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Sammanfattning 
Bakgrund: Fler människor blir idag äldre vilket kan medföra att fler kommer att 
behöva dela på samhällets vårdresurser. Informations- och 
kommunikationsteknologi, IKT utgör ett avgörande utvecklingssteg i dagens 
samhälle. Kan hälsotjänster på Internet ha positiv effekt på folkhälsan? 
Syfte: Att beskriva äldres upplevda hälsa samt undersöka om den relaterar till deras 
IT-användning hos ett representativt befolkningsurval i Blekinge.  
Metod: Statistisk analys där deskriptiv och analyserande statistik har använts för att 
kartlägga förekomst och undersöka samband. Studien bygger på redan insamlat 
material från SNAC (the Swedish National study on Aging och Care). 
Resultat: Bland internetanvändarna i gruppen 66-åringar uppskattade 86 procent att 
de hade god, mycket god eller utmärkt hälsa hos icke internetanvändare var 
motsvarande resultat 64 procent. Bland internetanvändarna i gruppen 84/87-
åringarna uppskattade 80 procent av internetanvändarna god, mycket god eller 
utmärkt hälsa hos icke internetanvändarna var motsvarande resultat 49 procent. 
Slutsats: Resultatet i den här studien visar att internetanvändarna skattar sin 
upplevda hälsa högre än icke internetanvändarna. Ytterligare studier behövs för att 
kunna tolka vad det positiva resultatet hos internetanvändare är relaterat till.  
 
Nyckelord: Hälsa, IKT och Äldre 
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BAKGRUND 
 
Fler människor blir idag allt äldre vilket kan medföra att fler kommer att behöva 
dela på samhällets vårdresurser (Janlöv, 2006). Sävenstedt (2007) menar att hög 
ålder kan medföra en riskfaktor för sjuklighet och vårdbehov (a a). Om människor 
tar del av information och talar med varandra, vilket Nationella folkhälsokommittén 
(1999) påtalar så kan det i sig medföra något positivt för människors hälsa.  
Sävenstedt (2007) konstaterar att informations- och kommunikationsteknologi, 
IKT, utgör ett avgörande utvecklingssteg i dagens samhälle och däribland tenderar 
hälsorelaterade webbplatser att bli de mest använda (a a). Kan hälsotjänster på 
Internet ha positiv effekt på folkhälsan såsom olika studier har påvisat (Lovich, 
Silverstein, Lesser, 2001; Winzelberg, Eppstein, Eldredge, Wilfley, Dasmahapatra, 
Dev, et al., 2000; Gammon, Rosenvinge, 2000)? Vad kan ovanstående utveckling 
innebära för den stora gruppen äldre människor som behöver omvårdnad och har 
många hälsoproblem?  Kan de äldre delta på lika villkor som de yngre i 
användandet av IKT? (a a) och hur kommer användandet frågar sig Sävenstedt 
(2007) att påverka vilka åtgärder och resurser som kommer att krävas för att göra 
framtidens äldrevård bättre än dagens?   
 
Hälsa 
Hälsobegreppet kan enligt Andersson, Ejlertsson (2009) ses som sociala 
konstruktioner då begreppet har olika innebörd för olika människor med den 
gemensamma nämnaren att hälsa är viktigt i människors liv. De ingående 
komponenterna är att de är relaterade till fysisk, mental och social hälsa (a a).  
 
Hälsa definieras enligt WHO ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” 
(World Health Organisation 1946). Nyare hälsobegrepp har tillkommit sedan dess 
däribland Aron Antonovsky (1992). Antonovsky betonar faktorer som främjar 
hälsa. En stark upplevelse av sammanhang (sense of coherence, SOC) gynnar 
människans hälsa. Denna förmåga består av en tendens att uppleva situationer som 
meningsfulla, begripliga och hanterbara.  
 
I World Health Organisation, WHO (1998)  formuleras i, Hälsa 21, mål 15 att 
länderna skall satsa på primärvård med helhetssyn som är samordnad med hälso- 
och sjukvården och skall arbeta för aktivt stöd för människors egenvård och 
delaktighet i vården. Detta erkänner och stödjer att människor aktivt bidrar till den 
svenska hälso- och sjukvårdsproduktionen. I Mål 11 formuleras att människor till år 
2015 ska ha tillägnat sig en hälsosammare livsstil och tillägnat sig hälsosamma 
beteenden i fråga om kost, motion och sexualitet.  
 
Dorothea Orem (1991) definierar att ”hälsa är ett tillstånd som karakteriseras av 
sundhet och helhet i de utvecklade mänskliga strukturerna av kroppslig och mental 
funktion”. Orems teori kring egenvård menar att människan har ett eget ansvar för 
sin hälsa och att målet med omvårdnaden är att så långt det är möjligt få människan 
självständig. Att vara självständig och oberoende leder till en känsla av att ha 
kontroll över situationen och det påverkar livskvaliteten och hälsan positivt. 
Egenvård och så kallad närstående-omsorg beskrivs i teorin som ett 
allmänmänskligt beteende som lärs in inom den kultur eller sociala miljö som 
människan tillhör (a a). Orem (1991, 2001) påtalar att beteendet består av vanor och 
medvetna handlingsmönster vars syfte har att främja normal funktion, utveckling, 
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hälsa och välbefinnande hos individen själv och dennes anhöriga. I föreliggande 
studie kommer hälsa fortsättningsvis att definieras i likhet med Orems 
hälsobegrepp. 
 
