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   Fokus: 

• Hur är IKT-användning (eller icke-
användning) sammankopplat med äldres 
(60+) vardagsliv, välbefinnande och sociala 
delaktighet? 

• Hur kan IKT användas som en resurs vid 
främjande av välbefinnande och social 
delaktighet bland äldre? 

 
     IKT= Informations- och kommunikationsteknologi 

 

 



 

 
Varför detta  

tema? 
 



 

IKT- revolutionen och den 
digitala klyftan 

 
 

 
• Vi lever idag i ett IKT-samhälle 

 
• Bland seniorer finns det dock en stor grupp som 

står utanför denna utveckling 
 

• Den digitala klyftan handlar om ojämlikheter i 
IKT-användning, samt relaterad kunskap, 
motivation och relaterade möjligheter/resurser  

 
 

 
 

  
 



Nätanvändning under senaste 3 mån. i högre 
åldersgrupper i Finland (åren 2001-2015) 

FOS: Statistikcentralen, http://www.stat.fi/ajk/julkistamiskalenteri/kuvailusivu_sv.html?ID=12602  
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IKT-användning, Västra Finland 
2014 

 

60-80-åringar (n = 1509): 
 

60-69-åringar    

  Män         80 %        Kvinnor    79 % 
 
70-80-åringar    

  Män         59 %        Kvinnor    38 % 
 
 



De som inte är (aktiva) IKT-användare 
Dokumentär (De Bortkopplade) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFQloJC8OQ8  
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Skillnader i välbefinnande 
mellan äldre nätanvändare 

och icke-användare? 
 



Internetanvändning & äldres hälsostatus 
 

• 1097 personer i åldern 65-80 år 

• 57.5 % var internetanvändare 

• Vid jämförelse av fysisk, social & 
emotionell/psykisk hälsostatus 

 

Äldre nätanvändare uppvisade en bättre 
emotionell/psykisk hälsostatus än icke-

nätanvändare 
 

Nordmyr, J. & Formsan, A. (2016). Internet use and self-reported psychosocial health: Applying a more 
nuanced approach when studying a Finnish population sample. Gerontechnology, 15(1):25-31 

 



 

Vad äldre själva säger 



Citat: 
”Jag tycker nog att det inverkar på min självbild. Jag 
har på sätt och vis alltid tyckt att jag sköter mig själv 
med allting och jag klarar mig bra. Men nu börjar det 
kännas såhär att kanske jag inte alltid klarar mig 
själv. En liten smygande känsla av att det inte är så 
bra som det  var förr.” 
 

A: Okej, och det är lite kopplat till den teknologiska utvecklingen? 
 

”Jo… Därför att det är det som har förändrats mest, 
och mest dramatiskt i ens liv tycker jag, de senaste 
åren” 



Citat: 

“Men så länge vi får ha det som vi har det här i 
kommunen så då är det inget problem inte. (--) 

Men vi som är motståndare, det finns en hel hop 
sådana, vi behöver ingen dator. Så då kan det bli 

bekymmer efter en tid om de tar bort allt. För 
det är ju det de strävar till, att alla har en egen 

dator och att bankerna stänger.” 

 



Citat: 

 

 

”Det är nog ett handikapp det här att 
inte ha dator” 



 

Äldre nätanvändare 
 



Internetanvändning & äldres hälsostatus 
 

• 1097 personer i åldern 65-80 år 

• 57.5 % var internetanvändare 

• Vid jämförelse av fysisk, social & 
emotionell/psykisk hälsostatus 

 

Äldre nätanvändare uppvisade en bättre 
emotionell/psykisk hälsostatus än icke-

nätanvändare 

 



Vad gör man på nätet som 60+?  
Uppgifter från 973 personer i åldern 60-80 år i Västra Finland 2014 

Användningsområde under senaste månad % 

Nyttotjänster  (FPA-tjänster, resebokning, inköp)  86 

Nyhetsuppföljning/informationssökning (dagstidningar/ 
nyhetsforum) 

83 

Hålla kontakt med släkt/vänner (via t.ex. e-post, Skype, 
Facebook eller andra sociala nätverk ) 

65 

Hobby/underhållning (t.ex. musik, film intresseforum, spel) 52 

Arbete/studier  27 

Använder nätet för att få nya bekantskaper  10 

Stödgrupper  2 

Annat 9 



 

Vad kan vara positivt med 

nätanvändningen då? 
 



Översiktsresultat 

 

• Sammanfattar tidigare internationell forskning 

 

• Tre nyckelfaktorer illustrerar de hälsofrämjande 
resurser som äldre får (eller inte får) tillgång till 
genom internetanvändning 

 
Forsman ,A.K. & Nordmyr, J. (2016). Psychosocial Links between Internet Usage and Mental Health in Later 
Life: A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Evidence. Journal of Applied Gerontology, 
31,15(1). Published online before print August 5, 2015, doi:10.1177/0733464815595509 

 



 
1. Ökade kommunikationsmöjligheter 

 
 

• Främjande av sociala relationer med familj och 
vänner, samt upprättande av nya bekantskaper, ökar 
välbefinnandet 

 

• Speciellt gynnsamt för vissa grupper inom den äldre 
befolkningen 

 

 

 

 

 



 
2. Ökade resurser enligt behov och 

intresse 
  

 

Främjande av funktionsförmåga och 
meningsfulla aktiviteter 

 



 
3. Bemästring av modern teknologi 

 
 

• Främjande av självkänsla 

 

• Förhöjd upplevelse av delaktighet i IKT-
samhället 

 

• Attityder spelar en viktig roll här 

 



 

Utvärdering av insatser/program där 
IKT använts som ett verktyg för 

främjande av äldres välbefinnande 
 



Exempel – mindre intervention 
• 22 personer i testgruppen, (26 i jämf.grupp) 
Medelålder 80 år, besökare vid dagcenter för äldre + klienter på     
äldreboenden 
• Dator- och internetundervisning  
(1-2ggr/veckan under 15 veckors tid) 

 
Insatsen ledde till statistiskt signifikanta förbättringar i  
• livskvalitet och tillfredsställelse med livet  
• upplevelse av kontroll över sitt liv  
• depressiva symptom och upplevd ensamhet (minskning) 

 
Intervjuer: bl.a. sociala aspekterna och att man lärde sig något nytt och 
innovativt lyftes fram som positiva upplevelser 

 
 

 

Shapira, N., Barak, A. & Gal, I. 2007. Promoting older adults' well-being through Internet 
training and use. Aging & Mental Health, 11, 477-484. 147  

 
 
 
 
 
 
 



Tack för idag! 
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