig inte om dem något mer. 

(Kenneth) 

 

                                                             
1 Benämningen dator står för en stationär eller bärbar dator, inte surfplatta. När det syftas på 
surfplatta används benämningen surfplatta. Detta för att underlätta läsningen och minska 
förvirringen. 
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Gunnars liv har i en mindre grad påverkats negativt av hans stroke. Enligt Gunnars fru så har 

kollegor i föreningen som Gunnar är med i kontaktat honom även efter att han fick afasi. 

 

Gunnars fru: […] då det var en ganska stor del av Gunnars sociala liv som inte helt 

försvann, för dels ska man ju komma ihåg att berätta att det är väldigt många [från 

Gunnars förening] som har hört av sig till Gunnar sedan han blev sjuk. Nästan fler än 

arbetskamrater faktiskt. 

Gunnar: Ja, där är jag väldigt priviligierad. 

 

Erik å andra sidan har blivit mer social efter han fick afasi. Han är aktiv inom kommunala 

funktioner och på det sättet har han lärt känna fler människor. Elsa är medlem i en förening 

som gjort att hennes sociala liv endast påverkats lite av afasin. 

 

Ja det har påverkat litegrann. Men återigen, jag är med i föreningen och de tar ingen 

hänsyn till afasin. Man tänker inte på det [afasin] när man är med i föreningen. […] de gör 

ingen skillnad, absolut ingen skillnad så det är jättebra. 

(Elsa) 

 

Att umgås i större grupper är något som Lars finner jobbigt efter sin stroke. Han har svårt att 

hänga med i det som sägs och blir trött av att delta i större grupper, han menar att det blir 

”lite för mycket för [honom], bäst är när det bara är två”. 

Samtliga respondenters kontakt med nära och kära sker mest via telefon. Janne använder 

även Skype för att kontakta vänner och familj. Både Elsa och Greta ser fram emot att få lära 

sig Skype2. Utöver telefonerna har samtliga, utom Gunnar som tycker att det är svårt att 

skriva, kontakt via antingen dator eller surfplatta med sina nära och kära. De flesta tycker 

inte att de har blivit mer sociala sedan de fått surfplattan, förutom Erik och Greta som tycker 

att deras kontakt med familj och vänner har ökat sedan de fick surfplattor. Eriks kontakt med 

sina barnbarn har ökat, fast Erik påpekar att det är telefonen som är den huvudsakliga 

enheten som används för att kontakta familjen, han ”ringer och så ändå. Det [e-post via 

surfplattan] är nog mer bara för att det ska vara roligt”.  

4.2 Dator och internet 

4.2.1 Datoranvändning 

För att kunna kartlägga respondenternas datorvana efterfrågades hur mycket de använde 

datorer innan de fick afasi. Samtliga har haft kontakt med datorer, antingen via jobbet, i 

hemmet eller både ock, innan de fick afasi. De respondenter (utom Janne) som väljer att göra 

bankärenden via internet väljer att göra det via dator. 

 

Intervjuaren: Varför gör du det [betala räkningar] på datorn och inte på surfplattan? 

Erik: Ja, jag vet inte [tänker] jag började med det och det känns enklare på något sätt 

[tänker]. 

                                                             
2 Skype introducerades för gruppen veckan efter intervjuerna genomfördes. 
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Intervjuaren: Känner du dig mer van vid datorn? 

Erik: Ja, den kan jag ju. 

 

Janne betalar räkningar på datorn men när han ska kontrollera sitt konto gör han det på 

surfplattan. Anledningen att han betalar räkningarna på datorn är för att han ska kunna 

skriva ut kvitton. Greta använder inte bankens internettjänst då hon har problem med 

hanteringen av siffror. Vad gäller Gunnar och Elsa så har de bankens internettjänst, men det 

är deras anhöriga som hanterar deras bankärenden. I Gunnars fall handlar det om att han 

känner sig för osäker och därför får hans fru sköta deras bankärenden. Elsa höll på att lära 

sig internettjänsten när hon fick sin stroke och hon känner sig inte tillräckligt säker på det, 

därför får hon hjälp av sin son med att hantera bankärenden. 

Stefan bokar resor med hjälp av datorn och Lars letar information och köper saker på t.ex. 

Blocket.  

4.2.2 Internetanvändning 

Nio av respondenterna letar information på internet. Sex av tio tyckte att det var det bästa 

med internet. Letandet efter information handlade om att hitta ord till korsord, leta upp 

stavningar på ord, leta efter resor etc.  

 

Intervjuaren: Vad tycker du är bra med internet? 

Kenneth: Ja, bra [tänker]. Kan läsa tidningen, bland annat. Kan hitta grejer [tänker], 

hjälp till korsord, hjälp att hitta de rätta orden […]. 

 

Gunnar: Däremot har jag använt Google. 

Intervjuaren: På surfplattan? 

Gunnar: Ja, den har jag sökt […], den delen har jag använt, för den är ju också i datorn 

[tänker] mycket Google, den är ju det jag använt mest. 

 

Samtliga respondenter använder internet för e-post, vissa använder dator och vissa använder 

surfplatta ibland eller ofta, men samtliga skickar och läser e-post.  

Surfplattan har bidragit till att internetanvändningen har förändrats för Greta, Kenneth, 

Janne och Erik. Erik menar att han knappt använder sin bärbara dator numera och att han 

”bara tänker på den där [nickar mot surfplattan]”. Jannes internetanvändning har ökat i och 

med att han fick en surfplatta. Greta påpekar att hon ”använder surfplattan nästan mer än 

[hon] använde datorn, för då kan man ju sitta vid köksbordet och jobba”. 

4.3 Surfplattan  

4.3.1 Användning av surfplattan 

Samtliga respondenter använder sina surfplattor mest i hemmen. Kenneth och Lars tar med 

sig den på semester och Janne tar med sin surfplatta till ställen där det finns internet. 

Kenneth spelar spel på den när han är i sin stuga och Stefan tänker skaffa mobilt bredband 

till sin surfplatta för att kunna ta med sig den på semestern.  
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De flesta använder surfplattan för att ta kort med. Dessa kort används till dagboken eller 

skickas som e-post av en del av dem. 

Stefan söker efter resor på surfplattan men bokar resan via datorn för att han är mer van 

vid den. Däremot berättar han att han har gjort en försäkringsanmälan via surfplattan och att 

det var enkelt, men han poängterar att det hade varit lika enkelt att använda datorn till det. 

