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Internetanvändning och välbefinnande hos äldre 
 

Elvira Farrakhova 
 

I tidigare forskning saknas studier om effekten av Internet på äldres 
välbefinnande. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
äldres välbefinnande påverkas av vardaglig Internetanvändning 
inklusive sociala medier. Tio pensionärer i åldern 68-85 år i 
Mellansverige, varav fem kvinnor, intervjuades i ca 35 minuter var 
om deras subjektiva upplevelser av Internetanvändning. 
Intervjuerna meningskoncentrerades och analysen resulterade i 
fyra gemensamma drag: äldre som använder Internet och sociala 
medier upplever (1) positiva emotioner, (2) närhet med andra, (3) 
trygghet och (4) ett rikare liv. Avsaknaden av Internet däremot 
skulle leda till upplevelsen av tomhet och isolation. Grundat på 
komponenterna föreslås det att användning av Internet och sociala 
medier har sammantaget positiv effekt på äldres välbefinnande. 
Förutom detta identifierades en ny komponent trygghet som inte 
framkom i tidigare studier om äldres Internetanvändning. 
 
Key words: Internet, elderly, well-being, social media, gerontology 

 
 

Inledning 
 

Internet är en integrerad del av människors liv i dagens samhälle. Användning av e-post, 
Facebook, Skype, etc. har blivit ett aktuellt samhällsfenomen. Antal av vetenskapliga 
studier, som har undersökt effekten av Internetanvändning på välbefinnande, är 
begränsat. Flesta av dem dessutom gjorda på collegestudenter. Då enligt svenska 
Internetstatistiken (Findahl, 2014) de äldre är den åldersgrupp, där mest ökning i Internet 
och sociala mediers användning sker. Sverige karakteriseras även av en åldrande 
befolkning. I år 2014 räknades ca 1.9 miljoner som är 65 år eller äldre. Och denna 
åldersgrupp ska öka mest under de närmaste åren, så till år 2017 förväntas ökning med 
runt 314 000 (SCB, 2014). 

Samhället kännetecknas också av allt fler upplever nedsatt psykiskt välbefinnande 
(Socialstyrelsen, 2013).  900 000 svenskar lider av depression eller ångestsyndrom 
(Socialstyrelsen, 2010). Keyes (2002) anger att depression kostar miljarder varje år, pga. 
arbetsfrånvaro, minskad produktivitet, sjukvårdsutgifter och förutom detta står 
depression för minst en tredje del av suicider. Problemet är aktuellt för många länder och 
därför gör t.ex. EU (EC, 2005) satsningar på främjande av psykisk hälsa och social 
delaktighet.   

 
 

Psykisk hälsa och välbefinnande 
 

Välbefinnande är nyckeln till psykisk hälsa (WHO, 2014) och är ett centralt tema inom 
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positiv psykologi. De första som officiellt introducerade positiv psykologi var Seligman 
och Csikszentmihalyi år 2000. Till skillnad från traditionell psykologi, med dess fokus på 
psykiska negativa avvikelser och sjukdomar, koncentreras positiv psykologi på positiva 
sinnestillstånd (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). I denna uppsats presenteras 
subjektivt välbefinnande, psykologiskt välbefinnande och socialt välbefinnande. 

 
Subjektivt välbefinnande. Ed Diener, en av fältets tongivande psykologer, undersöker 

subjektivt välbefinnande utifrån lycka, livstillfredställelse och dominans av positiva 
emotioner över negativa. Till positiva emotioner tillhör glädje, kärlek, harmoni, 
tillfredsställelse, stolthet osv. Som negativa emotioner räknas stress, ångest, oro, rädsla, 
bekymmer, sorg, ilska osv. (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Subjektivt välbefinnande 
är individens subjektiva bedömning av tillfredställelse med livet (Diener, 1984). 
Livsområden, som ligger närmast till personligt liv, utgör största påverkan på subjektivt 
välbefinnande (Andrews & Withey; Campbell et al., refererad i Diener, 1984). Positiva 
emotioner, möjlighet att engagera sig i saker av sina intresse och tillfredställelse med 
jobb, relationer med andra och fritid är de viktigaste förutsättningarna här (Diener et al., 
1999; Diener, 2000). Meyers och Diener (1995) poängterar att nära sociala kontakter som 
ger socialt stöd är avgörande för lycka. Kvinnor och män, oberoende av ålder, upplever 
ungefär likadant subjektivt välbefinnande. De som har en partner känner sig mer lyckliga 
än singlar. Generellt sett drabbas de, som uppvisar högre nivåer av subjektivt 
välbefinnande, mindre av depression och suicid (Diener et al., 1999). Hälsa, moral, 
komfort och pengar kan eventuellt utöva påverkan, men dessa värderas inte som 
nödvändiga eller inneboende faktorer. (Diener, 1984). För flesta är lycka och 
livstillfredställelse viktigare än pengar (Diener et al., 1999).  

En stark prediktor här är personlighet. Extraversion och positivt temperament, 
optimism, självförtroende och förmåga att inte fastna i ältande av negativa händelser gör 
att man känner sig lycklig (Diener et al., 1999; Diener, Oishi, & Lucas, 2003). Extroverter 
är socialt aktiva, känner sig belönade av sina sociala kontakter, alltså blir de lyckliga. 
Dock, bara personlighet i sig, kan inte garantera ens lycka (Diener & Ryan, 2009). 
Processen bakom det lyckliga livet är komplicerad. Här interagerar värderingar, mål och 
externa faktorer som kultur och nivån av samhällets ekonomiska utveckling (Diener et 
al., 1999). Enligt Maslow (refererat i Diener & Diener, 1995) dominerar fysiologiska 
behov över andra behov och de är vanligvisst tillfredsställda i ekonomiskt utvecklande 
samhällen. Medan är i fattiga samhällen inte de flestas fysiologiska behov tillfredsställda, 
därför relateras där inkomster med livstillfredställelse i större utsträckning (Diener & 
Diener, 1995). I en individualistisk kultur är självförtroende, extraversion mer betydande 
för livstillfredställelse än in en kollektivistisk, där signifikanta näras önskemål och behov 
värderas mer än egen livstillfredställelse (Diener, 2000; Diener et al., 2003). Realistiska 
mål och deras uppfyllelse leder till långvarigt subjektivt välbefinnande, då man får 
färdigheter, självförtroende och självkänsla (Diener, 2000). Sammanfattningsvis, 
förutsätter subjektivt välbefinnande högre nivåer av livstillfredställelse och dominans av 
positiva emotioner över negativa.   

 
Psykologiskt välbefinnande. Carol Ryff, en ledande psykolog inom detta perspektiv, 

kom fram till, efter att ha analyserat olika teorier om välbefinnande inom utvecklings-, 
klinisk- och humanistisk psykologi, att människor upplever välbefinnande när de lever 
ett fullt fungerande liv och realiserar sina förmågor.  Ryff utvecklade en 
multidimensionell modell av psykologiskt välbefinnande bestående av sex dimensioner 
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(Ryff, 1989, Ryff och Keyes, 1995): 
1) Självacceptans är positiv attityd till sig själv och sitt förflutna. Människor med 

förmåga till självacceptans är självförverkligade, fullt fungerande och mogna. Personer 
med låga nivåer av denna egenskap är otillfredsställda med sig själva, besvikna över sitt 
tidigare liv, bekymrade över sin personlighet och önskar att de var bättre än vad de är.  

