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Sammanfattning 

I ett allt mer digitaliserat samhälle ämnar studien undersöka äldres upplevelser och 

erfarenheter av digitaliserade vardagliga tjänster. Dessa upplevelser och erfarenheter har 

undersökts med kvalitativa intervjuer som utfördes med hjälp av sex kvinnliga informanter 

över 70 år. Utsagorna från intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys som 

metod och kategoriserades till fyra teman som berör uppfattningar, känslor och framtid, 

upplevda risker med att använda internet och digitaliserade tjänster, inställning till att 

använda IT och det tveeggade brukandet av IT. Tematiseringarna är grunden till studiens 

analys vilken bygger på socialgerontologisk teori med inriktning mot 

disengagemangsteorin. Vidare har analysen utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv vars syfte är att synliggöra hur samhälleliga fenomen och konstruktioner skapar 

normer och uppfattningar om sina medborgare. Läsaren kommer att möta äldre individers 

tankar om vardag i ett allt med digitaliserat samhälle där det framkommer en kluvenhet till 

digitaliseringens för- och nackdelar och hur samhället skulle kunna mildra denna 

kluvenhet. 
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Inledning 

 

Ur statistiska centralbyråns rapport Privatpersoners användning av datorer och internet 

2014 framgår det att det finns ett samband mellan användning av datorer och internet och 

ålder bland svenska medborgare.1 Statistiken visar att i åldersgruppen 16-24 år har mellan 

97 och 99 procents potential att använda sig av datorer och internet, medan åldersgruppen 

mellan 75-85 har 57 procent potential till att använda sig av datorer och internet.2 Studien 

tar sin utgångspunkt ur denna statistik och Britt Östlunds resonemang om att det saknas 

berättelser och erfarenheter från äldre, rörande hur deras situation berörs av teknikens 

framfart.3 Hur upplever de äldre sin situation när vardagliga tjänster digitaliseras? Ellinor 

Larsson, Ingeborg Nilsson och Maria Larsson Lund menar i artikeln Participation in social 

internet-based activities: Five seniors’ intervention processes att en av anledningarna till 

att äldre inte använder sig av internet och mer specifikt sociala medier, beror på bristen av 

erfarenhet.4 I och med den ökande användningen av internet och informationsteknologi 

menar Larsson m.fl. att flera äldre är och blir exkluderade när digitalisering har kommit 

att höra till det vardagliga livet.5 Samtidigt som informationssamhället och 

informationsteknologin i många fall kan underlätta vardagen så kan det skapa nya 

problem för målgruppen äldre. En av riskerna det medför för målgruppen är att de kan 

uppleva en känsla av utanförskap6. Det finns olika anledningar till att använda och inte 

använda sig av informationsteknologi och tjänsterna som hör därtill. Därför är denna 

studie angelägen då den ämnar lyfta fram de äldre personernas åsikter och resonemang 

rörande digitalisering av vardagliga tjänster utifrån intervjuer. Är det ålder i sig som är ett 

hinder eller finns det bakomliggande strukturer som skapar problematik? 

                                                   

1 SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2014, Statistiska centralbyrån, 2014., 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:scb-2014-it01br1402_pdf, Hämtad 2016.05.11 

2 SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2014, s.9 

3 Östlund, Britt, Teknik, IT och åldrande: hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre 

medborgare? (2013), 1. uppl., Liber, Stockholm, s.25 

4 Larsson, Ellinor, Nilsson, Ingeborg och Lund Larsson, Maria, ’Participation in social internet-based 

activities: Five seniors’ intervention processes, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20:6. 

(2013): 471-480. doi:10.3109/11038128.2013.839001 

5 Larsson, Nilsson, Lund Larsson m.fl. ‘Participation in social internet-based activities: Five seniors’ 

intervention processes,  s.471 

6 Ibid, s.472 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre upplever digitalisering av vardagliga tjänster 

genom intervjuer med sex äldre personer. Mer ingående ämnar studien undersöka 

huruvida digitalisering av vardagliga tjänster kan upplevas som exkluderande och/eller 

inkluderande då digitaliseringen och den snabba IT-utvecklingen medför förändringar i 

livsstil och skapar skillnader mellan dem som kan använda sig av den och de som inte 

kan.7 De frågeställningar som legat till grund för studien är följande: 

 Hur kan digitalisering av vardagliga tjänster påverka äldres vardag? 

 Hur upplevs digitalisering av vardagliga tjänster av äldre? 

 Kan digitaliseringen av vardagliga tjänster skapa möjligheter och/eller 

begränsningar i informationssamhällets äldre? 

Disposition 

Det första läsaren får ta del av är en inledande del där val av problemområde förklaras 

utifrån bakgrundbeskrivningen.  Efter inledningen följer metoddelen som beskriver hur 

studien utförts, samt vilka metoder och teorier som använts för att utföra analys och utläsa 

till resultat.  Därefter följer studiens analys som fokuserar på de tematiseringar som 

uppstod ur det insamlade materialet, vilket analyserats med utgångspunkt i 

socialgerontologi. Slutligen kommer läsaren till den avslutande delen där resultat och 

avslutande reflektioner framträder. 

Bakgrund 

När ämnet berör IT, digitalisering och informationssamhället kan det vara svårt att 

definiera begreppen. Britt Östlund skriver i Teknik, IT och åldrande: Hur fungerar det för 

patienter, omsorgstagare och äldre medborgare? att IT berör mer än enbart materiella 

ting, det kan även vara olika sorters medier och virtuella mötesplatser. Exempelvis har IT 

och digitalisering en säregen innebörd i sociala sammanhang där de kan sammanlänka 

människor privat likaväl som offentligt.8 Östlund framhäver att IT-utvecklingen företräder 

en ny arena för social gemenskap.9 I och med denna nya arena menar Östlund att tydligare 

skillnad i exkludering och inkludering skapas.10 Vidare understryker Östlund att den äldre 

                                                   

7 Östlund, Teknik, IT och åldrande: Hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare?  

s.7 

8 Östlund, Teknik, IT och åldrande: Hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare? 

s.8 

9 Ibid, s.7 

10 Ibid. 
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målgruppen kan vara den som uppfattar det höga tempot i IT-utvecklingen kraftigast 

eftersom de har en långvarig erfarenhet av teknisk utveckling.11 

Dagens äldre vilka föddes under första halvan av 1900-talet har erfarit en snabb utveckling 

av IT, digitalisering och sett informationssamhället växa fram, med början i de första 

radiosändningarna fram till dagens smarttelefoner.12 Genom den utveckling som skett har 

den äldre målgruppen inte bara varit beroende av att skaffa kunskap om ny teknik, utan 

även fått anpassa ett nytt förhållningssätt till den tekniska utvecklingen och de 

förändringar i vardagen den kan innebära.13 I och med detta nya förhållningssätt uppstår 

frågor om hur äldre själva upplever hur det är att åldras i det digitaliserade IT-samhället. 

