VITENSKAP

«Det var en jo en voldsom åpenbaring»
– En studie av nettbrettbruk i hverdagslivet til Omsorg+-beboere
Av Anne Myhre Sølvsberg & Anne Lund

Abstract
«Det var en jo en voldsom åpenbaring» – En studie av
nettbrettbruk i hverdagslivet til Omsorg+-beboere

Anne Myhre Sølvsberg
har mastergrad i ergoterapi fra OsloMet. Hun
er universitetslektor
ved NTNU, Institutt for
helsevitenskap, Gjøvik.
E-post: anne.solvsberg@ntnu.no

Anne Lund er professor i ergoterapi ved
OsloMet, Institutt for
ergoterapi og ortopediingeniørfag.

Background: Assistive technology is increasingly promoted to
provide older adults the opportunity to live independently, to preserve
quality of life and coping in everyday life. There is a further need to
understand how computer tablets are used in everyday life.
Aim: To explore how four residents (67+) living in an assisted living
facility experienced using computer tablets and its user interface.
Methods: Observation combined with a think-aloud approach were
used to investigate the participants’ thoughts, feelings and decisions
while performing self-chosen occupations on their own computer
tablets.
Analysis: The audio and video recordings were analyzed using systematic text condensation and videography. The concept «transition»
was used to interpret the findings related to the participants’ use of
computer tablets.
Results: The use of computer tablets can be understood as transition, as the participants started to perform familiar occupations in
new ways by using technology and maintained belonging to family
and friends. Through developing coping strategies toward experienced
barriers, the participants created successful transition.
Conclusion: Older adults can gain successful transitions through
using computer tablets and developing strategies to meet barriers
for use in everyday life. Occupational therapists should address these
aspects in assistive technology interventions with older adults.
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Introduksjon

De kommende tiårene vil andelen eldre i befolkningen øke (1). Norske helse- og sosialpolitiske føringer
vektlegger tilrettelegging for at eldre som ønsker
det, kan bo i eget hjem og mestre hverdagslivet (2).
Omsorg+ er kommunale omsorgsboliger for personer over 67 år med langvarig nedsatt funksjonsevne
som kan bo selvstendig i en tilrettelagt leilighet (3).
Tjenesten er samlokalisert med kafeteria og aktivitetssenter som er åpen for alle, døgnbemannet
resepsjon med husvert og tilbud om gratis langtidslån av nettbrett. Nettbrett er en bærbar datamaskin,
større enn en mobiltelefon, utstyrt med berøringsskjerm, kameraer og mikrofoner (4). Nettbrett kan
ses på som velferdsteknologi, også omtalt som
«hverdagsteknologi», hvor hensikten er å bidra til
deltakelse i hverdagsaktiviteter og til å kunne bo
lenger hjemme (5, 6). Ergoterapeuter har kompetanse om bruk av velferdsteknologi for å fremme
aktivitet og deltakelse for alle (7).
Samfunnets infrastruktur digitaliseres i stadig
større grad og setter krav til at befolkningen skal
tilegne seg informasjon og tjenester via teknologiske løsninger, som eksempelvis velferdsteknologi
(8). Norske myndigheter ønsker at eldre tar i bruk
ny teknologi som kan bidra til mestring, aktivitet og
deltakelse (9). Mange eldre opplever imidlertid at de
av ulike grunner ikke klarer å henge med i den teknologiske utviklingen, og det skapes derfor et skille
mellom dem som tar i bruk ny teknologi og dem
som ikke gjør det (10). Skillet, som på engelsk kalles
«digital divide», kan hindre deltakelse på viktige
samfunnsarenaer (10, 11), noe som kan gi negative
konsekvenser for helse, trivsel og aktivitet (12). Det
er derfor viktig å forsøke å redusere dette digitale
skillet (13, 14).

OVERGANGER I LIVET
Overganger i livet kan være hendelser som skaper et
skille i menneskers liv ved at de gir endringer i blant
annet hverdagsaktiviteter og sosiale relasjoner (15-17).
Overganger kan både være positive eller negative,
ventede eller uventede, og kan skape emosjonelle reaksjoner (16, 18). Overganger kan forstås som prosesser som kan endre betydningen av kjente aktiviteter,
hvordan de gjøres, og hvordan vi oppfatter oss selv
(16), og kan skape en diskontinuitet i livsløpet (17). I
denne studien forstår vi det å få tildelt nettbrett som
en uventet overgang, og vi ønsker å undersøke noen
beboere i Omsorg+ og deres bruk av nettbrett.
Ergoterapeuter oppfordres til å fokusere på