Äldre i samhället 
I föreliggande studie kommer äldre att definieras utifrån materialet i SNAC (The 
Swedish National Study on Ageing and Care) vilken är en nationell studie och som 
definierar de äldre i befolkningen 60 år och äldre över tiden. De äldre delas upp i 
två grupper. Yngre äldre, 60-78 år och äldre äldre, 80 år och äldre (Lagergren, 
2005). Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (1992) är att bli gammal idag ett 
relativt nytt globalt fenomen, då antalet äldre personer i förhållande till 
totalbefolkningen ökar i hela världen. Ökningen av antalet äldre är snabbast i 
utvecklingsländerna (a a). Rekommendation för planering av seniorboende (2007) 
konstaterar med hjälp av demografiska data på en radikal förändring av EU: s 
sociala struktur. Mellan år 2005 och 2050 kommer andelen medborgare inom EU-
länderna över 80 år att öka från 4 % till 11 % och samtidigt kommer andelen 
personer över 65 år att öka från dagens 22 % till 40 % (a a). Statistiska 
centralbyrån, SCB (2009) visar i sin demografiska rapport att medellivslängden 
ökar alltjämt i Sverige och det får konsekvenser på befolkningens åldersstruktur 
vilket medför en ökad tillväxt av antalet äldre. Idag är 18 % av befolkningen i 
Sverige äldre än 65 år och år 2060 beräknas denna siffra vara 25 %.  
 
Enligt Bagger-Sjöbäck (2006) har synen på ålderdomen förändrats under 
nittonhundratalet. Från funktionsförluster och ett liv utan glädjeämnen till en bild av 
åldrandet som ljusnat betydligt. Äldre människors hälsotillstånd har förbättrats till 
idag och detta kan ses som ett resultat av förändrad livsstil genom bättre 
kosthållning, mer motion och ett mer utåtriktat liv. Åldras kräver hög grad av 
anpassning såväl till de förändrade fysiska som till de psykiska egenskaperna.  
Detta kan underlättas genom att förstå åldrandets naturliga livsprocesser. Varje 
ålder kan medföra frågor om t ex kostvanor, sömnproblem, men också om intimare 
områden såsom relationer mellan åldrande äkta makar etc. Det goda åldrandet har 
ofta förknippats med begreppen livstillfredsställelse, välbefinnande och livskvalité 
(a a). 
 
Hur ser hälsan bland de äldre ut i Blekinge? 
Resebo (2009) påvisar i en rapport att det allmänna hälsotillståndet upplevs av 
merparten äldre som gott, mycket gott eller utmärkt. Män upplever sitt 
hälsotillstånd som något bättre än de tillfrågade kvinnorna. Resultatet visar också på 
att det inte är åldern i första hand som avgör upplevelsen av hälsotillståndet även 
om siffrorna sjunker något med stigande ålder. 
 
Äldres behov av vårdresurser 
Meinow (2008) visar på att förekomst av komplexa hälsoproblem ökar kraftigt hos 
de äldre. Även Sävenstedt (2007) påtalar att de åldersrelaterade sjukdomarna bland 
befolkningen ökar som en följd av att de äldre blir allt fler och lever allt längre. 
Sjukvården har enligt Kragh (2005) således en utmaning i att ta hand om en allt 
större patientgrupp med multipla sjukdomar, symtom och kognitiv sårbarhet. 
Socialstyrelsen (2006) påtalar att andelen platser på äldreboende och sjukhus 
minskar och denna utveckling leder till ökade krav på vård och omsorg (a a).  
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Informations- och kommunikationsteknologi, IKT 
IKT, är enligt Sävenstedt (2007) ett begrepp gällande kunskap om olika 
tekniklösningar som i vid bemärkelse handlar om att använda datorbaserad teknik i 
någon form för utbyte av information och kommunikation mellan människor. IKT 
är generellt förknippat med utveckling, förbättring och rationalisering (a a). 
  
IKT-utveckling inom den svenska vården 
Enligt regeringsbeslut tillsatte Socialdepartementet (2005) en nationell 
ledningsgrupp för samverkan på nationell nivå för att stödja den fortsatta 
utvecklingen och förnyelsen av IT inom vård och omsorg, den så kallade Nationella 
IT-strategin (2006).  Enligt Sävenstedt (2007) pågår olika utvecklingsarbeten för att 
använda IKT som hjälpmedel inom hälsovården och mycket av det arbetet riktas 
mot de äldre (a a).  
 
E-hälsa är enligt Sävenstedt (2007) ett av de senaste begreppen och starkt 
förknippat med internet och de möjligheter som ges att själv söka och välja de 
tjänster och former som önskas. Begreppet inkluderar både medicinska och 
vårdkonsultationer som traditionellt förknippas med begreppet telemedicin. 
Dessutom innefattas det stora utbud av olika former av hälsorelaterade tjänster, 
nätverk, och information som finns tillgängligt via internet idag. I USA har gjorts 
beräkningar som visar att 43 procent av internetanvändarna använder internet för att 
söka information om hälsa eller använda olika hälorelaterade tjänster (a a). Kan det 
denna utveckling antas vara densamma i Sverige? 
 
IKT och dess användning av den äldre generationen i Sverige 
Post - och telestyrelsen, PTS redovisar år 2008 att 90 procent av svenskarna mellan 
16-75 år använder Internet och att 89 procent har tillgång till Internet i hemmet.  
 
Resebo (2008)  redovisar från år 2001-2003 att en tredjedel av populationen bland 
de äldre i Blekinge har en dator. Här finns ett klart samband mellan ålder och 
innehav. Hos 66-åringarna är det drygt hälften som har dator och därefter minskar 
innehav för att bland 84 åringarna vara nere på 8 procent och 87-åringarna endast 2 
procent. Internetuppkoppling ligger några procent under datorinnehav. 
 
Geronteknologi 
Geronteknologi är ett begrepp enligt Bouma (2001) som fritt kan översättas till 
åldrandets teknologi för att beskriva ett växande tvärvetenskapligt 
forskningsområde.  Det handlar om möjligheterna att använda modern IKT för att 
kompensera för funktionsbortfall och underlätta för den åldrande människan att 
själv bestämma över sitt innehåll i vardagen och därmed sin hälsoval. Sävenstedt 
(2007) beskriver televård som ett vidare begrepp av telemedicin ”vård och support 
på distans” och inkluderar inte bara medicinska konsultationer, behandlingar och 
utbildningsaktiviteter utan också vårdaktiviteter där också andra professioner än 
läkare kan vara involverade. Telemedicin och distansöverbryggande vård är vård i 
tiden (a a). 
 