Östlund menar att det finns specifika skäl att framhäva just den äldre målgruppens 

situation.14  Utifrån denna bakgrund förstärks betydelsen av att undersöka de äldres 

perspektiv med utgångspunkt i hur digitalisering, IT och informationssamhället upplevs. 

Vilka åsikter, tankar och reflektioner finns kring ämnet? Fungerar IT-utvecklingen, 

digitaliseringen och informationssamhället som en social arena för målgruppen äldre? Kan 

alla ta del av den sociala arenan vilken är i ständig utveckling? 

Avgränsningar och begreppsbeskrivning 

Studien har avgränsats till intervjuer med 6 informanter vilket ansågs vara relevant för 

studiens syfte i förhållande till den tidsram vilken arbetsprocessen förhöll sig till. 

Vardagliga tjänster berör digitalisering av exempelvis bankärenden och kollektivtrafikens 

tidtabeller. Begreppet fick även vara flexibelt i den meningen att informanterna själva fick 

ge exempel på vad de upplever som vardagliga tjänster utifrån det de använder i vardagen. 

Begrepp som läsaren kommer att möta i uppsatsen är inkludering, exkludering, 

informationsteknologi, digitalisering, informationssamhälle och äldre. 

I uppsatsen står inkludering och exkludering för vilka äldre individer upplever sig ha 

möjlighet respektive inte, till att delta och använda sig av digitaliserade tjänster och 

informationsteknologi. Informationsteknologi fungerar i uppsatsen som ett samlingsord 

för teknisk utrustning såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon. De som benämns som 

äldre i studien är en åldersgrupp över 70 år då informanterna befinner sig inom detta 

åldersspann. Innebörden av begreppet digitalisering och IT redogörs i ovanstående 

bakgrundsbeskrivning. 

                                                   

11 Ibid, s.7f 

12 Ibid, s.62 

13 Ibid, s.63 

14 Ibid, s.26 
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Tidigare forskning - Varför ett informationssamhälle? 

Enligt regeringens proposition Ett informationssamhälle för alla är syftet med att skapa 

ett informationssamhälle att främja demokrati genom att information i digital form finns 

tillgängligt för allmänheten.15 Statliga myndigheters information görs tillgängligt via 

virtuella mötesplatser där medborgare och myndigheter kan möta varandra, vilket enligt 

propositionen i sin tur ska gynna demokrati och mederborgerliga rättigheter.16 Ett exempel 

på hur detta fungerar i praktiken är att bland annat kontaktinformation till ledande 

politiker, lagar och rättskällor har offentliggjorts för allmänheten.17 Att denna typ av 

information finns nätverksbaserad ska innebära att flera kan ta del av den. Informationen 

kan exempelvis beröra politisk information.18 Genom den ökade tillgängligheten ska flera 

medborgare få möjlighet att påverka sitt samhälle genom att ta del av bestämmelser, 

riktlinjer och diskussioner.19 I propositionen framgår det även att informationssamhället 

ska utmärkas av gränslöshet och snabbhet,20 att den utveckling som informationstekniken 

och digitaliseringen medför skapar ändrade livsvillkor samt att utvecklingen kommer att 

påverka alla medborgare.21 Då utvecklingen påverkar alla medborgare ska regeringen 

arbeta med insatser för att uppnå tillit till IT, att höja kompetensen för att använda IT 

samt att IT ska vara användarvänligt och tillgängligt.22 Dock framhålls inte enbart de 

positiva sidorna av informationssamhället. I och med att informationstekniken är effektiv 

och gränslös innebär det att villkoren för arbete förändras då arbetsuppgifter kan ersättas 

av teknik och maskiner, på så vis försvinner tidigare arbetstillfällen. Det i sin tur innebär 

förändringar i politik och riktlinjer då världsbilden förändras.23 

Den digitalisering som kommer med informationssamhället innebär även möjligheter till 

en ny plattform för integration i samhället, men ur denna synpunkt finns det ett 

socioekonomiskt perspektiv att ta hänsyn till. Med ny teknik och media tillkommer 

organisationer och företag med äganderätt vilket styrs av politiska och ekonomiska 

faktorer som inte finns tillgängliga för alla medborgare. Dessa faktorer skapar skillnader i 

                                                   

15 SFS 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, s.18 

16 Ibid. 

17 Ibid. 

18 Ibid. 

19 Ibid. 

20 Ibid, s.1 

21 Ibid. 

22 Ibid. 

23 Ibid, s.13 
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tillgänglighet i informationssamhället.24 Ur regeringens proposition går det att fråga sig för 

vem det digitala informationssamhället finns tillgängligt? Frågan ställs då propositionen 

först menar att informationssamhället är för alla medborgare men sedan framkommer det 

att det ligger en socioekonomisk aspekt i det hela, vilket i sin tur kan tänkas skapa 

svårigheter i integration där informationssamhället ska fungera som en medborgerlig 

plattform. 

För vem? 

I regeringspropositionen Ett informationssamhälle för alla framgår det att den målgrupp 

som i majoritet framställs som IT-kunniga är de unga medborgarna som ofta är ett steg 

före de äldre medborgarna i digitaliseringen och informationstekniken.25 

Universitetslektor Annika Andersson har uttryckt i Justitiedepartementets rapport 

Digitala klyftor förr, nu och i framtiden att anledningen till att den yngre generationen 

ofta ligger i framkant beror på att användningen av datorer och internet börjar redan på 

grundskolan.26 Den bilden menar Andersson, visar att kunskap och tillgång är de 

avgörande faktorerna för att använda sig av internet.27 I rapporten framgår det att IT-

kommissionen noterat två avgörande faktorer för att äldres användning av internet. Den 

ena faktorn är att man har hemmavarande barn och den andra faktorn är att 

användningen av teknik och internet introducerades i arbetslivet.28 Dock hann de flesta 

äldre som inte använder sig av internet i nutid lämna arbetslivet och barnen flytta innan de 

introducerades till det.29 Vidare i rapporten framhäver Andersson att den mest väsentliga 

anledningen till att det finns en delning av användning bland äldre personer beror på 

vilken utbildningsbakgrund de har.30 Andersson påpekar också att det är hög tid att 

samhället engagerar sig i frågan att erbjuda den äldre målgruppen kunskap i 

informationsteknik och hur digitalisering av tjänster ska hanteras då antalet personer i 

åldrarna 65 år kan komma att öka med 57% fram till år 2050.31  Utifrån texterna vilka 

Östlund, Persson, Rosengren och Andersson skriver om informationssamhället som både 

                                                   

24 Ibid, s.14 

25 SFS 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, s.17 

26Andersson, Annika, Digitala klyftor - förr, nu och i framtiden., Justitiedepartementet, Stockholm, 2003, 

 s.24 

27 Andersson, s.22 

28 Ibid, s.22 

29 Ibid. 

30 Ibid, s.23f 

31 Ibid, s.23 
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inkluderande och exkluderande för olika målgrupper kom intresset för uppsatsämnet. Som 

både Andersson och Östlund nämner är det viktigt att framhäva den äldre målgruppen och 

deras egna erfarenheter och berättelser om hur de upplever informationssamhället och 

digitalisering av vardagliga tjänster. 