hvordan brukere anvender teknologi i hverdagslivets aktiviteter (19, 20). Det viser seg at eldre, både
med og uten kognitiv svikt, kan ha nytte og glede
av nettbrett i hverdagen (4). Det er behov for mer
kunnskap om hva som kan bidra til at aleneboende eldre tar i bruk nettbrett i hverdagen (21), samt
hvordan nettbrett kan brukes som støtte for at eldre
skal kunne delta i meningsfulle aktiviteter (20). Det
finnes kun begrenset kunnskap om eldre i Omsorg+
og bruk av nettbrett, foruten studiene til Woll (22)
og Fjeldberg og Lund (23).
Hensikten med denne studien er å undersøke
hvordan noen beboere i én Omsorg+ bruker nettbrett i hverdagen. Forskningsspørsmålene er: Hvilke
erfaringer har fire beboere med bruk av nettbrett
i hverdagslivet? Hvordan kan brukergrensesnittet
hemme eller fremme bruken av nettbrett?

Metode

OBSERVASJON MED «TENKE-HØYT-TILNÆRMING»
Observasjon (24) ble brukt for å undersøke hvordan
beboerne, heretter kalt deltakerne, brukte nettbrett. Ifølge Hocking gir observasjon mulighet til å
få innsikt i ulike sider ved meningsfulle aktiviteter,
som hvor og hvordan aktiviteter gjøres og hvilke
krav de stiller til personen og omgivelsene (24). For
å få innsikt i hva deltakerne erfarte og hvordan de
reflekterte mens de brukte nettbrettet, ble observasjon kombinert med «tenke høyt-tilnærming» (på
engelsk kalt «think-aloud»).
«Tenke høyt-tilnærming» beskrives som en unik
måte å få innblikk i menneskers tankeprosesser på,
og deltakerne ble bedt om å fortelle høyt hva de
tenkte mens de utførte aktiviteter på nettbrettet
(25). Deltakerne ble bedt om å velge et par aktiviteter de gjorde regelmessig, eller som de synes var
utfordrende, eksempelvis lese nettavis eller ringe et
familiemedlem via en kommunikasjonsplattform på
nett.
For å forstå komplekse sider ved aktivitet oppfordres det til bruk av video i forskning (26). Da studien
både søkte deltakernes beskrivelser, å forstå hvordan de brukte nettbrettet, og hvordan de erfarte
brukergrensesnittet, ble deltakernes hender mot
nettbrettet filmet, samtidig som videoopptaket registrerte det de sa. Brukergrensesnittet er den delen
av teknologien brukeren interagerer med (27).
REKRUTTERING AV DELTAKERE
Deltakerne i studien ble rekruttert gjennom et større
prosjekt, Assisted Living Project (28). Inklusjonskri-

Ergoterapeuten 2–2021

39

Navn

Alder

Hvor lenge hatt
nettbrett

Utdanning

Tidligere erfaringer med
teknologi

Hvor ofte nettbrettet brukes

Agate

80-årene

1,5 år

Høgskole /universitet

Noe erfaring med PC fra
jobben, mobil

Daglig

Bodil

80-årene

7 år

Realskole/grunnskole

Mobil

Månedlig

Clara

80-årene

4 år

Realskole/grunnskole

Smarttelefon

Daglig

David

70-årene

5 år

Høgskole/universitet

PC privat og i jobben,
mobil

Daglig

Tabell 1: Beskrivelse av deltakerne.

teriene var at de måtte være over 67 år, beboere i en
Omsorg+ i en kommune i Norge, samtykkekompetente og brukere av nettbrett. Andreforfatter kontaktet
husverten i Omsorg+, som hadde god kjennskap til
beboerne, og som forespurte og formidlet et informasjonsskriv om studien til aktuelle deltakere ut ifra
inklusjonskriteriene. De beboerne som samtykket til
å delta, ble kontaktet direkte av førsteforfatter. Alle
beboerne hadde enten nedsatt fysisk, psykisk eller
sosial funksjonsevne. I tillegg bor de i Omsorg+ over
mange år hvor funksjonsevnen er i fare for å endres.
Vi rekrutterte derfor gjennom husvert, som er fagperson og i stand til å vurdere samtykkekompetanse.
Fem deltakere ønsket å være med, men én trakk
seg av personlige årsaker før datainnsamlingen ble
gjennomført. Fire deltakere ble inkludert i studien (tabell 1). Fysisk og kognitiv funksjon ble ikke
kartlagt, men flere av deltakerne brukte rullator ved
forflytning. Alle deltakerne bodde alene i selvstendige boenheter.

