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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Äldre personer anses vara i åldrarna 65+ och ökar betydligt världen över. 
Tidigare studier visar att äldre personer har svårt att följa med i den tekniska utvecklingen 
samt har ett mindre intresse för tekniken. Kommunikation är den kontakt och det samspel 
som uppstår via språkliga signaler mellan människor och anses vara ett grundläggande 
mänskligt behov. IT inom vården är ett viktigt redskap för vårdpersonalen i deras arbete. E-
hälsa innebär att ett digitalt verktyg används för att få information digitalt för att uppnå samt 
bibehålla hälsa.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldre personers uppfattningar av att söka vård och 
hälsoinformation via internet. 
Metod: En kvantitativ enkätstudie i samarbete med SNAC-B. 887 enkäter skickades ut varav 
användes 302 till studien. Deltagarna var i åldrarna 60 år och äldre. Analys har gjorts via 
korstabeller och Chi2-test. 
Resultat: Resultatet baseras på 302 enkätformulär. Det fanns inga större skillnader angående 
att söka vård och hälsorelaterad information via internet relaterat till kön. Istället fanns det 
skillnad relaterat till ålder. Det är flest äldre personer i åldrarna 60–67 och 68–75 som 
använder sig av internet och e-legitimation. Äldre personer i åldrarna 76–82 och 83+ tycker 
det är svårt att hänga med då den tekniska utvecklingen går för snabbt fram. Ca 16% av 
deltagarna har någon gång bokat tid till läkare eller tandläkare via internet. Ca 15 % av 
deltagarna har tagit del av sin patientjournal via internet. Internetanvändning minskar i 
stigande ålder.  
Slutsats: Studien visar att äldre personer behöver mer kunskap och information om vård via 
internet. Dagens moderna teknik ökar i samhället och det är viktigt att sjukvården bejakar 
äldre personers brist på kunskap inom området och vara mer till hjälp. Denna kunskap har 
betydelse för sjuksköterskans utveckling med kärnkompetensen informatik. Mer kunskap, 
information och hjälp hade gett äldre personer mer inflytande i sin egen vård och hälsa.  
 
Nyckelord: e-hälsa, informatik, internetanvändning, kommunikation, SNAC-b, 
uppfattningar, äldre personer



Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 5 
Äldre personer ........................................................................................................................ 5 
Kommunikation ..................................................................................................................... 5 
Ehälsa ..................................................................................................................................... 6 
Informatik .............................................................................................................................. 6 
Internetanvändning och äldre ................................................................................................. 8 

Syfte ........................................................................................................................................... 9 

Metod ......................................................................................................................................... 9 
Design .................................................................................................................................... 9 
SNAC-B ................................................................................................................................. 9 
Urval ...................................................................................................................................... 9 
Datainsamling ...................................................................................................................... 10 
Dataanalys ............................................................................................................................ 10 

Bortfallsanalys ................................................................................................................. 10 
Etiska övervägande .............................................................................................................. 11 

Egengranskning................................................................................................................ 11 

Resultat .................................................................................................................................... 11 
Teknikens utveckling ........................................................................................................... 12 
Tillgång till vård via internet ............................................................................................... 13 
Vård via internet .................................................................................................................. 14 

Diskussion ................................................................................................................................ 16 
Metoddiskussion .................................................................................................................. 16 
Resultatdiskussion................................................................................................................ 17 
Slutsats ................................................................................................................................. 20 

Självständighet ......................................................................................................................... 20 

Referenser ................................................................................................................................ 21 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 25 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 29 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 30 
 



 

4 
 

Inledning 
Människor i världen lever idag längre och de flesta människor förväntas leva till minst 

sextioårsåldern och äldre (World Health Organization [WHO], 2015).  Det förväntas att 

världens befolkning i åldern 60 år och äldre kommer öka från 900 miljoner år 2015 till 2 

miljarder år 2050. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen påverkar de äldre (WHO, 

2015). Persson, Broström, Allebäck, Andersson, Berg, Johansson och Thille (2001) anser 

också att psykiska och sociala åldrandet innebär en utvecklingsprocess. 

 

Enligt eHälsomyndigheten (2016) har mycket hänt inom hälso- och sjukvården de senaste 

åren. Pappersrecept har gått över till e-recept, journalsystemen är numer elektroniska och 

läkartider kan bokas över internet. Moen, Hackl, Hofdijk, Van Gemert-Pijnen, Ammenwerth, 

Nykänen och Hoerbst (2013) förklarar att inom hälso- och sjukvård används e-hälsa som ett 

gemensamt namn för design, utveckling, genomförande samt utvärdering av informations- 

och kommunikationsteknologi.  

 

Kommunikationen är enligt Fossum (2007) livsnödvändig inom vården. I en annan studie 

gjord av Pergert, Ekblad, Enskär och Björk (2008) förklaras det att kommunikation inom 

vården handlar om att förmedla känslig information, mellan exempel sjuksköterskor och 

läkare, samtidigt som det handlar om att samtala för att utveckla vårdande relationer. 

European Commission (2016) förklarar att telemedicin handlar om att ge medicinsk vård på 

distans och bygger på interaktionen mellan vårdpersonal och patienter. I en studie gjord av 

Bažun, Vošner, Kolkol, Saranto och Rissanen (2014) visar det att äldre personer från 65 år 

och äldre har en låg dataanvändning (ibid.). I världen blir teknik och internet allt mer vanligt 

och då är frågan om äldre personer följer med i utvecklingen. Det blir även allt vanligare att 

patienter söker vård och hälsorelaterad information via internet. Sjuksköterskor och läkare 

går att nås via olika chattfunktioner och online vårdcentraler. I framtiden kommer detta öka 

allt mer och användas dagligen. Det finns ingen tidigare studie angående äldres uppfattningar 

av att söka vård eller hälsorelaterad information via internet och det saknas kunskap om i 

vilken utsträckning äldre personer använder sig av vård via internet. För att detta skall 

fungera krävs det kunskap om hur tekniken fungerar, tillgång till smartphone, surfplatta eller 

dator samt e-legitimation. Därför är det av vikt att samla in information utifrån äldre 

personers perspektiv för att ta reda på om äldre personer följer med i dagens IT-utveckling.  
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Bakgrund 