2) Goda relationer med andra är nära relationer fulla av värme och förtroende. De som 
ligger lågt i denna dimension, kan inte öppna sig för andra och kan varken ge värme eller 
uppmärksamhet till andra. Oförmåga att fungera i ett förhållande leder till isolering.  

3) Autonomi gäller självständighet i beslutfattande och uppträdande. Man söker inte 
andras godkännande och är oberoende av den kollektiva tron. Egenskapen stärks med 
åldern och befriar äldre från triviala och styrande normer. Personer med nedsatt autonomi 
styrs av andras åsikter, av socialt tryck och oroar sig över andras bedömningar. 

4) Omgivningskontroll är förmåga att åstadkomma omgivningar som matchar eget 
sinnestillstånd och förbättras med ålder. Att kunna dra nytta av omgivningspotentialer är 
viktigt för lyckligt åldrande. Personer med låg grad av omgivningskontroll upplever 
svårigheter att hantera vardagen och kan inte se de möjligheter som finns omkring. 

5) Meningsfullhet i livet betyder positiva upplevelser av att ha mål, riktning och 
mening i livet. Prioriteringar är föränderliga och varierar beroende av ålder. Om yngre 
människor strävar efter effektivitet, så uppskattar äldre emotionell harmoni. Känslan att 
livet är fullt med mening är tecken på psykologiskt välbefinnande och tvärtom. 

6) Personlig utveckling innebär att man växer som person genom kontinuerlig 
utveckling av sina förmågor. Nya utmaningar i livets olika perioder fungerar utvecklande. 
De som står lågt i denna dimension känner sig stagnerande, uttråkade och upplever inget 
intresse för livet.  

Människor i medelåldern upplever högre grad av meningsfullhet i livet än äldre. Både 
medelålders och äldre personer värderar sina förmågor till omgivningskontroll högre än 
unga vuxna. I fråga om personlig utveckling står unga vuxna och medelålders människor 
på samma nivå, men högre än de äldre. Mest nöjda med sina goda relationer med andra 
är de äldre. Det föreligger inga åldersskillnader beträffande självacceptans. Kvinnor 
bedömer sina goda relationer med andra mer positivt än män. Att ha partner predicerar 
dimensionerna självacceptans och meningsfullhet i livet (Ryff & Keyes, 1995).  

 
Socialt välbefinnande. Keyes är ytterligare en inflytelserik pionjär inom positiv 

psykologi. Enligt Keyes (1998)  lever människor i sociala strukturer och gemenskap, där 
man ställs inför många sociala utmaningar. För att förstå psykisk hälsa fullkomligt ska 
därför även sociala aspekter undersökas. Keyes utvecklade femfaktors modell av socialt 
välbefinnande, bestående av fem sociala utmaningar, i form av dimensioner som 
representerar hur individen förhåller sig till och fungerar i samhället (Keyes, 1998):    

(1) Social integration är dimensionen som bedömer individens relation till samhället 
och upplevelse av gemenskap. Socialt integrerade människor känner sig som en del av 
samhället och känner gemensamhet med andra från samma samhälle. (2) Social acceptans 
karakteriserar positiv inställning till andra. De som accepterar andra förlitar sig på andra, 
tror på andras förmågor till vänlighet och effektivitet. (3) Social kontribution är 
upplevelse av eget socialt värde som förutsätter tron att man är en viktig medlem i 
samhället och bidrar med något värdefullt. Dimensionen mäter i vilken utsträckning man 
känner sina insatser som uppskattade av samhället och bidragande till det allmänna bästa.      
(4) Social aktualisering är bedömning av samhällets potential och kurs. Det handlar om 
tron att samhället är fullt fungerande och har potential för invånarnas förverkligande. De 
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som står högt i denna dimension, har positiva förhoppningar angående samhällets framtid, 
kan identifiera samhällets möjligheter och använda dem för sin egen social utveckling. 
(5) Social koherens är en realistisk uppfattning av det som pågår i sociala världen och ett 
starkt intresse för det som sker i omgivningen. 

Utbildning har positivt samband med alla fem dimensionerna. Stigande ålder ökar fyra 
dimensioner, undantaget är social koherens. Social aktualisering och social kontribution 
ökar med åldern, men hastigheten av ökningen minskar med varje år. Det är i linje med 
Ryffs teori om psykologiskt välbefinnande, där äldre människor ligger högst i 
omgivningskontroll men lägst i meningsfullhet i livet (Keyes, 1998). 

 
Psykisk hälsa. Keyes studie (1998) upptäckte att psykisk hälsa bildade tre korrelerade, 

men skilda faktorer: subjektivt, psykologiskt och socialt välbefinnande. Detta studerades 
närmare av Keyes (2002, 2005) och resulterade i att psykisk hälsa är en kombination av 
subjektivt, psykologiskt och socialt välbefinnande (Keyes, 2005).  

 
 
Välbefinnande hos äldre 
 
Gerontologi studerar biologiska, psykologiska och sociala aspekter av naturligt åldrande 
och därför överlappas den av psykologi och sociologi. Eftersom processen bakom 
åldrandet är komplex, omfattar gerontologi vetenskaper inom biologi, medicin, 
omvårdnad, psykiatri, fysioterapi, arbetsterapi, socialt arbete, politik mm (Hooyman & 
Kiyak, 2014). Pinquart och Sörensen (2000) gjorde en metaanalys av gerontologiska och 
utvecklingspsykologiska studier, med avsikt att undersöka faktorer som utövar inflytande 
på äldres subjektiva välbefinnande. Ålderdom karakteriseras av ökad risk för olika 
förluster, t.ex. försämrad hälsa, kompetens samt minskade sociala nätverk och inkomster. 
En av de faktorer, som orsakar minskning av socialt nätverk, är anhörigas och vänners 
död (Pinquart  & Sörensen). Äldre ligger i underläge jämfört med yngre redan innan 
pensionering, då de har lägre utbildning, professionell status och inkomster (Uhlenberg 
& Miner, refererad i Pinquart & Sörensen). Äldre är även den åldersgrupp som med större 
sannolikhet behöver hjälp och vård (Jette, refererat i Pinquart & Sörensen). Med tanke på 
alla dessa negativa faktorer, skulle det kunna tyckas att äldres välbefinnande borde vara 
lägre än yngres, men så är inte fallet, enligt Pinquart och Sörensen. 

Pinquart och Sörensen (2000) analyserade studier med äldre 55+; 65+ utifrån 
kompetens, socialt nätverk och socioekonomisk status. Under kompetens menades 
förmåga att upprätthålla ett självständigt liv och fylla vardagen med meningsfulla 
aktiviteter. Metaanalysen indikerade att socialt nätverk och kompetens har signifikant 
samband med äldres subjektiva välbefinnande. Sociala kontakter har större betydelse för 
kvinnor, medan männen föredrar socioekonomisk status. I fråga om sociala kontakter, då 
anses både kvantitet och kvalitet vara viktiga. Men kvalitet, som associeras med 
livstillfredställelse, har större påverkan än kvantitet, eftersom inte alla kontakter ger 
socialt stöd och bidrar till välbefinnande. Emotionell närhet med vuxna barn är mer 
betydande än med vänner, även om man utbyter positiva emotioner i vänskapliga 
relationer (Pinquart och Sörensen, 2000). I överensstämmelse med det visar en till studie 
(Chen och Feeley, 2013) att partner och vuxna barn utgör större inverkan på 
välbefinnande än andra släktingar och vänner. Slutsatsen är att med stigande ålder kan 
man uppleva mycket höga nivåer av subjektivt välbefinnande, på villkor att man inte lider 
av allvarliga och invalidiserande förluster (Pinquart och Sörensen, 2000).  
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Ryff (1989) undersökte äldres psykologiska välbefinnande utifrån målgruppens 
perspektiv, för att veta hur äldre själva definierar välbefinnande och hur äldre ur sin egen 
erfarenhet beskriver åldrandets utmaningar. Som viktigast i sina nuvarande liv bedömer 
äldre familjen. Ett annat aktuellt tema är hälsa. Olika aktiviteter, hobbyer, vänskap, 
volontärarbete, kyrka är också av stor vikt. Huvudsakliga skäl att känna sig olycklig är 
sjukdomar och andras död. Det intressanta är att äldre, generellt sett, varken känner sig 
olyckliga över någonting särskilt eller vill ändra något i sina liv, förutom att ha mer närhet 
med familjen. Detta är ett optimistiskt tecken i sig som tyder på att vara gammal inte 
betyder att vara olycklig (Ryff, 1989). Men det är oklart om livet blir bättre med åldern 
eller om det är tack vare äldres anpassningsförmåga (Veroff, Douvan, & Kulka, refererad 
i Ryff, 1989).  