DATAINNSAMLING
Førsteforfatter gjennomførte datainnsamlingen i
deltakernes eget hjem eller annet sted deltakerne
valgte. To av deltakerne ønsket å gjennomføre aktiviteten i kaféområdet tilknyttet Omsorg+. Det ble
gitt mulighet for at deltakerne kunne ha pårørende til stede under datainnsamlingen, noe ingen av
dem ønsket. Aktivitetene som ble observert, varte
mellom 14 og 77 minutter og ble strukturert av et
observasjonsnotat med blant annet spørsmål for å
bli kjent, samt instruksjoner som:
i) Jeg ønsker at du nå setter deg der du pleier å
sitte når du bruker nettbrettet.
ii) Kan du velge ut et par aktiviteter du pleier å bruke
nettbrettet til, som du kan gjøre mens jeg ser på?
iii) Mens du bruker nettbrettet nå, ønsker jeg at du
hele tiden forteller høyt hva du gjør, tenker, føler
og forklarer hvorfor du velger å gjøre slik du gjør.
Ettersom dette var uvant for mange, ble deltakerne
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gitt mulighet til å prøve ut metoden før observasjonen startet (25). Ingen av deltakerne benyttet seg
av dette. Datainnsamlingen bidro til både visuelle og
auditive data. Videokameraet ble plassert bak eller
ved siden av deltakerne.

ETIKK
Studien er tilknyttet Assisted Living-prosjektet
(ALP) ved OsloMet – storbyuniversitetet. ALP er
vurdert av Norsk senter for samfunnsdata (NSD)
med prosjektnummer 47996. En endringsmelding
ble sendt NSD høsten 2018 for å opplyse om at masterstudien ville omfatte innsamling av deltakernes
erfaringer ved bruk av nettbrett og filming av deltakernes hender. Endringsmeldingen ble godkjent av
NSD 12.11.18.
For å gi deltakerne tid til å vurdere om de ønsket
å delta, fikk de i forkant av datainnsamlingen muntlig og skriftlig informasjon om studiens formål, hva
deltakelsen ville innebære, og at de når som helst
kunne trekke seg fra studien uten begrunnelse. Informert skriftlig samtykke ble innhentet før datainnsamlingen startet av førsteforfatter. Personer og
steder ble gitt fiktive navn for anonymisering. For å
ivareta personvern ble deltakernes bruk av nettbank
ikke inkludert i observasjonen.
ANALYSEPROSESS
Både det auditive og det visuelle datamaterialet i
videoopptakene ble transkribert av førsteforfatter.
Deltakernes uttalelser ble skrevet ned ordrett, med
hørbare nonverbale uttrykk som eksempelvis latter
og sukking (29). Deretter ble deltakernes handlinger
på nettbrettet beskrevet så detaljert som mulig, slik
at hver handling ble beskrevet i den rekkefølgen de
ble utført (30). Første- og andreforfatter diskuterte
kontinuerlig gjennom hele analyseprosessen.
Videre i analyseprosessen ble en induktiv tilnærming til det transkriberte auditive materialet
benyttet med utgangspunkt i systematisk tekstkon-
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Deltaker

Foreløpig tema

Kode

Kondensert meningsenhet

Endret navn på
kode

Rekontekstualisering

Bodil

Hva bruker de
nettbrettet til?

Aktivitet

Det som er viktig for meg, er at
jeg får betalt regningene mine.
Det har jo blitt helt annerledes
nå enn det var før. Før kunne en
betale regninger med brevgiro,
men nå er alt på data, og da må
en lære seg det.

Flere av deltaEndringer i
hvordan de
kerne beskriver
utfører aktiviteter aktivitetene de
gjør nå som en
fortsettelse av
det de har gjort
tidligere i livet

Tabell 2: Utdrag fra analysen av det auditive materialet.

Tema

Undertema

Fra skepsis til glede

Nettbrett til nytte og fornøyelse

Å gjøre kjente aktiviteter på nye måter

Et ønske om å lære mer

Nettbrett for å opprettholde tilhørighet

Tilhørighet til samfunnet
Tilhørighet til venner og familie

Hva hemmer og fremmer bruk av nettbrett?
Strategier for å fremme bruk av nettbrett

Berøring av skjermen
Å tilpasse skjermen
Betydningen av å få mulighet til å spørre om hjelp

Tabell 3: Oversikt over temaer og undertemaer framkommet i analysen av det transkriberte auditive og visuelle materialet.