Äldre personer  
Enligt WHO (2015) lever människor runt om i världen allt längre och världens befolkning i 

åldern 60 år och äldre beräknas öka från 900 miljoner till 2 miljarder år 2050. Statistiska 

centralbyrån bekräftar att denna ökning sker även i Sverige då det setts en tydlig förändring 

av antalet äldre och att livslängden har ökat. Det beräknas finnas över en miljon personer i 

Sverige som är 80 år och äldre år 2045 (ibid.). Enligt Vårdförbundet (2016) var 13,8 procent 

av befolkningen i Sverige 65 år och äldre år 1970, år 2009 var det 18,1 procent och år 2020 

förväntas det ligga på 20,9 procent.  

 

Enligt Persson et al. (2001) är äldre personer de som nått pensionsålder, 65 år och äldre. 2001 

var fler kvinnor än män i pensionsåldern, av de som var över 65 år var 33,3% kvinnor och av 

de som var över 80 år var ca 80% kvinnor. Med åldern ökar risken för sjukdomar samt 

handikapp och även om många upplever en god hälsa till en hög ålder idag blir problem med 

syn, rörelser och hörsel allt vanligare (Persson et al, 2001). Den här studien har använt sig av 

deltagare från 60 år och äldre (Lagergren et al., 2004). 

Kommunikation 
Kommunikation är enligt Fossum (2007) något som blir ett ömsesidigt utbyte, något som går 

att dela med någon eller några samt något som blir gemensamt eller gör någon delaktig. 

Enligt Backlund (2006) är kommunikation den kontakt och det samspel som uppstår via 

språkliga signaler mellan människor. Kommunikation kan vara både direkt och indirekt. 

Vidare skriver Backlund (2006) att direktkommunikation innebär att personerna är på samma 

plats, kan se eller höra varandra samtidigt som kommunikationen sker. Indirekt 

kommunikation innebär att personerna inte kan se eller höra varandra (ibid.). Enligt Liechty 

(2006) är förmågan att kommunicera ett grundläggande mänskligt behov. 

 

Fossum (2007) skriver att kommunikation inom hälso- och sjukvården innebär överföring av 

information och kommunikationens betydelse lyfts fram allt oftare. För att mötet ska bli 

effektivt krävs det att vårdtagare och vårdgivare förstår varandra. Enligt Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona och Plos (2005) är det viktigt med återkoppling mellan sjuksköterska och 

patient, att patienterna hör vad som sägs och att de sedan svarar tillbaka.  
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Enligt Travelbee (1971) är sjuksköterskans viktigaste uppgift att skapa en relation till sina 

patienter, där varje människa är unik som uppfattar och relaterar till varandra. Syftet med 

relationen är att sjuksköterskan skall hjälpa patienten att klara av eller förhindra upplevelsen 

av sin sjukdom eller lidande samt att hjälpa patienten att hitta en mening i upplevelsen. 

Vidare förklarar Travelbee (2006) att allt som sjuksköterskan gör och säger till patienten 

leder till en relation, eftersom sjuksköterskan i varje kontakt med patienterna har som avsikt 

att lära känna patienten samt att fastställa och möta varje patients behov.  

Ehälsa 
Enligt eHälsomyndigheten (2016) finns det olika definitioner på vad ehälsa är. Den 

vanligaste definitionen som används är att hälsa innebär välbefinnande både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Ehälsa innebär att ett digitalt verktyg används för att få information digitalt för att 

uppnå och bibehålla hälsan. Tre ord som ofta tas upp under ehälsa är kommunikation, 

tillgänglighet och verksamhet. Vidare förklarar eHälsomyndigheten (2016) att 

kommunikationen innebär att ehälsa kan användas för att kommunikationen mellan personal 

och patienter kan förbättras. Tillgängligheten i ehälsa låter patienterna själva medverka i sin 

vård genom att till exempel boka tider via internet. Ehälsa inom verksamheter innebär att 

personalen använder rätt verktyg samt har tillgång till snabb information och allt detta leder 

till säkrare vård (ibid.). Ehälsa kan enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) främja hälso- 

och sjukvårdens processer till patientsäkerhet, personcentrerat förhållningssätt, säkerställa 

kvalitet samt öka kontinuiteten i vårdkedjan. Sjuksköterskor behöver bidra med sitt 

engagemang och kunnande för att ehälsa ska utvecklas, eftersom sjuksköterskans arbete 

handlar om omvårdnad som syftar till att ge patienter god och säker vård (ibid.).  

European Commission (2016) förklarar att telemedicin är något som kan möta de ökande 

kraven på vårdtjänster. Telemedicin handlar om att ge medicinsk vård på distans och bygger 

på interaktionen mellan läkare och patienter eller sjuksköterskor och patienter. Detta kan leda 

till förbättringar inom hälso- och sjukvård genom att spara resurser men också öka tillgången 

till vård (ibid.).  

Informatik   
Enligt Cronenwett et al. (2007) och Smith, Cronenwett och Sherwood (2007) tillhör 

informatik en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser som är framtagna av Quality and 

Safety Education for Nurses (QSEN) och Institute of Medcine (IOM). Greiner och Knebel 
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(2003) poängterar att det är viktigt för sjuksköterskestudenter att få kunskap om informatik 

under sin utbildning för att kunna använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) i 

omvårdnaden inom hälso- och sjukvård. Sävenstedt, Sandman och Zingmark (2006) förklarar 

att det har funnits en rädsla hos vårdgivare för att användningen av IKT inte skall bidra till en 

god omvårdnad av äldre människor. Eftersom ansikte mot ansikte-kommunikationen 

minskades och ersattes av en kommunikation som kändes ytlig och opersonlig. Då äkta 

relationer och sociala interaktioner kännetecknar en bra omvårdnad för äldre personer och att 

äkta vård kännetecknas av fysisk närvaro samt kommunikation ansikte mot ansikte. Trots 

detta anses användningen av IKT kunna bidra till en omsorgsfull omvårdnad till äldre 

personer. Vidare förklarar Sävenstedt et al. (2006) att användningen av IKT kan driva 

sjukvården i utvecklingen mot en mer hembaserad vård, men att vårdgivare visat lite intresse 

för användning av IKT och att använda det i arbetet. IKT kan främja human och mänsklig 

omvårdnad (ibid.).  

