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1 Sammanfattning 
“Our Life as Elderly” har aktivt fokuserat på att ge förslag till utveckling av framtidens 
äldreomsorg baserat på medborgarnas önskan. Detta har genomförts genom en aktiv 
medborgardialog gentemot människor som kommer att behöva vård om 10-15 år. Arbetet 
har genomförts i projektform och i detta specifika arbete utifrån ett delfinansierat projekt 
från Norra periferin och Interreg III B tillsammans med partners från Norge, Färöarna, 
Skotland och Finland. Projektet skall delvis fungera som en inspirationskälla till framtida 
utvecklingar inom äldrevården men även som ett instrument som i detalj identifierat olika 
områden som är i behov av utveckling. Projektet har varit uppdelat i sex olika delprojekt 
med olika fokus områden, Boende, Personal & Kompetens, Närstående & Anhöriga, 
Service, Hälso och Sjukvård och Nätverk.  
 

 
 Nätverk har existerat inom varje ekonomiskt system. Det som är annorlunda nu är att 
nätverken, förbättrade och mångfaldigade av tekniken, tränger in i våra liv på ett så 
djupt sätt att ”nätverket” har blivit den centrala metafor kring vilken vårt tänkande 
och vår ekonomi är organiserade. Om vi inte kan förstå den logik som utmärker 
nätverken, så kan vi inte dra nytta av den ekonomiska förändring som nu inletts.  

      
 [Kelly (1998)]   
 
 
Det finns idag en mängd organisationer som har verksamheter för seniorer och äldre. I 
Luleå kommun finns det bland annat 23 lokala pensionärsorganisationer och ett stort antal 
religiösa och aktivitetsfrämjande organisationer. 
 
I Luleå Kommuns strategi för framtidens äldreomsorg, nämns det att den skall präglas av 
stor lyhördhet för individens önskemål i alla delar som rör livet som äldre. En 
framgångsfaktor för denna strategi är samverkan. 
 
Luleås näringsliv har flera starka sidor. Dagens näringsliv är en blandning av industri, 
utbildning, forskning och kunskapsproduktion, offentliga och privata tjänster, handel och 
service. 

 
Att alla dessa krafter är aktiva har stor betydelse för seniorer och äldres livssituation då 
det finns ett stort behov av frivilliga och informella nätverk som stöd i samhället. 
 
Vad som klart framgår, av de undersökningar som är genomförda under de senaste 3 åren 
i Luleå, är att samhället bör söka att underlätta bildandet av informella nätverk i mycket 
större omfattning än idag. Mötesplatser där man kan utan formell inbjudan träffas och 
umgås över en kopp kaffe eller bedriva någon form av kursverksamhet. Mötesplatser kan 
även vara i form av virtuella communities, det vill säga IT-baserade mötesplatser för äldre 
som drivs och administreras av kommunen, pensionärsorganisationerna eller någon non-
profit organisation i samarbete med de lokala företagen. Både ett fysiskt och virtuellt 
informations- och aktivitetscentrum där man kan träffas och hitta personer med 
gemensamma intressen eller finna en samarbetspartner för någon hobby aktivitet. 
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1.1 Bakgrund 
 

Utvecklingsenheten inom Socialförvaltningen genomförde under 2002 det 
uppmärksammade projektet Lule Paradiso.  Bakgrunden till projektet var att vi bland 
annat står inför stora förändringar när det gäller den åldersmässiga befolkningsstrukturen. 
Den aktuella befolkningsprognosen för Luleå kommun visar att antalet pensionärer 
kommer att öka med 32 % eller ca 3400 personer under en tioårsperiod. De som är 80 år 
eller äldre kommer att under samma tid öka med 50 % eller ca 1300 personer. 
 
Den generation som projektet ”Våra liv som äldre” i huvudsak har riktas mot är de 
människor som formades under välfärdssamhällets goda år, den så kallade 
rekordgenerationen. Gruppen är stor och många är välutbildade, IT-anpassade, välbärgade, 
inflytelserik och självmedvetna. Syftet med projektet var att skapa en strategi för planering av 
framtidens äldreomsorg. En äldreomsorg som präglas av medborgarnas behov, önskemål och 
drömmar. Medborgarna ska vara aktiva. 
 
Baserat på denna dialog, samt den undersökning som pågått under 2004-2005 i projektet 
Our Life as Elderly, specifikt för det delprojekt som här avses, har resultaten utmynnat i 
förslag till förändringar. Det kommer även att indirekt öka kommunens attraktionsvärde i 
en konkurrensbetonad situation samt attrahera investeringar. 
 