densering (31). Hvert opptak ble lyttet til, og førsteforfatter skrev ned førsteinntrykket før foreløpige
temaer ble utviklet i en diskusjon mellom første- og
andreforfatter. Eksempler på foreløpige temaer var
«Hva bruker de nettbrettet til?» og «Å holde seg
oppdatert» (tabell 2). Meningsenheter fra hver av
deltakerne ble plassert inn i de foreløpige temaene.
Arbeidet førte til sju ulike koder, eksempelvis «aktivitet», «læring» og «opplevelse av mestring». I neste
steg ble meningsenhetene i hver kode kondensert.
Deretter ble kondensatene sortert i undergrupper
under hver av kodene som var identifisert tidligere.
Flere av kodene endret navn og nye kom til, eksempelvis «strategi for å mestre» og «endringer i
hvordan de utfører aktiviteter». Deretter ble dataene rekontekstualisert for å sikre at kondensatene
reflekterte den opprinnelige sammenhengen. Dette
arbeidet innebar å skrive om kondensatene under
hver kode til en syntese, eller en fortelling, for å få
fram innhold og mening (31).
Deretter ble det visuelle materialet analysert med
utgangspunkt i videografi (30). Femten sekvenser
som var interessante for forskningsspørsmålet, ble
valgt ut og deretter kodet i en innholdslogg. Sekvenser er handlinger organisert i den rekkefølgen de
ble gjennomført (30). Deretter ble det gjennomført
sekvensanalyse av hver sekvens, som innebar en
detaljert rekonstruksjon av handlingsrekkefølgen med
beskrivelser av hva deltakerne gjorde. Handlingene
ble så fortolket for å forstå konteksten og deltakernes

utførelse på nettbrettene. Etter sekvensanalysene ble
sekvensene forsøkt sammenlignet med hverandre
(30). Det ble vektlagt å gjøre kvalitative beskrivelser
av det deltakerne sa og gjorde, ved bruk av hverdagslig språk, for å holde resultatene tett opp til det
innsamlede datamaterialet (32).
På bakgrunn av analysen av det auditive materialet ble kodene bearbeidet til fire temaer, som
videre dannet grunnlag for resultatenes inndeling
(tabell 3). Et femte tema, «strategier for å fremme
bruk av nettbrett», kom til i analysen av det visuelle
materialet, i tillegg til sider ved brukergrensesnittet
deltakerne erfarte som fremmende og hemmende
for bruken.
Underveis i analyseprosessen ble det vurdert som
hensiktsmessig å anvende deduktiv analyse, hvor
funnene ble sett i lys av aktivitetsvitenskap, med
fokus på overganger, som teoretisk rammeverk (33).
Å kombinere induktive og deduktive analyser på
denne måten kalles abduktiv tilnærming til analyse og brukes for å forstå hvordan brukerne brukte
nettbrettet (33).

Resultat

Resultatene presenteres med eksempler ut fra temaene nevnt i tabell 3.

FRA SKEPSIS TIL GLEDE
Deltakerne fortalte at de først hadde vært skeptiske
og avvisende til å prøve nettbrett, men at de etter
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hvert erfarte glede og nytte. Clara fortalte at da
husverten hadde informert om at hun kunne få låne
nettbrett, hadde hun sagt: «du må ikke tenke på
meg, … for det klarer jeg overhodet ikke». Hun hadde ikke selv trodd hukommelsen var god nok, men
husverten fikk likevel overtalt henne til å prøve. Etter
å ha prøvd nettbrett endret hun mening: «i grunnen
[pause] så synes jeg det var akkurat noe for meg»,
«Det var det som var rart, at det gikk så fint! [Jeg]
lærte det jo veldig fort!». Agate hadde også hatt
liten tro på at hun kom til å lære å bruke nettbrettet, men hadde likevel takket ja til å prøve, da både
husverten og en bekjent hadde støttet henne i at
hun ville få det til. Hun fortalte hva hun hadde tenkt
da den bekjente viste henne hvordan hun kunne
søke i Google: «jeg synes det [var] spennende…
også synes jeg det [var] litt moro. Moro ja, for… jeg
tenkte: i all verden, har jeg greid dette!». Hun uttrykte videre: «…det var jo en voldsom åpenbaring».
Selv om deltakerne var positive til bruk av
nettbrett, oppga enkelte at de var usikre på hvilke konsekvenser bruken kunne få. Agate uttrykte
usikkerhet rundt hvilke opplysninger hun ville få om
andre og andre ville få om henne. Clara fortalte at
hun var engstelig for å gjøre feil i nettbanken, og at
sønnen derfor så over regelmessig. Observasjonene
viste også at det var mye deltakerne ikke kunne eller
behøvde hjelp til, men at de til tross for dette uttrykte glede over å bruke nettbrettet.
Nettbrett til nytte og fornøyelse
Deltakerne beskrev mange aktiviteter de brukte
nettbrettet til i hverdagen, eksempelvis å bestille
matvarer, holde seg oppdatert på moter og lytte til
musikk. David søkte opp biler og hytter på internett og la til: «det er mest for moro». Clara brukte
nettbrettet før hun skulle kjøpe noe, ved å gå inn på
butikkens nettside og se på utvalget før hun dro i
butikken. Hun la til: «Jeg bruker’n til veldig mye da».