 

Ruland (2002) förklarar att informationsteknologi (IT) har blivit ett mycket viktigt verktyg 

för vårdpersonalen i deras arbete. IT är en beteckning för användandet av datorer till att samla 

in, bearbeta, överföra, lagra och presentera information. För att kunna tillgodogöra sig 

teknologin inom vården på bästa sett finns det en förutsättning att vårdpersonal samt 

studenter har kunskap och förståelse för hur IT i verksamheten fungerar. Vidare förklarar 

Ruland (2002) att IT har blivit en självklar del i många verksamheter och har blivit ett väldigt 

viktigt redskap för hälso- och sjukvården. Eftersom det finns många yrkeskategorier inom 

sjukvården samt patienter är det viktigt att IT fungerar så alla kan ta del av meningsfull 

information på bästa och enklaste sätt. Patienter som använder internet får större 

kommunikations- och stödmöjligheter. Det finns mängder av diskussionsforum enligt Ruland 

(2002) för patienter med olika sjukdomar där de kan utbyta erfarenheter och även ge varandra 

stöd och omtanke. Genom internet får både patienter och sjukvårdspersonal information om 

olika behandlingar, sjukdomar eller annan viktig information som de inte annars kunnat ta del 

av. De håller sig informerade om den senaste forskningen och kan hjälpa varandra (Ruland, 

2002). Greenfield, Kaplan och Ware (1988) anser att patienter som har tillgång till 

sjukvårdsinformation blir mer aktiva i beslutstagande om sin hälsa och det kan leda till bättre 

hälsoresultat. Ruland (2002) beskriver att undervisning och information till patienter är 

viktigt i varje relation mellan sjuksköterska och patient, här kan internet vara till stor hjälp.   
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Internetanvändning och äldre  
Enligt Helmersson Bergmark, Bergmark och Findahl (2011) kan internet användas för många 

olika saker bland annat chatta med vänner och familj vilket leder till ökad social tillvaro, 

ladda upp bilder samt att surfa på olika internetsidor för att exempel söka hälsoinfomation 

eller söka vård. En studie gjord i Sverige av Findahl (2011) visade att äldre personer inte är 

lika intressant för undersökningar om internetanvändning eftersom de inte tillhör 

innovatörerna eller de som tidigt hakar på nya trender. Mer intresse kommer när de blir 

gamla, sjuka och behöver söka vård med hjälp av tekniken. Men äldre personer har börjat få 

upp ögonen för att kunna som exempel läsa dagstidningen, lyssna på radio eller se TV online. 

Vidare förklarar Findahl (2011) också att anledningen till att internetanvändningen är lägre 

bland äldre personer är för att de tycker det är för dyrt med utrustningen och för att de helt 

enkelt inte känner att de behöver mer apparater men också för att de känner att de inte har 

tillräckligt med kunskap för att kunna använda internet. En liknande studie gjord i Slovenien 

av Bažun, Vošner, Kolkol, Saranto och Rissanen (2014) med äldre personer i 

åldersfördelningen 65-75 år (52%), 76-85 år (35%) och 85+ (13%), visade att 

dataanvändningen var ganska låg även där. I de olika regioner där studien genomförts hade ca 

29% inte en egen dator, i den region där flest hade dator använde också flest internet. Det 

framkom även att äldre personer hade rädsla för tekniken, brist på kunskap och intresse samt 

att åldern spelade roll eftersom vissa ansåg att de var för gamla för att lära sig nya saker. 

Andra skäl som gjorde att de äldre varken hade dator eller använde internet handlade om att 

utrustningen samt månadskostnaden för internetanvändning var för dyr (ibid.). 

 

Enligt Carter och Vega (2011) använder äldre personer i åldrarna 60-75 år, lika mycket 

teknik och har lika stort intresse när det handlar om saker som bredbandstjänster, ipods och 

ipads, som yngre personer (ibid.). Berner, Rennemark, Jogréus och Berglund (2011) skriver 

att det finns saker som kan göras för att underlätta att äldre personer känner sig mer delaktiga 

i samhället genom att använda sig av, bland annat informationsteknik och e-learningprogram 

anpassade specifikt till äldre personer. I deras studie framkom det inga skillnader relaterade 

till kön för användning av internet, däremot minskade användning av internet när åldern 

ökade. Vidare poängterar Berner et al. (2011) att för personer över 60 år kan internet förbättra 

livsstilen genom ökad kunskap eller bara vara online.  
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva äldre personers uppfattningar av att söka vård och 

hälsoinformation via internet. 

Metod 

Design 
Studien är en kvantitativ enkätstudie i samarbete med SNAC-B. Olsson och Sörensen (2011) 

förklarar att i kvantitativ design används strukturerande frågeställningar som har formulerats i 

förväg, vanligast ifrån en teori eller specificeras i form av hypoteser som kan verifieras. En 

kvantitativ metod med siffror används när data skall jämföras och forskaren vill hämta sin 

data så objektivt som möjligt. Kvantitativ studie kan enligt Olsson et al. (2011) göras genom 

en deskriptiv, beskrivande undersökning som vanligen är en tvärsnittsstudie med syfte att 

beskriva flera egenskaper hos en population där det redan finns en viss mängd kunskap. Det 

görs oftast genom endast en teknik för att samla information, exempelvis genom 

enkätformulär (ibid.). Enligt Ejlertsson (2014) är en enkätundersökning lämplig när det gäller 

ett stort urval.  