4.3.2 Svårigheter 

Ett problem som flera av respondenterna kommenterade är det sviktande minnet. Kenneth 

påpekar att han har svårt att komma ihåg vad det var han hade tänkt skriva, ”så fort jag 

börjar så försvinner det direkt”. Greta, Erik, Lars, Karin och Jörgen menar att de hade svårt 

att komma ihåg de instruktioner som de fått gällande användningen av vissa applikationer på 

surfplattan. 

 

Man behöver ju instruktioner och då kan det vara svårt att komma ihåg eller till och med 

förstå instruktioner, hur man ska använda den. Så man behöver instruktioner för att 

kunna använda den. Man måste lära sig. 

(Greta) 

 

Erik tycker att själva undervisningen i surfplattan har gått för fort. Han menar att han inte 

hunnit lära sig en sak förrän det är dags för nästa, detsamma gäller för Lars. Gunnar håller 

med Kenneth som efterfrågade repetition på det som gruppen fått gå igenom för att på så sätt 

kunna lära sig att använda surfplattan. 

Rädsla att förstöra något var ett återkommande tema. Kenneth berättar att han varit rädd 

för att förstöra något på den gemensamma datorn, en rädsla som även Gunnar delar. 

 

Och då vet jag att det jag håller på med inte kan förstöras och men sedan att då fortsätta 

och gå vidare, det känner jag som… jag tycker det är dumt… en dator… om du har en 

dator där du har många saker du har väldig nytta av, då måste du ju vara rädd om det. 

(Gunnar) 

 

Att lära sig använda tangentbordet på surfplattan tycker Greta har varit besvärligt. Erik, 

Stefan och Kenneth menar att surfplattornas touch-screen är för känslig men Erik påpekar 

att det blir lättare med touch-screen-penna, att han oftast sitter med pennan för att han 

skriver mycket bättre med den. 

Karin tycker att surfplattan generellt är svår att använda. Gunnar tycker att den har för 

mycket ikoner. Kenneth menar att det ställer till problem när något står på engelska och 

Stefan tycker det är svårt när han har kört fast, då behöver han hjälp från sin fru. Även 

Jörgen menar att det är svårt att ta sig vidare när han har kört fast. Elsa tycker att surfplattan 

är besvärlig att hantera, att hon hellre väljer att använda datorn. 

 

Jag tycker det är svårare att använda surfplattan än att använda datorn. Men det är väl för 

att jag... Datorn kan jag hantera på ett annat sätt. Jag använder den, det är ingen skillnad 

på vad jag använder den till nu mot innan jag blev sjuk. Jag använder den på samma sätt. 

(Elsa) 
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4.3.3 Positiva aspekter 

Trots att Elsa anser att surfplattan inte passar henne tycker hon att den är bra när hon ska ta 

kort. Surfplattans mobilitet gör att det blir lättare att ta kort. Janne är mycket nöjd med sin 

surfplatta och förstår inte hur han har kunnat vara utan. 

 

Jag ville gärna ha en iPad, men var inte säker på om jag behövde en. 

Nu vet jag, den ger chanser till att göra saker utan min stationära, och jag blir bättre på att 

skriva. Och det är lättare att e-posta vänner på paddan [surfplattan]. Förstår inte hur jag 

kunde vara utan. 

(Janne) 

 

Enkelheten och snabbheten är något som Stefan, Kenneth, Gunnar och Lars anser är bra med 

surfplattan. Kenneth är förundrad över hur något så litet kan vara så snabbt. Stefan anser att 

det är lätt att ”komma ut på internet och läsa […] allting är snabbare”. Lars påpekar att det är 

lätt att hantera surfplattan. 

 

Lars: Det som gäller för oss, det vi håller på, då är ju det där [surfplattan] toppen. Det 

känns som att det är lättare att nå på något sätt… jag vet inte varför det är så, men 

[tänker]. 

Intervjuaren: Är den lättare att hantera? 

Lars: Ja. 

 

Greta uppskattar sättet att bläddra på och sättet att förstora på surfplattan. Erik säger att det 

är lätt att skriva på surfplattan när han använder pennan, något som även Gunnar och Janne 

poängterar.  

Flera av respondenterna nämner att de vågar prova mer på surfplattan. Lars uttrycker att 

han inte är rädd för att testa sig fram och om något går fel så är det inte ”någon större fara, 

det är ju bara att gå in och ändra”. Kenneth berättar att han törs använda surfplattan, han är 

inte rädd för att sudda ut något, vilket han är när han använder den bärbara datorn som han 

delar med sin fru. Även Gunnar påpekar att han är orolig att han ska förstöra något av värde 

på den gemensamma datorn. Med surfplattan tycker han att han vågar mer, ”där kan du ju 

göra fel och sabba men du sabbar ju inget annat än där. Och sedan kan du ju reparera. Det är 

skillnad [med] datorn”. Karin berättar att hon, trots att hon har svårt att använda ”trycker 

och trycker ändå”, att hon inte är rädd för att göra fel. 

4.4 Inställning 

4.4.1 Viljan att ha en surfplatta 

På frågan om de skulle ha skaffat en surfplatta om de inte fått en genom den grupp de tillhör, 

svarar Gunnar att han inte hade skaffat en surfplatta. Hans fru tror att det beror på att han 

skulle ha svårt för att ”sätta ord på vad som bäst skulle passa honom”. Elsa skulle inte ha 

skaffat någon för att tanken inte hade slagit henne. Stefan skulle inte ha skaffat någon för att 

hans fru redan hade en och skulle därför inte ha skaffat någon till sig själv. Janne hade 

funderat på att skaffa en surfplatta men visste inte om han behövde någon, men efter att han 
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har fått möjlighet att testa den så skulle han definitivt ha skaffat surfplatta. Lars hade inte 

skaffat någon eftersom han anser att han behöver hjälp för att komma igång och lära sig 

hantera den. Jörgen skulle inte ha skaffat någon då han anser sig vara rädd för tekniken. 

Kenneth och Greta skulle inte ha skaffat någon eftersom det kostar för mycket.  

Göta vill inte ha någon surfplatta. Hon hävdar att hon inte kan lära sig den. Hon menar att 

hon har problem med att minnas och att det skulle ta för lång tid att lära sig att använda 

surfplattan. Erik påpekar att han har försökt få henne att använda hans surfplatta men att 

hon inte är intresserad. Intervjuaren försökte ge förslag på användningsområden för 

surfplattan som skulle kunna vara intressanta för henne. 

 

Intervjuaren: Skulle det inte vara kul att det här med Skype eller att skicka e-post? 

