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Sammanfattning 

Syftet var att beskriva användning, erfarenheter och betydelser av internet hos män och 

kvinnor över 65 år, ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Metoden som användes var 

en kvantitativ tvärsnittsstudie och urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval samt ett 

snöbollsurval. Enkäten utformades av författarna till examensarbetet med stöd av begrepp 

från Model Of Human Occupation. Totalt 50 enkäter delades ut och 38 enkäter besvarades. 

Datamaterialet bearbetades deskriptivt och analytiskt. Resultatet visade att 17 av 19 

respondenter i åldersgruppen 67-76 år använde internet jämfört med 10 av 18 respondenter i 

åldersgruppen 77-94 år. Tre fjärdedelar i målgruppen var användare av internet och de flesta 

använde dessutom internet varje dag. Vad internet användes till överensstämde inte alltid med 

vad respondenterna upplevde som betydelsefullt. Alla respondenter förutom två, som var 

internetanvändare, kände sig delaktiga i samhället. Majoriteten av respondenterna upplevde 

tillfredsställelse med sina vardagsaktiviteter. Slutsatsen är att både användare och icke-

användare av internet kände sig delaktiga i samhället och upplevde tillfredsställelse med sina 

vardagsaktiviteter. Internetanvändning behöver inte betyda känsla av delaktighet. Att söka 

efter information var den internettjänst som användes mest bland respondenterna. Vad 

internet användes till överensstämde inte alltid med vad respondenterna upplevde som 

betydelsefullt. 
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Summary 

Title: Use, experience and meaning of internet among men and women over the age of 65 , 

from an activity- and participation perspective. 

 

The purpose was to describe the use, experience and meaning of internet among men and 

women over the age of 65, from an activity and participation perspective. The method was a 

quantitative cross-sectional study and the sample consisted of a comfort sample as well as a 

snowball sample. The questionnaire was designed by the authors based on concepts from 

Model Of Human Occupation. In total 50 questionnaires were distributed and 38 

questionnaires were answered. The data was analyzed descriptively and analytically. The 

results showed that 17 out of 19 respondents in the age group 67-76 years used the internet 

compared to 10 out of 18 respondents in the age group 77-94 years. Three quarters of the 

respondents were internet users and most of them also used the internet every day. What the 

respondents used the internet to did not always match what they thought was important. All 

respondents besides two, who were internet users, felt involved in the society. Most of the 

respondents experienced satisfaction with their everyday activities. The conclusion is that 

both users and non-users of the internet felt involved in the society and experienced 

satisfaction with their everyday activities. Internet usage does not have to mean sense of 

participation. Searching for information was what the respondents used the internet to the 

most. What the respondents used the internet to did not always match what they thought was 

important. 
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Introduktion 

Internet är ett världsomfattande datornätverk som har utvecklats avsevärt under de senaste 15 

åren. Internet innefattar många delar och användningsområden som är ihopkopplade och 

kommunicerar med varandra. Att söka efter information och kommunicera på internet gör det 

enklare och mer kostnadseffektivt att få information och det är därmed en viktig del av 

globaliseringen (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Sveriges population blir allt äldre. Sedan 1970-talet har antalet individer som fyller 100 år 

blivit 15 gånger så många och ökningen förväntas att fortsätta. År 1970 levde 127 personer 

över 100 år och 2016 levde 2000 personer över samma ålder (Statistiska Centralbyrån, 

2017a). Internet benämns vanligtvis som en plattform för yngre personer. När internet började 

sprida sig i Sverige runt 1995 var det 20- och 30-åringarna som hade ett försprång i grad av 

internetanvändning. I Sverige under denna tid utgjorde denna åldersgrupp mer än hälften av 

alla internetanvändare. Personer över 70 år var däremot knappt användare alls (Findahl, 

2010). År 2017 använde 81 % i åldrarna 16-85 år internet jämfört med år 2010, då endast 54% 

var användare (Statistiska Centralbyrån, 2017b). 22 % i åldersgruppen 65-74 år var icke-

användare av internet år 2017. Samma år var 65 % icke-användare av internet i åldersgruppen 

75-85 år (Statistiska Centralbyrån, 2017c). 

 

Larsson och Nilsson (2015) konstaterar att i dagens samhälle förväntas det att människor ska 

använda internet. Zhou, Fong och Tan (2014) skriver att internet idag är en stor del av 

människans dagliga liv och många personer ägnar därför en stor del av fritiden till just 

internetbaserade aktiviteter. Författarna kunde genom studiens resultat se att vana 

internetanvändare var mer aktiva i fritidsaktiviteter utanför internet i jämförelse med de som 

inte använde internet lika mycket. Davidsson och Findahl (2016) menar att män och kvinnor 

använder internet ungefär lika mycket men vad internet används till skiljer sig däremot åt 

mellan grupperna. Män söker efter humor och skämt, laddar ner musik och spelar spel på 

internet i högre grad än kvinnor. Kvinnor är däremot mer aktiva på sociala medier och mer 

intresserade av hälsa på internet. 

 

Hälsa på internet 

Park, Cormier, Gordon och Baeg (2016) belyser begreppet e-hälsa, vilket är en förkortning för 

internetbaserad hälsoinformation. Idag är den internetbaserade hälsoinformationen en viktig 

informationskälla för hälsa. Trots att många personer är duktiga på att söka efter information 

på internet vet många fortfarande inte vilka webbsidor som är mest användbara när det 

kommer till hälsoinformation. Enligt studiens resultat behövs utbildning i e-hälsa från 

vårdpersonal till hälsokonsumenter, eftersom hälsoinformation på internet ständigt ökar i takt 

med att tekniken utvecklas. Enligt Sanders, Sánchez Valle, Viñaras och Llorente (2015) kan 

tillgänglighet till information om hälsa på internet öka möjligheten för individer över 55 år att 

ta eget ansvar och vara delaktiga i sin egen vårdprocess. Genom att ta eget ansvar med hjälp 

av internet kan också känslan av egenmakt stärkas hos dessa individer. Lam & Chung (2010) 

menar att personer över 65 år har nytta av att lära sig söka efter hälsoinformation på internet, 

för att främja sin känsla av delaktighet i vårdprocessen. Eftersom internetanvändningen är 
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lägre bland de äldre i åldersgruppen 60-80 år menar Berner, Rennemark, Jogréus och 

Berglund (2013) att det är viktigt att introducera internet för denna grupp. Detta för att 

underlätta deras vårdprocess – då de äldsta individerna i gruppen också är de största 

användarna av hälso- och sjukvård. 