Enligt Vårdkanalen Syster Gudrun (2005) framtagen i Blekinge kan dubbelriktad 
kommunikationskanal med bildkontakt mellan den enskilde vårdtagaren och 
vårdgivaren upprättas i hemmet med hjälp av en bredbandsansluten TV. Med hjälp 
av bredbandsteknik ska hälso- och sjukvården göras mer tillgänglig för den 
enskilde, först och främst i hemmet men i förlängningen också oberoende av var 
den äldre personen befinner sig (a a).   
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Willman (1996) påtalar att ökningen av antal äldre personer i kombination med 
sociala och ekonomiska förändringar har medfört ökat intresse för de äldre och 
deras hälsosituation (a a). Enligt Olsson (2003) har utvecklingen av IT i vården 
medfört nya möjligheter till nya verktyg för effektiv och tillgänglig hälsovård 
oberoende av avstånd och helt nya möjligheter till en ökad medverkan för den 
enskilde och ansvar i vårdprocessen (a a). Mot bakgrund av ovanstående blir det 
därför intressant att beskriva internetanvändandet hos de äldre och sambanden kring 
upplevd hälsa. 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva äldres upplevda hälsa samt undersöka om den 
relaterar till deras IT-användning hos ett representativt befolkningsurval i Blekinge.  
 
Frågeställningar 
Hur uppskattades upplevd hälsa hos de äldre i Blekinge år 2007-2008? 
Hade personer som använde IT bättre upplevd hälsa än personer som inte använde 
IT? 
Skiljde sig upplevd hälsa utifrån användandet av IT mellan olika åldersgrupper? 
Hur uppskattades upplevda hälsan hos de som aktivt sökte hälsoinformation? 
 

 
METOD 
 
Metoden som användes var deskriptiv och analyserande statistik. Deskriptiv 
statistik beskriver materialet med hjälp av tabeller och diagram. Analyserande 
statistik innebär att jämföra och analysera data med hjälp av olika testmetoder 
(Ejlertsson, 2003). Metoden valdes därför att det material som studien utgick ifrån 
var besvarade frågor som möjliggjorde en kvantitativ bearbetning. 
 
Urval och metoder 
Urvalsmaterialet hämtades från en nationell studie benämnd SNAC i vilken 
Blekinge ingår som ett av fyra områden för datainsamling. Övriga områden är 
Skåne, Kungsholmen i Stockholm och Nordanstig i Gävleborgs län (Lagergren et 
al. 2004). Initiativet till studien togs av riksdagen och stöds av de kommuner och 
landsting som medverkar i studien (Lagergren, 2005). SNAC är en longitudinell 
datainsamling som avser uppföljning av hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala 
förhållanden och vårdbehov i ett urval av äldrebefolkningen. Genom 
tvärvetenskapliga undersökningar, intervjuer och enkäter som upprepas med tre 
eller sex års intervall kartläggs förändringar över tiden. Syftet med SNAC-studien 
är att få fram pålitlig och jämförbar data för att kunna undersöka åldrandet och 
vårdbehovet hos de äldre. Studien är indelad i två delar en befolkningsdel och en 
vård- och omsorgsdel. Under de två första åren i Blekinge, där materialet till 
föreliggande studie, hämtas bedrevs både befolkningsstudie och vårdsystemstudie 
men från år 2003 driver Blekinge enbart befolkningsdelen vilken beskriver 
åldrandeprocessen utifrån livsstil, vanor, personlighet, socialt nätverk, ekonomisk 
status, livstillfredsställelsen, hälsostatus, fysisk och psykisk förmåga, 
läkemedelsanvändning och mottagande av formell och informell vård och omsorg. 
Detta för att öka förståelsen för åldrandeprocessen. Vård- och omsorgsdelen 
studerar det skattade behovet av vård och omsorg relaterat till den service de får. 
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SNAC har valt att studera personer i åldrarna 60-96 år, både personer som bor 
hemma och på särskilt boende. Den nedre åldersgränsen i studien på 60 år valdes 
för att den åldrandeprocess som sker i samband med förändringen från arbetsliv till 
pension skulle kunna inkluderas i studien. Under åren 2001-2003 genomfördes en 
s.k. baslinjeundersökning avseende i respektive område boende personer i åldrarna 
60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 och 96 år. Då denna slutfördes hade 1402 personer 
varav 817 kvinnor (58 %) och 585 män (42 %) av totalt 2312 i åldrarna 60-96 år 
som inbjudits till studien undersökts. Deltagandet var drygt 60 % för hela gruppen. 
Det totala bortfallet blev således 910 personer. Det högre deltagandet fanns bland 
de yngre äldre som följs regelbundet vart sjätte år. De äldre äldre följs vart tredje år. 
Vart sjätte år läggs en ny kohort 60-åringar till i studiepopulationen (Lagergren et 
al. 2004).  
 
Materialet som den här studiens resultat grundar sig på kommer från SNAC-
Blekinges andra och tredje återundersökningen, 2007-2008 då frågor om IT-
användandet har tillkommit i enkätundersökningarna från år 2007.  Data hämtades 
gällande IT-användning och upplevd hälsa. Tredje återundersökningen startade år 
2007 och beräknas vara avslutad i maj månad år 2009 varför inte hela underlaget 
har bearbetats i föreliggande studie. Urvalet bestod av totalt 583 personer i åldern 
66-99 år. I den här studien valdes enbart tre åldersgrupper att ingå nämligen 66-
åringarna som en grupp och 84- och 87-åringarna som jämförande grupp. Den 
sistnämnda gruppen kommer fortsättningsvis att benämnas 84/87-åringarna. 
Kohortgruppen 66-åringarna bestod av 142 personer och 84/87-åringarna bestod av 
123 personer. Dessa kohorter valdes för att studera hur upplevd hälsa relaterade till 
internetanvändande.   
 