Angående välbefinnande så mår äldre bra av att vara ”orienterade på andra”, dvs. goda 
relationer med andra och omtanke om andra. Som viktigt anses också förmågan att 
acceptera förändringar som inte går att undvika. Kontinuerlig utveckling, njutning av 
livet, sinne för humor, familjeliv, ekonomi är också komponenter som bidrar till äldres 
psykologiska välbefinnande. Åldrandet för med sig förändringar, en av dem är 
rollförändringar, t.ex. man går i pension etc. Mest märkbara förändringar är fysiska och 
de upplevs som mest negativa. Dessutom blir man tillbakadragen, grinig, isolerad och 
felen man gör förvärras. Bland positiva förändringar är förbättrade relationer med nära, 
man blir mer avspänd, tolerant, tänker brett och kan uppvisa personlig utveckling. 
Signifikanta könsskillnader var inte upptäckta (Ryff, 1989).   

Gruenewald, Mroczek, Ryff och Singer (2008) kombinerade personlighetsdrag (Top-
Down perspektiv) och sociodemografiska faktorer som t.ex. utbildning, inkomst, 
äktenskapsstatus och kontextuella faktorer som familj, hälsa (Bottom-Up perspektiv) och 
kom fram till att negativa emotioner minskas med åldern, medan positiva emotioner 
stiger. Lägsta nivåer av positiva emotioner uppvisar ogifta äldre med hög grad av 
neuroticism. Högsta nivåer av positiva emotioner upplever extroverta äldre med låg grad 
av neuroticism och hög grad av kontroll över sin ekonomi. Här, i analogi med Ryff 
(1989), har problemen med hälsa signifikant samband med negativa emotioner 
(Gruenewald et al., 2008). Sammanfattningsvis, visar alla tre studierna att man inte 
generellt sett blir mindre glad med åldrandet.  
Internet och sociala medier i Sverige  
 
 

Internet och sociala medier i Sverige 
 
Internet har existerat mer än i tjugo år, men fortsätter sprida sig fortfarande, skriver 
Findahl (2014) i sin rapport för år 2014. Grupperna, som mest bidrar till ökningen av 
Internetanvändning, är yngre pensionärer och förskolebarn. Bland yngre pensionärer 
använder ca 80 procent Internet och bland äldre över 75 år ca 30 procent. Äldres syn- och 
motoriknedsättningar försvårar användning av Internet. Intresset för smarta mobiler och 
surfplattor är mindre bland äldre över 55 år.  Utbildning påverkar användning av Internet, 
så för välutbildade över 45 år har Internet en betydelsefull roll i vardagliga livet (Findahl).  

En av Internets tjänster är sociala medier. Så definierar dem Nationell encyklopedin: 
”Sociala medier är samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 
kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.” Findahl 
(2014) beräknar som sociala medier e-post, sociala nätverk (t.ex. Facebook), bloggar, 
SMS, chatrum mm. Deras användning ökar också och främst bland äldre, särskilt i åldern 
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46-75 år. Även tiden som de äldre spenderar på sociala medier stiger. Med hänsyn till 
utbildning är skillnaderna mest märkbara bland pensionärerna (Findahl). ”De 
högutbildade äldre mer aktiva när det gäller till exempel sms, mms, Facebook, att posta 
meddelanden och kommentera, posta eget innehåll, instant messaging, dela och skicka 
vidare mm”, skriver Findahl. 

Internet används därtill för att logga in på sin Internetbank, e-handel och som den 
viktigaste informationskällan. Andra syfte är kultur, litteratur och vetenskap. I större 
utsträckning används dessa tjänster av medelålders och äldre personer med 
högskoleexamen. Hälften av de yngre pensionärerna och en fjärdedel av åldersgruppen 
75+ känner sig delaktiga i det nya informationssamhället. Dock finns det ändå många 
som känner sig utanför. Två av tre pensionärer uppger att de har bristande datorkunskaper. 
T.ex. de äldre och lågutbildade vänder sig sällan till hälso- och sjukvårds-webbplatser 
(Findahl, 2014). Följaktligen fortfarande föreligger det skillnader i Internetanvändning 
mellan olika grupper av befolkningen, oberoende av minskade digitala klyftor. 
 
 
Tidigare studier om Internet, sociala medier och välbefinnande  
 

Nabi, Prestin och So (2013) och Liu och Yu (2013) kom fram till att Facebook hjälper 
yngre att få starkt online socialt stöd som indirekt ökar deras psykologiska välbefinnande. 
Antal vänner på Facebook var relaterat till upplevelse av online socialt stöd, som 
minskade stress och som i sin tur minskade fysisk ohälsa och ökade välbefinnande. 
Kvaliteteten på vänskap, s.k. ”nära vänner” däremot relaterades inte signifikant med 
online socialt stöd (Nabi et al.). I Lius och Yos studie associerades online socialt stöd 
med utökat allmänt socialt stöd och ledde till ökat välbefinnandet.  

Chan (2014) upptäckte att lämplig användning av Facebook kan fungera som ett 
fördelaktigt komplement till ansikte mot ansikte-interaktionen och förbättra yngres 
empatiska sociala färdigheter, vilka är avgörande för väl fungerande relationer, därmed 
medverkar till bättre psykologiskt välbefinnande.  Överdriven användning kan leda till 
social isolering, beroende av medial kommunikation och ersättning av verkliga relationer 
med virtuella (Chan, 2014). Uysal, Satici och Akin (2013) fann att beroendet av Facebook 
delvis minskade studenters subjektiva livsstyrka, vilket i sin tur ledde till minskning av 
subjektiv lycka.  

Äldre kinesers upplevelser då de läste eller hade läst en seniororienterad 
datorutbildning studerade Xie (2014) och resultaten tydde på att inlärning och användning 
av Internet gjorde kinesernas liv efter pensionering mer meningsfullt och förbättrade 
deras självvärderingar samt andra människors syn på dem, dvs. var positivt för 
välbefinnandet.  I studien (Sum, Mathews, Pourghasem & Hughes, 2009) framkom att 
äldres Internetanvändning relaterades till större tillfredställelse med hälsa, kontakter med 
familj och vänner, engagemang i hobbyer eller intressen och allmän lycka. En studie (Xie, 
2006) där äldre amerikaner och äldre kineser jämfördes, gjorde fyndet att det finns 
kulturella skillnader i kontexten av äldres Internetanvändning. Kineserna uppfattade 
datorutbildning som ett sätt att uppfylla gamla drömmar som avbröts av 
kulturrevolutionen. Det gemensamma var att båda grupperna tyckte att datorer ger 
mentala utmaningar och är bra för att hålla sinnet aktivt (Xie).  