Teori och metod 

Socialgerontologi 

Studiens teoretiska ram placeras inom socialgerontologi som rör äldre människors 

situation i samhället, hur de individuella karaktärsdragen och den sociala miljön skapar 

och reproducerar den utvecklings- och förändringsprocess som åldrandet innebär.32 

Socialgerontologin är en tvärvetenskaplig utgångspunkt där sociologiska, psykologiska, 

vård och omsorgsperspektiv inräknas.33 Detta ansågs vara relevant för studien då den 

syftar till att belysa äldre personers upplevelser och uppfattningar om digitalisering av 

vardagliga tjänster. Fokus för socialgerontologin ligger på kvalitativ forskning som 

framhäver varför och hur särskilda faktorer sätts i förbindelse med varandra och 

tillsammans konstruerar förklaringen av åldrande.34 

Teoretiskt inriktar sig studien mot disengagemangsteorin vilken utvecklades ur ett 

strukturfunktionalistiskt betraktelsesätt35 som medförde en förklaring till åldrande på 

både en makro- och mikronivå. Makronivån berör samhället och dess befolkning medan 

mikronivån ser till den mer privata sfären såsom individnivå, familj- och 

gruppkonstellationer.36 Mikronivån framhäver att äldre individer drar sig undan från 

samhället och samhälleliga förpliktelser samtidigt som äldres sociala kontakter drar sig 

tillbaka och på det sättet hämmar samhället de äldres livsvillkor och kvalité.37 

Utöver dessa perspektiv ser disengagemangsteorin till faktorer som kom att förklara 

åldersförändringar såsom fysiologiska försämringar, kognitiv funktion samt psykologiskt- 

och socialt engagemang.38 Enligt teorin finns en ömsesidig bild bland äldre och samhället 

                                                   

32 Andersson, Lars (red.), Socialgerontologi, (2013), 2.,[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund,  

 s.15 

33 Andersson, Socialgerontologi, s.15 

34 Bengtson, Vern L., Burgess, Elisabeth O. m.fl. ’Ingenting är mer praktiskt användbart än en god teori’, 

Socialgerontologi (red.) Lars Andersson, (2013) uppl. 2, Studentlitteratur, Lund, s.24f 

35 Ibid. 

36 Ibid. 

37 Ibid. 

38 Ibid. 
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att disengagemanget är den normaliserade vägen i åldrandet,39 som är en stor del av den 

kritik som riktats mot disengagemangsteorin. 

Håkan Jönson skriver i Åldrande, åldersordning och ålderism att disengagemangsteorin 

grundas i den samhälleliga uppfattningen om att äldre förskjuts åt sidan, för att lämna rum 

för yngre generationer.40 Vidare framhäver Jönson att livet utifrån disengagemangsteorin, 

ses ur ett perspektiv där människan föds utan förpliktelser, socialiseras in i sitt samhälle 

och där engageras och formas in i olika konstellationer, funktioner och roller under 

barndomen, ungdomen och som vuxen för att som äldre individ minska sitt engagemang.41  

Ytterligare kritik mot den teoretiska inriktningen är att den ”legitimerar marginalisering 

och passivisering. Den bidrar till en andrafiering”42 som i sin tur genererar att samhället 

särbehandlar äldre jämfört med när de var i arbetsför ålder.43 Disengagemangsteorins 

inriktning anses vara väsentlig för studien då syftet är att undersöka äldres upplevelser och 

erfarenheter av digitaliserade tjänster i förhållande till informationssamhällets mening att 

inkludera alla medborgare och skapa ett mer öppet samhälle. 

Socialkonstruktivism 

Till studiens analys ansågs det relevant att anlägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

då perspektivet fokuserar på förståelse av de upplevelser som är sammanlänkande till 

åldrandeprocesser vilka influeras av sociala mönster och definitioner.44 Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet har i sin tur tre utgångspunkter för att skapa 

förståelse för åldrande som ett socialt fenomen. Dessa utgångspunkter består för det första 

av att se vilka sociala förhållanden och omständigheter som påverkar äldre individer i olika 

sammanhang, för att kunna förstå vilka fördomar som finns och vilka etiketter samhället 

tillskriver äldre. För det andra om hur uppfattningar om åldrande uppstår i sociala 

sammanhang och för det tredje söker perspektivet förståelse för hur människors vardag 

förändras över tid.45 Att detta perspektiv ansågs vara relevant för studien landar i att för 

att få förståelse för hur äldre informanter upplever digitalisering av vardagliga tjänster är 

det relevant att se till de olika perspektiv vilka omger de äldre individerna och som har en 

inverkan på upplevelserna och erfarenheterna. 

                                                   

39 Ibid, s,194f 

40 Jönson, Håkan, ’Äldreomsorg, ålderismen och de nästan döda’ i Åldrande, åldersordning, ålderism, (red.) 

Håkan Jönson, (2009) uppl.1, Norrköping: Linköpings universitet, E-bok, s, 194. 

41 Jönson, ’Äldreomsorg, ålderismen och de nästan döda’, s.194 

42 Ibid, s,195 

43 Ibid, s,195 

44 Andersson, Socialgerontologi, s.27 

45 Ibid, s.27f 
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Kvalitativ metod och semistrukturerad intervju 
För att kunna samla in material från forskningsfältet utfördes en kvalitativ studie eftersom 

det var önskvärt att få inblick i målgruppens verklighet genom samtalet. Materialet 

samlades in genom en semistrukturerad intervjuguide då den semistrukturerade formen 

ger utrymme för informanternas egen förståelse, uppfattningar, tolkningar och 

förklaringar utifrån sina egna perspektiv.46 Formen ansågs vara relevant i jämförelse med 

den strukturerade metoden där studien inte bör ändra riktning eller frångå frågeguiden47 

genom att frågor som tidigare inte var inskrivna i intervjuguiden kunde tillkomma och 

bidra till flera perspektiv till studien, snarare än att begränsa den.48 

Tillvägagångssätt 
För att kunna möjliggöra studien kontaktades informanter som jag under tidigare 

praktikplats i en svensk stad kom i kontakt med. Informanterna deltog i en utbildning i 

handhavande av surfplattor vilken vänder sig till äldre inom ett specifikt område inom 

staden. Genom detta kontaktnät fanns ett urval av informanter som använder sig av 

surfplattor och digitaliserade tjänster. Informanterna som inte använder sig av 

digitaliserade tjänster och informationsteknologi kom jag i kontakt med via ett 

snöbollsurval. Det innebär att forskaren kommer i kontakt med informanter som kan 

tänkas vara relevanta för studien och genom dessa kommer i kontakt med ytterligare 

informanter.49 Informanterna var enbart kvinnor över 70 år.  Att det enbart blev kvinnliga 

informanter över 70 år var slumpmässigt då informationsbrev bland annat delades ut på 

ett av utbildningstillfällena för användning av surfplattor, där det finns äldre av blandade 