 

Faktorer relaterade till internetanvändning 

En studie som genomfördes 2009 visade att internetanvändning hör ihop med 

socioekonomiska villkor. Ålder, inkomst och utbildning hade ett samband med i vilket grad 

internet användes. Idag går det att se att de nämnda faktorerna enbart syns hos personer över 

55 år och inte hos någon annan åldersgrupp (Findahl, 2010). Även Zhou, Fong och Tan 

(2014) konstaterar att grad av internetanvändning påverkas av socioekonomiska faktorer i 

form av utbildningsnivå, inkomst och yrke. Kön, ålder och kognition påverkar i vilken grad 

internet används hos personer mellan 60-80 år (Berner et al., 2013). En studie visar att 

personer mellan 60 till 90 år har svårt att anpassa sig till internets utveckling och några 

anledningar till detta är motivationsbrist, fysiska och kognitiva begränsningar samt bristande 

kunskap och osäkerhet kring användning (Nimrod, 2017). Det finns ett flertal faktorer som 

påverkar användning av internet hos personer över 55 år. Många upplever återkommande oro, 

osäkerhet och svårigheter vid internetanvändning. De oroar sig över aspekter kring säkerhet 

och upplever oro och obehag vid de tillfällen då det krävs ifyllnad av personuppgifter, 

registrering samt då det uppkommer notiser (Choua, Laib & Liuc, 2013). Många äldre är 

tveksamma till att använda internet då det förekommer bristande sekretess på internet 

(Larsson & Nilsson, 2015). 

 

Internet och aktivitet och delaktighet 

Det blir allt mer vanligt att information i samhället nås via internet. För de individer som inte 

har tillgång till internet kan det medföra inskränkning i delaktighet (Larsson Ranada, 2015). 

Park (2012) belyser att då internet är en stor del av dagens samhälle är det viktigt med 

kunskap om vilken betydelse detta kan ha för människor. Internet möjliggör social 

inkludering och genom användning av detta kan människor lättare mötas och kommunicera. 

De människor som är en del av den teknologiska världen anses ha större möjligheter att följa 

med i den digitala utvecklingen som sker. De erhåller därför, enligt studiens resultat, större 

chans att bli delaktiga i samhället gentemot de som ej är användare av internet. Kielhofner 

(2012) beskriver begreppet delaktighet som en process där människan engagerar sig i dagliga 

aktiviteter som ingår i olika sociokulturella kontexter. Författaren betonar att delaktighet är 

viktigt för vårt välbefinnande. Larsson och Nilsson (2015) menar att för att ha ett socialt och 

aktivt liv är det viktigt att kunna vara geografiskt rörlig. Geografisk mobilitet kan 

upprätthållas genom att använda internet vilket underlättar för individen att socialisera och 

träffa vänner genom att förflytta sig virtuellt via internet. 

 

Nationalencyklopedin (2018) menar att internettjänster såsom sociala medier bidrar till social 

kommunikation. En studie på personer över 65 år visar att regelbundet deltagande i sociala 

aktiviteter bidrar till ett större upplevt välmående (Vozikaki, Linardakis, Micheli & 

Philalithis, 2017). Dock förekommer det studier som pekar i motsatt riktning. I en studie av 
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Noel och Epstein (2008) beskrivs att personer mellan 50-81 år som använde internet i hög 

grad upplevde mer fysiska och psykiska hälsoproblem än de som använde internet i lägre 

grad. Resultaten i studien visade att det fanns en signifikant korrelation mellan fysisk och 

psykisk hälsa och grad av internetanvändning.  

 

I en studie beskrivs huruvida arbetsterapeutiska åtgärder kan bidra till att göra personer över 

65 år mer vana vid internetbaserade sociala aktiviteter, för att bidra till aktivitet och 

delaktighet. Deltagarna uppfattade användning av internetbaserade sociala aktiviteter som 

positivt då de kunde använda internet dygnet runt, ta kontakt med anhöriga oberoende av 

geografisk plats samt vara uppdaterade på till exempel nyheter. Studien visade att sociala 

aktiviteter på internet medförde en positiv inverkan på aktivitets- och delaktighetsnivå hos 

målgruppen (Larsson, Nilsson och Larsson Lund, 2013). Internetanvändning är en viktig 

faktor för att öka livskvalitet och minska ensamhet bland personer mellan 50-86 år (Khalaila 

& Vitman-Schorr, 2018). Dock är det viktigt att påpeka att alla äldre personer inte vill 

använda internet då det inte alltid överensstämmer med deras intressen och behov (Larsson & 

Nilsson, 2015). 

 

Äldre personer kan behöva stöd och anpassning av miljöer som har med internet och 

datoranvändning att göra, för att minska eventuella svårigheter vid användning. Exempel på 

anpassningar kan vara att skapa favoriter på datorns skrivbord för att underlätta åtkomst av 

internetsidor samt att rekommendera lämpliga internetsidor som har tydlig text med starka 

kontraster. En arbetsterapeut kan arbeta med anpassningar i stil med dessa och vid behov 

samarbeta med tekniskt kunnig (Larsson & Nilsson, 2015). Personer över 60 år kan ha nytta 

av träning och stöd i internetanvändning för att öka självförtroendet, minska ångest och 

möjliggöra deltagande i fler aktiviteter. Stöd i användning av internetbaserade aktiviteter kan 

exempelvis tillhandahållas av professioner som arbetar med äldre personer. Exempel på 

professioner är arbetsterapeuter, då yrkesgruppen besitter god kunskap om hur aktiviteter kan 

modifieras och anpassas. Träningen kan användas som åtgärd för de personer som inte fullt ut 

kan delta i sina dagliga aktiviteter. Ökade färdigheter i internetanvändning kan medföra att 

personernas attityder blir mer positiva gentemot ny teknik och det kan även medföra att deras 

aktivitet- och delaktighetsnivå ökas (Goodwin, 2013). 

 

Arbetsterapeutisk teori 

Personer över 65 år som är användare av internet uppskattar teknologin och dess möjligheter 

och menar att internet hjälper dem att vara självständiga och hantera sina dagliga aktiviteter 

(Seifert & Schelling, 2018). Aktivitet är ett viktigt begrepp inom arbetsterapi då aktivitet är en 

del av hela livet och det vi gör i vår vardag. Aktivitet innebär en unik sammansättning av 

delar som påverkar vad en människa gör, hur aktiviteten utförs samt vad resultatet blir. För 

många personer över pensionsåldern kan val av aktiviteter bli begränsade på grund av 

ekonomi eller rädsla för att lära sig nya saker. Dessa personer har vanligtvis vanor som har 

byggts upp över tid i ett visst sammanhang, exempelvis i arbetslivet. Då förändringar sker i 

utförandekapacitet, miljö och omständigheter, till exempel vid pensionering, kan dessa vanor 

bli inaktuella och det ställs då krav på att nya vanor bildas. När en individ förändras sker detta 

enligt Kielhofner (2012) i tre stadier. Utforskandestadiet innebär att individen testar på nya 
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aktiviteter för att på så vis lära sig om sin förmåga, vad individen föredrar samt vilka 

värderingar individen har. Kompetensstadiet innebär att individen lär sig nya sätt att hantera 

de aktiviteter som denna individ utforskade i föregående stadie. Prestationsstadiet innebär 

slutligen att individen besitter tillräckliga förmågor för att klara av att vara delaktig fullt ut i 

en aktivitet. Dessa stadier är viktiga för att individen ska uppnå permanent förändring. Vid 

högre ålder och sämre utförandekapacitet är dessutom vanor av ökad betydelse för att behålla 

sin nuvarande aktivitetsförmåga, sin utförandekapacitet och för att uppleva livskvalitet. 