 Our Life as Elderly har genom delprojektet “Nätverk” till största delen fokuserat på 
villkoren för förebyggande hälsa och vikten av de sociala, kulturella, professionella och 
personliga nätverkens betydelse för äldre och hur samhället skall tillgodose deras 
önskningar och behov i framtiden. I projektets genomförda intervjuer och frågeformulär 
har det delvis funnits en gemensam strategi, framtagen i samarbete med våra 
internationella partners med likartade frågor och urvalskriterier, men även ytterligare 
undersökningar utifrån lokala villkor i delprojektet. Detta har gjorts för att kunna göra en 
jämförande analys av äldres inställning, syn på, och nyttan av, socialt nätverksarbete.  
 
För att kunna skapa en stark och fortsatt utveckling i vår region måste likvärdig fokus 
hållas på flera perspektiv t.ex. jämlikhet, ökad välfärd och bättre miljö. En ökad välfärd är 
en faktor som ger både direkta och indirekta fördelar för dessa samhällen.  Indirekt genom 
att det blir mer attraktivt för medborgare att bo i kommunen och att en positiv syn på 
kommunens uppgift som vårdgivare skapas. Ökat intresse ger ekonomisk tillväxt.  
 
Ökad tillfredställelse och tillgång till vård och omsorg för äldre är ett område med hög 
prioritet.  

 

1.2  Definitioner 
 

Nätverk som funktion har i detta projekt enbart tittat på det sociala nätverkets betydelse 
och den nytta som detta kan ge. 
 IT ‘s nytta i den sociala interaktionen har lyfts fram som ett möjligt verktyg för 
medborgarnas önskan av kontaktskapande och informationsplattform mera än som 
verktyg i vårdsituationer.  
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2 Nuläget  
 
Det finns idag en mängd organisationer som har verksamheter för seniorer och äldre. I 
Luleå kommun finns det bland annat 23 lokala pensionärsorganisationer och ett stort antal 
religiösa och aktivitetsfrämjande organisationer. Det som karakteriserar dessa 
organisationer är att de i första hand månar om sina egna medlemmar och hur de kan 
intressera andra att gå med i föreningen. Detta har en stor betydelse för varje organisations 
ekonomiska ramar, då de i första hand är beroende av de intäkter som medlemsavgifterna 
ger, och vilka aktiviteter som de kan erbjuda sina medlemmar. Denna strategi kan dock i 
förlängningen skapa en protektionistisk inställning inom föreningarna istället för 
samarbete och samförstånd i stödjandet av seniorer och äldre.   
Svenska Röda Korset är en annan kraft som verkar nationellt som komplement till 
samhällets övriga skyddsnät. Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att 
ge av sin tid och sitt engagemang till verksamheten. Dock är Röda Korsets verksamhet 
inom Luleå Kommun väldigt begränsad, i Luleå finns enbart funktionen telfonsupport i 
krissituationer aktiverad.  
Att alla dessa krafter är aktiva har stor betydelse för seniorer och äldres livssituation då 
det finns ett stort behov av frivilliga och informella nätverk som stöd i samhället.  

3 Medborgarnas önskemål 
 

I svaren från ”Lule Paradiso” kan man bland annat utläsa, att tillgång till mötesplatser och 
aktiviteter där sociala kontaktnät och gemensamma intresseområden skapas värderas högt. 
Mötesplatser där man känner sig innesluten av gemenskap. De finns där om man vill, och 
det finns möjlighet att träffas utan att vara formellt inbjuden. Caféer, 
restauranger, ”seniorhus” ges som exempel. För att öka livskvaliteten, livslusten tycker 
många att meningsfulla kulturaktiviteter och att få delta i samhällsdebatten är viktigt. 
 
I den undersökning som detta projekt har genomfört framkommer det att för att behålla sin 
sociala trygghet när man blir äldre tycker många respondenter att det är viktigt att bygga 
vidare och utveckla sitt nätverk så länge man är frisk och har orken kvar. De anser även 
att man måste vara medveten om vikten av att hålla nära kontakt med dina vänner och 
vara aktiv i samhället så att den sociala och mentala hälsan inte försvagas. Att skicka 
vykort eller ringa regelbundet till dina vänner är ett bra sätt att hålla igång sina kontakter. 
Några av respondenterna poängterade också att man har mera tid åt att underhålla sitt 
nätverk när man går i pension, det är viktigt att ha närhet till sina vänner. Om man inte 
redan har ett intresse eller en hobby uttalade de vikten av att gå med i en klubb eller 
förening där man kan behålla och utveckla din sociala trygghet. 