SNAC-B 
SNAC-B står för Swedish National Study on Aging and Care-Blekinge. SNAC, är en 

longitudinell studie i Sverige om åldrande, vård och omsorg, som omfattar Kungsholmen, 

Nordanstig, Skåne och Blekinge. Denna studie innefattar data enbart ifrån området Blekinge, 

Karlskrona kommun. De deltagare som är med i SNAC-studien är personer som är 60 år och 

äldre, som bor i Blekinge, ingår i SNAC studien och fått långvarig (två månader eller längre) 

vård eller har tjänster från kommuner eller landsting med undantag larm och transporttjänster 

(Lagergren et al. 2004). 

Urval 
De som fick delta i enkätundersökningen är personer som är 60 år och äldre. Deltagarna 

kommer från SNAC´s deltagarlista som är ett statistiskt urval av befolkningen. Ett personligt 

följebrev skrevs ut med information (bilaga 2) där det även fanns användarnamn samt 

lösenord till alla deltagarna för de som önskade att svara på enkäten via webben. Enkät, 

returkuvert och följebrev lades i kuvert och skickades ut via post.  
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Datainsamling  
Datainsamlingen förekom via enkätformulär (bilaga 1) som skickats ut till äldre personer i 

Blekinge. Det skickades ut 887 enkäter. Under en två veckors-period t.o.m. 2017-04-06 hade 

det kommit in 302 svar som sedan har använts i studien. Enligt Eliasson (2013) är det en 

fördel med skriftlig enkätundersökning då deltagarna själv kan välja när han eller hon vill 

fylla i frågeformuläret. Det ger även ofta större antal deltagare än om en intervjustudie skulle 

gjorts, vilket är till fördel då Eliasson (2013) betonar att fler deltagare ger ett mer tillförlitligt 

resultat. De som önskade delta fyllde i enkäten och skickade tillbaka den i ett förseglat 

returkuvert eller svarade via länken. Studiens resultat utgår ifrån frågorna F1, F2, F3.1, B1d, 

C1p, C1o, D3 och D7a (bilaga 1). Dessa frågor inbegriper bl.a. ålder, kön samt hur ofta- eller 

om de tagit del av vård via internet på olika sätt.  

Dataanalys 
Enligt Edling och Hedström (2003) är korstabeller ett klassiskt sätt att studera ett samband 

mellan två variabler. En korstabell definierar antalet rader och den andra definierar antalet 

kolumner. Vidare poängterar Edling et al. (2003) också att det är viktigt att veta vilken sorts 

information korstabellen ska förmedla. Det finns nämligen en risk med att ha för mycket 

information i samma tabell eftersom det kan bli svårläst och otydligt. Därför är det viktigt att 

konstruera tabellerna så enkelt och tydligt som möjligt (Edling et al. 2003). I studien har en 

deskriptiv, beskrivande undersökning gjorts, som enligt Olsson et al. (2011) är en vanlig 

undersökning i en tvärsnittsstudie med syfte att beskriva (ibid.). För att bearbeta data och för 

att göra korstabeller har programmet SPSS använts, statiskprogram version 24,0 (IBM 

Corporation, Armonk, NY, USA). SPSS användes även för att göra åldersfördelningarna så 

grupperna skulle ha jämnt antal deltagare. 

 

Chi2-test har använts för att visa signifikans. Enligt Ejlertsson (2012) kan det genom Chi2-

test utläsas om det finns någon statistisk skillnad mellan grupper. Oftast inom vetenskaplig 

tradition sätts p-värdet för att styrka statistisk signifikans som <0,05 (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Vidare menar Billhult et al. (2012) att för att minska risken för felaktigt påstående 

sätts ett lågt p-värde vilket innebär att det finns en statistisk signifikans.  

Bortfallsanalys  

Olsson et al. (2011) betonar att det finns vissa personer som av olika skäl inte vill delta i 

undersökningen (externt bortfall) vilket kan göra att resultatet blir snedvridet. Det kan även 
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bli så att det inte blir något svar på vissa frågor (internt bortfall). Dock poängterar Olsson et 

al. (2011) att ett bra frågeformulär sällan har något internt bortfall. Därför är det viktigt att 

tänka på hur eventuellt bortfall kan tänkas påverka resultatet (ibid). I andra studier skall en 

bortfallsanalys göras men eftersom denna studie hämtade resultat från inlämnade enkäter 

fram till 2017-04-06 blir det automatisk inget bortfall i denna studien. Därför är ingen 

bortfallsanalys gjord.  

Etiska övervägande 
Deltagarna fick information skriftligt med ett följebrev som skickats ut tillsammans med 

enkätformuläret. SNAC-B har tidigare gjort en etikansökan till Etikprövningsnämnden för att 

få tillstånd att göra sin studie (LU diarienummer: 650–00, LU: 744–00). Det var frivilligt att 

delta i undersökningen och enkäterna kodades så att det inte gick att koppla svaren till en 

enskild individ och de blev därmed avidentifierade. Etikprövningsnämnden (2013) betonar att 

för att få forska kring saker som har med människor att göra ska tillstånd sökas hos 

etikprövningsnämnden. Vidare förklarar Etikprövningsnämnden (2013) också att ett 

samtycke från deltagarna skall finnas, de ska även kunna avbryta sin medverkan närsomhelst. 

En inlämnad enkät innebär deltagarens samtycke. Personuppgifter som innehåller all 

information som kan kopplas till en fysisk individ skall behandlas så att informationen 

individerna ger inte kan kopplas till en specifik deltagare (Etikprövningsnämnden, 2013). 

Enligt Eliasson (2013) är varje deltagares identitet helt ointressant i en kvantitativ 

undersökning, därför är det viktigt att försäkra varje deltagare att personens identitet är 

skyddad.  

Egengranskning  

Egengransking gjordes via Etikprövningsnämnden (bilaga 3). 