I frågor om hur IT-användandet ser ut i Sverige och hur de äldre upplever hälsa 
utifrån användandet av IT har studerats tillsammans med variabeln ålder.  
 
HRQL-gruppen (1994) - ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet har 
upphovsrätt till hälsoenkät SF-12 som är en förkortad version av hälsoenkäten  
SF- 36. De frågor som användes i undersökningen hämtades bland annat från 
hälsoenkäten SF-12 och mäter olika dimensioner av hälsan, fysiskt och mentalt.  
SF-12 förbättrar effektivitet och sänker kostnaden för både profiler och 
sammanfattning av skalor men har vissa begränsningar. SF 12 återger färre skalor 
än SF 36 och ger mindre exakta värden. Dock lämpar sig SF 12 för större 
folkhälsoundersökningar (a.a).  
 
Hälsoenkäten SF 36 som testats av Brazier, Harper, Jones, O´Cathain, Thomas, 
Usherwood, Westlake (1992) är en enkät som ofta används i forskningsprojekt för 
att beskriva olika aspekter av subjektivt upplevd hälsa. SF 36 består av 36 frågor 
om olika aspekter av livskvalitet. 35 av dessa frågor (alla utom fråga 2) kan 
sammanfattas till 8 olika dimensioner (aspekter) av hälsa. De 8 dimensionerna kan 
sedan även sammanfattas med två summaindex, ett för fysisk hälsa Physical 
Components Summary scale, PCSS och ett för mental hälsa Mental Components 
Summary scale. SF-36 är lätt att använda och ett instrument för att mäta upplevelse 
av hälsa i en allmän befolkning och uppfyller stränga kriterier för tillförlitlighet och 
giltighet (a.a).  
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En fråga användes från SF 12 där deltagarna får självskatta sin hälsa enligt nedan;  
• I allmänhet skulle Du vilja säga att Din hälsa är: 

 
- Dålig 
- Någorlunda 
- God 
- Mycket god 
- Utmärkt 

 
Frågor som användes gällande internetanvändning hämtades från SNAC-materialets 
frågeformulär B, sektion F enligt nedan; 
C. Internetanvändning, 11. 

• När använde Du senast Internet? 
 
- Under de senaste tre månaderna 
- För mer än tre månader sedan 
- För mer än ett år sedan 
- Har aldrig använt Internet 

 
C. Internetanvändning, 17. 

 
• För vilket eller vilka av följande syften har du för privat bruk använt 

Internet under de tre senaste månaderna? I detta material har plockats ut svar 
gällande; 

 
- Söka hälsoinformation till exempel om skada, sjukdom eller diet. 

 
 

Statistik 

Studien har bearbetats och redovisats via en kvantitativ ansats och analysen har 
genomförts med hjälp av det statistiska analysprogrammet SPSS version 15.0. De 
analysmetoder som valdes till föreliggande studie för att undersöka om det fanns ett 
samband mellan olika variabler var Chi Squares (chitvåtest) med Fishers exakta 
test. Dessa tester är icke parametriska. Genom hypotesprövningen studerades 
skillnaden mellan de observerade och förväntade värdena. Frågeställningen i 
föreliggande studie angav nollhypotesen. Vid chitvåtestet är mothypotesen en 
negering av nollhypotesen. Signifikansnivån anger som vanligt risken att förkasta 
frågeställningen och då är mothypotesen sann. Den signifikansnivå som användes 
vid hypotesprövning i föreliggande studie var 0,05. Detta innebär att sambandet är 
statistiskt signifikant om p-värdet är lika med eller understiger 0,05 (Ejlertsson, 
2003).  
 

Etik 
SNAC Blekinge har begärt och fått tillstånd att genomföra undersökningen av etisk 
kommitté Lunds universitet. Undersökningen bygger på frivilligt deltagande och 
informerat samtycke till registrering av insamlade uppgifter.  
 
För att föreliggande studie skulle kunna genomföras gjordes en ansökan hos 
ansvarig projektledare i SNAC-studien. 
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RESULTAT 
 
Totalt var det 265 personer i ålderskohorterna 66 och 84/87 åringar som besvarade 
frågan om självskattad upplevd hälsa. Upplevd hälsa för internetanvändare 
besvarades av 61 personer av totalt 142 bland 66-åringarna och hos 84/87-åringarna 
var det 50 personer av totalt 123 som besvarade frågan. Skillnaden mellan 
internetanvändare och icke internetanvändare var statistiskt signifikant gällande 
upplevd hälsa där internetanvändare skattade sin hälsa högre. I åldersgruppen 66-
åringar visade Fishers exakta test p=0,003 och bland 84/87-åringarna p=0,001. På 
frågorna om de söker hälsoinformation via internet bland 66-åringarna var det 16 
personer som svarade ja och bland 84/87- åringarna var det motsvarande 13 
personer. Vad som framkom av det resultatet så skattar personerna i fråga, 
övervägande sin hälsa som god, mycket god eller utmärkt oavsett om 
hälsoinformation sökts eller inte.  
 
I frågeformulär B, Sektion F, SF12 fanns en fråga om självskattad upplevd hälsa 
och resultatet på denna återfinns i tabell 1. 
 
Tabell 1.  Svarsfrekvens gällande upplevd hälsa fördelat bland deltagarna i 
åldersgrupperna 66- och 84/87-åringar. 
”I allmänhet skulle du vilja säga att din hälsa är”. 
Upplevd hälsa 
 

Ålder 66  
(n=142) 

 Ålder 84/87  
(n=123) 

 

Dålig 2  15  
Någorlunda 36  32  
Gott 48  34  
Mycket gott 43  29  
Utmärkt 13  13  
n= antal. 