Göta: Nej, det är långt ifrån mitt… Jag vill inte… Om jag vill skriva så skriver jag ett brev. 

Intervjuaren: Ett vanligt med papper och skicka på posten? 

Göta: Ja, om det tar en dag längre, det gör ingenting. 

 

Vidare berättar Göta att hon fått en surfplatta (en annan sort än de två som övriga i gruppen 

använder) av teknikern3. Denna har hon suttit och knappat lite på men anser sig inte vilja ha 

en i alla fall. 

 

Intervjuaren: Har du suttit något med den [surfplattan]? 

Göta: Ja, det är någon gång jag har petat på den… men nej, jag är så tacksam […]. 

Intervjuaren: Men du känner inte att du vill ha någon? 

Göta: Nej, [även] om jag får den i handen så känner jag inte att jag… om man hade varit 

lite yngre så kanske, men de är ju det där med glömskan. 

 

Däremot understryker Göta att hon tycker att det är bra att Erik har en surfplatta, så att han 

får hålla igång hjärnan. 

4.4.2 Övning  

Gunnar vill inte uttala sig så mycket om sina åsikter om surfplattan, eftersom han anser att 

han inte har arbetat med den tillräckligt för att veta vad han tycker om den. Däremot menar 

han att daglig träning är en förutsättning för att användandet ska bli bra. Även Jörgen anser 

att för att kunna lära sig surfplattan kräver det att han lägger ner mer tid på att arbeta med 

den. Elsa använder inte sin surfplatta särskilt ofta eftersom hon finner att datorn passar 

henne bättre. Karin tycker att surfplattan är svår att använda men trots det sitter hon med 

den varje dag. Kenneth, Greta, Janne och Erik sitter också med surfplattan varje dag. Eriks 

fru poängterar, efter inspelningen avslutats, att Erik sitter med surfplattan hela tiden och 

övar på den. Kenneth påpekar att om vanan inte finns så ”törs man inte röra, man är rädd att 

förstöra något” och att när något nytt kommer ”måste man lära sig… testa själv och så”. 

Lars försöker arbeta med det som gruppen fått lära sig på de veckovisa träffarna. Gunnar 

fokuserar på dagboken, övar på den för att lära sig hantera den. Att skriva är ett problem som 

                                                             
3 Gruppen träffas varje vecka och går igenom saker med surfplattan och där finns även en tekniker 
närvarande som hjälper dem med diverse problem. 
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bland annat Gunnar och Karin har. Karin kunde inte använda dagboken då hon tyckte det var 

svårt att skriva men hon fick, genom en manual, lära sig hur hon skulle ta kort och lägga in i 

dagboken, något som hon tycker fungerar ”hemskt bra”. 

4.4.3 Framtida användningsområden för surfplattan 

Flera av respondenterna uttrycker en önskan att kunna använda surfplattan till allt, bara de 

har lärt sig använda den. Samtliga respondenter som inte hade lärt sig använda Skype ser 

fram emot att få lära sig det. Elsa menar att det kanske är det är lättare att hantera Skype 

med surfplattan. 

 

Jag är väldigt nyfiken på Skypen, för där det lättare att gå runt i rummet […] om man vill 

visa vad man har. Ja, det ska bli roligt, det ser jag fram emot. Det tror jag att jag kommer 

att använda den till, för det är lättare att använda surfplattan än datorn. 

(Elsa) 

 

Greta har funderat på en larmknapp på surfplattan, en larmknapp som går till någon i ens 

närhet som hon kan trycka på om hon behöver hjälp. 

4.5 Stöd och hjälpmedel 

Samtliga respondenter säger att stödet som de får från tekniker är viktigt. Greta menar att 

det är ”a och o” och på frågan om hon letar efter svar via internet svarar hon att hon inte gör 

det, utan väntar tills hela gruppen träffas. Erik hävdar att han inte skulle lära sig något utan 

den hjälp och undervisning han får vid gruppmötena. Lars missade två gruppmöten, något 

som han är besviken över. 

 

Men det är jättebra att man får vara med i det här. Det är ju otroligt bra. Man kände när 

jag missade två… två som försvann… [gruppmöten] och då tänkte man ju: synd att man 

missade det där. Det behövs det… 

(Lars) 

 

Utöver stödet från tekniker berättar flera av respondenterna att de hade fått hjälp med att 

använda surfplattan. Kenneth nämner att hans barn har hjälpt honom att hitta en applikation 

som underlättar letandet efter ord till korsord för honom. Lars fru har t.ex. lagt in 

tidningsapplikationer på surfplattan så att de ska vara tillgängliga för Lars, han påpekar dock 

att han inte vill att hon ska göra allt åt honom, han vill lära sig själv. Både Gunnars och Lars 

fru får dubbelkolla det de har gjort, så att de inte har gjort något fel. Stefan ber sin fru om 

hjälp när han har kört fast och Elsa ber sina barn om hjälp när hon behöver det. 

Greta antecknar instruktioner för att komma ihåg dem, Karin har en liten manual för hur 

hon ska ta kort till dagboken och både hon och Gunnar uttrycker en önskan om att få 

manualer till användningen av surfplattan.  

 

Gunnar: Jag har suttit och gjort samma sak och jag vet ju precis att så här ska det vara, 

det är ju ingen konst. Och så slår man igen den här [surfplattan] och nästa gång man tar 

fram den så kommer jag inte ihåg. […] vad brukar jag prata om att jag vill ha? 
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Gunnars fru: En manual. 

Gunnar: Ja just det. 

 

Touch-screen-pennan är ett hjälpmedel som de flesta respondenter använder flitigt. Erik 

menar att det är lättare att skriva på surfplattan när han använder pennan, då han tycker att 

skärmen är väldigt känslig när han trycker med fingrarna. 

 

Intervjuaren: Tycker du att den [pennan] fungerar bättre än fingrarna? 

Erik: Ja, mycket bättre. 

Intervjuaren: Sitter du alltid med den? 

Erik: För det mesta. Annars om man har den där… ibland så blir det för hårt och det ska 

vara så mjukt. 