åldrar och kön. Att enbart kvinnor visade intresse fanns det tyvärr inte utrymme för att 

undersöka i denna studie. Informanternas tidigare erfarenheter i användning av 

informationsteknologi, IT och digitaliserade tjänster fanns det inte kunskaper om vid 

studiens början. Detta var något som visade sig under intervjuernas gång. 

Informanterna kontaktades via mail, telefon och muntligen via snöbollsurvalet som 

kontaktväg. Inför intervjuerna utformades ett informationsbrev som bifogades till de 

informanter vilka kontaktades via mail. Till dem som kontaktades via telefon berättade jag 

om studien utifrån informationsbrevet, de fick även en kopia av informationsbrevet vid 

intervjutillfället. De informanter som fick information om studien via snöbollsurval fick 

läsa informationsbrevet i informantens, vilken förmedlade kontakten, surfplatta. I 

informationsbrevet framgick studiens syfte, kontaktuppgifter till intervjuare samt 

handledare, att deras medverkande anonymiseras samt att intervjuerna skulle komma att 

                                                   

46 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (2011), 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, s.412 

47 Ibid, s.413 

48 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.415 

49 Ibid, s.196 
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spelas in som stöd till minnesanteckningar. Samtliga intervjuer utfördes i informanternas 

boendemiljöer trots erbjudande om att utföra dessa i universitetets lokaler men eftersom 

alla informanter önskade göra intervjuerna i sin boendemiljö utfördes de där. Fem 

intervjuer av sex utfördes med en informant i taget, två av de tre informanter vilka fick 

vetskap om studien via snöbollsurvalet önskade göra intervjun ihop. Denna intervju 

utfördes i lägenheten hos informanten som förmedlade kontakten mellan oss. Det var ett 

förslag från denna informant och som de två informanterna kände sig bekväma med. När 

intervjuerna slutförts transkriberades det insamlade materialet för att kunna underlätta 

analysarbetet. Informanternas utsagor analyserades med hjälp av innehållsanalys och 

utifrån socialgerontologisk teori med inriktning på disengagemangsteorin och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Detta för att utläsa specifika teman vilket ökade 

kunskapen om hur informanterna upplever digitalisering av vardagliga tjänster bland 

målgruppen äldre. 

Kvalitativ innehållsanalys 
Att valet av metod föll på den kvalitativa innehållsanalysen var av orsaken att det är en 

flexibel metod som bland annat ämnar öka kunskap om människors erfarenheter50 där 

syftet är att skapa förståelse om samhällsfenomen.51 Det utmärkande för innehållsanalysen 

i en kvalitativ kontext är att metoden fokuserar på språkets karaktär och att utifrån 

karaktären utläsa de meningar som är uppenbara men även de som ligger dolda i texten.52 

Metoden kan appliceras ur tre skilda angreppssätt som är konventionell-, riktad-, och 

summerande innehållsanalys. Gemensamt för de tre infallsvinklarna är att finna meningar 

i det insamlade materialet för att utläsa väsentliga tematiseringar, vilka kan ge en 

förklaring till de fenomen forskaren ämnar undersöka.53 Skillnaden mellan de tre 

infallsvinklarna är hur det insamlade materialet kodas.54 

Inom innehållsanalys kan kategoriseringar fastställas innan materialinsamlingen genom 

en deduktiv ansats, i det fallet kodas intervjun in i kategorierna under själva 

intervjutillfället. 55 I detta fall fick kategoriseringarna skapas ur det insamlade materialet 

genom en induktiv ansats, istället för att fastställda kategoriseringar utformade studien. 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen och den induktiva ansatsen strävar studien efter 

att se informanternas sanning, om hur digitalisering av vardagliga tjänster upplevs, genom 

                                                   

50 Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah E., ‘Three approaches to qualitative content analysis’, Qualitative 

health research, 15 No.9 (2005): 1277-1288. doi: 10.1177/1049732305276687., s.1286 

51 Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah E., ‘Three approaches to qualitative content analysis’, s.1278 

52 Ibid, s.1278 

53 Ibid. 

54 Ibid, s.1277 

55 Ibid, s.160 
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informanternas ögon.56 Anledningen till att kategorierna fick komma ur det insamlade 

materialet berodde på att den konventionella inriktningen användes som avser låta 

materialinsamlingen genom intervjuer vara så öppen som möjligt.57 För att kunna 

analysera det insamlade materialet i denna studie ansågs den konventionella infallsvinkeln 

vara den mest relevanta då inriktningen kodar materialet direkt ur transkription och 

analyseras i enhällighet med relevant teori, i detta fall med socialgerontologisk teori.58 Den 

konventionella inriktningen av innehållsanalys tillsammans med den teoretiska 

utgångspunkten möjliggjorde studiet av hur den äldre målgruppen upplever digitalisering 

av vardagliga tjänster.59 Följaktligen är fokus för den kvalitativa innehållsanalysen att 

beskriva variationer samt synliggöra skillnader och likheter i textens innehåll.60 När dessa 

är identifierade skapas kategorier och tematiseringar utifrån materialets kontext.61 

Kritik mot den kvalitativa innehållsanalysen kan vara forskarens möjlighet till att påverka 

informanternas utsagor genom intervjuguiden och det möte samtalet innebär. Vid 

tillämpning av kvantitativ metod kan studien tänkas bli mer objektiv då 

materialinsamlingen exempelvis sker genom enkäter vilket inte ger utrymme för studien 

att ändra riktning.62 Då den kvalitativa innehållsanalysen var den metod som användes 

kan det tänkas att jag som intervjuperson påverkade informanternas utsagor till viss del, 

genom att styra intervjuerna med följdfrågor vilket skapade ett större resonemang kring 

ämnet. I sin tur kan det tänkas att intervjusamtalet påverkat materialet och de 

tematiseringar som framställdes ur det. 