Resultat  
I figur 1 visas demografiska data över antalet individer, kön- och åldersfördelning, som 

deltog i studien. I åldern 60–67 är det störst skillnader mellan antalet män (42%) och kvinnor 

(58%). I åldern 68–75 deltog flest antal individer.  
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Figur 1 Demografisk data för individer som deltog i studien 

 

Teknikens utveckling 
Tabell 1 visar de antal som endast svarat på de tre första frågorna i enkäten och de individer 

som aldrig använt internet. Tabellen visar att det är fler kvinnor (53,9%) än män (36,7%) som 

aldrig använt internet. I förhållande till ålder går det att se en konstant ökning när åldern 

stiger. Det är endast 1 individ som inte använder internet i åldern 60–67 medan det är 24 

individer i åldern 83+. Det fanns ingen signifikant skillnad i förhållande till varken kön eller 

ålder. 

 
Tabell 1 Korstabell angående om individer aldrig använt internet relaterat till kön och ålder. Testmetod som 

använts är Chi2-test. 

  Ja % (n) Nej % (n) Totalt % (n) p-värde 
Man 36,7% (11) 63,3% (19) 36,6% (30) 0,134 
Kvinna 53,9% (28) 46,2% (24) 63,4% (52)  
Totalt 47,6% (39) 52,4 % (43) 100% (82)  
     
     
60–67 25% (1) 75% (3) 4,9% (4) 0,174 
68–75 28,6% (4) 71,4% (10) 17,1% (14)  
76–82 43,5% (10) 56,5% (13) 28,1% (23)  
83+ 58,5% (24) 41,5% (17) 50% (41)  
Totalt 47,6% (39) 52,4% (43) 100% (82)  
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Tabell 2 visar att det är jämnt fördelat bland män och kvinnor angående om de håller med om 

att utvecklingen går för snabbt framåt eller om de inte alls håller med. I förhållande till ålder 

är det mest procent i åldersgruppen 76–82 (50%) samt 83+ (50%) som håller med om att 

utvecklingen går för snabbt fram för att kunna hänga med. Det går även att utläsa att det är 

flest i åldrarna 60–67 (12,2%, 9 st.) som inte alls håller med i frågan. Det är flest i 

åldersgruppen 68–75 (37%, 87 st.) som besvarade frågan, endast 10,2% (24 st.) i 

åldersgruppen 83+ besvarade frågan. Skillnaden var statistiskt signifikant relaterat till ålder 

(p= 0,027). 

 
Tabell 2 Korstabell angående om individen har svårt att hänga med då dagens teknik går snabbt framåt relaterat 

till kön och ålder. Testmetod som använts är Chi2-test. 

  

Håller inte 
alls med % 
(n) 2 3 4 

Håller helt 
med % (n) Totalt % (n) 

p-
värde 

Man 8,5% (10) 4,2% (5) 20,3% (24) 30,5% (36) 36,4% (43) 50,2% (118) 0,318 

Kvinna 8,6% (10) 9,4% (11) 24,8% (29) 21,4% (25) 35,9% (42)  49,8% (117)  
Totalt 8,5% (20) 6,8% (16) 22,6% (53) 26,0% (61) 36,2% (85) 100% (235)  

        
        
60–67 12,2% (9) 12,2% (9) 24,3% (18) 28,4% (21) 23,0% (17) 31,5% (74) 0,027 
68–75 4,6% (4) 2,3% (2) 29,9% (26) 27,6% (24) 35,6% (31) 37,0% (87)  
76–82 10% (5) 8% (4) 12% (6) 20% (10) 50% (25) 21,3% (50)  
83+ 8,3% (2) 4,2% (1) 12,5% (3) 25% (6) 50% (12) 10,2% (24)  
Totalt 8,5% (20) 6,8% (16) 22,6% (53) 26,0% (61) 36,2% (85) 100% (235)  

 

Tillgång till vård via internet 
Tabell 3 visar hur ofta individerna använder mobilt bank-id eller annan e-legitimation i 

förhållande till kön och ålder. I tabellen går det att utläsa att det är flest män (53%, 61st.) som 

är höganvändare men endast 50% (50 st.) bland kvinnor. Det går även utläsa att det är minst i 

åldern 83+ (12%, 3st.) som är höganvändare av e-legitimationer. Det går även att se att det 

sker en konstant minskning av användandet av e-legitimationer med stigande ålder. Det är 

flest i åldersgruppen 68-75 (37,7%, 87 st.) som besvarade frågan.  
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Tabell 3 Korstabell angående hur ofta mobilt bank-id samt annan e-legitimation används relaterat till kön och 

ålder.  

 
Höganvändare 
% (n) 

Låganvändare 
% (n) 

Aldriganvändare % 
(n) Totalt % (n) 

Man 53,0 % (61) 21,7% (25) 25,2% (29) 49,8% (115) 
Kvinna 43,1% (50) 27,6% (32) 29,3% (34) 50,2% (116) 
Totalt 48,1% (111) 24,2% (56) 27,3% (63) 100% (231) 

     
     
60–67 66,2% (49) 27,0% (20) 6,8% (5) 32% (74) 
68–75 47,1% (41) 24,1% (21) 28,7% (25) 37,7% (87) 
76–82 40,0% (18) 22,2% (10) 37,8% (17) 19,5% (45) 
83+ 12,0% (3) 24,0% (6) 64,0% (16) 10,8% (25) 
Totalt 48,1% (111) 24,2% (56) 27,3% (63) 100% (231) 

 

Vård via internet 
I tabell 4 redovisas antalet individer som sökt information om sjukdomar eller behandling via 

internet i förhållande till kön och ålder. I tabellen går det att utläsa att det är flest kvinnor 

(59,5%, 69 stycken) som sökt efter denna information via internet. I förhållande till ålder är 

det flest i åldrarna 68–75 som sökt efter information om sjukdomar eller behandling via 

internet. Det är även flest i åldern 68–75 som besvarat frågan. Det fanns ingen signifikant 

skillnad relaterat till varken kön eller ålder. 