Bland 66 åringarna upplevde 73 procent att det allmänna hälsotillståndet var gott, 
mycket gott och utmärkt. Hos 84/ 87-åringarna sågs motsvarande resultat hos 60 
procent och 40 procent angav någorlunda eller dålig självskattad hälsa. Bortfall, tre 
stycken i gruppen 84/87-åringarna. 
 
I nedan tabell har ovan fråga om självskattad upplevd hälsa, tabell 1, använts 
tillsammans med frågan om internetanvändning; 
 
Tabell 2. Svarsfrekvens gällande upplevd hälsa hos deltagarna bland 
internetanvändare och icke internetanvändare i åldersgrupperna 66- och 84/87-
åringar.  
Upplevd hälsa Internet- 

användare 
66 år 

(n=61) 

Icke internet-
användare 

66 år 
(n=73) 

Internet- 
användare 

84/87 år 
(n=50) 

Icke internet-
användare 

84/87 år 
(n=69) 

 
Dålig/Någorlunda   10 35 

 
God/Mycketgod/ 
Utmärkt 

  40  
 
 

p-värde  p=0,003       p=0,001 
n = antal; p = probability (sannolikhet) utifrån Fishers exakta Chitvåtest.  
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Efter bearbetning i SPSS erhölls p=0,003 och p=0,001. Den signifikansnivå som 
användes vid hypotesprövning i föreliggande studie var 0,05. Av tabellen 
framkommer att det finns skillnader gällande upplevd hälsa utifrån om person var 
internetanvändare eller inte. Hos Internetanvändarna i gruppen 66 åringarna 
upplevde 87 procent att de hade god, mycket god eller utmärkt hälsa och bland icke 
internetanvändarna upplevde 64 procent att de hade god, mycket god eller utmärkt 
hälsa och 36 procent upplevde någorlunda eller dålig hälsa. Mellan dessa grupper 
fanns en statistisk signifikant skillnad (p=0,003), se tabell 2. 
Bortfall i den här gruppen var det fyra bland internetanvändare och två bland icke 
internetanvändare. 
 
I åldersgruppen 84 och 87 år uppskattade 80 procent bland internetanvändare sin 
hälsa som god, mycket god eller utmärkt. Bland gruppen icke internetanvändare 
upplevde endast 49 procent att hälsan var god, mycket god eller utmärkt. Resultatet 
visade på att statistiska signifikanta skillnader (p=0,001) även bland 84/87-
åringarna mellan internetanvändare och icke internetanvändare relaterat till upplevd 
hälsa, se tabell 2.  Hos sistnämnda grupp blev skillnaden något procentuellt högre 
än bland 66-åringarna. Totalt bortfall bland 84/87-åringarna var fyra personer bland 
internetanvändare. 
 
     

Tabell 3.   Svarsfrekvens bland internetanvändare gällande upplevd hälsa som sökt 
hälsoinformation via Internet fördelat hos deltagarna i åldersgrupperna 66- och 
84/87-åringar.  
Upplevd hälsa Sökt 

information 
66 år 

(n=16) 

   Icke sökt 
information 

66 år 
(n=39) 

Sökt 
information 

84/87 år 
(n=13) 

   Icke sökt 
information 
84/87 år 
(n=31) 

 
Dålig/Någorlunda 

 
4 

 
2 

 
2 

 
6 
 

 
God/mycketgod/ 
Utmärkt 

 
12 
 

 
37 
 

 
11 

 
25 
 
 

n = antal  

På frågan om internetanvändaren sökt hälsoinformation har 55 personer av 61 
besvarat frågan bland 66-åringarna och 44 av 50 personer hos 84/87-åringarna, 
således ett bortfall på sex personer i respektive grupp. 
Bland 66-åringarna hade 16 personer sökt hälsoinformation via Internet och hos 
84/87-åringarna var motsvarande resultat 13 personer. Vad som framkommer av 
tabell 3, så skattar internetanvändare i fråga, övervägande (90 procent) sin hälsa 
som god, mycket god eller utmärkt oavsett om hälsoinformation sökts eller inte.  
Åldern har inte någon självklar betydelse för hur en person upplever sitt 
hälsotillstånd.  
 

DISKUSSION 
Diskussionen har för ökad läsbarhet delats upp i metoddiskussion och 
resultatdiskussion. 
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Metoddiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga om det fanns något samband mellan upplevd 
hälsa relaterat till internetanvändande hos ett representativt befolkningsurval i 
Blekinge. Materialet har tagits från SNAC-studien där personer i åldern 66-99 år 
deltagit. Det finns dock grupper som inte är riktigt representerade i urvalet såsom 
icke svensktalande personer och personer som varit för sjuka för att delta.  
I föreliggande studie valdes kohorterna 66 och 84/87-åringar. Gruppen 66-åringarna 
ansågs intressant då de nyligen har varit eller är i arbetsför ålder och förmodas var 
högre användare av Internet än den andra jämförande gruppen 84/87-åringarna som 
är intressant då det är 18 års skillnad och enligt Sävenstedt (2007) började Internet 
växa fram i mitten av 1990-talet. Denna indelning kändes även adekvat då antalet 
deltagande blev relativt jämnt i de båda grupperna. De allra äldsta valdes bort p g a 
SNAC-materialets tidigare resultat visat att datorinnehav och internetuppkoppling 
var lågt representerat i dessa kohorter. 
 
Frågetecken om befolkningsurvalet i Blekinge är representativt finns då inte hela 
populationen i återundersökningen deltagit ännu. Det finns även frågetecken kring 
hur det totala bortfallet i SNAC-materialet påverkat resultatet i föreliggande studie 
då det högre bortfallet har funnits hos de äldre äldre och personer som varit för 
sjuka för att delta. Är deltagarna som medverkat i SNAC-studien friskare än 
befolkningen i stort?  
 