 

Karin finner det svårt att skriva på surfplattan. När intervjuerna utfördes visade intervjuaren 

hur Karin kan välja mellan färdiga meddelanden att skicka via e-post. Efter att Karin lärt sig 

detta skickade hon flera e-brev med dessa färdiga fraser till intervjuaren.  
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5. Afasi och att överbrygga det digitala glappet 

I detta avsnitt kopplas den relaterade forskning som presenterades i avsnitt 3 samman med 

det empiriska material som presenterades i avsnitt 4. Teknikvana, förtroende och 

surfplattans relevans i respondenternas liv kommer att lyftas fram samt det stöd som 

respondenterna har. Detta för att skapa en förståelse hur dessa saker påverkar surfplattans 

möjligheter till att bli ett bra verktyg för överbryggandet till den digitala världen. 

5.1 Delaktighet 

Att känna sig delaktig i samhället är något som enligt Brown et al. (2012) och Cruice et al. 

(2010, 2006) menar påverkar afatikers möjlighet till ett lyckligt liv, att ha en hög livskvalitet. 

Många afatiker skulle vilja vara mer delaktiga i samhället, men de tycker att det är svårt 

(Dalemans et al. 2010). Att inte känna sig delaktig kan göra att en känsla av isolering uppstår, 

något som Hilari et al. (2010) menar leder till en psykologisk oro. Numera handlar det inte 

bara om att vara delaktig i den fysiska världen, utan även den digitala. Att tillhandahålla 

surfplattor till människor med afasi kan skapa möjligheter för delaktighet i den digitala 

världen. I denna studie ansåg respondenterna att deras sociala delaktighet inte hade 

påverkats av användningen av surfplattan. Kontakter med nära och kära hade i de flesta 

fallen inte ökat. Delaktighet handlar däremot inte bara om social delaktighet. Många av 

respondenterna ansåg att den främsta fördelen med internet var att de kunde leta 

information, något som många använde surfplattan till att göra. Att kunna ta del av 

information är även det en form av delaktighet. Det innebär att afatiker som kan surfa på sina 

surfplattor blir delaktiga i det informationssamhälle som råder idag. 

Denna studie ger stöd åt Brown et al. (2013) som menar att vänskap påverkas när den ena 

parten drabbas av afasi. De flesta av respondenterna anser att afasin har påverkat deras 

sociala liv negativt. Erik och Elsa däremot tycker inte att deras sociala liv har förändrats till 

det sämre av att de har afasi, Erik t.o.m. menar att det har blivit bättre. Gemensamt för Erik 

och Elsa är att de båda två varit och är delaktiga i olika grupper. Även Gunnars delaktighet i 

en förening har bidragit till att hans sociala liv inte har försvunnit i samma utsträckning som 

t.ex. för Kenneth och Stefan. Detta indikerar att delaktighet i olika större grupper kan bidra 

till att livet inte behöver förändras i lika stor utsträckning för människor som drabbas av 

afasi. Surfplattan kan öppna upp möjligheter till delaktighet då det skapar ytterligare ett fält 

att vara social på, utöver det fysiska. Genom att lösa upp den rumsliga begränsningen blir 

inte rörligheten inte en hindrande faktor för afatikers sociala liv 

Karin påpekar att hon inte kan lämna hemmet i samma utsträckning som hon kunde 

innan hon fick afasi. Denna försämring i rörlighet har påverkat hennes sociala liv. Cruice et 

al. (2010), Dobransky och Hargittai (2006) samt Brown et al. (2012) menar att minskad 

rörlighet försämrar möjligheterna till kommunikation med andra. Den minskade rörligheten 

gör med andra ord att Karin inte kan kommunicera med andra i samma omfattning som hon 

gjorde innan afasin. Detta gör att hennes möjligheter till social delaktighet har minskat sedan 

hon fick afasi. Att vara digitalt social är något som skulle kunna göra det möjligt att minimera 

de fysiska begränsningarnas påverkan på delaktighet, något som Dalemans et al. (2010) 

menade var något som hälsovården borde ägna sig åt. Vad gäller Karins möjligheter att vara 
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social digitalt blir även hennes skrivsvårigheter en begränsning. Hon till och med anmärkte 

på att surfplattan inte hade gjort henne mer social. Det visar att för att optimera surfplattans 

möjligheter måste användningen av den individualiseras. Detta för att ge någon som både 

har rörliga och kommunikativa svårigheter en chans att kunna dra nytta av verktygets 

egenskaper och därigenom bli mer social. 

5.2 Motivation och förtroende 

Att motivera till delaktighet i det digitala samhället kräver att individen har en bra erfarenhet 

av den världen. För att skapa en bra erfarenhet krävs det deltagande i olika aktiviteter, anser 

González et al. (2012). Genom att lära respondenterna i denna studie att använda surfplattan 

till att e-posta, titta på TV, skriva dagbok etc. har den digitala världen introducerats med 

hjälp av aktiviteter. Räcker det? Trocchia och Janda (2000) och Hill et al (2008) menar att 

äldre måste tycka att internet är okomplicerat för att använda det. Hill et al. (2008) hävdar 

dessutom att förtroende för den egna kunskapen och en förståelse för internets möjligheter 

kan inkludera äldre i det digitala samhället. Att göra teknologin mer tillgänglig är inte 

tillräckligt för att denna inkludering ska bli en verklighet, enligt Jung et al. (2001). Selwyn 

(2004) påpekar att det inte räcker med verktyget för att det digitala glappet ska överbryggas, 

utan att användaren måste finna verktyget relevant för deras interaktioner i det sociala livet. 

I denna studie tydliggörs vikten av att finna verktyget betydelsefullt bland annat genom Elsa 

och Jörgen, som inte har funnit användningen av surfplattan relevant för deras vardagsliv. 

För Elsa räcker det med att hon har sin bärbara dator, på den interagerar hon med andra 

genom e-post och Facebook. Selwyn (2006) menar att äldre måste tycka att teknologin 

passar in i deras liv för att de ska använda den. Även Juznic et al. (2006) anser att om äldre 

ser verktyget som användbart så kommer de att lära sig hantera det. För att förstå relevansen 

krävs det att människor förstår teknologin, menar Jaeger (2004), och att de på så sätt tar till 

sig den och börjar använda den i sina liv. Jaeger (2004) fann att de äldre hade olika syften 

med sin användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Det handlar inte 

om en enda stor homogen grupp, utan om en heterogen grupp med väldigt olika preferenser 

och olika förutsättningar. I studien som utförts här blir detta tydligt. Samtliga respondenter 

ser på arbetet med surfplattorna på olika sätt. Janne gör allt med sin surfplatta medan 

Gunnar arbetar med att lära sig en sak i taget. Det gäller med andra ord att vara lyhörd för de 

individuella skillnader som finns mellan olika människor, att individanpassa utbildningen för 

att de ska finna ett syfte med användningen. Bara för att en afatiker tycker att något är bra, 

innebär det inte per automatik att alla afatiker tycker det. Det innebär att människor måste 

utbildas i att använda teknologin så att den passar deras liv. Vikten av att individanpassa har 

blivit tydligt i denna studie. Samtliga respondenter har olika förutsättningar och intressen, 

Gunnar t.ex. använder Google på surfplattan medan Elsa bara tar kort med den. Det handlar 

om att visa hur de ska välja och använda olika applikationer som passar för just dem. Det 

finns inte en generell lösning för alla, det måste gå att anpassa efter personen som sitter i 

andra änden och dennes specifika egenskaper och behov.  