Eklund (2010) skriver att tillfredsställelse och mening med aktivitet hör ihop med 

välbefinnande. Enligt Kielhofner (2012) är det är viktigt att uppleva tillfredsställelse i sina 

dagliga aktiviteter då människan är skapt att vilja utföra aktiviteter som upplevs som 

tillfredsställande och värdefulla. Övergång från arbete till pension kan medföra både 

möjligheter och begränsningar för den enskilda individen. Vissa upplever pensioneringen som 

positiv då de kan spendera mer tid åt prioriterade aktiviteter såsom att träffa familj och 

vänner. Andra kan uppleva pensioneringen som svår då det medför förlust av socialt umgänge 

och självupplevt värde. Delaktighet är viktigt för vårt välbefinnande och en betydelsefull 

aspekt av det sociokulturella sammanhanget.  

 

Utifrån tidigare forskning kan författarna till examensarbetet konstatera att det förekommer 

studier om målgruppens vanor och erfarenheter av internet. Däremot förekommer det färre 

studier om ämnet sett ur ett aktivitet- och delaktighetsperspektiv och därför anser författarna 

att det finns ett behov av ny och fördjupad kunskap inom området. Genom examensarbetet 

anser författarna att arbetsterapeuter kan få ökad kunskap kring hur användning och 

erfarenheter av internet kan relateras till ökad eller minskad aktivitet och delaktighet hos 

personer över 65 år. Samhällsnyttan med examensarbetet anses vara att arbetsterapeuter 

enklare kan förebygga och ge förslag på åtgärder och strategier för att inkludera målgruppen i 

samhället via internet. Detta eftersom Larsson och Ranada (2015) konstaterar att det blir allt 

mer vanligt att information i samhället nås via internet. För de individer som inte har tillgång 

till internet kan inskränkning i delaktighet förekomma.  

 

Mer kunskap om detta kan bidra till att professionen lättare fånga upp vilka aktiviteter 

målgruppen upplever som begränsande respektive möjliggörande för att delta i samhälleliga 

aktiviteter. Med ökad förståelse om ämnet kan arbetsterapeuter i större utsträckning hjälpa de 

aktuella individerna att främja en god aktivitetsnivå och känsla av delaktighet utifrån 

individens aktuella behov.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva användning, erfarenheter och betydelser av internet 

hos män och kvinnor över 65 år, ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv.  

 

Frågeställningar  

1. Vad har personer över 65 år för internetvanor och erfarenheter av internet?  

2. Hur ser tillfredsställelsen av vardagsaktiviteter ut bland personer över 65 år som är 

användare och icke-användare av internet?  
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Material och metod 

Studiedesignen som har valts är en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning 

(Kristensson, 2014).  

 

Urval  

I bekvämlighetsurvalet inkluderades personer över 65 år som besökte kommunalt anordnade 

seniorträffar på olika orter i södra delen av Sverige. Utöver detta rekryterades personer över 

65 år via ett snöbollsurval. Författarna beslutade att inte ha en övre åldersgräns för medverkan 

i enkätundersökningen, då seniorträffarna ej har någon övre åldersgräns och då författarna ej 

ville exkludera möjliga respondenter.  

 

Datainsamlingsinstrument  

Författarna till examensarbetet har utformat enkätfrågor utifrån Kristensson (2014), Wärneryd 

(2011) och Hagevi och Viscovi (2016). Frågorna har konstruerats utifrån studiens syfte och 

utifrån begrepp ur den arbetsterapeutiska modellen Model Of Human Occupation [MOHO] 

(Kielhofner, 2012). 

 

Följande arbetsterapeutiska begrepp från MOHO har använts som inspiration vid 

konstruerandet av enkätfrågorna: Aktivitet, delaktighet, vanor, utförandekapacitet och 

meningsfullhet. Enkäten består av 18 frågor (se bilaga 1). Det första fyra frågorna är 

inledande sociodemografiska frågor som har besvarats av samtliga respondenter. Fråga 1-8 

har besvarats av respondenter som är internetanvändare och fråga 9-13 har besvarats av 

respondenter som är både användare och icke-användare av internet. Begreppet vanor 

återfinns i frågan “Använder du internet?” samt i frågorna 1 och 2. Frågorna 3, 8, 9 och 13 

innefattar begreppet delaktighet. Frågorna 4, 7 och 10 handlar om begreppet 

utförandekapacitet. Frågorna 5, 6, 11 och 12 berör begreppet meningsfullhet. Begreppet 

aktivitet återfinns i frågorna 2, 4, 6, 7 och 9. Svarsalternativen är utformade som 

skattningsskalor med fasta svarsmöjligheter. I tre av frågorna förekommer möjlighet att ange 

annat svarsalternativ än de redan angivna. Varje fråga besvaras genom att fylla i det 

svarsalternativ som passar bäst för respondenten. Enkäten pilot-testades på fem personer i 

författarnas omgivning vilket inte föranledde några förändringar.  

 

Datainsamling 

I det informationsbrev som följde med varje enkät (se bilaga 2) stod det att deltagande är 

frivilligt och att det går att avbryta sitt deltagande när som helst. Det belystes också att 

information kommer att behandlas konfidentiellt, enbart för examensarbetet och att det 

slutgiltiga arbetet finns att ta del av via kontakt med författarna.  

 

I bekvämlighetsurvalet kontaktades ansvarig person för seniorträffarna där författarna 

önskade att rekrytera respondenter och denne person fick ta del av examensarbetets syfte, 

enkätfrågor och tillhörande informationsbrev. Besök genomfördes i verksamheternas lokaler 

under olika aktiviteter som arrangerades och författarna informerade muntligt om studiens 

syfte. Respondenterna erhöll skriftlig och muntlig information från författarna om enkäten 
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och lämnade sitt informerade samtycke i form av en ifylld enkät. I snöbollsurvalet 

informerade författarna muntligt om studiens syfte till första person som i sin tur förde denna 

information vidare till lämplig respondent, vilken i sin tur rekryterade flera respondenter. 

Författarna mejlade enkäten med tillhörande informationsbrev till första person som därefter 

vidarebefordrade detta till första respondent, som i sin tur skrev ut enkäterna och påbörjade 

snöbollsurvalet. Författarna samlade sedan in de ifyllda enkäterna genom att besöka den 

respondent som först hade fått ta del av enkäten. Via bekvämlighetsurvalet samlades 30 

enkäter in och via snöbollsurvalet samlades 8 enkäter in. Samtliga 38 enkäter förvarades 

därefter i ett låst skåp hos en av författarna. 

 

Databearbetning och analys 

Insamlade data överfördes till analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

[SPSS] (Wahlgren, 2012). Data matades in för varje individ i SPSS. Det var 50 personer som 

tillfrågades att vara med i examensarbetet varav 38 deltog, det externa bortfallet var 12. De 

numeriska värdena lades in i SPSS och de icke-numeriska värdena kodades om innan de lades 

in i databasen. Ett exempel på kodning var vid frågan Använder du internet där 

svarsalternativen kodades om till ja = 1 och nej = 2. För att besvara syftet kring användning 

och erfarenheter av internet genomfördes en deskriptiv och en statistisk analys. P-värden 

presenterades för att finna eventuella skillnader som är signifikanta. P-värdet för 

examensarbetet beslutades till p> 0,05 

 

Sociodemografisk data 

Ålder analyserades deskriptivt genom medelvärde och standardavvikelse samt jämfördes med 

användare och icke-användare av internet. Likaså presenterades kön deskriptivt. 