Frågorna som valdes är färdiga svarsalternativ och gav inget utrymme för egna 
kommentarer. Dock uppfyller den förkortade hälsoenkäten SF 12 kriterier för både 
tillförlitlighet och giltighet i större folkhälsoundersökningar (Brazier et al., 1992). 
Enligt Lundberg och Manderbacka (1996) har självskattad hälsa, global self-rated 
health, visat att den egna skattningen av den översiktliga hälsan är en både giltig 
och pålitlig hälsoindikator. Deltagarna tillfrågades om det egna hälsotillståndet var 
gott, dåligt eller något däremellan och även om frågeformulären och 
svarsalternativen varierar mellan olika undersökningar har resultatet påvisats enligt 
ovan (a a).  Månsson och Råstam (1999) påtalar liknande resultat då självskattad 
hälsa generellt var en oberoende och stark prediktor för förtidspension och för tidig 
död. Därför valdes SNAC-studiens fråga om självuppskattade hälsa för att belysa 
deltagarnas upplevda hälsa. Frågorna som användes gällande internetanvändning 
besvarade antal användare och antal personer som aldrig använt Internet samt hur 
många användare som sökt hälsoinformation via Internet. Någon förfinad indelning 
gällande hög- och låganvändare av Internet samt hur användandet av Internet sett ut 
mer än frågan om deltagarna sökt hälsoinformation gjordes inte i föreliggande 
studie. Svarsfrekvens gällande att söka hälsoinformation via Internet visade sig vara 
låg i den undersökta gruppen. Det kan finnas olika förklaringar till detta, såsom att 
behov för detta saknats eller att deltagarna inte haft kännedom om denna tjänst. 
Forskningsunderlaget till föreliggande studie blev inte så stort som önskat då hela 
populationen inte har kunnat bearbetas. Dock har det varit en fördel att använda 
SNAC-materialet då undersökningsmaterial och urval redan var färdigt.  
 
När det gällde upplevd hälsa så sammanställdes variablerna dålig eller någorlunda 
till en grupp och god, mycket god eller utmärkt till jämförande grupp. För 
deltagarna kunde svarsalternativen, någorlunda eller god hälsa, ha olika innebörd 
för olika personer. Dessa svarsalternativ skulle kunna likställas till en relativt 
upplevd god hälsa.  Dock har denna självuppskattade fråga gällande upplevd hälsa 
visat sig vara en både giltig och pålitlig hälsoindikator även om frågeformulären 
och svarsalternativen varierar mellan olika undersökningar (Lundberg, 
Manderbacka, 1996; Månsson och Råstam, 1999).  
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Frågor gällande internetanvändning har besvarats genom att deltagarna angett när 
de använde Internet senast. I gruppen internetanvändarna fanns både mindre och 
mer frekventa användare representerade. Här skulle möjligen en mer förfinad 
indelning kunna medfört ett annat resultat.  
 
Alternativa undersökningsmetoder såsom intervjuer hade kunnat ge en djupare 
insikt i förhållandet upplevd hälsa relaterat till internetanvändning.  
 
Vid genomförandet av föreliggande studie valdes en kvantitativ analysmetod då 
urvalet är förhållandevis stort och resultatet bygger på svar från enkäter. Deskriptiv 
statistik användes i studien för att kunna kartlägga hur upplevd hälsa skattades 
relaterat till ålder, internetanvändare och icke internetanvändare. Analysmetoden 
som valdes är icke parametrisk-test vilket enligt Wahlgren (2009)  är en metod som 
inte förutsätter normalfördelade variabler eller används då storleken på stickproven 
är små. Denna metod valdes då materialet från SNAC Blekinge inte är 
normalfördelat. Fishers exakta test användes då de förväntade frekvenserna 
understeg 5 i en fyrfältstabell (Wahlgren, 2009). Förutsättningar för dessa tester är 
att materialet består av kvalitativa variabler som mäts enligt nominal eller 
ordinalskala. Chitvåtestet valdes då fler än två proportioner skulle jämföras med 
varandra och indelning i grupp fanns. Chitvåtestet på 5 % nivå användes för att 
analysera förhållandena mellan de olika variablerna. Villkoren uppfylldes för att 
använda denna test utifrån stickprovets storlek och klassernas förväntade frekvenser 
(Ejlertsson, 2003). Resultatet i den här studien visar på en statistiskt signifikant 
skillnad mellan upplevd hälsa hos internetanvändare och icke internetanvändare 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att av de deltagare som var internetanvändare och medverkat i 
studien skattade sin hälsa högre än icke internetanvändare. Vad kan resultatet bero 
på? Är internetanvändare en person som är förhållandevis frisk och mer aktiv 
gällande att ta till sig ny kunskap och nya metoder? Eller är det en person som har 
inskränkt rörlighet och ser Internet som ett användbart redskap för att kommunicera 
med omvärlden?  Alltfler studier visar på positiva effekter för folkhälsan av att 
använda olika hälsotjänster på Internet och även olika telemedicinska system 
(Lovich et al. 2001; Winzelberg et al. 2000; Gammon et al. 2000). I en studie enligt 
Lovich, et al. (2001) visas att personer som frekvent besöker hälsosajter är mer 
benägna att ta initiativ som påskyndar diagnos och behandling jämfört med 
individer som inte besöker dessa sajter så ofta (a a). I en studie av Winzelberg et al. 
(2000) medverkade försökspersoner i ett internetbaserat utbildningsprogram 
utvecklat för att förbättra den egna kroppsuppfattningen och minska fokusering på 
vikt och kroppsform. Vid försökets slut uppnåddes en statistisk signifikant 
förbättring av kroppsuppfattning (a a). Enligt Orem (1991) har personer med 
kunskap om sig själva och sin livssituation bättre förutsättningar att utöva en 
effektiv egenvård (a a). I föreliggande studie så skattade internetanvändare sin hälsa 
som god, mycket god eller utmärkt oavsett om hälsoinformation sökts eller inte. 
Hälsoinformation via Internet är tillsynes inte det som gett det positiva resultatet för 
internetanvändare.  
 