För att kunna analysera det insamlade materialet tillämpades konventionell 

innehållsanalys vilket innebär att när materialet analyserades antecknades de första 

intrycken utifrån transkriptionerna ned, för att finna nyckelord och koder som senare 

skulle komma att bli tematiseringar av materialet. Koderna kategoriserades sedan utefter 

förbindelser och olika kategorier vilka blev synliga i det transkriberade materialet.63 Ur 

materialet framträdde fyra teman vilka är följande: Tema 1: Uppfattningar, känslor och 

framtid, Tema 2: Upplevda risker med att använda internet och digitaliserade tjänster 

Tema 3: Inställningen till IT och Tema 4: Det paradoxala brukandet av IT. 

                                                   

56 Ibid. 

57 Ibid. 

58 Ibid. 

59 Ibid, s.1279 

60 Ibid, s.162 

61 Ibid. 

62 Lundman, Berit och Graneheim, Hällgren, Ulla, ’Kvalitativ innehållsanalys’. I Tillämpad kvalitativ 

forskning inom hälso- och sjukvård, s.161 

63 Ibid, s.161 
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Förförståelse 
Staffan Larsson framhåller i artikeln Om kvalitet i kvalitativa studier att en forskares 

förförståelse ständigt omskapas i analysens tolkningsprocess och att det är av högsta vikt 

att forskaren uppmärksammar förförståelsen och hur den omskapas, för att bjuda in 

läsaren till forskarens perspektiv.64 Inför studien hade jag en förförståelse som var 

resultatet av mitt arbete på en tidigare praktikplats vilket också var en bidragande faktor 

till mitt val av forskningsområde. Under intervjuernas gång upptäckte jag att förförståelsen 

till fältet hade en tyngdpunkt då vissa informanter och jag, vilka träffats under 

praktikperioden diskuterade digitalisering av vardagliga tjänster utifrån ett perspektiv ur 

praktikplatsen. Utan praktikplatsen hade inte förförståelsen funnits och informanturvalet 

hade varit begränsat, vilket sannolikt hade påverkat studien negativt. Det som utmärkte 

förförståelsen var att jag redan innan intervjuerna hade kunskap om vilka informanter 

som använde sig av digitaliserade tjänster och informationsteknik samt vilka som inte 

gjorde det. Förförståelsen berikade materialet eftersom det fanns en variation av 

erfarenhet av digitaliserade tjänster bland informanterna. 

Reflexivitet 
Det som kom att bli förhållningsramarna i rollen som forskare var kännedomen om etiska 

riktlinjer och den kunskap och erfarenhet jag bär med mig sedan tidigare fältarbete under 

studietiden.  Det ansvar som jag medvetet burit med mig angående god forskningsmoral65 

visas bland annat i det informationsbrev som formulerades till informanterna. För att 

informanterna som deltog skulle få en så rättvis bild av studien som möjligt innan 

samtycke till deltagande utformades ett informationsbrev. I brevet fick de information om 

undersökningens syfte och hur deras deltagande var relevant för studien samt hur 

intervjuerna skulle gå tillväga. Det framgick även att studien är konfidentiell som innebär 

att jag valt att anonymisera kännetecknande faktorer vilka skulle kunna avslöja 

informanternas identitet.66 Innan intervjuerna utfördes fick deltagarna information om 

valfrihet att besvara frågorna, dock uppstod det inte någon situation där informanterna 

inte valde att svara. 

Ytterligare reflexiva tankar som uppkommit under studiens gång har berört frågor 

angående objektivitet till studien, genom den förförståelse jag bar med mig om 

informanterna som deltog i studien. Kvale och Brinkmann framhäver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun att de erfarenheter och det kunskapsutbyte som produceras och sker 

inom en intervjuundersökning påverkar förståelsen av människors villkor.67 Utifrån Kvale 

och Brinkmanns resonemang kan det tänkas att med den förkunskap jag hade om 

                                                   

64 Larsson, Staffan, ’Om kvalitet i kvalitativa studier’, Nordiska Pedagogik, 25 no.1 (2005): 16-35 s.4 

65 Larsson, Staffan, ’Om kvalitet i kvalitativa studier’, Nordiska Pedagogik, s.91 

66 Ibid, s.78 

67 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, (2009) 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, s.77f 
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informanterna, där jag visste vilka som använder sig av internet respektive vilka som inte 

gjorde det, kan ha påverkat de följdfrågor som ställdes under intervjuerna, för att kunna få 

ta del av informanternas åsikter och tankar i så stor utsträckning som möjligt. 

Utöver dessa tankar har jag även förhållit mig till om studien reproducerar bilden av att 

digitalisering av vardagliga tjänster kan vara problematiskt för målgruppen äldre. Anna-

Liisa Närvänen och Elisabet Näsman skriver om reflexivt tänkande vid forskning som 

berör ålder i Etik i forskningens vardag och understryker att forskning generar 

konstruktionerna av ålder genom att förankra en specifik åldersgrupp till de utsagor 

forskningen poängterar.68 Utifrån resonemanget kan man i sin forskningsroll fråga sig 

vilka konsekvenser som kan komma ur detta upprätthållande. Lyfter forskningen fram ny 

problematik, uppmärksammar den befintliga och den nyfunna problematiken eller 

legitimerar forskningen de befintliga tankar om vilka slags problemområden som kan 

beröra olika slags åldersgrupper, genom att uppmärksamma den? Närvänen och Näsman 

skriver att forskningen har ett inflytande att definiera problem och skapa relevanta 

frågeställningar och bär där med ett stort ansvar i hur forskningen behandlas och hur det 

framhäver vald åldersgrupp.69 

Det går även att fråga sig om jag som yngre kan förstå informanternas erfarenheter och 

utsagor, när jag själv skolats in i användningen av informationsteknologi och digitaliserade 

tjänster sedan barnsben. Närvänen och Näsman menar att forskare till stor del hör till den 

åldersgrupp vilka är i ålderskategorin där arbetet fortfarande är en stor del av livsstilen.70 

Huruvida det finns en betydelse i att forskaren inte hör till samma ålderskategori som sina 

informanter när gerontologisk forskning bedrivs har Närvänen och Näsman inga svar på. 

Dock menar de att etiska dilemman kan uppstå om forskaren inte reflekterar över detta 

utifrån sin ålder och förförståelse samt vilken inverkan forskningen skulle kunna ha för 

den äldre målgruppen.71 Därför har jag i rollen som forskare genom uppsatsarbetet haft 

detta i åtanke för att skapa en så objektiv studie som möjligt där informanternas utsagor 

fått forma studien. Jag vill även framhäva att informanternas utsagor inte kan stå för en 

generell presentation av äldre personers åsikter då det är ett för litet informanturval vilket 

avgränsades till den givna tidsramen. 