En stor longitudinal surveyundersökning i USA (Cotton, Ford, Ford, & Hale, 2014) 
observerade 3075 pensionerade äldre fyra gånger under sex år vilket gav totalt 12300 
observationer. Studien fann att Internetanvändningen bland äldre hade stark positiv effekt 
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på deras välbefinnande som minskade risken för depression med ca 33 procent. Det 
berodde på kommunikation och sociala kontakter som ledde till att äldre inte kände sig 
ensamma och isolerade. Effekten var större på depression hos äldre som bodde ensamma 
Cotton, et al.). 

 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Utifrån det faktum att antalet studier som undersöker äldres Internetanvändning är 
begränsat, var syftet med den här studien att undersöka påverkan av Internet- och sociala 
mediers användning på äldres (65+) välbefinnande. Studiens konkreta frågeställningar 
var: Vad betyder Internet och sociala medier för äldre människor? Vad upplever äldre när 
de använder Internet och sociala medier?  
  
 

Metod 
 

Deltagare  
 

Denna studie undersökte subjektiva upplevelser vilket betyder att den hade 
fenomenologisk ansats, enligt Kvale och Brinkmann (2014). För att besvara studiens 
frågeställningar rekryterades deltagare utifrån två kriterier: åldersgrupp 65+ och 
användning av Internet inklusive sociala medier. I syfte att få bredd i urvalet 
handplockades fem kvinnor och fem män. På så sätt deltog tio pensionerade i ålder 68-85 
år som bor i Mellansverige. Somliga av dem kommer från Mellansverige och en del har 
flyttat dit någon gång efter pensioneringen, för att bo närmare sina anhöriga. Alla var 
bosatta i sina egna hem och var oberoende av andras hjälp i vardagen. Sex personer 
rekryterades på ett studieförbund, tre genom snöbollsurval och en genom personlig 
kontakt. I det följande presenteras respondenterna med referens till deras profession innan 
pensionering. Kvinnor: en 69-årig bibliotekarie, en 70-årig lärare, en 71-årige sekreterare, 
en 83-årig lärare och 85-årig distriktsläkare. Männen: en 68-årig socionom, en 69-årig 
ingenjör, en 70-årig konstruktör, en 74-årig ingenjör och en 74-årig universitetslärare.  
 
 
Material  
  
Intervjuerna var semistrukturerade och byggdes på en intervjuguide bestående av sex 
centrala öppna frågor. Frågorna handlade om vilka sociala medier respondenter använder, 
hur ofta respondenter använder Internet inklusive sociala medier, syften med 
Internetanvändning, subjektiva upplevelser vid Internetanvändning och hur respondenter 
skulle ha påverkats av avsaknaden Internet. Med utgångspunkt i en av studiens 
frågeställningar och med hänsyn till t.ex. Xies studie (2006), som fann kulturella 
skillnader i hur äldre uppfattade Internet, gällde en av frågorna betydelse av Internet och 
sociala medier för respondenter.  

Centrala frågorna kompletterades under intervjun med följdfrågor, eftersom målet var 
att få en så nyanserad bild av fenomenet som möjligt. Därigenom var det lättare för 
respondenterna att utveckla och fördjupa sina svar.  Intervjuaren antecknade periodvis 
sina tankar och frågor som dök upp medan respondenten pratade. På det sättet glömde 
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inte intervjuaren sina undringar samtidigt som intervjupersonen inte avbröts i sina tal. När 
intervjuaren kände att hen fick uttömmande information, då avrundades intervjun och 
deltagaren tackades för medverkan. Vid denna tidpunkt stoppades inspelningen och 
respondenten frågades om intervjun känts besvärlig eller okej och om hen hade något att 
tillägga. I genomsnitt tog varje intervju ca 35 minuter. Inget bortfall förekom och ingen 
ersättning erhölls respondenterna. 
 
 
Procedur 
 
Urvalsprocessen börjades på ett studieförbund. I fysiska möten fick pensionärer både 
muntlig och skriftlig information kring studien, samtidigt som frågan om eventuell 
medverkan lyftes fram. Den skriftliga informationen, i form av ett missivbrev, innehöll 
upplysningar om studiens syfte, etiska riktlinjer och kontaktuppgifter. Tanken med 
missivbrevet var att man skulle kunna läsa det efteråt och tänka igenom informationen, 
utan att känna påtryckning. Intresse för studien anmälde sex personer, varav två bidrog 
med involvering av ytterligare två deltagare. Därefter ställdes en fråga om deltagandet i 
studien till en person från det privata nätverket. Personen tackade ja och dessutom 
kontaktade senare sin bekant, som också ställde upp.  

Efterföljande kontakt med syfte att boka ett intervjumöte skedde via e-post eller 
telefon. Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjuer. Fem intervjuer 
genomfördes hemma hos respondenter, en hemma hos intervjuaren och fyra på ett 
stadsbibliotek. Intervjuerna inleddes med att intervjuade personer en gång till 
informerades om avsikten med intervjun, att den skulle ta ungefär en halvtimme och 
spelas in, att deltagandet var frivilligt, konfidentiellt, kunde avbrytas vid varje tillfälle 
samt att studiens resultat skulle användas enbart för forskningsändamål. Materialet, med 
hjälp av vilket intervjuerna genomfördes, inkluderade en intervjuguide, en bandspelare 
och en anteckningsbok. 
 

 

Databearbetning  
 
Denna kvalitativa studiens datainsamling och dataanalys styrdes inte av förutbestämda 
teorier vilket tolkas som en induktiv ansats.  

 
Första steget. Bearbetning av insamlad data påbörjades med ordagrann transkribering 

av ljudfiler med intervjuerna. Varje intervju gav textmaterial motsvarande ungefär sex 
sidor av A4-format, som därefter lästes ett flertal gånger, för att få helhetsbilden. 

 
Andra steget. Texterna analyserades genom meningskoncentrering enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). Syftet med meningskoncentrering var att lämna kvar och koncentrera 
sig på innehållsdetaljer som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Under 
denna etapp avlägsnades upprepningar, kvantitativa angivelser och data, som enligt 
författaren, var utan intresse för studien. Eftersom varje intervju baserades på sex 
huvudfrågor, blev det totalt sextio analyser.  

 
Tredje steget. Här sammanfogades alla sextio analyser på det sättet att alla tio analyser 

under intervjufråga ett uppsamlades i en lista, sedan uppsamlades alla tio analyser under 
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fråga nummer två i en lista osv. Det blev följaktligen så att alla respondenternas 
analyserade svar sattes samman, fast uppdelade under frågorna. Dessa grupperade listor 
granskades på nytt, och när två eller fler respondenternas svar var liktydiga på en och 
samma fråga placerades de under en kategori, för att slippa upprepningar.  T.ex. enheter 
”man har dem så nära”, ”blir att vi nästan nära varandra” och ”avståndet inte känns” 
abstraherades till ett abstrakt begrepp ”att uppleva närhet.” Genom vidare analys 
beräknades de mest aktuella temana för studiens frågeställningar. I slutändan 
identifierades fyra centrala komponenter som beskrev respondenternas subjektiva 
upplevelser av Internet- och sociala mediers användning.  