Svensson (2001) visar på att fler och fler publicerar hälsoinformation på webben 
och det har uppkommit frågor kring om dessa borde certifieras eller 
kvalitetsmärkas. Det finns också liten kunskap om i hur stor utsträckning 
hälsosajterna egentligen används och av vilka (a a)? Enligt Yellowlees (2005) får 
människor i olika socioekonomiska samhällen hälsoinformation från olika källor. 
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Detta återspeglas i frågor om tillgång, utbildning och medvetenhet om Internet som 
en källa för hälsoinformation (a a). Hofman (2007) formulerar frågan om IKT i 
hälsosektorn är en välsignad förbannelse eller en förbannad välsignelse? IKT står 
för den störste förändringen i det moderna hälsosystemet. Enorma resurser har 
används och kommer att användas innan nyttan av IKT blir känd för gemene man  
(a a).  
I en studie gällande biståndsbedömning bland äldre påtalade Janlöv (2006)  de 
äldres delaktighet för att stärka de äldres känsla av sammanhang och möjlighet till 
kontroll över livssituationen (a a). Antonovsky (1991) har undersökt vilka faktorer 
som bidrar till att vissa människor håller sig friska och klarar av att anpassa sig 
lättare i livet än andra och sett att känslan av sammanhang och individens 
anpassningsstrategier är en avgörande faktor för att det dagliga livet skall upplevas 
begripligt, hanterbart och meningsfullt (a a). From (2007)  undersökte vård och 
omsorg när de äldre är beroende av vård och resultatet påvisade att de äldres 
förmåga att anpassa sig till och kompensera för sin oförmåga var betydelsefull för 
deras hälsa och välbefinnande. Även Pietilä och Tervo (1998) påvisar att stödja 
äldre människors coping (en människas förmåga att hantera stressfyllda och 
känslomässigt krävande situationer) i vardagslivet gör det möjligt att påverka deras 
känsla av säkerhet och välbefinnande och därmed deras livskvalitet. Frekventa 
kontakter med nära släktingar var viktiga sociala kontakter och även dagliga 
händelser och aktiviteter (a a). Här skulle Internet kunna utgöra ett komplement för 
de personliga mötena och vara en stödjande miljö. Kan det vara så att 
internetanvändare upplever en större känsla av sammanhang utifrån möjligheten att 
aktivt kunna delta och påverka sin livssituation utifrån vad Internet kan erbjuda? 
 
De äldre möts av uppmaningar att söka information på olika hemsidor och nu 
kommer även den uppmaningen från hälso- och sjukvården. Detta kan för en person 
som inte har tillgång till dator och Internet vara rent provocerande. Är icke 
internetanvändare ointresserad av att ta del av den nya tekniken och är detta 
relaterat till hälsan? Är icke internetanvändare drabbad av sjukdom eller nedsatt 
kognitiv förmåga som försvårar användandet av ny teknik? Dessa frågor besvaras 
inte i föreliggande studie då variabler kring eventuella sjukdomar eller nedsatt 
kognitiv förmåga inte undersökt men detta kan vara en möjlig anledning till att icke 
internetanvändare har sämre upplevd hälsa. Thorslund och Parker (2005) har visat 
att undersökningar som inkluderar mycket gamla personer innebär utmaningar på 
grund av den stora variationen bland äldre när det gäller hälsa, kognition, 
boendeförhållanden och kommunikationsförmåga. Motstridiga forskningsresultat 
gällande äldres hälsa diskuteras då olika studier tyder på både förbättrad och 
försämrad hälsa från år 1992 till 2002. Till viss del kan olikheterna förklaras av 
skillnader i statistisk representativitet och att olika tidsepoker studerats samt val av 
hälsoindikator (a a). 
 
Datorn och internetanvändning är en relativt ny företeelse i samhället. De äldre har 
levt den största delen av sitt liv utan dator och internet. Behovet av att lära sig 
använda ny teknik kan ifrågasättas av de äldre då nyttan för detta ska vara motiverat 
utifrån det egna behovet. Vad händer med de äldre när deras livsvärld förändras? 
Antonovsky (2005) påtalar att det inte räcker med att främja hälsa genom att 
undvika påfrestningar. Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över 
”livsfloden” så att folk inte ramlar i vattnet. Människor måste därutöver ”lära sig att 
simma”, hantera sina liv i med- och motgång. Detta görs genom att tillvaron blir 
sammanhängande och det blir den om den görs begriplig, hanterlig och meningsfull 
(a a). I ett samhälle som utvecklas mer och mer till ett informationssamhälle där 
kommunikation förväntas ske genom olika tekniska hjälpmedel kan detta utgöra ett 
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hot för en del av de äldre som av olika anledningar inte kan eller önskar delta. 
WHO (1998) formulerar i Hälsa 21, Mål 5 att ”Hälsa för alla”- idéerna är till för att 
mobilisera människor att främja och skydda sin hälsa.  Det tar upp möjligheterna att 
åldras med hälsa och att människor över 65 ska ha fortsatta möjligheter att kunna 
njuta av god hälsa och delta aktivt i samhällslivet (a a). Kan känslan eller 
verkligheten av att inte kunna delta aktivt utifrån det nya informationssamhället 
leda till ohälsa?  
 
Enligt Liddy, Dusseault, Dahrouge, Hogg, Lemelin och Humpert (2008) är 
telemedicin möjlig och bra och kan förbättra både tillgång och kvalité i vården.  
 