 

                                                   

68 Närvänen, Anna-Liisa & Näsman, Elisabet (red.), Etik i forskningens vardag, ’Tema Äldre och åldrande’, 

(2006), Linköpings universitet, Norrköping, s.131 

69 Närvänen & Näsman, Etik i forskningens vardag, s.131f 

70 Ibid, s.132 

71 Ibid, s.135 
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Analys  

Tema 1: Uppfattningar, känslor och framtid 

Vid intervjusamtalet om hur digitalisering av vardagliga tjänster upplevs framgick en 

mängd olika uppfattningar och känslor kring ämnet. Bland annat synliggjordes en oro om 

att bli beroende av vissa tjänster och surfplattan. 

Informant nr.1: Jag ville inte bli fast i sånt där. Men det är man nu, man blir det. 

Ibland är det skojigt men ibland tänker jag ”Nä nu ska jag sluta med det här.” Jag 

ska inte vara fast i det och titta på det här varje dag och flera gånger om dagen. 

Det stör mig, det måste jag erkänna.  

Informant nr.4: Ehm, jaa jag kollar ju mail och sociala medier där jag har vänner. 

Ja det har ju blivit en vana nu liksom. Att man kollar på den här surfplattan. Så 

det gör jag dagligen. […]Och det har liksom blivit, om man ska kalla det för en ful 

vana. Man har liksom blivit beroende, så kanske man kan uttrycka sig. 

Utifrån informanternas utsagor kan det tänkas att beroendet av surfplattan och 

digitaliserade tjänster anses vara stigmatiserat, då informanten ovan uttrycker det som en 

ful vana. I boken Stigma skriver Erving Goffman att åsikter och inställningar är formade 

av normativa faktorer vilket omger samhället.72 Att vara beroende av digitaliserade tjänster 

och exempelvis av surfplattan kan tänkas bära med sig ett stigma utifrån normer och 

fördomar om äldre människors livsstil. Britt Östlund skriver att det finns fördomar som 

berör äldre och deras användning av IT. En av fördomarna är att äldre inte vill delta i IT-

utvecklingen då de inte har ett behov av det.73 Utifrån denna fördom menar Östlund att 

samhället skapar begränsningar för de äldre, och genom detta tillåts inte äldre att delta i 

IT-utvecklingen74 På detta vis skiljer sig förutsättningarna att delta i IT-samhället mellan 

åldersgrupper och som äldre medborgare är det inte svårt att bli exkluderad.75 Genom 

Goffmans och Östlunds tankegångar om hur det omgivande samhället fastställer 

förväntningar på den äldre målgruppen kan det tänkas att informanterna speglar just detta 

i deras resonemang om att det är en ful vana att vara beroende av digitala tjänster eller 

surfplattan. Till skillnad från oron om att bli beroende av digitaliserade tjänster och 

exempelvis surfplattan framhäver en av informanterna positiva tankar om hur IT-teknik 

och digitaliserade tjänster kan komma att användas i framtiden. 

                                                   

72 Goffman, Erving, Stigma: Den avvikandes roll och identitet, (2011), 3. uppl., Norstedt, Stockholm, s.10 

73 Östlund, Teknik, IT och åldrande: Hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare?  

s.10 

74 Ibid, s.26 

75 Ibid. 
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Informant nr.3: […] Jag hoppas ju att jag ska kunna hänga med och verkligen 

kunna ta del av… så jag är inte rädd att man blir beroende. Att man kan få hjälp 

via nätet på något sätt via en dator, det tror jag skulle kunna vara intressant och 

lika bra som om någon kom hem till mig. […] Sådana hjälpmedel går inte att 

föreställa sig, det är bara fantasin som sätter gränser för hur man kan använda 

det här. Så det är fantastiskt. 

Utifrån detta citat går det att tyda att uppfattningarna bland informanterna skiljer sig åt i 

olika frågor vilket kan tänkas bero på olika erfarenheter och personligheter. Att oron för att 

bli beroende inte finns hos denna informant kan tänkas bero på ett intresse för att kunna 

använda sig av digitaliserade tjänster i framtiden. Informantens resonemang innefattar 

även en uppfattning om att stöd via IT-teknik kan vara positivt och få en funktion som ett 

hjälpmedel till att spara tid. 

Informant nr.3: […] När man blir äldre så blir man ju lite långsammare kanske 

och det tar mer tid. Där tycker jag ju ibland att med hjälp utav det här så sparar 

man tid också. Den tiden jag la på att deklarera på datorn… Den var Mycket 

mindre än vad jag la förr i tiden. När man satt och trasslade med… Jag räknade ut 

lite på det viktigaste och det stämde på kronan, så där sparar jag ju tid. 

När informanten fortsätter att blicka in i framtiden fortskrider resonemanget till att 

jämföra skillnaden mellan att kunna skicka ut massutskick med information via mejl i 

förhållande till massutskick med brev. Utifrån resonemanget understryker informanten att 

det finns en stor grupp äldre som inte ”har den här uppkopplingen” och som kan komma 

att bli ännu mer distanserade. Till detta resonemang exemplifierar informanten nyheten 

om att nya lagar endast ska publiceras i digital form, vilket innebär att alla inte kan ta del 

av materialet. När framtidsutsikten diskuteras med informanter som i dagsläget inte 

använder sig av digitaliserade tjänster eller informationsteknik följer resonemanget: 

Informant nr.6: Man hör barnen och sådär och det är klart det låter ju bra, visst 

gör det det och de klarar sig ju inte utan så är det ju bara. Men nä… Det är väl inte 

det intresset jag har. 

Informant nr.5: […] Det är mycket tycker jag som man har märkt som jag inte kan 

hoppa in i. Jag har ju en brorsson som har dator men jag vill inte besvära honom 

med det, då får det vara. 

Att IT-utvecklingen skapar delade känslor vilket berör oro, nyfikenhet, delat intresse och 

en känsla av utanförskap visar på hur delade konsekvenserna är av den snabba 

utvecklingen. I Johan Asplunds Om undran inför samhället framgår det att inom den 

moderna sociologin ställs frågor om olika fenomen förekommer i allmänhet eller enbart på 

vissa platser och om fenomenen kan vara associerade med en viss typ av kategori bland 

befolkningen.76 Vidare hävdar Asplund att ”lösa gåtan” om hur en viss kategori eller 

                                                   

76Asplund, Johan, Om undran inför samhället, [Ny uppl.], Argos, Lund,( 1983), s.51 
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målgrupp upplever ett visst fenomen inte kan ge en förklaring77 då ett fenomen måste ses 

ur ett bredare perspektiv och läsas mellan raderna.78 Utifrån dessa tankegångar i 

förhållande till informanternas resonemang kan individer som inte befinner sig i 

informanternas position inte förstå situationen till fullo. I forskarrollen kan man endast 

påvisa fenomenet och upplysa om dess existens. Att känslan av exkludering finns inom den 

äldre målgruppen menar Anna-Liisa Närvänen i Åldrande, åldersordning, ålderism är 

sammanlänkade till livsfasrelaterade normer som skapar förväntningar exempelvis om 

äldres beteenden och relationer.79 Det kan utifrån Asplunds och Närvänens tankegångar 

innebära att om äldre inte förväntas delta i IT-utvecklingen och/eller använda sig av 

digitaliserade tjänster utefter samhälleliga normer så anpassas heller inte tjänsterna eller 

informationsteknologin för användning av alla samhällets målgrupper. 