Utbildningsnivå jämfördes med användare och icke-användare av internet och upplevelse av 

internet genom icke-parametrisk statistik i form av Mann-Whitney U-test. Boendesituation 

analyserades och jämfördes med användare och icke-användare av internet genom Chi2-test i 

form av Fisher´s exakta test för att undersöka eventuella samband mellan variablerna.  

 

Data om internetanvändare 

Hur ofta internet används analyserades genom deskriptiv statistisk och typvärde samt 

analyserades i relation till kön genom Mann-Whitney U-test för att jämföra variablerna. 

Genom rangkorrelationstestet Spearman analyserades också hur ofta internet användes i 

relation till upplevelse av internet.  

 

Vad internet användes till och vilka internettjänster som är viktiga jämfördes deskriptivt. En 

deskriptiv analys gjordes på vad internet användes till i förhållande till kön. Enkätfrågorna 

Har du kontakt med anhöriga och vänner via internet, Underlättar internetanvändning din 

vardag och Är det viktigt för dig att ha tillgång till internet i din vardag har analyserats 

deskriptivt genom att presentera antal respondenter i varje kategori. Upplevelse av 

internetanvändning och boendesituation analyserades genom deskriptiv statistik och 

deskriptiv analys har även gjorts på enkätfrågan som berör tre påståenden gällande delaktighet 

i relation till internetanvändning. 
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Data om användare och icke-användare av internet 

Enkätfrågan Hur håller du kontakt med anhöriga och vänner har analyserats deskriptivt. 

Frågorna Hur fungerar din vardag i allmänhet, Gör du sådant som du tycker om att göra i din 

vardag och Är du nöjd med dina dagliga rutiner jämfördes med användare och icke-

användare av internet deskriptivt. Dessa tre frågor gjordes om till påståenden och 

svarsalternativen dikotomiserades till två variabler för att tydliggöra resultatredovisningen. De 

två variablerna var ja och nej. Slutligen gjordes en deskriptiv analys på enkätfrågan som berör 

tre påstående gällande delaktighet och samhörighet genom att jämföra användare och icke-

användare av internet. Svarsalternativen dikotomiserades till två variabler för att tydliggöra 

och förenkla redovisningen av resultatet. Den ena variabeln var instämmer, vilket inkluderade 

svarsalternativen instämmer helt och instämmer delvis. Den andra variabeln instämmer inte 

vilket inkluderade svarsalternativen varken eller, instämmer i stort sett inte och instämmer 

inte alls. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden i relation till datainsamling 

Författarna till examensarbetet har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har tagits hänsyn till genom att informera respondenterna om 

examensarbetets syfte i enkätens medförande informationsbrev. Samtyckeskravet har tagits 

hänsyn till genom att respondenterna har lämnat in en ifylld enkät (Vetenskapsrådet, 2002). 

En returnerad ifylld enkät ses som ett samtycke (Kristensson, 2014). Konfidentialitetskravet 

har respekterats genom tystnadsplikt, att personuppgifter har hanterats med konfidentialitet 

och rapporteras, lagras och används på ett sådant sätt att ingen respondent kan kännas igen 

och vara identifierbar. Nyttjandekravet har tagits hänsyn till genom att endast använda 

insamlade data i syfte för detta examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Etisk egengranskning 

enligt Hälsohögskolans anvisningar har genomförts (se bilaga 3).  

 

Etiska övervägande i relation till databearbetning och analys  

I dataanalysen har författarna tagit hänsyn till konfidentialitetskravet, det vill säga 

tystnadsplikt, att personuppgifter hanteras med konfidentialitet och rapporteras, lagras och 

används på ett sådant sätt att ingen respondent kan kännas igen och vara identifierbar. Inga 

obehöriga har kunnat ta del av materialet eller har haft insyn i databearbetningen. 
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Resultat 

Sociodemografisk data 

Resultatet under denna rubrik berör samtliga respondenter. Enkätsvaren visade att 28 (n=38) 

av respondenterna använde internet. Könsfördelningen var 8 män respektive 30 kvinnor och 

åldersspannet varierade mellan 67 och 94 år med 1 internt bortfall. Medelvärdet för åldern var 

78 år och standardavvikelsen var 6,76. Resultatet om respondenternas ålder och 

internetanvändning redovisas i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att det inte förekom en statistisk signifikant skillnad mellan utbildningsnivå 

och internetanvändning (p> 0,093). Vidare visade resultatet ingen statistisk signifikant 

skillnad gällande gruppen med låg utbildningsnivå (grundskoleutbildning) och gruppen med 

hög utbildningsnivå (gymnasium och högskoleutbildning) beträffande upplevelse av att 

använda internet (p>0,942).  

 

Bland internetanvändarna (n=28) var 13 sammanboende och 15 ensamboende. Bland icke-

användare av internet (n=10) var tre sammanboende och sju ensamboende. Resultatet av 

boendesituation i relation till användare och icke-användare av internet visade inget statistiskt 

signifikant samband mellan variablerna (p>0,469).  

 

 

 
 

Figur 1 Respondenternas ålder och internetanvändning (n=37) 
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Resultaten som presenteras under denna rubrik berör de respondenter som använder internet 

(n=28). För ta del av resultatet gällande hur ofta respondenterna använder internet se figur 2.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt resultatet framkom ingen statistisk signifikant skillnad mellan hur ofta internet används 

och kön (p>0,784).  

 

I figur 3 presenteras användning och betydelse av internettjänster. I enkätfrågorna fanns 

möjlighet att besvara flera alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 3 Användning och betydelse av internet (n=28) 
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Figur 2 Hur ofta respondenterna använde internet (n=28)  
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Av internetanvändarna var 20 kvinnor och 8 män. Den internettjänst som användes minst 

bland kvinnorna (n=3) var vägbeskrivning och bland männen (n=0) att lyssna på musik. Att 

söka information var den internettjänst som användes mest bland både männen (n=7) och 

kvinnorna (n=15).  

 

Resultaten angående internets underlättande i vardagen och betydelsen av tillgång till internet  

redovisas i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet kring hur ofta internet användes i relation till upplevelse av att använda internet 

visade en positiv moderat korrelation (r = 0,381) (Pallant, 2013).  

 

Resultatet angående upplevelse av att använda internet i relation till hur ofta internet används 

redovisas i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Internets underlättande i vardagen och betydelsen av tillgång till internet i vardagen (n=28) 

 

Figur 5 Upplevelse av att använda internet i relation till hur ofta internet används (n=27) 
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Delaktighet och samhörighet 

Resultaten gällande delaktighet och samhörighet hos både användare och icke-användare av 

internet presenteras i tabell 1. 