Vad innebär utvecklingen inom IT utifrån sjuksköterskans yrkesroll? Enligt 
Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan tre primära ansvarsområden, 
omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt 
ledarskap. I det förstnämnda ingår att planera, genomföra och utvärdera 
omvårdnadsåtgärder. Däribland ingår att identifiera hälsorisker och vid behov 
motivera till förändrade livsstilsfaktorer samt använda informations- och 
kommunikationsteknologi som stöd i omvårdnadsarbetet. När det gäller det andra 
nämnda ansvarsområdet påtalas att kritiskt kunna reflektera över befintliga rutiner 
och metoder samt inspirera till dialog om införande av ny kunskap. Det tredje 
nämnda området innebär bland annat att verka för adekvat informationsöverföring 
och samverkan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet (a a). Även 
Högberg (2007)  påtalar IT:s betydelse för omvårdnad, genom att IT fungerar som 
bärare av information. I socialstyrelsens rapport om lika vård på lika villkor (2005) 
fastslås att vården i högre grad ska kunskapsstyras och att alla patienter ska ha 
tillgång till likvärdig vård baserad på tillgänglig kunskap och forskning. I takt med 
utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad ställer även befolkningen i stort och de 
äldre ökade krav på grund av att de är mer välinformerade, mycket tack var IT, på 
att sjuksköterskan håller sig kunskapsmässigt uppdaterad med nya rön inom olika 
områden (a a).  
 
Demiris, Speedie och Finkelstein (2001) visar resultat som indikerar att teknologi 
inte motverkar utan snarare berikar vård processer. Även om det finns aktiviteter 
som inte kan genomföras virtuellt så kan de ge styrka till argument om att den kan 
ersätta traditionella besök inom Hälso- och sjukvård. Äldre personer värderade 
telemedicin som positivt och kände sig komfortabla med tekniken och uppskattade 
att hälso- och sjukvårdspersonal kunde förstå de medicinska problemen via TV:n  
(a a). Även Sävenstedt (2007) påtalar att mänskliga val kan underlättas genom 
distanskommunikation via telefon, e-post och ett annat är att underlätta vård av 
äldre genom att använda olika tekniska hjälpmedel (a a). Den snabba 
kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer krav på att sjuksköterskan 
har det yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta dagens såväl 
som framtidens behov.  
 
Resultatet i föreliggande studie kan inte jämföras med andra, då liknande studie 
tillsynes inte är gjorda. Detta påtalar även Sävenstedt (2007) då forskning inom 
området är relativt nytt och begränsat i omfattning. En stor del av forskningen har 
bedrivits för att utveckla tillämpningen av IKT och att utvärdera användbarheten. 
En mindre del har hittills handlat om att ta reda på vilket sätt IKT kan påverka 
livskvaliteten för äldre och deras anhöriga (a a). Fortsatt forskning inom området 
känns angeläget för att bedöma nyttan för de äldre att kunna använda sig av den nya 
tekniken och se på vilket sätt hälsan och livskvalitet kan påverkas utifrån IKT-
användning.  
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Samhället står i början på en ny revolutionerande utveckling. Om ytterligare ett 
decennium torde utvecklingen framskridit än mer och även förväntningar om vad 
IT kan användas till. Om detta är en önskad utveckling som är gynnsam för de äldre 
återstår att se. Resultatet kan möjligen påvisa att Internet kan ha positiva effekter 
för folkhälsan och att hälso- och sjukvården kan nå en del av befolkningen genom 
nya IT-strategier. Detta kan möjligen i sin tur frigöra resurser till de personer bland 
de äldre som behöver annat stöd men inget belägg finns för detta ännu. I 
föreliggande studie har inte variabler som civilstånd, utbildning, boendeform, 
socialt stöd, kommunikationsförmåga eller ekonomi studerats vilket kan ha 
påverkat resultatet. Den här studien kan enbart påvisa att samband finns mellan 
internetanvändning och bättre uppskattad hälsa. Därmed inte sagt att det är Internet 
som påverkar hälsan positivt utan snarare att personer som använder Internet 
möjligen är friskare eller funnit medvetenhet om Internet som en källa för olika 
aktiviteter där människor både kan kommunicera med varandra, sköta bankärende, 
handla och få värdefull hälsoinformation m.m. vilket i sin tur kan leda till en känsla 
av sammanhang och livstillfredställelse. 
 

 
SLUTSATS 
Resultatet i den här studien visar på en statistiskt signifikant skillnad mellan 
upplevd hälsa hos internetanvändare och icke internetanvändare. Studien visar att 
internetanvändarna skattar sin upplevda hälsa högre än icke internetanvändarna. 
Vad detta positiva resultat hos internetanvändare är relaterat till kan inte denna 
studie ge någon förklaring till utan endast påvisa ett samband mellan 
internetanvändning och bättre upplevd hälsa. Ytterligare studier behövs för att 
kunna tolka vad det positiva resultatet hos internetanvändare är relaterat till. 
Alternativa undersökningsmetoder såsom intervjuer hade kunnat ge en djupare 
insikt i förhållandet upplevd hälsa relaterat till internetanvändning. I denna studie 
fanns inte möjlighet att studera hela populationen i återundersökning två och tre då 
denna avslutas först i maj 2009. Föreliggande studie visar dock på intressanta 
resultat vilket väcker intresse för att studera hela gruppens inmatade resultat. 
Intressant är att studera ”de nya” 60-åringarna som bjuds in att delta i SNAC-
studien under år 2009. Detta för att kunna undersöka hur de äldre möter den alltmer 
tekniska utvecklingen och vad det innebär för de äldre när samhället utvecklas mer 
och mer till ett informationssamhälle och där IKT ökar kraftigt även inom hälso- 
och sjukvård där olika nationella IT-strategier utformas. 
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