 

Fjärde steget. Bearbetningen slutfördes med ett interbedömarreliabilitetstest som 
skattade stabiliteten i analysen. Det gjordes en tabell med en lista på alla teman som 
framkom i alla tio intervjuerna, t.ex. glad, roligt, ledsen. Författaren och en annan 
psykologistuderande utvärderade individuellt förekomsten av teman i varje intervju, 
genom att kryssa i tabellen. Dessa två bedömningar jämfördes och överenstämmelsen 
angående om det fanns eller inte fanns ett tema i en intervju var 78 %. 

 
 

Resultat 
 

De tio respondenterna berättade om sina vardagliga Internetaktiviteter. Pensionerade i 
åldern 68-85 år, där hälften var kvinnor och hälften var män, talade om varför de använder 
Internet och sociala medier, vilken betydelse dessa har för dem och hur de skulle ha 
påverkats i fall de inte längre hade möjligheten att använda Internet. Men det viktigaste i 
deras berättelser var vad de upplever vid Internet- och sociala mediers användning.  

 
 

Deltagarna och sociala medier  
 

Vilka sociala medier används. Det gemensamma draget i alla intervjuerna är att alla 
använt e-post och YouTube, så dessa sociala medier ligger på första plats. Den andra 
platsen delar Facebook och Skype. På tredje plats hamnar bloggar (se Tabell 1). 

 
Tabell 1 
Förekomsten av sociala medier som respondenterna använt 

Social media       Kvinna (%)            Män (%)         Totalt (%) 
E-post 
YouTube 
Facebook 
Skype  
Blogg 
Chatt 
Forum  
Instagram 
Spotify 
Spel online 

       50 
          50 
          30  

30 
          30 

 
 
10 
 
 

           50 
50 
30 
30 
10 
30 
30 
10 

            10  
10 

            100 
 100 
   60 

              60  
              40  

   30 
   30 
   20 
   10 

   10   
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Frekvensen av Internetanvändning inkl. sociala medier 
 

Hur ofta Internet används. Alla respondenterna besöker e-post minst en gång om 
dagen, där sköts både privata och offentliga kontakter. Den 68-årige socionomen 
berättade: ”Det gör jag varje dag, både får och sänder i olika sammanhang.” I övrigt 
visade svaren blandade resultat. Så sade den 74-årige ingenjören: ”Jag använder Internet 
ganska flitigt, men i sociala medier som Facebook är jag bara passiv medlem, jag läser 
sådana öppna grupper som jag är intresserad av”. Den 71-årige sekreteraren: ”Kanske en 
gång i månaden på Skype, håller ett öga på Facebook. De skriver rätt mycket dagligen, 
håller kontakt på det viset, vet vad de gör”. Den 85-årige läkaren: ”Det är väldigt olika… 
det kan jag inte säga. När dottern bodde in Schweiz då var det några gånger i veckan… 
olika med andra släktingar. Förra veckan pratade jag med min bror och systerdotter… 
Det är så oregelbundet…”. Webbplatser relaterade till intresse och hobby används i stort 
sätt dagligen. Den 69-årige bibliotekarien: ”Jag loggar in på Facebook varje dag. Jag 
följer tidningar, olika grupper av samma intresse.” Och den 69-årige ingenjören: ”Jag kan 
spendera några timmar om dagen åt släktforskningen”. Andra webbplatser besöks vid 
behov när det gäller att söka information, översätta, utföra ett visst ärende osv. Enligt den 
74-årige läraren: ”Nu ska min son köpa en dator. Aha! Jag kollar vilken typ för dator han 
ska köpa, för vilket pris.” 
  
 
Syften med Internet inkl. sociala mediers användning 
 

För alla respondenterna är en av de främsta anledningarna att använda Internet kontakt 
med andra. Så uttryckte sig respondenterna: ”Naturligtvis för att komma i kontakt med 
dem som bor så långt bort, släkt över hela världen…”,”Använder mejl mycket när det 
gäller alla mina aktiviteter … inga papper ju längre.”  

Alla tio respondenterna surfar på Internet i syfte att söka olika slag av information. 
Respondenterna berättade: ”Google allra mest, går in och tar reda på alla möjliga saker”, 
”Karta i mobiltelefonen när man ska köra bil och ska försöka hitta en adress”, ”Viktigt 
att hålla sig informerad, jag vill veta allting, tågtider, tv-program, 1000 annat, sälja, 
köpa…” Alla tio respondenterna använder också Internet i praktiskt syfte. Denna kategori 
omfattar att hyra, boka, köpa och sälja. Den 83-årige läraren berättade: ”Jag läste 
hyresannonser, så hittade jag min lägenhet.” 

Nittio procent av respondenterna ägnar sig åt sina intressen och hobbyer på Internet. 
Två män är engagerade i genealogi, förutom detta använder en av dem Movie Maker och 
den andra Photoshop. En kvinna fördjupar sig i fakta om klimatförändringar. En man gör 
husplanering och läser e-böcker. En kvinna lyssnar på budskap från en kyrka i USA. Fyra 
deltagare är intresserade av andra språk. Att skicka eller ta emot bilder brukar också 
många göra (se Tabell 2).  

 
Tabell 2 
Förekomsten av teman i frågan om respondenternas syften med Internetanvändning 
         Syfte           Kvinna (%)      Man (%)    Totalt (%) 
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Kontakt/kommunikation med andra 
Internetsurfa/söka information      
Praktiskt syfte 
Att engagera sig i sin hobby 
(inkl. bilder, webbteve, webbtidningar) 

        50 
        50     
        50      
        40          
         

      50 
      50  
      50 
      50 
  

      100 
      100 
      100 
        90    

 
 
Betydelsen av Internet inkl. sociala medier 
 

Alla respondenterna berättade att sociala medier är ett lätt, snabbt och billigt sätt att 
kommunicera. Så förklarade respondenterna: ”Absolut stor betydelse … dels att det går 
ju så snabbt. Skriva brev tar så tid… skriver man mejl på några minuter får man svar 
tillbaka.”, ”Framfört allt så känns det bra att man har möjlighet att ta kontakt med 
människor lättare.”, ”Kostar ju inget, kan prata i timmar. Det blir dyrt med långa 
telefonsamtal till utlandet”, ”Man har nu mycket, mycket mera kontakt genom att det är 
så enkelt att skicka mejl till varandra.” Samtliga lägger stor vikt vid faktorn att 
regelbundet kunna läsa närståendes uppdateringar, se på nya bilder eller umgås via 
kamera, dvs. följa sina näras vardagliga liv kontinuerligt. Respondenterna berättade: 
”Man upplever att man kan följa med i vad som händer i deras värld, stort plus”, ”Följa 
barns liv, framförallt två barnbarn, hur de utvecklas, ”Bloggen ger kontakt, följer alla 
deras aktiviteter”, ”De lägger ut om de är borta eller vad de gjort på dagarna, bilder från 
vad de gjort, håller koll på deras liv.” Två kvinnor, som har sina barnbarn utomlands, 
berättade om sina aktiviteter med dem: ”På Skype kan man sitta och prata hur länge som 
helst, att jag kan läsa med barnbarnet. Det skulle jag inte kunna göra annars och hjälpa 
honom”, ”Skype är jätteroligt, särskilt när jag fick ett barnbarn, kunde prata och sjunga 
på svenska. Han är adopterad.” 