 

 Internetanvändare Icke-internetanvändare  

Totalt 

 

Bortfall  

Instämmer    Instämmer inte 

 

 

Instämmer        Instämmer inte 

Jag har lätt för 

att samspela 

med människor  

 

      24                      0 

 

 

       10                        0 

 

 

   34 

 

      4 

Jag känner mig 

involverad i                                  

samhället       

 

      21                      2                        

 

         8                        0 

 

    31                 

 

      7 

Jag känner ofta 

gemenskap och 

samhörighet 

 

     22            0                 

 

       10                        0 

 

    32 

 

     6 

 

 

Tillfredsställelse av vardagsaktiviteter bland användare och icke-användare av 

internet 

Resultatet gällande tillfredsställelse av vardagsaktiviteter bland användare och icke-användare 

av internet presenteras i tabell 2. 

 

 

 

Internetanvändare 

Icke-

internetanvändare 

 

 

Totalt 

 

Bortfall 

 

Min vardag 

fungerar bra  

Ja 

 

Nej 

27 

 

0 

10 

 

0 

 

 

  37 

 

        1 

Jag gör sådant 

jag tycker om 

att göra i min 

vardag       

Ja 

 

 

Nej 

28 

 

    

0 

9 

 

     

0 

 

           

  37 

 

       1    

Jag är nöjd 

med mina 

dagliga rutiner 

Ja 

 

Nej 

28 

 

0 

         

9 

 

1 

 

  38 

 

        0 

Tabell 1 Delaktighet och samhörighet hos användare och icke-användare av internet (n=34) 

Tabell 2 Tillfredsställelse av vardagsaktiviteter bland användare och icke-användare av internet (n=37) 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Urval och datainsamling 

Författarna valde vid examensarbetets början att använda sig av ett bekvämlighetsurval. Vid 

datainsamlingen upplevde författarna svårigheter med att rekrytera respondenter och fick 

därmed använda sig av ytterligare en urvalsmetod i form av ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval är enligt Kristensson (2014) en lämplig urvalsmetod då det finns svårigheter 

med att rekrytera respondenter. Statistiska Centralbyrån (2017c) skriver att 65 % i 

åldersgruppen 75-85 år var icke-användare av internet år 2017. Författarna till examensarbetet 

har diskuterat om detta kan vara en bidragande faktor till att respondenter avstod från att 

besvara enkäten. Kristensson (2014) betonar fördelar och nackdelar med att använda ett 

bekvämlighetsurval. Denna typ av urvalsmetod kan medföra risk att urvalet blir skevt men det 

ändå är ett lämpligt tillvägagångssätt vid en uppsats då det förenklar rekrytering av 

respondenter. Genom att rekrytera respondenter från flera enheter minskar risken för att 

urvalet blir skevt. Författarna till examensarbetet tog hänsyn till detta genom att besöka flera 

seniorträffar när respondenter rekryterades. Författarna är dock medvetna om att det ändå kan 

ha blivit en bias i form av urvalsfel eftersom författarna ej kan uttrycka sig om urvalet är 

representativt. Ifall författarna hade rekryterat respondenter från exempelvis ett särskilt 

boende kanske resultaten hade sett annorlunda ut då Nikmat, Al-Mashoor och Hashim (2015) 

skriver att personer som bor på särskilda boenden har sämre upplevd livskvalitet, lägre känsla 

av social samhörighet och större känsla av isolering än personer som fortfarande bor i ordinärt 

boende. Hade författarna till examensarbetet istället rekryterat yrkesverksamma respondenter 

över 65 år hade resultaten möjligtvis också kunnat se annorlunda ut eftersom en studie av 

Sewdas et al. (2017) konstaterar att god hälsa är en bidragande faktor för att fortsätta arbeta 

efter pensionsåldern.  

 

Uppsatsarbeten omges oftast av riktlinjer och regler och i dessa framgår vanligtvis 

information om antal respondenter som skall delta (Kristensson, 2014). Författarna till 

examensarbetet följde de riktlinjer som angivits och kunde rekrytera fler respondenter än vad 

som var minimum. Dock önskade författarna att fler respondenter hade deltagit. På grund av 

sjukdom och hälsorelaterade besvär valde ett flertal möjliga respondenter att ej delta i 

enkäten. Enligt Kristensson (2014) kan sjukdom leda till bortfall vilket kan medföra minskad 

representativitet och generaliserbarhet.  

 

Datainsamlingsinstrument 

Kristensson (2014) föreslår att uppsatsens författare ställer bakgrundsfrågor gällande 

boendesituation, kön och utbildningsnivå för att visa påvisa detaljer i urval och stärka 

urvalsstrategin. Detta tog författarna till examensarbetet hänsyn till genom att ta med dessa 

frågor som bakgrundsfrågor. Genom att använda dessa bakgrundsfrågor erhölls möjlighet att 

se vissa samband mellan variablerna och därmed påvisa eventuella likheter och skillnader i 
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datamaterialet. Den sociodemografiska enkätfrågan om utbildningsnivå uppfattades som svår 

att besvara av respondenterna, då utbildningsnivåernas titulering ej överensstämde med deras 

utbildningars namn. Vissa respondenter uttryckte till författarna av examensarbetet 

svårigheter med att fylla i enkätfrågan då det inte fanns svarsalternativ som överensstämde 

med deras utbildningsnivå. Exempel på svarsalternativ som saknades av respondenterna var 

folkskola, folkhögskola och realskola.  

 

På enkätfrågan Hur fungerar din vardag i allmänhet svarade 35 (n=37) respondenter Bra. De 

andra svarsalternativen på denna fråga var Mindre bra, Ganska dåligt och Dåligt. Författarna 

har i efterhand diskuterat om svarsalternativen var lämpliga och om det hade behövts ett till 

positivt svarsalternativ då författarna tror att svarsalternativet Mindre bra kan uppfattas som 

negativt. Hagevi och Viscovi (2016) menar att det ska vara en balans mellan positiva och 

negativa svarsalternativ och de ger exempel på svarsalternativ som kan användas. Dessa är: 

Mycket bra, ganska bra, ganska dåligt och mycket dåligt. Författarna till examensarbetet har i 

efterhand diskuterat att detta hade varit mer lämpliga svarsalternativ. 

 

Påståendena gällande delaktighet har författarna i efterhand diskuterat kring. Det har 

förekommit diskussioner gällande fördelar och nackdelar med antal valda svarsalternativ. På 

dessa frågor valde författarna att använda sig av fem möjliga svarsalternativ vilket Hagevi och 

Viscovi (2016) menar kan vara både positivt och negativt. Fem svarsalternativ kan bidra till 

att respondenten upplever att dennes åsikter blir mer korrekta. Dock kan fem svarsalternativ 

också påverka att resultatet blir svårt att tolka och att respondenten väljer det mittersta 

alternativet. Författarna till examensarbetet upplevde att fem svarsalternativ kunde bidra till 

en bredare variation och större möjlighet för respondenterna att besvara påståendena mer 

detaljerat och specifikt. Författarna är dock medvetna om att det finns en risk att detta har 

medfört att respondenter kan ha besvarat påståendena neutralt genom att välja det mittersta 

alternativet.  