Å GJØRE KJENTE AKTIVITETER PÅ NYE MÅTER
Deltakerne beskrev at aktivitetene som var meningsfulle å gjøre på nettbrettet, ofte hadde vært
meningsfulle tidligere også, uten bruk av nettbrett.
Eksempelvis fortalte de at avislesing var viktig for å
holde seg oppdatert, og at de før leste papirutgavene, men at de nå leste på nettbrettet. Betaling av
regninger var viktig for flere av dem. Tidligere måtte
de oppsøke en bankfilial eller bruke brevgiro, men
nå ytes banktjenester nesten utelukkende gjennom
nettbank. Bodil beskrev overgangen til nettbank slik:
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Figur 1. Den blå knappen ble erfart som liten og vanskelig å treffe.

«Det har jo blitt helt annerledes nå enn det det var
før vet du, da du bare kunne sende det inn. Nå er alt
på data, så jeg måtte lære meg det».
Et ønske om å lære mer
Flere av deltakerne erfarte at de ikke kunne nok om
bruk av nettbrett, for som Bodil sa: «Jeg er ikke så
flink». Flere av deltakerne ønsket derfor å lære mer,
noe som kom til uttrykk i utsagn som: «Men det får
jeg vel lære meg etter hvert». Agate ønsket å lære
mer fordi hun synes nettbrettet var morsomt å bruke.
Ønsket om å lære ble også knyttet til aktiviteter
deltakerne håpet de kunne gjøre på nettbrettet. Bodil fortalte at hun ønsket å kunne skrive meldinger
og kommentarer til bekjente på Facebook, ikke bare
se bilder og lese det andre la ut.
Flere av deltakerne hadde yngre familiemedlemmer de lærte av, og både Agate og Clara fortalte at
de lærte nye funksjoner på nettbrettet av sønnene
sine. Begge hadde også barnebarn som villig lærte
bort. Clara fortalte at om det var noe hun ikke forsto,
sa barnebarna: «Vi kan lære deg det vi bestemor».

NETTBRETT FOR Å OPPRETTHOLDE TILHØRIGHET
Tilhørighet til samfunnet
Deltakerne erfarte at nettbrettet ga dem mulighet til
å følge med på det som skjedde i samfunnet. Flere
av dem fulgte med på nyhetene nasjonalt og internasjonalt gjennom å lese aviser på nett. Clara fulgte
med på lokalavisen fra tidligere bosted på nett. Slik
fikk hun med seg om bekjente skulle selge huset
eller hadde gått bort, for som David sa: «Det er jo
kommunikasjonen med omverdenen».
Tilhørighet til venner og familie
Sosiale medier ga deltakerne blant annet mulighet
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Figur 2. Mye reklame fylte skjermen ved søk på internett.

til å kunne følge med på hva venner og familie la
ut av bilder og kommentarer. Bodil fortalte at hun
hadde mange venner på Facebook. Mens hun viste
hvordan hun brukte Facebook, så hun stadig bilder
av familie, venner og tidligere kollegaer og fortalte
om tilhørigheten til dem: «Der er sønnen min…» og
«Hun er datteren til min eldste bror». Hun fortalte
at hun også fulgte med på bilder og kommentarer
barnebarnet i Australia la ut.

HVA HEMMER OG FREMMER BRUK AV NETTBRETT?
Observasjonene viste at deltakerne ofte trykte utenfor når knapper eller lenker hadde liten størrelse,
og de måtte da trykke flere ganger for å igangsette
funksjonen (figur 1). Motsatt erfarte flere av dem at
store knapper gjorde at de klarte å trykke der de
ønsket. Observasjonene viste at deltakerne navigerte raskt mellom ulike funksjoner, og de fant fram i
en app med få funksjoner og store knapper. Flere
deltakere beskrev at de opplevde nettbrettet som
enkelt å bruke, da de raskt fant fram til det de skulle
bruke det til.
Internettsider med mye informasjon kan gi utfordringer med å bruke dem. Agate demonstrerte dette
mens hun søkte i Google og en nummeropplysningsside. Hun hadde blant annet vanskeligheter med å
forstå hvor hun skulle trykke for å skrive inn det hun
skulle søke på, og ble lett avledet av ulik reklame på
nettsidene (figur 2). David søkte også i Google. Han
var nok bedre kjent med å søke, og søkte raskt opp
det han ønsket.
Observasjonene viste også at det var mange ulike
begreper innenfor teknologi som var vanskelige for
deltakerne å forstå. Agate oppdaget at det sto «Les
melding» på nettbrettet og fortalte at hun kalte SMS
på mobilen for melding. Dette gjorde henne forvirret

Figur 3. Agate tilpasset lillefingrens posisjon mot skjermen for
å treffe liten lenke.