Respondenterna i denna studie hävdar att det stöd som de får från tekniker är oerhört 

viktigt, att utan den skulle de famla i mörkret. Detta stämmer överens med vad Selwyn 

(2006) kom fram till med sin undersökning. Det räcker däremot inte att ha någon som är 
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kompetent, utan det krävs att denne kan förmedla sina kunskaper, att denne kan förklara 

tekniken så att den blir förståelig för de som inte är insatta i ämnet. Juznic et al. (2006) 

menar att äldre som fått lära sig att använda teknologin väljer att vara mer delaktiga i det 

digitala samhället, något som antyder vikten av att lära ut hur teknologin ska användas för att 

äldre ska bli inkluderade i det digitala samhället. Genom att få en förståelse för teknologin 

öppnar det upp för användning på ett helt nytt sätt. Ett av projekten som Jaeger (2004) 

beskriver handlar om hur äldre lär äldre använda datorer och internet. Hon menar att det 

slår hål på myten att äldre är rädda för teknologin. Studien som utförts här, med afatiker, 

stärker Jaegers påstående. Genom att skapa möjligheter för deltagande på deras (afatikernas) 

villkor skapas det en nyfikenhet, inte en osäkerhet och en rädsla att verka okunnig. De 

respondenterna som deltagit i denna studie är inte rädda för att fråga om de inte förstår 

något. De är även medvetna om att alla inte är på samma nivå, men det gör inget, utan alla 

arbetar utifrån sin egen förmåga.  

Både Juznic et al. (2006) och González et al. (2012) menar att äldres förtroende för sin 

egen förmåga är viktigt när det kommer till att lära sig använda teknologiska verktyg. Göta 

tror inte att hon skulle kunna lära sig använda surfplattan, därför vill hon inte ha någon. Det 

krävs med andra ord att afatikern får stöttning och uppmuntran för att denne ska vilja lära 

sig använda surfplattan, att denne ska känna sig kapabel att lära sig den. För att kunna bli 

mer socialt aktiv digitalt kan det behövas stöd från nära och kära. González et al. (2012) 

menar att deltagande i olika aktiviteter skapar en bra erfarenhet. Detta kan nära och kära 

hjälpa till med, genom att de finns till hands. För att kunna skicka e-post krävs det att det 

finns någon att skicka till, för att kunna ringa med Skype krävs det att det finns någon att 

ringa till. Och framförallt, för att kunna bygga upp förtroendet krävs det att det finns någon 

som personen kan be om hjälp, någon som kan stötta denne i arbetet med att lära sig 

använda surfplattan, någon som kan hjälpa dem att bli vana vid surfplattan.  

I och med att samtliga respondenter har erfarenhet av datorer är det intressant att se vad 

de väljer att göra på datorn. Vad gäller bankärenden väljer många av dem bort surfplattan 

och gör det istället via datorn och några får hjälp av andra att sköta dem. Det verkar som att 

de har större självförtroende då de använder surfplattan men de använder den inte till att 

göra ”viktiga” saker som att betala räkningar eller boka (inte söka efter) resor. Det kan tyda 

på att det saknas förtroende för surfplattan, ett förtroende som verkar finnas för datorn.  

Vikten av förtroende blev tydligt i denna studie, att våga göra saker själv handlar om 

självförtroende. Glass och Maddox (1992) påpekar att för att afatikers rehabilitering ska bli så 

bra som möjligt krävs det att de själva gör saker. Att ha förtroende för sin egen kapacitet att 

själv utföra sysslor skapar även en självständighet för afatiker. Denna självständighet är 

något som Brown et al. (2012), Cruice et al. (2010, 2006) menar var en bidragande faktor till 

att livskvaliteten för människor med afasi höjs. I dagens digitaliserade samhälle innebär att 

vara självständig att även kunna utföra aktiviteter digitalt. Surfplattor skulle kunna vara ett 

bra verktyg för dessa aktiviteter, men det krävs en del arbete. González et al. (2012) menar att 

med ökat användande av IKT ökar, förutom självförtroendet, även äldres förtroende i den 

egna förmågan att lära sig något. I den studie Carpenter och Buday (2007) genomförde fann 

de att de äldre var osäkra på sin egen kompetens att hantera datorer. Ji et al. (2010) menar 

att osäkerheten handlar om rädslan att förstöra något. I fallet med surfplattor verkar det vara 
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tvärtom. Flera respondenter påpekar att de vågar trycka och testa sig fram på surfplattan just 

för att de inte är rädda att förstöra något. Surfplattan har ökat självförtroendet vad gäller 

teknologin, gjort deltagarna mer modiga att själva försöka trycka sig fram till lösningar. De 

flesta deltagare i denna studie har ett självförtroende i användningen av surfplattan. De litar 

på sin egen förmåga att använda den.  

Däremot är flera av respondenterna motsträviga till att använda den gemensamma 

datorn, av den anledningen att de är rädda för att förstöra något för sina respektive. De 

menar att rädslan för att förstöra något minskar med surfplattan. Det är därför intressant att 

titta på vad de använder surfplattan till. De flesta använder den till att skicka e-post och surfa 

på internet. Vad gäller bankärenden menar respondenterna att de känner sig tryggare när de 

använder datorn för att utföra dem. Detta tyder på att dessa respondenter hyser ett större 

förtroende för datorn än de gör för surfplattan. Stefan väljer att använda surfplattan för att 

söka resor men när de ska bokas, när själva transaktionen ska utföras väljer han att göra 

detta på datorn. Även här handlar det om ett förtroende för datorn och sin egen förmåga att 

hantera den. De som inte utför bankärenden själv, utan har någon närstående som hjälper 

dem, handlar det också om förtroende, förtroende för sin egen kapacitet. De har förtroende 

för tekniken men inget självförtroende vad gäller hanteringen av den. Vikten av förtroendet 

var ett oväntat resultat i denna studie. Relevansen sågs länge som det som hade störst 

påverkan på huruvida afatiker kommer att använda surfplattan, men ju längre studien 

framskred desto tydligare blev det att förtroendet är den största indikatorn för 

användningen. Genom undervisning i hur surfplattan ska användas kan det skapa ett 

självförtroende hos användaren, ett förtroende för den egna kapaciteten, något som kan leda 

till att förtroendet utvidgas, vilket i sin tur kan leda till att afatiker utför mer saker själva och 

det är positivt för rehabiliteringen. 