 

Validitet och reliabilitet i relation till valt datainsamlingsinstrument 

Eftersom författarna till examensarbetet har gjort en egen enkät går det ej att uttala sig om 

reliabiliteten och validiteten är hög eller låg. Kristensson (2014) skriver att reliabilitet 

innefattar att det inte ska finnas några mätfel och att instrumentet är tillförlitligt. En av de 

vanligaste riskerna för att den interna validiteten inte ska bli hög är att urvalet ej är 

representativt. Författarna till examensarbetet har använt sig av tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier och även använt en tydlig plan för rekryteringen. Extern validitet handlar 

om huruvida studiens resultat går att generaliseras från en kontext till en annan (Kristensson, 

2014). Resultatet i examensarbetet kan inte generalisera eftersom urvalet är litet och inte är 

representativt för hela populationen. 

 

Begreppsvaliditet handlar främst om experimentella studier och hur forskaren kan påverka 

resultatet genom sin personliga inverkan. Begreppsvaliditet berör också hur begrepp har 

operationaliserats (Kristensson, 2014). Enkäten har utformats på ett neutralt sätt genom att 

författarna inte har uttryckt egna värderingar i enkätfrågorna samt att författarna har varit 

objektiva i mötet med respondenterna. Då enkäten ej testats tidigare går det inte att uttala sig 
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om enkätens begreppsvaliditet. Författarna har dock använt begrepp från arbetsterapimodellen 

Model Of Human Occupation men kan ändå ej säkerställa att begreppen har operationaliserats 

och använts på ett adekvat sätt då författarna, som tidigare nämnt, själva utformat enkätens 

frågor och ej använt ett beprövat och färdigställt instrument. Författarna har i samband med 

utformandet av enkäten diskuterades begreppet aktivitet och i vilka enkätfrågor begreppet 

återfinns. Det upplevdes som svårt att urskilja vilka enkätfrågor begreppet passade bäst ihop 

med då aktivitet skulle kunna återfinnas i alla frågor. Kielhofner (2012) skriver att aktivitet 

innebär en unik sammansättning av delar som påverkar vad en människa gör, hur aktiviteten 

utförs samt vad resultatet blir. Statistisk validitet innebär att de statistiska testerna ska mäta 

det de avser att mäta och att resultatet är relevant för att analysera och dra slutsatser ifrån 

(Kristensson, 2014). På grund av att författarna till examensarbetet inte har använt ett 

beprövat instrument går det ej att uttala sig om den statistiska validiteten.  

 

Databearbetning och analys 

I enkäten fanns påståenden gällande delaktighet och samhörighet. Dessa påstående föranledde 

bortfall i högst grad av samtliga enkätfrågor. Författarna till examensarbetet har i efterhand 

diskuterat om detta berodde på att påståendena var svåra att besvara då den grafiska 

utformningen skiljde sig från övriga enkätfrågor.  

 

Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att alla respondenter behandlas likvärdigt och 

att medverkan sker på samma villkor (Kristensson, 2014). Författarna till examensarbetet har 

diskuterat kring det faktum att alla respondenter inte fick muntlig information av författarna 

själva vid utlämnandet av enkäterna. Vid snöbollsurvalet erhöll respondenterna enbart muntlig 

information av första person och ej av författarna. Författar har diskuterat om detta kan vara 

en bidragande faktor till att bias förekom. Författarna har också diskuterat ifall konfidentialitet 

kunde upprätthållas vid snöbollsurvalet, då första respondent samlade in enkäterna och 

förvarade dessa tills en av författarna hämtade enkäterna. Författarna är medvetna om att 

konfidentialitet har varit bristfällig i denna delen av arbetet. 

 

Resultatdiskussion  

 

Vad har personer över 65 år för internetvanor och erfarenheter av internet? 

Resultatet visade att 17 av 19 respondenter i åldersgruppen 67-76 år använde internet jämfört 

med 10 av 18 respondenter i åldersgruppen 77-94 år. Berner, Rennemark, Jogréus och 

Berglund (2013) menar att eftersom internetanvändningen är lägre bland de äldre i 

åldersgruppen 60-80 år är det viktigt att introducera internet för denna grupp, för att underlätta 

deras vårdprocess – då de äldsta individerna i gruppen också är de största användarna av 

hälso- och sjukvård. Enligt Kielhofner (2012) kan begränsningar gällande utförande av 

aktiviteter påverka delaktighet i aktivitet men delaktigheten behöver nödvändigtvis inte 

hindras. Kan individen göra viljebestämda val och få relevant stöd i miljön kan aktivitet och 
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delaktighet behållas trots begränsningar. Författarna till examensarbetet anser därför att det 

förekommer ett behov hos målgruppen att få ökad kunskap om internet och hur internet kan 

användas som hjälp vid exempelvis hälsorelaterade besvär och som ett stöd i vardagen. 

Kielhofner (2012) menar att arbetsterapeuter ska arbeta utifrån ett holistiskt synsätt och se 

kropp och själ som en helhet. Utifrån detta anser författarna till examensarbetet att 

arbetsterapeuter har relevant kompetens kring hur interna och externa faktorer kan påverka 

individen och därmed är en befogad yrkesgrupp att arbeta med internet i relation till 

målgruppen.  

Enligt resultatet använder 21 av 28 respondenter internet till att uträtta bankärenden. Att 

uträtta bankärenden på internet är något som har blivit allt vanligare de senaste tio åren 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Bankärenden är inte en aktivitet som utförs dagligen men 

däremot en återkommande aktivitet som måste utföras (Findahl, 2010). I dagens samhälle 

förväntas det att människor ska använda internet. De som inte använder internet har svårare 

att kunna ta del av samhällsinformation och utnyttja samhällsservice då det ofta tar mer tid 

och inte alltid ens är möjligt (Larsson & Nilsson, 2015). Resultatet visar att totalt 17 

respondenter inte använder internet för att uträtta bankärenden. Eftersom det blir allt vanligare 

att göra detta på internet anser författarna till examensarbetet att detta kan medföra framtida 

aktivitetsbegränsningar hos de individer som inte använder detta. Enligt Larsson (2009) kan 

teknologi underlätta individens dagliga aktiviteter men det kan också hindra eftersom 

individen behöver förändra sitt utförandemönster och inte kan utföra alla aktiviteter på samma 

sätt som tidigare. Wilcock (2006) pratar om begreppet Occupational deprevation som innebär 

att externa faktorer kan medföra att individen blir utestängd och exkluderad från aktiviteter. 

Teknik är ett exempel på en sådan faktor som kan påverka individens möjligheter att delta i en 

aktivitet. Författarna till examensarbetet anser därför att det är viktigt att introducera internet 

för målgruppen för att undvika att aktivitetsbegränsningar uppstår och för att möjliggöra 

deltagande i ett framtida allt mer teknologiskt samhälle. 

Utmärkande i resultatet var att det var fler respondenter som tyckte att e-post var viktigt än 

vad som använde det. Utöver detta utmärktes resultatet av att flest respondenter använde 

internet till att söka information medan enbart drygt hälften upplevde tjänsten som 

betydelsefull. Kielhofner (2012) skriver om intressemönster och menar att eftersom individen 

ej involverar sig i samtliga aktiviteter med lika stort engagemang utvecklas ett eget 

intressemönster för varje individ. Detta intressemönster påverkar individens val av aktiviteter. 