med tanke på meldingsfunksjonen på nettbrettet.
Det var flere begreper hun hadde hørt andre si, som
hun ikke forsto, eksempelvis «.no». Hun fortalte at
det på tv ofte blir henvist til at en kan lese eller se
mer på nettsider som slutter med «.no», men at hun
ikke hadde forstått betydningen.
Flere av deltakerne viste også at lange negler
hemmet bruken av nettbrettet. Agate erfarte at hun
trykte på skjermen uten at noe skjedde, fordi hun
kun hadde berørt skjermen med en negl, og ikke
fingertuppen. Hun fortalte at hun måtte ha hjelp til å
klippe neglene. Clara fortalte at hun hadde fått nettbanken sperret fordi hun hadde skrevet passordet
feil tre ganger, da neglene gjorde at hun trykte feil.

STRATEGIER FOR Å FREMME BRUK AV NETTBRETT
Berøring av skjermen
Deltakerne hadde ulike strategier for å trykke på og
berøre skjermen. Noen valgte kun å bruke én hånd
og én finger, mens andre vekslet. Bodil hadde en
nettbrettpenn som var laget for å trykke på berøringsskjermer, som hun brukte der feltet hun skulle
trykke på, var lite. Agate valgte hvilken finger hun
skulle bruke ut fra størrelsen på feltet hun skulle
trykke på: På store felter ble pekefinger benyttet, på
små lillefinger. Hun tilpasset også lillefingerens posisjon mot skjermen ved å løfte skulder og overarm,
for å treffe en ekstra liten lenke i en lenkeliste (figur
3). Alle demonstrerte at de navigerte oppover og
nedover på nettsider ved å scrolle. David viste også
at han bladde i e-aviser ved sveiping.
Å tilpasse skjermen
Flere av deltakerne tilpasset skjermen på nettbrettet
der dette var nødvendig. Bodil erfarte at lampene
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i taket over der hun satt, lagde gjenskinn og skapte utfordringer med å se innholdet. For å redusere
gjenskinnet forsøkte hun å legge brilleetui og nøkkelknippe under øvre del av skjermen. David snudde
nettbrettet fra horisontalt til vertikalt for å tilpasse
brukergrensesnittet på e-aviser slik at innholdet
bedre ble tilpasset skjermen og han fikk en bedre
leseopplevelse.
Betydningen av å få mulighet til å spørre om hjelp
For å tilegne seg ny kunnskap og løse utfordringer
med nettbrettet fortalte flere av deltakerne at de
spurte om hjelp fra andre. Bodil fortalte: «hvis det er
noe jeg ikke forstår, så forsøker jeg å få dem til å forklare meg det». Husverten og nærmeste familie var
dem som oftest ble nevnt, og som hadde betydning
for å motta hjelp. Under observasjonene spurte flere
av deltakerne førsteforfatteren om hjelp.

Diskusjon

Formålet med studien var å undersøke hvilke erfaringer fire beboere i en Omsorg+ hadde med bruk
av nettbrett i hverdagslivet, og hvordan brukergrensesnittet kunne fremme eller hemme bruken av
nettbrettet. Deltakerne erfarte glede og nytte ved
å bruke nettbrettet og demonstrerte at de brukte
det på ulike måter i aktiviteter de opplevde som
meningsfulle. Samtidig ønsket de å lære mer. De
opplevde tilhørighet til andre, erfarte ulike hemmere
og fremmere for bruken og viste ulike strategier i
bruken av teknologien.
Resultatet i vår studie demonstrerer at å begynne
med nettbrett har medført en langvarig overgang,
hvor deltakerne har redefinert hverdagsaktiviteter
og egen identitet i samspill med omgivelsene (16, 17,
34), fra å gjøre aktiviteter uten nettbrett til å bruke
nettbrett. Det er av betydning å forstå overganger
i samspill med omgivelsene (17). For deltakerne er
Omsorg+ en stor del av disse omgivelsene, sammen
med et økende krav om digitalisering i samfunnet
og tilbudet om lån av nettbrett.
Overganger kan være utfordrende og komplekse
og innebærer en tilpasning hvor hva den enkelte
gjør i overgangsprosessen, og hvordan vi skaper
mening i konteksten, har betydning for hvordan
overgangen blir (17). Deltakerne har valgt å ta imot
tilbudet om nettbrett og gitt det mening ved å innlemme det i hverdagslivets aktiviteter og rutiner.