Den man är gift med anser respondenterna att man har störst förväntan på när det gäller 
stöd och hjälp av men även sina syskon. På sina egna barn vill man inte lägga så stort 
ansvar på utan förutsätter att de har sina egna liv och aktiviteter. I många fall bor de inte i 
närheten av sina föräldrar utan på annan ort vilket gör det svårt att förvänta sig praktiskt 
stöd från dem. När det gäller vänner och grannar så framkommer det i några fall att så 
länge man själv är aktiv och stödjande mot sina vänner och grannar så kan man även 
räkna med stöd från dem. 

Ett aktivt socialt nätverk annat än familjen anser de flesta är av stor vikt för ett oberoende 
liv som äldre. Det är genom detta som man kommer sig ut och träffar andra vänner i 
intressegrupper och hobbyverksamheter. Hade man inte sina vänner som ett aktivt socialt 

 5



nätverk så kommer man sig kanske inte för att själv ensamt skaffa sig nya bekantskaper. 
Föreningarna har en stor betydelse i mångas liv då det är genom dessa som nya kontakter 
utvecklas. It ser man också som ett verktyg i att vara aktiv utanför familjen, som en 
respondent uttryckte sig: ” Ja, det är ju roligt också.” 

Många av respondenterna ansåg att det var självklart att dom fysiska förutsättningarna är 
mycket viktiga för ett oberoende liv som gammal. Däremot fanns det några som utifrån 
egna erfarenheter som poängterade att om man får hjälpmedel så kan man ändå fungera 
men det gäller ju det att det finns möjligheter.  Även om det kommer att begränsa tillvaron 
ansåg några att man får försöka hitta på nya sätt. Som en respondent uttryckte sig, 
Ingenting är ju omöjligt, ett fysiskt handikapp är ju bara hindrande men det hindrar ju inte 
totalt sett att göra saker och ting. 

3.1 Sammanställning av önskemålen ”OLE” 

Nätverk som social funktion 
Nuläge att behålla social trygghet Önskat läge att behålla social trygghet 

Nuvarande Personliga nätverk relativt statiska Skapa möjligheter att bygga vidare på sina 
personliga nätverk 

Aktiva i egna organisationer/föreningar Skapa samarbetsforum mellan organisationer 
Kyrkor och samfund som stöd i svåra situationer  
Beroende på den egna förmågan Oberoende av den egna förmågan  

Nuläge familj, vänner som stöd Önskat läge familj, vänner som stöd 
Aktiva Syskon som extra vårdare Make/maka, syskon som social/mental 

inspiration 
Föräldrar och barn som extra vårdare Barn som socialt stöd, ej vård  
Vänner och bekanta som stöd i svåra situationer Vänner och bekanta, hjälp med praktiska behov 

och som social/mental inspiration 
Nuläge andra aktiva sociala nätverk Önskat läge andra aktiva sociala nätverk 

Pensionärsorganisationer som informationsspridare Pensionärs/Intresse organisationer och föreningar 
som inspiration och informations givare  

Vänner och grannar som stöd Stöd och praktisk hjälp från vänner och grannar 
Religiösa samfund som kontakter   Kyrkor och samfund som stöd 
Föreningar som stöd och inspiration Aktivitets grupper genom kommunens försorg 
Ingen volontär verksamhet Volontär organisationer kan tänkas som stöd 

Nuläge fysiska förutsättningar Önskat läge fysiska förutsättningar 
Kan bli stillasittande  Kunna komma sig ut, Aktivitets grupper genom 

kommunens försorg 
Ingen aktivitet  Att någon tar med mig på aktiviteter 
Beroende på den egna förmågan Borde ej bero på den egna förmågan, få 

hjälpmedel 
Nuläge IT som kanal för sociala kontakter Önskat läge IT som kanal för sociala 

kontakter 
Telefon Informera om information/kontakter, webbsidor 

för seniorer 
E-post E-post 
Senior webb Skapa förutsättningar för utbildningar på nätet 
 Informera om speciella intressegrupper 
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4 Förslag till förändringar 
 
I svaren från ”Lule Paradiso” kan man bland annat utläsa, att tillgång till mötesplatser 
och aktiviteter där sociala kontaktnät och gemensamma intresseområden skapas 
värderas högt. I undersökningen som ”Our Life as Elderly” har genomfört 
framkommer liknande värderingar.  Ett aktivt socialt nätverk annat än familjen anser 
de flesta är av stor vikt för ett oberoende liv som äldre. Det är genom detta som man 
kommer sig ut och träffar andra vänner i intressegrupper och hobbyverksamheter. 
Hade man inte sina vänner som ett aktivt socialt nätverk så kommer man sig kanske 
inte för att själv ensamt skaffa sig nya bekantskaper. 
 