5.3 Teknologi och internet i afatikers liv 

5.3.1 Teknologi  

Samtliga respondenter i denna studie hade, i olika utsträckning, erfarenhet av datorer innan 

de började arbeta med surfplattorna. Egan et al. (2004) menar att bristande erfarenhet är ett 

hinder som afatiker kan stöta på vad gäller användandet av teknologiska verktyg. Detta gör 

sig gällande även i denna studie. Ibland valdes surfplattan bort för att respondenterna är 

vana vid datorn och väljer därför hellre att arbeta med den. Loges och Jung (2001) påpekar 

att relationen som människor har till teknologin och vad de använder den till är en av 

orsakerna till det digitala glappet. Att vissa av respondenterna väljer att arbeta med dator 

istället för surfplattan indikerar att relationen som de har till datorerna är en tryggare sådan, 

de har ett större förtroende för den relationen, vilket i detta fall har lett till att surfplattan 

väljs bort och blir därför inte en bro över det digitala glappet.  

Juznic et al. (2006)  menar att det är viktigt att äldre får lära sig använda datorer och 

internet för att bli mer delaktiga. Är datorer ett tillräckligt bra verktyg för att göra afatiker 

mer delaktiga i det digitala samhället? Olphert et al. (2005) anser att det krävs att 

användarvänligheten förbättras. Vad gäller datorer hävdar Egan et al. (2004) att tillbehören 

till datorer kan vara ett problem. I denna studie visade bl.a. Greta uppskattning för 

avsaknaden av tillbehör, då hon tyckte om att det går att bläddra genom att svepa med fingret 
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på surfplattans skärm, istället för att använda en mus för att navigera sig fram. Det innebär 

att de svårigheter som Egan et al. (2004) fann gällande tillbehören till datorer inte blir något 

problem med surfplattan, då den har färre tillbehör än en dator. Däremot verkar många av 

respondenterna tycka att tangentbordet på surfplattan är svårt att hantera. Det har lösts 

genom att en touch-screen-penna har introducerats. Denna penna har underlättat skrivandet 

och skapat en större precision för respondenterna. 

Precis som Olphert et al. (2005) menar Konnerup (2010) att användarvänligheten är ett 

problem. Både Konnerup (2010) och Ling (2008) hävdar att bristande gränssnitt skapar ett 

utanförskap, för afatiker (Konnerup, 2010) och äldre (Ling, 2008). Skulle ett mer 

användarvänligt verktyg öka interaktionerna inom den digitala världen för människor med 

afasi? I denna studie var enkelheten något som många respondenter uppskattade med 

surfplattan, vilket styrker Konnerups (2010) studie. Bland annat Kenneth påpekade att den 

var lätt att använda. Det indikerar att surfplattans rena, enkla gränssnitt är något som gynnar 

afatiker i deras aktiviteter i den digitala världen. Carpenter och Buday (2007) menar att äldre 

som använder datorer har ett större socialt nätverk. Surfplattans enkelhet skulle kunna bidra 

till att afatikers sociala nätverk utvidgas, det handlar om att de får lära sig att använda 

verktyget på rätt sätt. 

Egan et al. (2004) hävdar att afatiker kan tycka att det är svårt att komma ihåg olika steg i 

användandet av teknologi. Detta blev tydligt även i denna studie. Gunnar menar att han inte 

kommer ihåg från en dag till en annan hur han ska arbeta med surfplattan. Även Greta 

påpekar att det kan vara svårt att minnas instruktioner och att hon därför skriver ner dem. 

Karins dagboksanteckningar underlättades av att hon fick en kortfattad manual om hur hon 

ska ta kort till dagboken. Egan et al. (2004) menar att en tillgänglig manual är något som 

krävs för att afatiker ska kunna dra nytta av IKT, något som även respondenterna i denna 

studie efterlyste.  

Selwyns (2006) studie visade att det var viktigt med en människa som kunde agera som en 

medierande länk mellan tekniken och deltagarna. Beck et al. (2004) menar att genom att ha 

någon som kan förklara hur teknologin fungerar så kan det digitala glappet överbryggas. I 

den studie som presenterats här har respondenterna fått undervisning och haft möjlighet att 

fråga tekniker om saker som de har haft problem med. Detta är något som samtliga har 

understrukit varit viktigt för deras användande av surfplattorna. Jaeger (2004) menar att 

äldre inte är rädda för tekniken, att de är villiga att lära sig, något som är tydligt i denna 

studie. Det handlar inte om att vara rädd för tekniken utan om att ges möjlighet att lära sig i 

sin egen takt och med människor som är i samma situation i och med afasin, även om 

kunskap och förutsättningar varierar. Respondenterna i denna studie är inte rädda för 

surfplattan, tvärtom, de flesta av dem finner den lättare att hantera än datorn. Det innebär 

att myten krossas även i denna studie, bara för att någon inte är van vid teknologin betyder 

det inte att denne är rädd eller ovillig att lära sig. Det handlar om att dels motivera den 

individen men även att skapa rätt förutsättningar för att denne ska kunna lära sig tekniken. 

De flesta i denna studie finner surfplattan enkel att använda, något som gjort att deras 

självförtroende i användningen av den ökat. I och med att självförtroende ökar, ökar även 

självständigheten, en självständighet som är en viktig faktor till att öka livskvaliteten i deras 

liv. 
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5.3.2 Internet 

Att få afasi innebär många motgångar, något som kan tära på den positiva inställningen som 

Brown et al. (2012) och Cruice et al. (2010) menar är viktig för att afatikers livskvalitet ska 

öka. Både Juznic et al. (2006) och Morris et al. (2007) fann att internet hade en positiv effekt 

på livet för deltagarna i deras studier. Det innebär med andra ord att internet skulle kunna 

hjälpa afatiker att behålla en positiv inställning till livet och därigenom höja sin livskvalitetet. 