BRUK AV NETTBRETT I ULIKE AKTIVITETER
Da deltakerne ble introdusert for nettbrettet, hadde
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de først uttrykt skepsis, da de ikke trodde de ville få
til å bruke det. At eldre er tilbakeholdne til nettbrett
i starten, er også funnet i andre studier (21). Skepsisen kan forstås som at å være nettbrettbruker ikke
var en del av deltakernes aktivitetsidentitet. Aktivitetsidentitet er nært tilknyttet det vi gjør, og hvordan vi forstår det vi gjør i konteksten av våre relasjoner til andre (35). Overganger kan ha betydning for
utvikling, opprettholdelse og endring av menneskers
identitet (17, 36). Ut fra denne forståelsen kan det
å ta i bruk nettbrettet ha bidratt til at deltakerne
endret aktivitetsidentitet. At husverten, familie og
andre fortalte at nettbrettet var enkelt å bruke, og at
de hadde tro på at deltakerne ville få det til, førte til
at de ønsket å prøve, og støttes av Larsen et al. (37).
De støttende omgivelsene kan derfor forstås som
mestringsstrategier i overgangen og i formingen av
aktivitetsidentiteten.
Deltakerne har tatt i bruk nettbrettet i ulike meningsfulle aktiviteter i hverdagen, som eksempelvis
til å lese aviser, betale regninger, høre musikk, se bilder og ha kontakt med familie og venner. Lignende
funn er også gjort i andre studier (20, 38). «Å gjøre»
er essensielt i overganger (36). Gjennom å gjøre, å ha
tatt i bruk nettbrettet i meningsfulle aktiviteter, demonstrerte deltakerne at de tok kontroll over livene
sine og overgangen (15, 39). De har skapt forandring
og kontinuitet i aktiviteter som har vært og er viktige
for dem (15, 17). Bodil beskrev at digitaliseringen av
banktjenester har ført til at betaling av regninger nå
må gjøres på en helt annen måte enn tidligere, og at
hun derfor har måttet lære seg å utføre banktjenester ved bruk av nettbrettet. Deltakerne gjorde med
andre ord kjente aktiviteter på nye måter i en ny
kontekst, som også er beskrevet av andre (23, 40). Å
kunne knytte bruken av nettbrettet til meningsfulle
aktiviteter kan være en mestringsressurs i overgangen til bruken av den nye teknologien.
Da deltakerne prøvde nettbrettet, erfarte de
brukergrensesnittet som enkelt å bruke og lett å
lære, og dette er også funnet i lignende studier
(13, 20, 21). Dette skapte glede, og sammen med
nytteverdien og å kunne bruke det til meningsfulle aktiviteter førte det til at de ønsket å lære mer.
Deltakerne uttrykte også at de syntes det var moro
å bruke nettbrettet, noe Swan også beskriver (20).
Det er imidlertid interessant hvordan de beskrev
glede ved å bruke det til tross for at de også opplevde at det var mye de ikke kunne. At deltakerne
så positive sider ved nettbrettbruk, var derfor viktig
for overgangen (16) og for utviklingen av aktivitets-
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identiteten (35). Positive erfaringer kan bidra som
mestringsstrategier i overgangen.
Deltakerne har i løpet av de siste årene flyttet til
Omsorg+, noe som medførte en endring i kontekst
– endring av relasjoner til personer og steder de har
bodd gjennom livsløpet. Bruk av nettbrett for å opprettholde tilhørighet og relasjoner og følge med på
hva som skjedde lokalt, nasjonalt og internasjonalt
var derfor viktige grunner til at deltakerne tok i bruk
nettbrettet, og er funnet i lignende studier (20, 23,
37). Deltakernes bruk av nettbrett ble også motivert av et ønske om å skape tilhørighet til familie
og bekjente. Hammell beskriver hvordan aktiviteter
ofte er motivert av tilhørighet til andre (41) og har
betydning i livsløpet (15). Samtidig som sosiale relasjoner er svært viktig for helse og livskvalitet (42),
kan opprettholdelse av relasjoner til personer og
samfunnet også betraktes som mestringsstrategier
for overganger.
Sentralt i vellykkede overganger er mobilisering
av mestringsstrategier, noe som også vises i andre
studier (16, 17, 36).

ERFARINGER MED BRUKERGRENSESNITT
Da deltakerne brukte nettbrett, demonstrerte de ulike hemmere og fremmere for bruken i denne overgangen. Eksempler på hemmere deltakerne erfarte,
og som støttes av annen forskning, er små knapper
og liten skrift (21), reklame (43), mye informasjon
(44), teknologibegreper (45) og frykt for negative
konsekvenser eller for å gjøre feil (20). Lange negler
som hemmet bruk av skjermen ble demonstrert av
deltakerne, men er ikke funnet beskrevet i andre
studier. Fremmere for bruk kan være store knapper,
scrolling, nettsider og apper hvor det er lett å finne
fram, og er beskrevet av andre (46).
Deltakerne har imidlertid funnet ulike strategier
for å håndtere de hemmende faktorene, for eksempel ved å bruke nettbrettpenn, bytte finger ut fra
størrelsen på det som skal trykkes på, snu skjermen
og spørre om hjelp. Strategiene kan derfor forstås
som mestringsstrategier de anvender i overgangen.
METODEKRITIKK
Kombinasjonen av observasjon, «tenke høyt-tilnærming» og videoopptak ble anvendt for å utforske
deltakernes bruk av nettbrett, hvordan de erfarte å
bruke det i hverdagslivet og hvordan brukergrensesnittet fremmet eller hemmet bruken.
Datainnsamlingen ga et rikt datamateriale og er
en styrke ved studien (31). Samtidig er fire deltakere