Idag finns det både ”sysselsättningsterapi” för äldre på kommunens äldreboenden samt 
andra hobbyaktiviteter för de som kan och vill delta i sådana. Dessa är dock anpassade 
för dem som bor och befinner sig inom det upptagningsområde boendet avser. Det 
finns ingen oberoende samlingsplats där både Näringslivet och Kommunen samverkar 
för ett rikare liv som äldre. 

 
Mötesplatser 

 
Ett nätverk är ett antal förenade noder. En nod är den punkt där en kurva skär sig själv. 
Vad sedan noden är mera konkret beror av vad slags nätverk vi talar om. I 
samhällssammanhang kan noder bestå av roller, individer eller organisationer.  
 

 
Det är vid möten som idéer och tankar flödas och där man även kan utbyta 
kompetenser för att kunna genomföra sina idéer. Ensam är stark, men inget går att 
genomföra utan stöd och uppskattning från andra. Ju fler kontakter som kan genereras 
i mötet med andra desto större möjligheter ser man i genomförandet.  Ett bra exempel 

EN MODELL FÖR IDÉGENERERING I DET SOCIALA NÄTVERKET: 

SOCIALA 
NÄTVERK 

IDÈ- 
BASERADE  
NÄTVERK 

PROCESS  
ATT  

IDENTIFIERA  
MÖJLIGHETER 

 

 
GENOMFÖRANDE

PERSONLIGA KONTAKTER

MÖTESPLATS KOMPETENS 

STRATEGISKA 
 NÄTVERK 

PROCESS  
ATT LÄNKA 

FÖRETAG OCH 
ANDRA 

ORGANISATIONER 

PROCESS 
ATT 

FORMERA  
IDÈERNA 

FLÖDE 

PROCESS 
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är det samarbete som ”OLE-seniorgruppen” skapade i tillsammans med 
Norrbottensteatern för att realisera föreställningar under dagtid av de produktioner 
som normalt enbart hölls på kvällstid. OLE-seniorgruppen skapades genom ett möte 
med ordföranden i de olika pensionärsgrupperna i Luleå Kommun. 

 
Fysisk samlingspunkt 
Projektgruppen OLE Nätverk Sverige föreslår att man skapar möjligheter till att 
sammanföra människor i åldersgruppen ”seniorer” genom att nyttja någon lämplig 
lokal som kommunen äger. Denna lokal skall fungera som knutpunkten för informella 
nätverk och skapandet av nya samarbeten runt idéer som besökare har med sig. I 
denna lokal skall det även finnas möjligheter till fritids/hobby aktiviteter och 
kaféverksamhet som sköts gemensamt av Luleå Kommuns pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer. Verksamheten har funktionen av en ”nätverksbyrå” där 
kommunal information kan spridas på ett effektivt sätt och till berörda grupper.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna funktion måste dock byggas utifrån samarbeten mellan kommunen, näringslivet 
och de organisationer som är verksamma i Luleå Kommun för att få största möjliga 
styrka i genomförandet. Ett sätt är att organisera detta genom Socialt företagande och 
socialt entreprenörskap, detta utvecklas idag i hela världen för at skapa arbetstillfällen 
och för att tillfredställa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser. 
Den primära nyttan med denna verksamhet skall vara att skapa en informell 
mötesplats för seniorer i alla led och att aktivera dessa i verksamheten. Den sekundära 
nyttan med att driva detta som ett socialt företag är att skapa arbetstillfällen för 
långtidssjukskrivna och människor med nedsatt arbetsförmåga. 