När individen engagerar sig i aktiviteter är det viljekraften som påverkar vad individen 

upplever som meningsfullt. Utifrån detta tänker författarna till examensarbetet att de 

aktiviteter människor utför nödvändigtvis inte behöver höra ihop med vad som anses vara 

betydelsefullt. Detta visade sig i resultatet då användning och betydelse av en aktivitet inte 

alltid var sammanhängande.  

 

Resultatet visade på en positiv moderat korrelation mellan att använda internet ofta och att 

tycka att det är lätt att använda. Kielhofner (2012) poängterar att vanor minskar individens 

grad av ansträngning vid utförandet av en aktivitet. När en aktivitet blivit till en vana 

reduceras uppmärksamheten och individen kan då utföra aktiviteten enklare. Träning i 

internetanvändning kan enligt Goodwin (2013) användas som åtgärd för personer över 60 år 
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som inte fullt ut kan delta i sina dagliga aktiviteter. Genom ökade färdigheter i 

internetanvändning kan personernas attityder bli mer positiva mot den nya tekniken och deras 

aktivitet- och delaktighetsnivå kan ökas. Enligt Larsson (2009) är det är viktigt att teknologin 

blir en del av äldre personers vanor och aktivitetsmönster för att teknologin ska användas och 

bli en naturlig del av personens vardag. Om detta inte sker finns det risk att teknologin inte 

används och uteblir i det dagliga livet. Utifrån detta tänker författarna till examensarbetet att 

träning och stöd är viktigt för att introducera internet för målgruppen, för att det ska bli lättare 

att använda och hantera samt för att det ska bli en naturlig del av vardagen. 

 

I påståendet Jag känner mig involverad i samhället visade resultatet att samtliga respondenter 

som var icke-användare av internet kände sig involverade i samhället till skillnad från två 

respondenter som var användare av internet, som inte instämde på påståendet. Författarna har 

reflekterat kring detta resultat och upplevde det som ett oväntat resultat då Park (2012) skriver 

att internet möjliggör social inkludering samt underlättar för människor att mötas och 

kommunicera. Spada (2014) påpekar negativa konsekvenser av internetanvändning. Det kan 

medföra att individer försummar sina sociala relationer som existerar utanför internet, hälsa 

och dagliga aktiviteter. Khalaila och Vitman-Schorr (2018) menar att internetanvändning inte 

kan ersätta behovet av mänsklig kontakt. Genom examensarbetes resultat kunde författarna se 

att internetanvändning nödvändigtvis inte behöver betyda känsla av delaktighet. Då resultatet 

visade att majoriteten av respondenterna kände sig delaktiga i samhället har författarna till 

examensarbetet diskuterat kring att detta är positivt då Kielhofner (2012) skriver att 

delaktighet är viktigt för att individer ska må bra och känna välbefinnande. 

 

Hur ser tillfredsställelsen av vardagsaktiviteter ut bland personer över 65 år som är 

användare och icke-användare av internet?  

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna var tillfredsställda med sina 

vardagsaktiviteter bland både användare och icke-användare av internet. Författarna till 

examensarbetet ser detta resultat som positivt eftersom det är många äldre personer som inte 

använder internet (Statistiska Centralbyrån, 2017b). Det är också positivt eftersom Kielhofner 

(2012) betonar viken av att uppleva tillfredsställelse i sina dagliga aktiviteter då människan är 

skapt att vilja utföra aktiviteter som upplevs som tillfredsställande och värdefulla. Eklund 

(2010) skriver att tillfredsställelse och mening med aktivitet hör ihop med välbefinnande. 

Eftersom examensarbetets resultat visade att majoriteten av respondenterna upplevde 

tillfredställelse med sina vardagsaktiviteter har författarna till examensarbetet diskuterat att 

internet möjligtvis inte är en bidragande faktor för tillfredsställelse i aktivitet. Enligt Matuska 

och Christiansen (2011) behövs en kombination av följande fem dimensioner för att uppleva 

tillfredsställelse med sina dagliga aktiviteter: grundläggande behov och fysisk säkerhet, 

berikande relationer, känsla av engagemang, utmaning och kompetens, upplevelse av en 

meningsfull identitet samt balans mellan att möta livsmål och återhämtning.  

 

Betydelse för arbetsterapi  

Författarna tror att examensarbetets resultat kan användas som inspiration för att främja 

nytänkande och kunskap inom arbetsterapi kring hur internet kan relateras till personer över 
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65 år. Dessutom anser författarna att examensarbetet kan inspirera arbetsterapeuter till att 

börja arbeta med internet som ett redskap och en strategi för att främja aktivitet och 

delaktighet hos målgruppen. Enligt Larsson Ranada (2015) har många aktiviteter som tidigare 

utförts manuellt gått över till att utföras elektroniskt. Därför skulle arbetsterapeuter behöva 

komplettera vissa nuvarande generella bedömningsinstrument till mer specifika, för att på så 

sätt underlätta bedömning gällande teknikanvändning och eventuella svårigheter som kan 

finnas hos klienten gällande detta. Genom att utgå från ett befintligt instrument kan sedan 

arbetsterapeuten komplettera instrumentet med den teknologiska användning inom den 

aktivitet som klienten upplever som svår. Att exempelvis utgå från ADL-taxonomin gör att  

arbetsterapeuten själv kan lägga till aktiviteter i instrumentet vid bedömningen. Detta anser 

författarna till examensarbetet är ett passande instrument att använda som struktur för att 

kartlägga och identifiera individers svårigheter relaterade till internetanvändning. Detta tror 

författarna även kan bli en smidig lösning för verksamheter som redan har tillgång till detta 

instrument. 

 

Enligt Sveriges Arbetsterapeuter (2012) är målet med arbetsterapi att främja aktivitet och 

delaktighet så att individen erhåller livskvalitet och välbefinnande. Eftersom arbetsterapeuten 

bör ha en bred kunskap och kunna ge råd gällande vardagsteknik (Larsson Ranada, 2015) och 

då dagens samhälle ställer allt högre krav på att människor ska använda internet (Larsson & 

Nilsson, 2015) anser författarna till examensarbetet att internet borde vara en större del av 

arbetsterapeuternas dagliga arbete tillsammans med klienterna. Genom ökad kunskap skulle 

arbetsterapeuter kunna anpassa internetbaserade aktiviteter i högre grad och därmed förhindra 

att aktivitetsbegränsningar uppstår. Exempel på anpassningar en arbetsterapeut kan göra är att 

skapa favoriter på datorns skrivbord för att underlätta åtkomst av internetsidor samt att 

rekommendera lämpliga internetsidor som har tydlig text med starka kontraster. Med ökad 

förståelse kan professionen i större utsträckning bistå målgruppen till en god aktivitetsnivå 

och känsla av delaktighet. 

 

Förslag på kommande studier 

Då internet ständigt utvecklas (Nationalencyklopedin, 2018), blir en allt större del av 

samhället (Park, 2012) och befolkningen blir allt äldre (Statistiska Centralbyrån, 2017b) anser 

författarna till examensarbetet att det är befogat att studera vidare inom detta området. Choua, 

Laib & Liuc (2013) säger att det finns ett flertal faktorer som påverkar användning av internet 

hos äldre personer. Exempel på faktorer är oro, osäkerhet och svårigheter vid 

internetanvändning. Då arbetsterapeuter har en helhetssyn på människan och förstår hur inre 

och yttre faktorer kan samspela och påverka individen (Kielhofner, 2012) är yrkesgruppen 

lämplig att arbeta med internet och äldre personer.  