 
Tabell 4 Korstabell angående om individer sökt hälsorelaterad information under de senaste tre månaderna. 

Korstabellen är relaterat till kön och ålder. Testmetod som använts är Chi2-test. 

  Ja % (n) Nej % (n) Vet ej % (n) Totalt % (n) p-värde 
Man 49,1% (57) 50% (58) 0,9% (1) 50% (116) 0,283 
Kvinna 59,5% (69) 39,7% (46) 0,9% (1) 50% (116)  
Totalt 54,3% (126) 44,8% (104) 0,9% (2) 100% (232)  
      
      
60–67 54,7% (41) 44,0% (33) 1,3% (1) 32,3% (75) 0,676 
68–75 59,1% (52) 40,9% (36) 0% (0) 37,9% (88)  
76–82 45,7% (21) 52,2% (24) 2,2% (1) 19,8% (46)  
83+ 52,2% (12) 47,8% (11) 0% (0) 9,9% (23)  
Totalt 54,3% (126) 44,8% (104) 0,9% (2) 100% (232)  
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I tabell 5 redovisas antalet individer som har tagit del av sin patientjournal via internet, i 

förhållande till kön och ålder. I tabellen går det att utläsa att det är flest i åldrarna 68–75 (15 

st.) som tagit del av sin journal. I förhållande till kön är det väldigt jämnt fördelat mellan män 

(15,4%) och kvinnor (15,5%). Det är flest i åldersgruppen 68–75 (37,8%) som besvarade 

frågan. Det fanns ingen större signifikant skillnad i varken ålder eller kön.  

 
Tabell 5 Korstabell angående om individer tagit del av sin patientjournal via internet relaterat till kön och ålder. 

Testmetod som använts är Chi2-test.  

  Ja % (n) Nej % (n) Vet ej % (n) Totalt % (n) p-värde 
Man 15,4% (18) 83,8% (98) 0,9% (1) 50,2% (117) 1,000 
Kvinna 15,5% (18) 83,6% (97) 0,9% (1) 49,8% (116)  
Totalt 15,5% (36) 83,7% (195) 0,9% (2) 100% (233)  
      
      
60–67 9,3% (7) 89,3% (67) 1,3%(1) 32,3% (75) 0,340 
68–75 17,1% (15) 83% (73) 0%(0) 37,8% (88)  
76–82 23,4% (11) 74,5% (35) 2,1% (1) 20,2% (47)  
83+ 13% (3)  87% (20) 0% (0) 9,9% (23)  
Totalt 15,5% (36) 83,7% (195) 0,9% (2) 100% (233)  

 

 

Tabell 6 visar hur ofta antalet individer bokat tid hos läkare eller tandläkare online i 

förhållande till kön och ålder. I tabellen går det att utläsa att det inte är stora skillnader mellan 

män och kvinnor i frågan om de bokat tid online. I förhållande till ålder går det att utläsa att 

det är större antal i åldrarna 60–67 och det sker en konstant minskning vid stigande ålder. Det 

fanns ingen statistisk signifikans.  
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Tabell 6 Korstabell för individer som bokat tid hos läkare eller tandläkare online relaterat till kön/ålder. 

Testmetod som använts är Chi2-test.  

  
Någon gång 
% (n) Aldrig % (n) 

Vet ej % 
(n) 

Totalt % 
(n) p-värde 

Man 17,9% (20) 80,4% (90) 1,8% (2) 49,6% (112) 0,600 
Kvinna 14% (16) 85,1% (97) 0,9% (1) 50,4% (114)  
Totalt 15,9% (36) 82,7% (187) 1,3% (3) 100% (226)  
      
      
60–67 25,4% (18) 74,7% (53) 0% (0) 31,4% (71) 0,068 
68–75 11,5% (10) 85,1 % (74) 3,5 % (3) 38,5% (87)  
76–82 13,6% (6) 86,4% (38) 0% (0) 19,5% (44)  
83+ 8,3% (2) 91,7% (22) 0% (0) 10,6% (24)  
Totalt 15,9% (36) 82,7% (187) 1,3% (3) 100% (226)  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Det har använts en kvantitativ studie för att belysa äldre personers uppfattning av att söka 

vård och hälsoinformation via internet relaterat till kön och ålder. Materialet är inhämtat via 

enkäter med fasta svarsalternativ som besvarats av ett stort antal individer. Denna studie har 

använt sig av 302 enkäter som inkom under två veckors tid och detta har gjorts i samarbete 

med SNAC-B. Olsson et al. (2011) förklarar att i kvantitativ design används strukturerande 

frågeställningar som har formulerats i förväg. Enligt Ejlertsson (2014) är en 

enkätundersökning lämplig när det gäller ett stort urval. En kvantitativ studie resulterar oftast 

i fler antal deltagare. Eliasson (2013) betonar att fler deltagare ger ett mer tillförlitligt resultat 

medan en kvalitativ studie hade gett mer beskrivande upplevelser (ibid.). En kvalitativ metod 

hade gett djupare svar med färre deltagare vilket hade minskat tillförlitligheten i resultatet. 

För studiens syfte ger det mer tillförlitlighet att ha ett större antal deltagare. 

 

Många frågor i enkäten besvarade inte studiens syfte utan var med i formuläret då SNAC-B 

behövde svar på även dessa frågor. Därmed valdes de mest relevanta frågorna ut för denna 

studie. På grund av studiens tidsbegränsning fanns inte tid att invänta alla svar och därmed se 

bortfallet i studien. Eftersom studien använde sig av de första svaren som kom in under 2 
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veckors tid har det inte blivit något bortfall vilket ger mer tillförlitlighet. Det kan även visa 

mindre tillförlitlighet då fler svar/deltagare har inkommit efter denna studie som kan visa 

annat resultat. De deltagare som svarat först på enkäten kan även ha mer intresse för 

internetanvändning och därför svarat snabbt på frågorna.  