 

KOMMUNEN NÄRINGSLIV IDÉER 
 

IT

MÖTES 
PLATSER 

FÖRENINGAR 

”ÄLDREVERKSAMHET ” 
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Ett socialt företag driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar 
i centrum. Det sociala företaget har en affärsidé, marknadsför och tjänar pengar på sin 
produktion av varor och tjänster, betalar skatt och arbetsgivaravgift för sina anställda. 
Det sociala företaget har som mål att tillgodose samhälliga behov, samtidigt som de 
driver en affärsverksamhet. För att kunna göra detta har de sociala företagen alltid en 
relation till offentlig sektor – ekonomiskt och ibland verksamhetsmässigt. Den 
ekonomiska relationen kan bestå av verksamhetsbidrag, försäljning av tjänster och 
platser för rehabilitering eller arbetsträning. Affärsmässighet och ekonomisk 
effektivitet inom ramen för företagets sociala ändamål och medarbetarnas delaktighet 
är en förutsättning för långsiktig överlevnad och omvärldens erkännande.  

 
Delaktigheten kan även vara från intressenter i verksamheten som i detta fall skulle 
innefatta den primära funktionen av verksamheten, seniorers mötesplats. Dessa 
seniorer kan på många sätt vara medhjälpliga i verksamheten och fungera som 
mentorer och handledare och därigenom känna att deras kompetens kommer till nytta 
även om de inte längre är aktiva på den öppna arbetsmarknaden. 

 
Förslag till layout fysisk samlingsplats 

Aktiv. 
rum 4

Mötesrum 2 

H

Hall  

Datasal

Aktiv. 
rum 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

H

Hall 

 

Kök  Mötesrum

Aktiv.
rum 2

Aktiv. 
rum 1 

 
 
 

Virtuell samlingspunkt 
 

IT har kommit att spela en allt större roll i samhället när det gäller att sprida 
information och möjliggöra kontakter med beslutsfattare. Den framtida äldre 
generationen ser också nyttan i användandet av IT för personliga intressen och i 
kontaktskapande syften. Detta är något som vi även vill utveckla som ett komplement 
till den fysiska samlingspunkten beskriven i ovanstående stycke.  
 
En samlingspunkt på nätet som administreras och sköts av de organisationer som 
verkar för ett aktivt och rikare liv som äldre. Det kan vara både privata företag och 
organisationer som har någon verksamhet som vänder sig till seniorer och som vill 
utveckla dessa så de kan spridas till flera.  

 
ole-natverk.se skall, utöver att vara en oberoende samlingspunkt för seniorer, också en 
blivande informationskanal för bland annat kommunen och näringsliv. Ole-natverks 
portalen ägs och administreras gemensamt av Luleå Kommuns pensionärsgruppers 
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huvudorganisationer. Dock skall varje lokalorganisation få sin verksamhet och sina 
aktiviteter beskrivna på portalen. 

 
 
 

Förslag till upplägg av portal på Internet för Seniorsamverkan. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lokal information från 
de olika stadsdelarna 

Nyheter

Information om 
mötesplatsen 

Information om de olika lokala pensionärsorganisationerna 
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5  Slutsatser 
 

Skillnaderna mellan de olika länderna som har ingått i detta delprojekt är inte så stora som 
man förväntade sig även om samhällsbilderna är olika. Färöarna som har beskrivits som 
ett samhälle uppbyggt av familjerelationer och vänner har, utifrån framtidens äldre, 
samma syn på kravet och förväntningar på barnen när man blir äldre. Ingen vill lägga en 
sådan tung börda på sina barn som de i sin tur har känt för sina föräldrar.  Alla ingående 
länders äldre är medvetna om sin egen roll och att det är upp till dem själva om de skall ha 
en trygg ålderdom. De flesta tror att om de bäddar fint idag, går med i föreningsliv och 
umgås med grannar och vänner, att de får en fin senior tid.  En djupare analys av 
skillnaderna redovisas i den transnationella sammanställningen av projektet nätverk, ”Best 
practice wanted”. 
 
Vad som klart framgår av denna undersökning är att samhället bör söka att underlätta 
bildandet av informella nätverk i mycket större omfattning än idag. Mötesplatser där man 
kan utan formell inbjudan träffas och umgås över en kopp kaffe eller bedriva någon form 
av kursverksamhet. Mötesplatser kan även vara i form av virtuella communities, det vill 
säga IT-baserade mötesplatser för äldre som drivs och administreras av kommunen eller 
någon non-profit organisation i samarbete med de lokala företagen. Ett virtuellt 
informations- och aktivitetscentrum där man kan träffas och hitta personer med 
gemensamma intressen eller finna en samarbetspartner för någon hobbyaktivitet.  
 
