
Hur	  kan	  vi	  jobba	  med	  ny	  teknik	  för	  
a4	  främja	  delak7ghet	  	  

	  



Delak7ghet	  	  

•  WHO:s	  Interna7onal	  classifica7on	  of	  
func7oning	  (ICF)	  

•  En	  persons	  engagemang	  i	  en	  livssitua7on	  
– A4	  delta	  
– A4	  ingå	  i	  
– A4	  vara	  involverad	  i	  
– A4	  vara	  accepterad	  
– A4	  ha	  7llgång	  7ll	  nödvändiga	  resurser	  (kapacitet)	  



Utgångspunkt	  

•  Digitalisering	  skapar	  nya	  utmaningar	  och	  
möjligheter	  för	  	  
– medborgare	  a4	  vara	  ak7v	  
– samhällets	  service	  a4	  skapa	  god	  support	  



•  Större	  andel	  äldre	  
•  Minskat	  antal	  platser	  på	  äldreboenden	  
•  Fler	  äldre	  bor	  hemma	  tex	  med	  stöd	  av	  hemtjänst	  
•  Mindre	  pengar	  7ll	  sociala	  mötesplatser	  
•  Förhoppning	  a4	  volontärsorganisa7oner	  skall	  organisera	  

ak7viteter	  för	  äldre	  
•  Risk	  för	  ensamhet	  och	  social	  isolering	  

Samhället	  förändras	  



Varför	  internet	  och	  sociala	  medier?	  

	  
– Digitaliseringen	  kallas	  den	  Qärde	  revolu7onen	  
– Påverkar	  hela	  samhället	  
– Demokra7aspekter	  
– Exkludering	  -‐	  Marginaliseringseffekt	  



Digital	  delak7ghet	  
	  	  

•  Allas	  rä4	  a4…våga	  –	  vilja	  och	  kunna	  använda	  
internet	  



7	  





?	  

•  Vilka	  ak7viteter	  online	  kan	  tänkas	  finnas	  och	  
vara	  relevanta	  för	  Göran?	  

•  Vad	  kan	  vara	  svårigheterna	  i	  samband	  med	  
online-‐ak7viteter	  för	  honom?	  



Kompetens?	  

UZöra	  
Internet-‐
baserade	  
ak7viteter	  

Personen	  

Omgivningen	  

Ak7viteten	  



Utgångspunkter	  för	  studien	  
•  Sociala	  ak7viteter	  är	  vik7ga	  och	  intressanta	  för	  
äldre	  

•  Ensamhet	  och	  social	  isolering	  är	  en	  riskfaktor	  	  
•  Internetbaserade	  ak7viteter	  är	  inte	  självklart	  för	  
äldre	  

Larsson,	  E.	  (2016).	  Promo7ng	  social	  ac7vi7es	  and	  
par7cipa7on	  among	  seniors:	  Exploring	  and	  
evalua7ng	  social	  and	  Internet-‐based	  occupa7onal	  
therapy	  interven7ons.	  Doctoral	  disserta7on,	  Umeå	  
University	  



Deltagare	  

•  65	  år	  eller	  äldre	  
•  Hemmaboende	  utan	  hemtjänst	  
•  Ej	  omfa4ande	  kogni7v	  och/eller	  
kommunika7onsproblema7k	  

•  Inte	  använde	  sociala	  medier	  sedan	  7digare	  
•  Självska4ad	  ensamhetskänsla	  och/eller	  ej	  nöjd	  
med	  socialt	  nätverk	  



Effekter	  av	  interven7onen	  
•  Minskad	  ensamhet	  	  
•  Ökad	  7llfredställelse	  med	  sociala	  kontakter	  på	  
internet	  	  

•  Ej	  tydlig	  påverkan	  på	  sociala	  kontakter	  utanför	  
internet	  	  

•  Oklart	  hur	  sociala	  interak7onsfärdigheter	  
påverkas	  



? 	  	  

•  Vad	  gör	  jag	  och	  min	  verksamhet	  för	  a4	  stödja	  
äldre	  a4	  vara	  delak7ga	  online?	  

•  Vilka	  faktorer	  behöver	  vi	  i	  vår	  verksamhet	  
jobba	  mer	  med	  för	  a4	  bli	  bä4re	  på	  a4	  ge	  bra	  
support?	  



? 	  	  

•  Vad	  är	  det	  första	  jag	  behöver	  göra	  när	  jag	  
kommer	  7llbaka	  7ll	  min	  arbetsplats	  för	  a4	  
kunna	  jobba	  med	  det	  här	  området?	  