 

Största delen av instrumentet som använts är framtaget av forskare på SNAC-B. Sedan gavs 

lite utrymme för författarna att lägga till frågor som behövdes för att besvara studiens syfte. 

Dessa frågor omformulerades av forskare på SNAC-B på grund av deras erfarenhet och 

kompetens i ämnet.  

 

En tabell i åldersstatistik togs fram för att kunna göra en jämn åldersfördelning relaterat till 

antalet deltagare. Där indelningarna blev 60–67, 68–75, 76–82 samt 83+. Detta gjordes för att 

få en jämn åldersfördelning och för att göra svaren i procent mer tillförlitlig. De som inte har 

använt internet har inte besvarat de frågorna som valts ut för denna studien. De har endast 

besvarat de tre första frågorna i enkäten (bilaga 1). Alla deltagare är från Blekinge, men om 

de bor i stadsmiljö, på landsbygd eller tätorter har inte valts att ta ställning till. Endast ålder 

och kön har analyserats.  

 

För att visa statistisk signifikans i studien har Chi2-test använts. Ett värde över 0,05 är en hög 

signifikansnivå och visar att det inte finns några större skillnader i frågan och ett resultat med 

ett högt p-värde kan även bero på slumpen (Ejlertsson, 2012; Billhult et al. 2012). I denna 

studie valdes att göra Chi2-test på de flesta tabeller för att se signifikant skillnad i kön och 

ålder relaterat till frågorna. I denna studie har det skrivits ut p-värde med hög signifikans nivå 

också för att visa alla värde.  

Resultatdiskussion  
Det framkom i resultatet att det finns skillnader relaterat till ålder. Dock ingen större skillnad 

relaterat till kön. I resultatet kan ses att personer som är 60-67 år och 68-75 år mestadels är 

internetanvändare. I resultatet redovisas de äldre som inte är internetanvändare, 82 stycken 

hade besvarat den frågan vilket visar att ca 27% av deltagarna i denna studie inte är 

internetanvändare. Det framkom även i denna studie att med stigande ålder minskade 

användandet av internet. Bažun et al. (2014) skriver att ca 29 % i sin studie inte hade dator 

och använde därför inte internet. De skriver även att äldre personer hade brist på kunskap, 

intresse och vissa kände sig för gamla för att lära sig nya saker (ibid.). Det som framkom i 
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denna studie var att 56,6% av alla medverkande någon gång har använt sig av mobilt bank-id 

och har därmed tillgång till olika hälsotjänster som kräver identifiering. Det var även 15,5% 

som varit inne och tagit del av sin patientjournal. Dessa resultat visar att äldre personer inte 

använder sig av vård via internet och de verktyg som finns i den utsträckning som de behöver 

och sjuksköterskans arbete med äldre personer kan se annorlunda ut jämfört med de personer 

som använder sig av vård via internet. Då de patienter som tar del av mer kunskap blir också 

mer delaktiga i sin egen vård. För att omvårdnaden och vården skall gå framåt i utvecklingen 

behöver dessa verktyg användas av fler äldre. För att hjälpa de äldre att bli mer delaktiga i 

vård via internet-världen, kan sjuksköterskor kanske hjälpa till att ta fram nya verktyg som är 

lättare för äldre personer att använda. Sjuksköterskor kan också vara mer behjälpliga och ge 

äldre mer kunskap om hur vård via internet fungerar och varför det är viktigt att använda. 

 

Resultatet visar att med stigande ålder minskade användandet av mobilt bank-id och andra e-

legitimationer. Detta kan styrkas med studien av Bažun et al. (2014) som menar att vissa 

känner sig för gamla för att lära sig nya saker (ibid.). För att kunna söka vård eller ta del av 

sin journal via internet behövs någon form av e-legitimation. Mer än hälften av deltagarna i 

denna studie använde sig av någon form av e-legitimation och kan då få tillgång till vård via 

internet. De äldre personer som är i åldrarna 60-75 verkar vara mer intresserade av att lära sig 

nya saker och skulle kunna vara i den generation som fortfarande kan ha lätt att lära sig den 

nya tekniken. De kanske även känner att de har mer användning för internet både i arbete och 

vardagen. De äldre som inte är lika kunniga inom området känner kanske att de inte behövde 

lära sig den nya tekniken och det nya sättet att söka vård eller ta del av hälsoinformation. 

Många äldre kanske ansåg att de har klarat sig många år utan teknik och därför känner att de 

klarar sina sista år också. Dock utvecklas vården och samhället hela tiden och det är därför 

även viktigt att de äldre hänger med i utvecklingen. Söka vård och hälsoinformation via 

internet blir mer och mer vanligt och det kan bli svårt som sjuksköterska att bemöta och ge en 

så bra omvårdnad som möjligt till de äldre patienter som inte använder sig av detta. För att 

vara delaktig i sin egen vård och ha mycket kunskap inom området är det viktigt att även de 

äldre patienterna hänger med i utvecklingen. Enligt Ruland (2002) har IT blivit en självklar 

del i många verksamheter och har blivit ett väldigt viktigt redskap för hälso- och sjukvården. 

Eftersom det finns många yrkeskategorier inom sjukvården samt patienter är det viktigt att IT 

fungerar så alla kan ta del av meningsfull information på bästa och enklaste sätt (ibid.). 
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I resultatet framkom det att i åldrarna 76-82 och 83+ är det 50% som helt håller med om att 

det är svårt att hänga med då dagens teknik går för snabbt framåt. I de andra 

åldersindelningarna (60-67 och 68-75) är det betydligt mindre som håller med i frågan. Enligt 

Fossum (2007) innebär kommunikation mellan sjuksköterska och patient överföring av 

information parterna mellan. Lindencrona et al. (2005) menar att en återkoppling mellan 

sjuksköterska och patient är en viktig del i vården, där båda parterna kan svara tillbaka. 