Det sociala nätverket 
Det sociala nätverket är viktigt för dem som står inför förändringar, både när det gäller att 
lämna arbetslivet, bli pensionär eller att se sina barn flytta och skaffa sig egna familjer.  
För att säkerställa en ökad livskvalitet hos äldre krävs det kanske att samhället skapar 
förutsättningar för detta i en större grad än man gör idag. Hela livet handlar om att flytta 
gränser, när man är liten så vidgas världen allt eftersom förmågorna ökar, på ålderns höst 
så sker förändringen åt andra hållet, världen förminskas och förmågorna avtar.  
Att gå från att vara en självständig individ till att bli en som är hjälpberoende från 
utomstående kan vara en mycket jobbig process för den enskilde. Det finns idag ett stort 
behov av informella mötesplatser och kulturella aktiviteter för att kunna möta dessa 
förändringar. 
 
Familjens roll 
Familjens roll i detta sociala nätverk har stor betydelse även om man inte vill att barnen 
skall känna kravet av att de skall vårda sina föräldrar. Att barnen ska klara sig själva tror 
jag har varit och är varje förälders avsikt inom alla kulturer, i alla tider. Det är inget unikt 
med att vi tycker lika i den frågan. De flesta äldre tycker att det är OK att barnen ställer 
upp med inköp, tvätta fönster och byta gardiner, man vill dock inte vara till en belastning 
för sina barn. Kanske finns det en rädsla hos de gamla att om kraven på barnen blir för 
stora så slutar de att hälsa på och ringa. Inom de flesta familjer så vill man behålla 
kontakten som anhörig och inte bli vårdare och vårdtagare.  Många säger i 
undersökningen att de har svårt att tänka sig be om hjälp av barnen, ”de har ju sitt” men 
innerst inne vet och känner barnen att dom förmodas hjälpa sina föräldrar då det är dags.   
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Vänner och bekanta 
Vänner har många kanske haft genom en stor del av sin levnad från tidig tonårstid till 
ålderdom. När man har vänner som följt en genom livet så har man också delat livets alla 
faser med sina vänner och det innebär delad erfarenhet. De flesta har ett behov av ett liv 
utanför familjen som bara är ens eget. Det behovet förändras inte när man blir gammal, 
man vill inte dela alla tankar och känslor med sin familj. Att vännerna och grannarna får 
sådan stor betydelse i människans liv är att många gånger så befinner man sig i samma 
livssituation och kan därför identifiera sig med varandra i både glädjeämnen och problem. 
Goda vänner har en stor betydelse för människans välbefinnande, vänner har alltid tid för 
varandra. Dock är det som i alla sammanhang upp till individerna själva och hur de vill att 
deras ålderdom skall formas, det finns ju de som är nöjda med att ha ett mycket litet 
nätverk och inte vill engagera sig så mycket. Det som är positivt är ju att de flesta ändå 
anser att man får hitta på nya lösningar när man själv kommer i det läget att man behöver 
stöd och hjälp, att man inte är rädd för förändringar. Många äldre har kanske egna 
pengar/försäkringar som kan nyttjas och att vårdgivarna kan bli fler genom privata 
initiativ. Det viktiga är att kunna stötta individerna i att handla på ett sätt som kan ge dem 
ett för henne/honom ett bra liv. 

 
IT 
Att använda IT som medel för att skaffa sig nya vänner och vara aktiv i samhället blir mer 
och mer vanligt. Det är dock en viss skillnad mellan män och kvinnor i hur man använder 
IT. Kvinnor framstår som mera positiva till IT än männen. Kvinnorna vill i större 
utsträckning än män utbilda sig och aktivera sig i speciella intressegrupper. Att kvinnor i 
större utsträckning vill tillhöra ett socialt nätverk i form av intressegrupper med 
användandet av IT speglar deras övriga sociala engagemang utanför familjen. De har ett 
större behov av vänner och grannar än männen. Männen söker mer information och 
använder oftare e-post som kommunikationsmedel än kvinnor, föreningar och 
organisationer har större betydelse för männen. 
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Resurser:  
 
Tack till alla som har varit inblandade i detta projekt och medverkat som respondenter eller 
deltagit i intervjuer, det har glatt mig mycket att se ett sådant engagemang och intresse som 
detta projekt har skapat i Luleå. 
 
 
 
Jag skulle speciellt vilja tacka min projektgrupp som troget har ställt upp på våra möten och 
hjälpt mig i mitt arbete under 2004-2006.  
 
 
 
Projekt gruppen Nätverk:  
Karl-Erik Perdahl, Lena Olofson, Annika Vikström, Stig Lakso 
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