Av oskattbar betydelse för alla tio respondenterna är Internet som informationskälla. 
Enligt respondenterna: ”Man kan ta reda på hur mycket som helst, tillförlitliga källor. Det 
är viktigt med Internet, annars mycket arbete på bibliotek, här är allt serverat”, ”All 
information som finns på Internet är aktuell information”, ”Information!!! Det är viktigt 
med information. Vi lever i informationssamhället. Jag vill hänga med, inte komma efter, 
veta mer!”  

Samtliga respondenter upplever en stor praktisk nytta av Internetanvändning. Genom 
att använda onlinetjänster underlättar de sin tillvaro, samtidigt som sparar tid och pengar. 
Så beskrev respondenterna sina erfarenheter: ”Allt är mycket enklare genom Internet, 
sålde hus, följa marknaden osv. banken, räkningar… Revolution!”, ”Det blev mycket 
billigare, jämfört om vi hade köpt en arrangerad resa”, ”Min syster skulle resa med tåg 
till Stockholm, men eftersom hon inte har någon dator så kan hon inte beställa biljett. Hon 
skulle använda automaten på stationen, som förstår hon inte hur det fungerar, hon missat 
tåget på det.”  För nio deltagare betyder Internet en riktig möjlighet att engagera sig i 
hobbyer. Citrat från deltagarnas berättelser: ”Släktforskning är värdefullt, om inte Internet 
hade jag aldrig kunnat göra det”, ”De klimatförändringarna gör mig inget… Jag bryr mig 
om mina barnbarn…” (se Tabell 3). 
 
Tabell 3 
Förekomsten av teman i frågan om Internets och sociala mediers betydelse 
Betydelse Kvinna Man Totalt (%) 



12 

 

Kontakt/ Möjlighet att följa näras liv 
Informationskälla 
Praktisk betydelse 
Möjlighet att utöva intresseaktiviteter 

     50 
     50 
     50 
     40 
      

50 
50 
50 
50 

  

100 
100 
100 
  90      

  
 
Deltagarnas upplevelser av internet- och sociala medier 
 
Studiens centrala upptäckt var att alla tio deltagarna enbart upplever positiva effekter av 
Internet och sociala medier. De har personligen aldrig upplevt någonting negativt, fast de 
är medvetna om Internets eventuella negativa konsekvenser. Det identifierades fyra 
centrala komponenter som beskriver respondenternas subjektiva upplevelser. Vid 
Internet- och sociala mediers användning upplever äldre (1) positiva emotioner, (2) närhet 
med andra, (3) trygghet och (4) ett rikare liv. Grundat på komponenterna föreslås det att 
äldres vardagliga Internetanvändning förbättrar deras välbefinnande. 

 
Uppleva positiva emotioner. Var och en respondent vid Internetanvändning upplever 

glädje, njutning, trivsel, och andra positiva emotioner. Respondenterna beskrev sina 
känslor på så sätt: ”Skype gör mig absolut glad!”, ”Bloggen! Det har nog varit som vi 
haft mest glädje av i överhuvudtaget… massor av bilder som går att titta bakåt. I stort sett 
blir jag glad varenda gång jag går in… bara positivt”, ”Bilder, första dag i skolan… Det 
är lyckokänslor!!! Så det är ovärderligt”, ”Det är klart att man saknar möjligheten att 
träffa släktingar när man bor i Sverige. Och därför det är väldigt, väldigt positivt. Man 
blir glad för att höra deras röst och umgås med dem. Så är det bara roligt och positivt”, 
”Hemskt trevligt, kul att planera resor… och redan då börjar man njuta.”  

  
Uppleva närhet med andra. Samtliga deltagare berättar att de upplever närhet till sina 

närstående som de är i kontakt med via sociala medier. Respondenterna sade att: 
”Kommunikation ger närhet och tät kommunikation ger mera närhet”, ”Man kan vara 
med och se dem, se varandra. Jag kan se vad de gör för ögonblicket, vad de äter”, ”Man 
ser hur de mår, man kan visa var man är”, ”Med Skype kan man se, så känner man sig 
mer nära”, ”Effekten av Skype är långvarig, man har dem nära”, ”T.ex. kan vi skypa, då 
får man ögonkontakt på ett annat sätt, än bara prata i telefon”, ”Roligt när man kan se 
människor, deras miljö”, ”T.ex. ligga i soffan och chatta i realtid med bekant, blir att vi 
nästan nära varandra… samma sak med Wordfeud, ungefär som sitta och spela vid fysisk 
träff”. 

 

Uppleva trygghet. Alla tio respondenterna upplever trygghet tack vare 
kommunikationen via sociala medier. Upplevelsen av trygghet skapas genom att 
respondenterna håller sig uppdaterade angående vad som händer i närståendes liv. Och 
genom känslan av närståendes tillgänglighet, dvs. äldre vet att det går snabbt att få tag i 
andra. Citrat från respondenternas berättelser: ”Det är skönt att se henne på Skype, att hon 
inte är mager, se hennes miljö. Man är väldigt orolig när barn är så långt bort...”, ”Det är 
trygghet att man lätt kan nå släktingar och bekanta ”, 

 
Vet man att man kan få kontakt på en gång med sina närmaste, så känner man sig 
väldigt glad för att det går ju att få det, helt enkelt. Det bidrar att man inte behöver 
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oroa sig så mycket, utan man kan ta det lugnt. Man vet om jag skickar ett 
meddelande på Viber, efter bara liten stund har han eller hon läst det och kan reagera 
på det, så det är en trygghet. Känslomässigt innebär det trygghet att veta att det går 
få kontakt, man måste inte försöka i timmar ringa och ringa… 
 
Det kan vara oroande med min syster som inte har dator. Ibland är det svårt att få 
tag i henne, då vet man inte om hon är sjuk eller de är bara bortresta eller det är slut 
på batteriet i telefonen. Det är trygghet att man lätt kan nå släktingar och bekanta. 

 
Resultatet visade också att det för äldre pensionärer (80-85 år) dessutom är viktigt att veta 
att de inte är glömda och isolerade, för att uppleva trygghet. Så förklarade den 85-årige 
läkaren: ”Kommunikation är trygghet, stor, stor trygghet!!! En gammal människa, som 
mig, behöver veta att man inte är glömd” och den 83-årige läraren: ”Jag tror att det är 
väldigt bra att man inte känner sig isolerad, det är bra för många äldre…” 

 

Uppleva ett rikare liv. Nio deltagare säger att Internet möjliggör att leva ett aktivt liv 
på olika plan. Sociala, praktiska, informations-, kunskaps- och intressemässiga aspekter 
av Internetanvändning associeras med upplevelsen av ett rikare liv. Så respondenterna 
delar av sig sina tankar: ”Internet tillhör det bästa, både nöje och nytta”, ”Internet är något 
enormt, det är bästa som har uppfunnits… kontakt med vänner i USA … väldigt, väldigt 
givande upplever jag”, ”Sociala kontakter hjälper må bra! Det ger vardaglige väldigt stort 
plus när man är äldre och inte kan umgås så mycket”, ”Det ökar ju sociala umgänget 
naturligtvis”, ”Just det med t.ex. släktforskningen så skulle det inte gå att bedriva utan 
Internet”, ”Jag delar det jag tycker är viktigt, ställer frågor, diskuterar”, ”Livet blir rikare” 
(se Tabell 4).  
 