Tema 2: Upplevda risker med att använda internet och digitaliserade 

tjänster 

Till studien ansågs det vara relevant att undersöka om och vilka slags tjänster som 

informanterna använder sig av i vardagen för att undersöka om det finns specifika tjänster 

som kan upplevas som lättanvända eller mindre hanterbara. Det som framkom utifrån 

intervjuerna var att läsa tidningar, använda streamingfunktioner, söka information med 

sökmotorer, spela spel, använda mejlfunktioner som kommunikationsväg till anhöriga 

samt använda sig av sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj är de 

vanligaste tjänsterna som används. Majoriteten av de informanter som använder sig av 

digitala tjänster i vardagen gör detta genom dator eller surfplatta. De informanter som har 

en uppsättning av båda utrustningarna framhäver surfplattan som den mest lättanvända 

apparaten då den är portabel och har en tilltalande design. 

Informant nr.1: Det var väl det här med surfplatta för att det var lite modernare 

på något vis och behändigare. Det var mycket smidigare att hålla på med än en 

dator som man skulle ha på ett bord eller sådär och då kände jag ”nä det vill jag 

inte ha”. Men den här kan man ju ta med sig och den är smidig och sådär. Det 

hade blivit för trångt i min lägenhet så det var en kombination av det. Den här 

kan jag ju ha i knät, haha. 

Dock är det inte bara enbart positiva känslor enligt informanterna vilka brukar dator och 

surfplatta då de menar att det innebär en del oro: 

                                                   

77 Asplund, Om undran inför samhället, s.12 

78 Ibid, s.12f 

79 Närvänen, Anna-Liisa, ’Ålder, livslopp, åldersordning’, Åldrande, åldersordning, ålderism (red.) Håkan 

Jönson, (2009) uppl.1. Linköpings universitet, Norrköping, s.25 E-bok. 
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Informant nr.3: Jag är fortfarande lite försiktig. Man vill inte bli utnyttjad eller 

hamna i något som visar sig kosta pengar sen som man inte var medveten om i 

början. Jag rör mig inte på några dejtingsajter eller nåt sånt där. 

Informant nr.3: Det är lätt att man halkar efter i alla nya medier, att man halkar 

snett. Det kan vara rent förödande ibland om det används fel. Det här att man 

filmar någon eller tar bild på någon. För lagstiftning kan ju inte förutse allting 

och vad ska man göra åt det? Så att ja, det är spännande tider vi lever i! 

I artikeln Folkbilda om risker på nätet av Marcin de Kaminski framhävs vikten av att vara 

medveten och kunna avgöra risker vid exempelvis e-handel och i chattfunktioner. Dock 

menar Kaminski att många internetanvändare har svårt att avgöra dessa risker.80 

Kaminski understryker att somliga användare upplever ett starkt obehag i detta vilket 

resulterat i att de slutat använda sig av internet, medan andra upplever oro men låter inte 

oron ändra sina vanor. Den främsta anledningen till detta, menar Kaminski, är att 

medierapporteringen lägger stort fokus kring bedrägerier i samband med 

internetanvändning, vilket kan resultera i att vissa personer blir avskräckta från att 

använda internet.81 Samtidigt som Kaminski kritiserar medierapporteringen förminskar 

han inte de riskerna som medföljer användning av internet. Han menar att det finns en 

godtrogen inställning till användningen av internet. Därför anser Kaminski att en form av 

folkbildning i ämnet är nödvändig.82 Östlund tydliggör i Teknik, IT och åldrande: Hur 

fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare? att IT-utvecklingen är 

en snabbväxande kraft vilken nyttjas världen över.83 En konsekvens av detta har kommit 

att bli att äldre människor tenderar att halka efter i användningen av 

informationsteknologi samt användning av internet. Anledningen till att målgruppen visar 

ansatser till att halka efter menar Östlund beror på en oerfarenhet eller rädsla för att 

använda sig av ny teknik.84  

I Kaminskis och Östlunds resonemang finns det ett samband mellan oro för bedrägeri och 

oerfarenhet av informationsteknologi. Då teknikutvecklingen sker väldigt snabbt och en 

mängd äldre medborgare pensionerades innan de fick möjlighet att bli introducerade till 

informationsteknologi inom sitt yrke, sker en exkludering av de äldre som önskar få 

kunskap om området och som inte får möjlighet att skaffa sig denna kunskap. Det kan då 

tänkas att utbildningstillfällen och teknisk support av olika slag är nödvändigt i 

                                                   

80 Kaminski, de Marcin, Folkbilda om risker på nätet, Dagens nyheter, 2013-11-08, 
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medborgare?, s.12 

84 Ibid, s.25 
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informationssamhället för att inkludera alla dess medborgare. Utbildningstillfällen kan 

även anses vara nödvändigt för de äldre vilka har tidigare kunskaper inom området men 

som önskar utöka dessa, eftersom tekniken är i ständig utveckling. 

Med utgångspunkt i socialgerontologisk teori skulle bristfälligheten av utbildningstillfällen 

kunna sammanlänkas till de samhälleliga faktorer som reproducerar och upprätthåller 

synen på äldre och deras status i samhället.85 Utifrån det socialkonstruktivistiska 

perspektivet skulle det kunna tänkas att etiketten av bristande kompetens som äldre blir 

tillskrivna, poängterar Andersson som en samhällelig uppfattning byggd på fördomar, 

vilket speglas i de exkluderade äldres vardag.86 De tillskrivna etiketterna kan i sin tur 

påverka de äldre människornas självförtroende, självbild och känsla till möjligheter.87 Hur 

detta kan påverka äldre människor på individnivå kommer att diskuteras under nästa 

tema. 