Att de flesta i denna studie hävdar att surfplattan var lätt att använda kan göra att 

internetanvändningen ökar, något som i förlängningen gör att kvaliteten på deras liv höjs, då 

de blir mer delaktiga i informationssamhället.  

Internet är bra för att hitta information och för att hålla kontakten med nära och kära 

(Broadbent & Papadopoulos, 2013). De flesta i denna studie ansåg att informationstillgången 

var det bästa med internet. I Broadbent och Papadopoulos (2013) studie ökade deltagarnas 

livskvalitetet genom användningen av internet. Bargh och McKenna (2004) menar att 

internet skapar möjligheter att hitta nya vänner genom t.ex. intressen. Återigen handlar det 

om att ge människor med afasi de bästa förutsättningarna för att kunna ha ett rikt socialt liv. 

En surfplatta kan underlätta användningen av internet, då surfplattor tar mindre plats och är 

lätt att ta med sig. Användaren blir inte platsbunden utan kan röra sig fritt i lägenheten när 

de t.ex. ska prata med någon via Skype, något som Elsa påpekar ska bli spännande att testa. 

Att drabbas av en stroke, något som oftast föregår afasi, innebär även en risk för minskad 

rörlighet. Brown et al. (2012) menar att rörligheten är en viktig faktor för livskvaliteten för 

afatiker. Trocchia och Janda (2000) påstår att internet är ett sätt att släppa in den yttre 

världen in i hemmet. Att möjliggöra för t.ex. Karin att vara delaktig i omvärlden, oavsett 

rörlighet, skulle kunna öka livskvaliteteten för henne. Bargh och McKenna (2004) menar att 

internet är ett bra forum för att stärka sina sociala kontakter och att det inte ersätter de 

fysiska mötena, utan snarare är ett komplement till dem. Resultatet i denna studie indikerar 

att de sociala aktiviteter som sker via dator eller internet inte utesluter telefonsamtalen med 

nära och kära. Det handlar om att skapa fler möjligheter för afatiker att bevara och stärka 

sina sociala kontakter. 
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6. Surfplattan- ett bra hjälpmedel? 

Har deltagarna i denna studie blivit mer sociala digitalt i och med surfplattan? Räckte det att 

verktyget tillhandahölls? Hur bör arbetet med surfplattan se ut för att optimera 

användningen av den? I detta avsnitt besvaras de frågeställningar som gjordes i första 

avsnittet. Genom det empiriska materialet och den relaterade forskningen har slutsatser 

kunnat göras vad gäller surfplattans möjligheter som ett överbryggande redskap för 

delaktighet i den digitala världen, slutsatser som presenteras nedan. 

De flesta deltagare i denna studie anser inte att de har haft mer social kontakt med nära 

och kära sedan de fick surfplattan. Det är fortfarande telefonen som är det huvudsakliga 

mediet för kontakt med familj och vänner. Däremot verkar det som att surfandet på internet 

har varit en aktivitet som surfplattan har använts till. Detta indikerar att surfplattan har 

möjligheter för att brygga det digitala glappet. Att brygga det digitala glappet handlar inte 

bara om att bli mer social digitalt, utan även om att kunna ta del av den information som 

finns på internet. Då internetanvändningen ökade i och med surfplattan ökar även mängden 

information som respondenterna kan ta del av. Detta gör att de blir mer insatta i den digitala 

världen, vilket är ett steg över digitala glappet, även fast respondenterna inte tyckte att de 

blivit mer sociala. 

Ett sannolikt skäl till att respondenterna i denna grupp inte tyckte att surfplattan gjort 

dem mer sociala kan vara att de fått lära sig använda e-post och göra dagboksanteckningar, 

något som kräver att de skriver och läser. Just att skriva och läsa kan vara något som 

individen kan få svårigheter med i och med afasin. Vidare studier vad gäller denna grupps 

användning av Skype kanske visar att respondenterna har blivit mer sociala med surfplattan, 

då Skype skapar en möjlighet att kommunicera med tal och kroppsspråk, istället för i skrift.  

Surfplattans mobilitet gör det till ett bra verktyg vid användning av Skype. Det räcker dock 

inte med att verktyget finns tillhands, det krävs mer än så. Att drabbas av afasi kan göra att 

hela världen ställs upp och ner. Det som förut var självklart är inte lika självklart längre. Det 

handlar om att inte kunna förstå och göra sig förstådd bland andra människor, något som tär 

på självförtroendet. Att sakna förtroende för sin egen förmåga att lära sig något kräver 

arbete. För att surfplattan ska kunna vara ett bra verktyg krävs det att det finns ett förtroende 

för möjligheten att lära sig använda den. Detta förtroende är inte något som kommer gratis, 

utan det måste byggas upp. Detta görs på bästa sätt genom att individen får det stöd som 

denne behöver för att känna sig kapabel att använda surfplattan. Vad gäller förtroende är det 

inte bara självförtroendet som är viktigt. Individen måste även ha ett förtroende för 

redskapet, d.v.s. surfplattan. Om det inte finns något förtroende för surfplattan kommer den 

inte att användas. Även detta förtroende är något som måste byggas upp och det kan ske 

genom att individen ges möjligheten att få en förståelse för hur surfplattan fungerar. Att 

individen får lära sig på vilka sätt surfplattan kan användas och sedan få öva på det. På så sätt 

kan det digitala glappet överbryggas då individen, genom aktiviteterna, skapar en relation till 

surfplattan och kan använda den på ett sätt som passar dennes liv.  

Att drabbas av afasi innebär inte att individualiteten försvinner. Afatiker är inte en 

homogen grupp, det handlar inte om en sorts människor utan om en varierad grupp med 
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olika möjligheter och behov. För att kunna tilltala en heterogen grupp krävs det anpassning. 

Surfplattan har möjligheter att anpassas efter användaren då denne kan välja vilka 

applikationer som passar för just den individen. Förutsättningen finns där, det krävs bara att 

afatiker får lära sig att hitta de applikationer och användningsområden som är relevanta för 

deras liv. Det går inte få någon (oavsett om denne har afasi eller ej) att använda något som de 

inte tycker att de har användning för, det resulterar bara i att det läggs på hyllan. Det innebär 

att undervisningen i hur de ska använda surfplattan måste individanpassas. För stora 

grupper vid undervisningen gör att den inte kan individanpassas, något som inte gynnar 

surfplattans möjligheter.  