Tabell 4 
Förekomsten av teman i frågan om subjektiva upplevelser 

Upplevelser    Kvinna (%)    Man (%) Totalt ) 
Respondenter upplever positiva emotioner 
Respondenten upplever närhet 
Respondenter upplever trygghet 
Respondenter upplever ett rikare liv 

50 
50 
50 
40 

50 
50 
40 
50 

100 
100 
  90 
  90 

 

 

Hur deltagarna skulle påverkats av att inte ha Internet 
 
Nio deltagare svarar att avsaknaden av Internet skulle påverka dem negativt, att allt skulle 
kännas tomt utan Internet. Den 83-årige läraren sade: ”Det skulle kännas tomt att inte ha 
Internet, skulle sakna, skulle känna mig utanför det här moderna samhället som är nu”. 
De nio deltagarna skulle tappa kontakten med andra, då distansen mellan dem och andra 
skulle upplevas som stor, vilket skulle leda till känslan av isolering. Så berättade de: ”Jag 
skulle tappa kontakten med de flesta”, ”Då skulle jag vara väldigt ledsen, påverkats 
väldigt negativt… skulle verkligen tycka att de bor alldeles långt ifrån.”, ”Då blir ju 
avståndet så väldigt stor till alla dem som man gärna vill höra deras röst, höra senaste 
nyheterna, höra hur de mår… så blir det ett stort tomrum”, ”Helt borta, nej!!! Jag kan inte 
tänka mig, mitt liv nu som det är, barn som flyger och går utomlands. Jag skulle vara helt 
borta, skulle helt tappa kontakten. Det är jätteviktigt för mig, jag skulle känna mig 
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isolerad”, ”Svårt, oroa sig mer, inte fick svar på en gång, går och tänker längre… skulle 
tappa dimension”. 

Respondenterna tycker att det skulle kännas svårt och isolerande utan aktuell 
information. Det skulle vara svårt och obekvämt utan webbplatser som erbjuder praktiska 
tjänster. Och därtill skulle det vara tomt och tråkigt utan intresseaktiviteter som man är 
engagerad i. Deltagarna uttalade: ”Svårt om man inte får information”, ”Skulle känna mig 
isolerad utan information”.  ”Väldigt tråkigt och tomt. Med Internet håller man sig 
uppdaterad på ett annat sätt, har man ett papperstidstabell då vet man inte om den gäller”, 
”Väldigt svårt, oerhört irriterande... många praktiska saker banken, försäkringsbolag, 
infosökning… oöverblickbart hur alla konsekvenser skulle bli, kollaps!”, ”Det skulle vara 
tomt nu när jag haft den. Jag skulle vara mer inåtriktad… inte varit så aktiv”, (se Tabell 
5). 
  
Tabell 5 
Förekomsten av teman i frågan om hur det skulle kännas utan Internet 
Upplevelser  Kvinna (%)    Män (%) Totalt (%) 
Respondenten skulle uppleva tomhet 
Respondenten skulle uppleva isolation 
Respondenten skulle uppleva svårigheter 

 50 
 50 
 50 

  40 
  40 
  40 

  90 
  90 
  90 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka effekten av Internet och sociala medier på 
pensionerade äldres välbefinnande. Resultaten visade att både sociala medier och andra 
Internetwebbplatser var av stor betydelse för de äldre i studien. Sociala medier användes 
framfört allt med syftena att hålla kontakten med andra och för att följa närståendes liv. 
Mest populära var e-post, Skype och Facebook, som innebar ett lätt, snabbt och billigt 
sätt att kommunicera med andra. Webbplatser användes för informationssökning och som 
möjlighet att dra praktisk nytta och engagera sig i intresseaktiviteter. Utifrån nämnda 
faktorerna föreslås det att Internet hade positiv effekt på äldres välbefinnande, då de 
upplevde positiva emotioner, närhet med andra, trygghet och ett rikare liv.  
 

 

Positiva emotioner  
 
En av komponenterna, som förbättrar äldres välbefinnande, är deras positiva emotioner 
som alstras av Internetanvändning. Resultatet får stöd av Seligman och Csikszentmihalyi 
(2000), Diener (1984), Diener et al. (1999) som anser att positiva emotioner ligger till 
grund för subjektivt välbefinnande och av Keyes (2005) som inkluderar dem i sin modell 
av psykisk hälsa. Med hänsyn till personlighet då tenderar att uppleva högsta nivåer av 
positiva emotioner extroverta äldre (Gruenewald, Mroczek, Ryff & Singer, 2008). Vikten 
av extroverta drag på lycka och subjektivt välbefinnande framhåller Diener och Lucas 
(1999) och Diener (2008) också. I denna studie framkommer ett ganska 
överensstämmande mönster. Deltagarnas positiva emotioner kan bero på deras 
extraversion som kommer till uttryck i användning av sociala medier. Till och med kan 
respondenternas positiva emotioner delvis förklaras av Gruenewalds et al. som menar att 
positiva emotioner ökar med stigande ålder, medan negativa minskas. Och delvis av Ryff 
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(1989) som anger att äldre i stort sett inte känner sig olyckliga över någonting särskilt. 
 
 

Närhet med andra   
 

För respondenterna är sociala medier ett av de huvudsakliga sätten att ha en kontinuerlig 
kontakt med nära personer. Den täta kommunikationen för med sig känslan av närhet till 
dem man kommunicerar med, vilket gör att äldres välbefinnande blir bättre. Nära 
stödjande sociala kontakter är betydelsefulla för allas lycka, hävdar Meyers och Diener 
(1995). Men särskilt för äldres välbefinnande spelar sådana kontakter, som förknippas 
med emotionell närhet, en väsentlig roll (Pinquart & Sörensen, 2000; Ryff, 1989). Enligt 
Chen och Feeley (2013) är partner, vuxna barn, släktingar och vänner primära källorna 
till socialt stöd och anses ha avgörande inverkan på äldres välbefinnande. Men närhet 
med partner och vuxna barn har större effekt än närhet med andra släktingar och vänner 
(Chen & Feely, Pinquart & Sörensen).  

Respondenternas nära kontakter med andra är dessutom jämförbara med dimensionen 
goda relationer med andra (Ryff, 1989; Ryff & Keys, 1995) som är bidragande till 
välbefinnande och som ingår i Keyes (2005) modell av psykisk hälsa. Det faktum att 
respondenterna är nöjda med sina onlinekontakter är tecken på deras tillfredställelse med 
goda relationer, som enligt Diener et al. (1999) och Diener (2000), är en stor del av 
subjektivt välbefinnande.  Äldres belåtenhet passar även ihop med Ryffs (1989) upptäckt 
att förbättrade relationer med andra är bland de mest märkbara förändringar som de äldre 
upplever. Förutom detta karakteriserar respondenternas förmåga till att kunna uppleva 
närhet till andra människor deras positiva inställning mot andra, som Keyes (1998) kallar 
för social acceptans, och som är en av de fundamentala komponenterna av socialt 
välbefinnande och psykisk hälsa (Keyes, 2005). I denna fråga stämmer studiens resultat 
alltså överens med tidigare studier. 