få og kan ha begrenset bredden i datamaterialet.
Bruk av få deltakere har støtte i kvalitativ metodelitteratur, hvor det å gå grundig i dybden på noen få
deltakere kan gi nyttige bidrag til forskning (33).
Både første- og andreforfatter er utdannet som
ergoterapeuter, noe som har innvirket på analyseprosessen og utvikling av temaer. Førsteforfatter var
masterstudent og novise i forskningsmetoder, og
andreforfatter professor med mye erfaring fra analyse av kvalitativt datamateriale. Første- og andreforfatter har hatt kontinuerlige diskusjoner gjennom
analyseprosessen. Vi har tilstrebet transparens ved å
beskrive detaljerte analyseprosesser av det auditive
og visuelle materialet, og samtidig tilstrebet å holde
oss nært opp til det deltakerne sa og gjorde. Videre
har vi trukket ut noen eksempler for å presentere
i resultater. Til sammen tenker vi dette bidrar til å
demonstrere troverdighet og gyldighet i analyseprosessene (33).
Fire deltakere med ulike erfaringer og bakgrunn
fra samme Omsorg+ ble inkludert. Ettersom deltakerne hadde tatt i bruk nettbrettet, var det ikke
overraskende at de var positive til bruken av det. Det
kunne derfor vært interessant å undersøke hvorfor
andre beboere har valgt ikke å bruke det.
Konteksten har betydning for hvordan deltakerne
utførte aktiviteten (39). Deltakerne ble observert
samtidig som observatøren (førsteforfatter) tilstrebet en mest mulig tilbaketrukket rolle. Observatørrollen ble utfordret av deltakerne som tydelig ønsket
å uttrykke sine refleksjoner gjennom «tenke høyt-tilnærmingen» i en dialog, samtidig som de også
spurte om hjelp. Ved å hjelpe bidro observatøren til
at enkelte fikk til mer enn de hadde fått til på egen
hånd, samtidig som det gjorde at de kom seg videre
i aktiviteten (47).
Studien er tilknyttet eldre i samme Omsorg+,
og resultatene kan derfor ikke direkte overføres til
andre Omsorg+ eller eldre generelt. Det er imidlertid
trolig at resultatene i noen grad kan overføres til eldre i en likende bosituasjon, eksempelvis i omsorgsbolig og til liknende teknologier.

Konklusjon

Studien viser at deltakerne brukte nettbrettet til å
gjøre ulike aktiviteter i hverdagslivet, aktiviteter som
hadde vært meningsfulle for dem store deler av
livet. De erfarte glede ved å bruke det, samtidig som
de også opprettholdt tilhørighet til familie, venner
og resten av samfunnet. Selv om deltakerne hadde
funnet ulike mestringsstrategier, erfarte de likevel
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hemmere i både brukergrensesnittets design, teknologibegreper og i forhold til lange negler, som er vanskelige eller umulige for dem selv å gjøre noe med.
Studien synliggjør at å ta i bruk nettbrett kan
erfares som en overgang hvor deltakerne viser en
vellykket bruk av nettbrett. Fem mestringsstrategier
for overgangen ble identifisert: støttende omgivelser, meningsfulle aktiviteter, positive erfaringer,
opprettholdelse av relasjoner til personer og samfunn og strategier for bruk. Gjennom kartlegging av
hemmere og fremmere for bruken av nettbrettet og
tilrettelegging for mestringsressursene hos hver enkelt aktuell nettbrettbruker, kan ergoterapeuter bidra til vellykkede overganger, aktivitet og deltakelse,
helse og trivsel, og til å redusere det digitale skillet
mellom dem som bruker teknologi og dem som ikke
gjør det, slik at flere kan ta i bruk ny teknologi.
Framtidig forskning bør søke kunnskap om
hvordan ergoterapeuter kartlegger hemmere og
fremmere for teknologibruk hos den enkelte og dens
omgivelser, og tilrettelegger for mestringsstrategier
til dem som skal ta i bruk ny teknologi.
En stor takk rettes til deltakerne i studien og husverten for hjelp til rekruttering av deltakere.
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