 

Resultatet visade att 17 av 19 respondenter i åldersgruppen 67-76 år använde internet jämfört 

med tio av 18 respondenter i åldersgruppen 77-94 år. Detta anser författarna till 

examensarbetet hade varit intressant att studera vidare om för att se om det kan finnas fler 

faktorer som kan påverka i vilken grad individer använder internet. Samband mellan 

användning av internet och hälsotillstånd var ej något författarna berörde i arbetet men något 

de anser hade varit intressant att veta mer om eftersom Berner, Rennemark, Jogréus och 
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Berglund (2013) poängterar att grad av internetanvändning hos personer mellan 60-80 år 

påverkas av bland annat kognition. Utöver detta hade det varit fördelaktigt att öka 

generaliserbarheten på resultaten och därför hade ett större urval behövts. Detta är något som 

författarna anser ska beaktas inför kommande studier.   
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Slutsats 
Både användare och icke-användare av internet kände sig delaktiga i samhället och upplevde 

tillfredsställelse med sina vardagsaktiviteter. Internetanvändning behöver inte betyda känsla 

av delaktighet. Att söka efter information var den internettjänst som användes mest bland 

respondenterna. Vad internet användes till överensstämde inte alltid med vad respondenterna 

upplevde som betydelsefullt. Resultatet kan inte generaliseras men kan däremot användas som 

inspiration för kommande studier inom ämnesområdet. 
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Vänligen kryssa för lämpligt svarsalternativ i nedanstående rutor 

 

 

 

Vilket år är Du född________________ 

 

 

Jag är:  
 

        Man 

 

        Kvinna 

 

 

Vilken är Din högsta utbildningsnivå? 

 

        Grundskola 

 

        Gymnasium 

 

        Universitet/högskoleutbildning  

 

 

Ange boendesituation 

 

        Sammanboende 

          

        Ensamboende  

 

       

 

Använder du internet?  

 

        Ja (Vänligen fyll i fråga 1–13).  

 

        Nej (Vänligen fyll i fråga 9–13).  
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1. Hur ofta använder Du internet?  

 

         Varje dag           Flera gånger    1 gång/          Några gånger/         

                                     /vecka              vecka                månad   

 

 

                      

 

 

2. Vad använder Du vanligtvis internet till?  
Ange ett eller flera svar.   

 

        Social media (T.ex. Facebook & Skype)    Inköp 

 

                   Läsa nyheter                                                 Vägbeskrivningar (GPS-funktion) 

                                                                       

        Lyssna på musik                                          Söka information  

 

        Boka biljetter                                               Bankärenden  

 

        E-post                                                          Annat, ange vad_______________ 

            ____________________________ 

      

   

                                       

3. Har Du kontakt med anhöriga och vänner via internet? 

 

Ja, i hög grad       Ja, i låg grad             Sällan                Nej, aldrig  

 

 

                     

 

 

4. Underlättar internetanvändning Din vardag?  

 

Ja, i hög grad       Ja, i låg grad           Varken eller         Nej, inte alls  

 

  

 

 

 

5. Är det viktigt för Dig att ha tillgång till internet i Din vardag?  
 

             Ja, mycket viktigt    Ja, ganska viktigt      Varken eller          Nej, inte alls  
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      6.  Vilka internettjänster är viktiga för Dig?  
Ange ett eller flera alternativ.  

 

 

     Social media (T.ex. Facebook & Skype)        Inköp 

 

     Läsa nyheter                                                    Vägbeskrivningar (GPS-funktion) 

                                                                       

     Lyssna på musik                                              Söka information  

 

     Boka biljetter                                                   Bankärenden  

 

      E-post                                                              Annat, ange vad______________ 

                                         ___________________________ 

 

 

        

7. Hur upplever Du att det är att använda internet?  

 

              Lätt                     Ganska lätt                Ganska svårt                 Svårt 

 

 

                      

 

           

 

8. Här följer några påståenden, kryssa för det alternativ som stämmer bäst för Dig   
                                                                   
                                                                                   

                                        Instämmer      Instämmer      Varken      Instämmer      Instämmer 

                                            helt                delvis             eller       i stort sett inte     inte alls 

  A Internet underlättar  

     för mig att samspela  

     med människor 

 

 B Internet gör mig  

     involverad i samhället 

 

 C Internet får mig att känna                   

     gemenskap och samhörighet  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

     

     



 

 
 

9. Hur håller Du kontakt med anhöriga och vänner?                 5(6) 

Ange ett eller flera svar.  

 

        Via telefon  

 

        Post och brevväxling  

 

        Besöker varandra 

 

        Annat, ange vad____________________ 

        _________________________________                          

 

 

 

 

10.  Hur fungerar Din vardag i allmänhet?  

 

                Bra                    Mindre bra              Ganska dåligt                Dåligt  

   

               

 

            

 

 

11.  Gör Du sådant som Du tycker om att göra i Din vardag? 
 

 

  Ja 

             

           Nej 

              

           Ibland 

 

 

 

 

12.  Är Du nöjd med Dina dagliga rutiner? 
 

 

 Ja   

 

           Nej 

            

           Delvis 

 

 

     

 

 

 



 

 
 

                    6(6) 

13.  Här följer några påståenden, kryssa för det alternativ som stämmer bäst för Dig 
                                                                                                                    

                                        Instämmer      Instämmer      Varken     Instämmer       Instämmer 

                                            helt                delvis             eller       i stort sett inte    inte alls 

 

 A Jag har lätt att samspela  

      med människor 

 

 B Jag känner mig  

    involverad i samhället  

 

 C Jag känner ofta gemenskap  

    och samhörighet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Molly Ram & Louise Sjögren 

 

 

 

     

     

     



 

 
 

Bilaga 2. Informationsbrev till enkäten               1(1) 

 

 

Informationsbrev till dig som deltar i vårt examensarbete! 

  

 

 

Vi är två studenter som gör ett examensarbete inom arbetsterapi. Vi vill veta om Du använder 

internet och vilka erfarenheter Du har av detta. Vi vill också ta reda på hur detta kan relateras 

till det Du gör i din vardag.  

 

Enkäten består av 13 frågor och tar ca 5-10 minuter att fylla i. Observera att enkäten är 

dubbelsidig och består av flera blad. 

 

Medverkan är helt frivillig och Du kan avbryta Ditt deltagande när som helst. All information 

kommer att behandlas konfidentiellt och enbart för detta examensarbete. Det färdiga 

examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för er som önskar genom att kontakta oss.   

 

 

  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Molly Ram              Louise Sjögren  Inger Jansson 

ramo1516@student.ju.se              sjlo15a6@student.ju.se                 Inger.Jansson@ju.se 

Arbetsterapeutstudent           Arbetsterapeutstudent                    Handledare, lektor 

Jönköping University           Jönköping University                    Jönköping University 
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Bilaga 3. Etisk egengranskning                                                                                1(4) 
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