Ehälsomyndigheten (2016) tar upp att kommunikation mellan personal och patient via 

internet kan förbättras. De patienter som har tillgång och kunskap inom området har större 

inflytande och medverkande i sin vård (ibid.). Det framkom även i resultatet att det inte är 

många äldre personer som bokat tid via internet eller tagit del av sin patientjournal. Mer 

kunskap om hur vård via internet fungerar hade ökat användandet. Enligt Ruland (2002) har 

patienter som använder internet större möjlighet för kommunikation och stöd av de olika 

professionerna inom sjukvården. Likaså att ta del av meningfull information på bästa och 

enklaste sätt (ibid.). Greenfield et al. (1988) skriver att patienter som har tillgång till 

sjukvårdsinformation är mer aktivt besluttagande om sin hälsa och det kan leda till bättre 

hälsoresultat (ibid.). Skulle äldre personer få mer kunskap och hjälp med användningen av 

dagens teknik, hade de varit mer mottagliga för kommunikation med sjuksköterska över 

internet. De hade fått hjälp, information och återkoppling med vården på ett effektivare sätt. 

De hade även kunnat vara mer delaktiga i sin egen vård.  

 

Informatik är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som hon eller han behöver arbeta med 

alla  sin patienter. Det går inte att använda informatik i omvårdnaden med bara yngre 

patienter, de måste även nå fram till de äldre. Sjuksköterskan kan ge mer information till 

patienter hur vård via internet fungerar, hur enkelt det kan vara, hur det kan underlätta för 

både vårdpersonalen och de äldre. Ruland (2002) skriver att patienter som använder sig av IT 

får större kommunikation- och stödmöjligheter. Även information om sjukdomar, 

behandlingar eller annan viktig information går att få del av via internet (ibid.). I resultatet 

framkom det att totalt 126 deltagare har sökt information om sjukdomar och behandlingar de 

tre senaste månaderna. Det innebär att fler deltagare kan ha sökt efter den information 

tidigare när de behövt hjälp. Att hålla sig informerad om den senaste forskningen kan hjälpa 

varandra, patient och personal emellan. Greenfield et al. (1988) skriver att patienter som har 

tillgång till sjukvårdsinformation ger en patient mer aktivt besluttagande om sin hälsa och 

bättre hälsoresultat (ibid.). Säker vård, aktivt besluttagande och bättre hälsa förtjänar alla 

patienter, yngre och äldre. Därför är det viktigt att nå ut till alla patienter angående hur vård 
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via internet fungerar, hur det kan underlätta för alla parter samt vad patienter har för 

användning för det.  

Slutsats 
En undersökning om äldre personers uppfattningar om dagens teknik, internetanvändning 

samt att söka vård och hälsorelaterad information via internet relaterat till kön och ålder har 

gjorts. Studien visar att det är personer i åldrarna 60-67 och 68-75 som är mer 

internetanvändare och mer mottagliga för ny kunskap, detta minskar när åldern ökar. Dagens 

moderna teknik ökar i samhället, det är viktigt att sjukvården beaktar äldre personers 

minskade kunskap inom området och är mer behjälplig. Kunskapen om vård via internet har 

stor betydelse för samhällets utveckling och för sjuksköterskan för att kunna vara mer till 

hjälp för de äldres vård. Mer kunskap hade gett äldre mer inflytande i sin egen vård och 

hälsa. Mer forskning kan behövas för att se vad som ska göras för att ge äldre mer 

information och kunskap om detta. Det behövs även mer forskning angående sjuksköterskans 

roll i vård via internet relaterat till äldre personer.  

Självständighet   
I helhet har stor del av arbetet skrivits tillsammans. Kajsa skrev om äldre personer, 

kommunikation samt internetanvändning av äldre. Hanna har skrivit om informatik samt e-

hälsa. Tillvägagångssättet för utskick av enkäter samt inmatning av svarsalternativ har gjorts 

tillsammans. Kajsa har haft huvudansvaret för SPSS medan tabellerna gjordes tillsammans. 

Hanna har skrivit största delen av resultatet utifrån tabellerna. Metoddiskussion har skrivits 

tillsammans. Resultatdiskussion och slutsatsen har Hanna haft huvudansvaret för. Texten har 

gåtts igenom av båda och ändringar har gjorts tillsammans.  
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Bilaga 2  
Bäste Förnamn Efternamn! 
 
Som en av våra högt värderade probander i SNAC studien skulle vi vilja fråga dig om du har 
tid och lust att besvara en enkät om dina mobiltelefon (smartphone) och internetvanor? 
 
I detta brev finner du en enkät som ställer ett antal frågor om hur och till vad du använder 
modern teknik som Internet och smartphone för att vi bättre ska kunna få en bild av hur 
personer över 60 år tar del av denna teknik. 
 
Även du som inte använder varken internet eller mobiltelefon vill vi be att besvara första 
sidan på enkäten och med några korta frågor ge svar på varför du har valt eller beslutat att 
inte använda just denna teknik 
 
Det är naturligtvis helt frivilligt att svara på enkäten och om du väljer att inte delta i denna 
delen av SNAC studien så kommer det inte att påverka ditt övriga deltagande i studien. 
 
Det finns två sätt att besvara enkäten, välj det sätt som passar dig bäst. 
a) pappersenkäten, som fylls i med penna och skickas tillbaka med det frankerade 

svarskuvertet. 
b) webbaserat via en hemsida, här nedan finns ett personligt id och internetadress till 

enkäten. 
 
Har du frågor angående hur och varför denna undersökning genomförs ta gärna 
kontakt med personalen i SNAC på telefon 0455-385440 
 
För att svara på enkäten via internet, gå till 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=xxxxxx  
Användarnamn: namn 
Lösenord: 1234 
 
Med vänliga hälsningar, 
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Bilaga 3 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).   X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 
sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 
studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov )?   X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 
personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av försöksledaren)?   X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk 
person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).     X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 
förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 
alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 
(För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 
skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av 
skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för studien är namngivna (student och handledare) X   
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