 

 

Trygghet  
 

Äldre utrycker att tack vare den regelbundna kontakten via sociala medier känner de sig 
och sina närstående trygga. Känslan av trygghet skapas av andras tillgänglighet genom 
omedelbar kontakt som möjliggör sociala medier. Därtill håller man sig uppdaterad, d.v.s. 
vad som sker i andras liv. Förutom detta upplever äldre pensionärerna (83-85 år) att de 
inte är glömda och isolerade, vilket tillika associeras med trygghet. Dylik stabil kontakt, 
enligt alla respondenterna, leder till att de slipper känslan av oro. Deltagarnas upplevelse 
av trygghet går i linje med Diener och Diener (1999) som framhäver meningen av 
Maslows syn på självförverkligande för livstillfredställelse och lycka, där trygghet är 
grundläggande psykologiska behov som innebär tillit, stabilitet i vardagen, rutiner och 
kontinuitet med avseende att skapa positiva emotioner och undvika negativa saker som 
kaos, rädsla och ångest. Upplevelsen av att inte vara glömd och isolerad kan peka i samma 
riktning, som en omfattande studie (Cotton et al., 2014), där framgår att kommunikation 
via sociala medier eliminerar äldres känsla av ensamhet och isolering och som följd 
minskas depression effektivt och ökar välbefinnande.  
 
  
Ett rikare liv  
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Äldre berättar att Internet gör det möjligt att fortsätta leva ett fullvärdigt liv efter 
pensionering, då de behåller sitt sociala nätverk, utvecklar sina kunskaper, har möjligheter 
att syssla med sina intressen. Äldres mångsidiga och aktiva liv leder till att de varken 
upplever tomhet eller isolering, vilka skulle tydligt kännas om inte Internet funnits i deras 
liv. Resultatet stödjs av studien (Sum, Mathews, Pourghasem & Hughes, 2009), där äldre 
pga. Internet uppvisar tillfredställelse med faktorerna hälsa, kontakter med familj och 
vänner, engagemang i hobbyer och allmän lycka.  Enligt Xie (2014) känner pensionärer 
också att Internet gör deras liv meningsfullt och förbättrar deras självvärderingar samt 
andras syn på dem. Vidare rapporterar en studie Xies (2006) att äldre uppfattar Internet 
som en källa för mentala utmaningar och som är bra för att hålla sinnet aktivt. Studiens 
resultat får således stöd av tidigare studier kring äldres välbefinnande och Internet. 

Resultatet kan förklaras av Ryffs (1989) modell av psykologiskt välbefinnande som 
går ut på att leva ett fullt fungerande liv och realisera egna förmågor. Utifrån modellen 
hjälper Internet till att öka äldres förmågor i dimensioner autonomi, omgivningskontroll, 
meningsfullhet i livet och personlig utveckling och detta leder till bättre välbefinnande. 
Att kunna fylla vardagen med meningsfulla aktiviteter såsom sociala, hobbyer, vänskap, 
kyrka mm., skriver Ryff (1989) och Pinquart et al. (2000) är den nästa avgörande faktorn 
för äldres välbefinnande, efter nära sociala kontakter. Detta är förenligt också med Diener 
(1999; 2000) som anger att positiva emotioner i kombination med möjlighet för 
intresseaktiviteter samt tillfredställelse med fritid är förutsättningar för subjektivt 
välbefinnande. Virtuella sociala liv är dessutom tecken på deltagarnas sociala integration, 
social aktualisering, social kontribution och social koherens som bildar Keyes modeller 
av socialt välbefinnande (1998) och psykiska hälsa (2005). Möjlighet att upprätthålla ett 
självständigt liv (Pinquart et al.) och njutning av livet (Ryff) är ytterligare faktorer som 
är betydelsefulla för äldres välbefinnande och vilka framkommer i respondenternas 
berättelser. Sammanfattningsvis stämmer studiens resultat i denna fråga med tidigare 
studier ang. Internet, sociala medier och äldres välbefinnande. Dessutom stödjs resultatet 
av befintliga teorier kring välbefinnande.  

 
 

Metoddiskussion 
 

Med tanke på studiens validitet var det viktigt att få från respondenterna så mycket 
relevant information som möjligt. Därför fick respondenterna själva välja plats och tid för 
intervjuer. På det sättet skulle de känna sig bekväma och öppna sig under intervjugång. 
Det verkade funka, därför att respondenterna var inställda entusiastiskt och gärna delade 
av sig sina erfarenheter och upplevelser, vilket även speglades i deras kroppsspråk. 
Följdfrågor hjälpte att utveckla respondentens tal och förtydliga detaljer. Å andra sidan 
kan ha följdfrågor negativ påverkan på respondenternas svar genom att styra dem. Därtill 
var intervjuguiden tänkt så att den skulle täcka in det aktuella området.  Som följd ledde 
analys av intervjuerna till att studiens frågeställningar besvarades vilket betydde att 
insamlad data uppnått en ”mättnad”. 

En stark sida hos studien är att urvalet av intervjupersoner bestod av lika antal kvinnor 
och män med olika bakgrund. Dessutom var andel av respondenter som bodde ensamma 
(40 %) respektive med make/maka (60 %) nästan lika. Och samtliga uppvisade likartade 
subjektiva upplevelser. Studiens svaga sidor är att alla respondenterna bodde i sina egna 
hem och i Mellansverige, att alla var välutbildade och att inte mer än två respondenter var 
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i åldern 80-85 år. Dessa begränsningar minskar resultatets överbarhet till andra grupper 
av äldre. Därför för vidare forskning med syfte att möjliggöra ökad generaliserbarhet av 
resultaten rekommenderas att inkludera i ett urval lågutbildade äldre, de som bor i 
äldreboenden och i övriga regioner än Mellansverige samt större antal av respondenter 
äldre än 75 år. Det rekommenderas också att jämföra äldre som bor ensamma och de som 
bor med partner eller andra släktingar t.ex. vuxna barn. Dessutom borde undersökas 
varierande aspekter av äldres Internetanvändning, t.ex. motivation att använda internet 
och metoder för effektiv datainlärning utifrån kognitiv psykologi. Med hjälp av sådana 
studier skulle kunna utvecklas t.ex. en modell med syfte att engagera fler äldre i 
användning av nya teknologier.  

I studien medverkade en personlig kontakt vilket kan ha leda till en mindre 
förförståelse för ämnet och som i sin tur kan ha inverka på databearbetningen. Men 
författaren försökte vara neutral och inte färga data. Följaktligen blev resultatet av att 
interbedömarreliabilitetstestet relativt högt.  

Eftersom denna studie har indikerat att äldres användning av Internet och sociala 
medier förbättrar deras välbefinnande genom att de upplever glädje, närhet, trygghet och 
ett rikare liv, bör framtida mätinstrument för äldres välbefinnande och 
datorträningsprogram ta hänsyn till angivna komponenter. Resultaten av studien kan 
omsättas i praktiken exempelvis på mötesplatser för äldre eller inom hemtjänst, där 
personalen kan introducera fördelar med Internetanvändning för äldres välbefinnande. 
 
 
Slutsats 

 
Denna studie ger inblick i att Internet förbättrar subjektiva, psykologiska och sociala 
aspekter av äldres välbefinnande. Det framgår också i studien att avsaknaden av Internet 
skulle påverka äldres välbefinnande negativt, eftersom de skulle uppleva tomhet, isolation 
och svårigheter.  Därför är studiens slutsats att Internet och sociala medier framförallt kan 
ha positiv effekt på pensionerade äldre. Studien identifierade en komponent trygghet som 
inte figurerar i tidigare studier om äldres Internetanvändning. I denna studie, exempelvis, 
för äldre pensionärer är det även viktigt att veta att de inte är glömda och isolerade, för 
att kunna uppleva trygghet. Medan för yngre pensionerar är upplevelse av trygghet 
associeras mest med närståendes tillgänglighet och välmående. Det finns endast ett 
begränsat antal av studier inom detta område. Därför bör mer forskning göras inom detta 
område bland annat med syfte att utveckla effektiva interventioner främjande för äldres 
psykiska hälsa.  
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