Att få stöd i arbetet med surfplattan är oerhört viktigt. Det krävs en fysisk person som kan 

hjälpa till vid problem och kan svara på frågor. Det krävs dessutom att denna person kan tala 

ett språk som är förståeligt, inte bara för de som är insatta i ämnet utan även för de som är 

helt nya inom området, att den personen kan förklara på ett begripligt sätt. Förutom en fysisk 

person krävs det även en lätthanterlig manual, något som efterlystes av respondenterna i 

denna studie. Undervisning och en manual kan göra att afatiker själva kan arbeta med att 

skicka e-post, ringa med Skype eller t.ex. använda något socialt medium och genom det lära 

känna nya människor. Att själva kunna göra dessa saker skulle gynna deras rehabilitering 

men det skulle även stärka självförtroendet för dem. Stärka förtroendet i den egna 

kapaciteten. 

Sammanfattningsvis visar studien att surfplattan har möjligheter att bli ett bra verktyg, 

men det krävs rätt förutsättningar för att det ska bli verklighet. Anpassning, stöd och 

motivation är ledord som stärker det förtroendet som krävs för att göra surfplattan till det 

medierande verktyg Hill et al. (2008) efterlyste i sin studie. 
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7. Avslutande reflektion 

Denna studie inleddes med en enda frågeställning, hur påverkar användningen av surfplattor 

det sociala deltagandet i den digitala världen för människor med afasi? Allt eftersom arbetet 

pågick blev det tydligt att surfplattan har möjligheten att göra afatiker mer delaktiga i den 

digitala världen, men det krävs mer än bara verktyget. Därför riktades även fokus till hur 

arbetet ska gå till. Surfplattan har möjligheten, men för att den ska användas som en 

brobryggare måste det finnas resurser som hjälper människor med afasi att dels motiveras 

till att vilja lära sig använda den, dels en möjlighet att få lära sig och den resursen måste vara 

lättillgänglig. Genom att skapa möjligheter för afatiker att lära sig använda surfplattan kan 

även deras självförtroende stärkas. Det är viktigt att de bygger upp en tilltro till sin egen 

förmåga och att de får de bästa förutsättningarna för att förverkliga det. 

Handlar det då om att skapa något specifikt för afatiker, att utveckla något enbart för 

dem? Nej, genom att göra det inkluderas ingen, utan snarare exkluderas. Vad som däremot 

krävs är att utvecklare idag förstår att det inte bara är unga människor som använder sig av 

informationsteknologiska verktyg och därför ha det i åtanke när gränssnitt utformas. En 

viktig sak att poängtera är att afatiker inte är en homogen grupp. Alla har olika problematik 

och behöver hjälp på olika sätt. Det går inte att ha ett universellt verktyg som ska göra dem 

delaktiga i det digitala samhället, utan det måste anpassas efter individen. Däremot är 

surfplattor ett bra verktyg som kan vara grunden att stå på, för att sedan individualisera 

användningen.  

Att alla ska med på digitaliseringståget är en fin tanke men är överbryggningen av det 

digitala glappet genomförbart? För att det överhuvudtaget ska vara möjligt, krävs det att de 

som finns på det ”digitala tåget” är villiga att släppa ombord alla de resenärer som står på 

perrongen. Om det digitala samhället inte skapar möjligheter för de som är utanför att bli 

mer delaktiga överbryggas inga glapp. Det krävs aktiva åtgärder för att människor med afasi 

ska kunna använda teknologin och bli delaktiga i det digitala livet. Det måste finnas resurser 

som skapar möjligheterna, resurser som bygger bron för dem att gå över på. Om det inte sker 

är risken större att afatiker inte blir delaktiga. Att ge afatiker möjligheten till delaktighet 

genom att tillhandahålla rätt verktyg och att på deras villkor lära dem använda verktyget. får 

de en chans till ett rikt socialt liv, även inom den digitala världen. Genom att göra dem 

delaktiga kommer de att lära sig. 
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Intervjuguide 
 

Presentation 
Jag heter Jeanette Holmlund och jag läser sista terminen på programmet beteendevetare 
med inriktning mot IT-miljö vid Umeå universitet.  
  
Jag genomför en studie där jag vill undersöka huruvida surfplattor är ett bra hjälpmedel för 
människor med afasi att bli delaktiga i det digitala samhället. Syftet med intervjun är att få en 
förståelse för hur människor med afasi använder surfplattor, vad de tycker om den, om det är 
ett bra verktyg för att kunna göra människor med afasi mer socialt delaktiga i det digitala 
samhället och på så sätt bidra till deras rehabilitering. 
 

Information 
Är det okej att jag spelar in intervjun? 
Inspelningarna kommer att transkriberas. 
Inspelningarna kommer bara att vara tillgänglig för mig och kommer att raderas. 
Namn kommer inte att presenteras. 
Du kan när som helst under intervjun välja att avbryta. Du kan även när som helst välja att 
avbryta deltagandet i studien, även efter intervjun är utförd. Det finns inga fel svar och vill du 
inte svara på vissa frågor behöver du inte. 
 

Frågor 
Är du mellan 30-44, 45-59, 60-74, 75-90? 
Hur länge har du haft afasi? 
Vad arbetade du med innan du fick afasi? 
Hur ofta använde du en dator innan du fick afasi? 
 
Vad är bra/dåligt med internet? 
Hur ofta använder du internet och vad använder du det till? Har det förändrats sedan du fick 
surfplattan? 
 
Hur ofta använder du surfplattan? 
Vad använder du surfplattan till? 
Vad skulle du vilja använda den till? Tror du man kan använda den till något annat? I så fall,  
vad? 
 
Vad tycker du om surfplattan? Vad är bra och vad är dåligt? Vad är svårt och vad är lätt? 
Hur tycker du utseendet bör vara för att det ska vara lätt att använda?Vad gör det svårt att 
använda? 
I vilka situationer tycker du att surfplattan är bra att ha? Hemma? På resande fot? Utomhus? 
När är surfplattan inte bra att ha? 
 
Är kontakten med nära och kära viktig för dig? Hur påverkar kontakten med dem din 
vardag? 
Hur håller du vanligtvis kontakt med dina nära och kära? 
Kontaktar du dem via dator eller surfplattan? 
Har du mer kontakt med släkt och vänner nu med surfplattan? Har du fått nya vänner via 
internet? 
Hur har ditt sociala liv påverkats av afasin? 
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Hur tycker du det har varit att jobba med surfplattorna? 
Hur viktigt har det varit med genomgångarna i gruppen? 
Har du något annat att tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 
Tack för att du har tagit dig tid att svara på dessa frågor. 
 
 

 

 

 

 

 

 