Tema 3: Inställningen till IT 

Under intervjuernas gång avsåg jag undersöka varför informanterna använder sig av 

digitala tjänster respektive varför de inte använder sig av dem. Det ansågs vara relevant att 

undersöka eftersom det kan bidra till bilden om hur digitaliseringen uppfattas. Vid 

tematisering av informanternas utsagor exponerades temat ”inställningen till IT” som 

anses vara en relevant del av studien då det är en betydelsefull faktor för användning av 

digitaliserade tjänster. Utifrån ett av informanternas svar skapades funderingar angående 

äldres självbild utifrån ålder ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I och med att 

perspektivet fokuserar på hur människors villkor och verklighet ändras i takt med åldrande 

och förändrade livssituationer kommer informanternas attityder och inställning att 

analyseras med hjälp av detta perspektiv.88 Funderingarna angående äldres självbild kom 

ur följande citat där informanten diskuterar varför hon inte använder sig av digitaliserade 

tjänster: 

Informant nr.5: Nej jag tycker jag är så pass gammal. Nej jag vet inte, det är lite 

långt ifrån tycker jag. 

Att informanten själv upplever att hennes ålder är ett hinder i sig, när det handlar om att 

intresse och att lära sig om digitaliserade tjänster kan tänkas grunda sig i den samhälleliga 

bild vilken enligt desengagemangsteorin karaktäriserar den äldre målgruppen.89 I Teknik, 

IT och åldrande: Hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare? 

                                                   

85 Andersson, Socialgerontologi, s.42 

86 Ibid, s.27f 

87 Andersson, Socialgerontologi, s.27f 

88 Ibid, s.40f 

89 Jönson, ‘Äldreomsorgen, ålderismen och de nästan döda’, s.194 
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betonar Östlund att den hastiga utvecklingen av informationsteknologi grundar sig i att 

andelen äldre kommer att öka i framtiden och att informationsteknologin då kan vara till 

stor hjälp inom vård och omsorgsarbetet.90 Östlund avser vidare att det finns en 

samhällelig uppfattning om att äldre personer inte längre förväntas vara aktiva efter att de 

gått i pension. I och med det förväntas inte heller äldre personer delta i utvecklingen av IT, 

teknik och digitalisering.91 Ur denna kontext kan det tänkas att den äldre målgruppen 

upplever att det inte finns en förväntan att delta. Det i sin tur skulle kunna tänkas skapa 

barriärer för den äldre målgruppen att känna tillhörighet till informationssamhället när 

normen är att de äldre bör ta steget tillbaka vid pensionsåldern. Nils Hammarén och 

Thomas Johansson skriver i boken Identitet att dagens samhälle har en iver att 

katalogisera samt kategorisera människor vilket de menar är en av grundpelarna i det 

moderna samhället.92 De menar vidare att katalogiseringen och kategoriseringen 

associeras med behovet av att begränsa människor till vissa identiteter och positioner i 

samhället.93 Anna-Liisa Närvänen skriver i Ålder, åldersordning, ålderism att människor 

kategoriseras in i åldersindelningar, vilka sträcker sig över en livstid och som utgör en 

grund för social uppdelning i samhället.94 Vidare menar Närvänen att söka förståelse för 

hur dessa åldersindelningar är bundna till sin samhälleliga samtid är betydelsefull för att 

synliggöra åtskillnader som görs mellan de olika åldersgrupperna och förstå hur dessa 

fungerar.95 Varför förståelsen är viktig beror på att genom förståelsen kan vi förstå olika 

gruppers begränsningar och handlingsmöjligheter.96 Vidare under intervjuernas gång när 

anledningen till att inte använda digitaliserade tjänster diskuterades uppstod svar som: 

Informant nr. 5: Men jag avundas de som kan och som är duktiga och 

intresserade av det. 

Informant nr.5: Och då kan man tänka till sig själv ”jamen, varför är inte du sån 

då?” 

Med utgångspunkt i informanternas diskussion, Östlunds, Hammaréns, Johanssons och 

Närvänens resonemang om samhällets kapacitet till att påverka sina medborgare, kan det 

tänkas att informantens svar speglar just dessa faktorer och den kategorisering vilken den 

äldre målgruppen har placerats i, i informationssamhället. 
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Betydelse av utbildning 

Skälet till att informanterna som i nuläget inte använder sig av digitaliserade tjänster och 

informationsteknologi är att de upplever att det går bra ändå, trots allt fler digitaliserade 

tjänster. De betonar dock hur viktigt och positivt det är med utbildningar i användning av 

informationsteknologi och internet. En av informanterna framhävde att det finns en 

nyfikenhet på att lära sig använda digitaliserade tjänster, beroende på om en kurs eller 

utbildning skulle erbjudas. 

Informant nr.2: Men det är klart om man skulle bli erbjuden då får de väl lära 

mig tycker jag. […] Lite nyfiken är jag väl på lite som är nytt och sådär, ja kanske. 

En annan informant som i dagsläget använder sig av digitaliserade tjänster och 

informationsteknologi berättar under intervju att hon tidigare inte haft ett intresse för 

teknologi och internet. 

Informant nr. 1: Fast det har jag aldrig varit tidigare, tekniskt intresserad. Jag har 

ju varit en motståndare till att skaffa dator. Jag tyckte inte att jag hade någon 

användning av det och så tyckte jag det blev dyrt. 

Vidare under intervjun framgår det ändå att informanten upplever digitaliseringen som 

positiv och något som underlättar vardagen. 

Informant nr. 1: Det var väl det här med surfplatta för att det var lite modernare 

på något vis och behändigare. 

I artikeln Participation in social internet-based activities: Five seniors’ intervention 

processes betonar författarna Ellinor Larsson, Ingeborg Nilsson och Maria Larsson vikten 

av utbildning för den äldre målgruppen utifrån olika nivåer av erfarenhet, kunskap och 

självsäkerhet.97 Vidare i artikeln poängterar författarna att efter utbildning finns det en 

stor betydelse av IT-support för målgruppen äldre för att kunna bistå med support vid 

exempelvis uppdateringar av surfplattor eller operativsystem i datorer. Detta är även något 

som informanterna vilka fått möjligheten att lära sig använda surfplatta och internet 

framhäver som betydelsefullt. Med utgångspunkt i informanternas utsagor och artikeln 

Participation in social internet-based activities: Five seniors’ intervention processes 

synliggörs betydelsen av utbildning för att de äldre ska ha en möjlighet att känna 

tillhörighet till informationssamhället och informationsteknikens snabba utveckling. 

Britt Östlund menar att den snabba IT-utvecklingen skapar, vilket tidigare nämnt, skillnad 

mellan exkludering och inkludering och menar vidare att utvecklingen förändrar äldre 

människors relationer och kontakter ut i samhället, då en ny form av social plattform 
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skapas.98 I och med att inte alla äldre får möjlighet till kunskap i användning av internet 

och informationsteknologi synliggörs skillnaden mellan de som exkluderas och de som 

inkluderas utifrån Östlunds resonemang. Östlund framhåller att det i samhället inte finns 

förväntningar på den äldre målgruppen att delta i IT-utvecklingen och vara socialt aktiva.99 

Förväntningarna vilar snarare på fördomar om att äldre ska ta ett steg tillbaka och 

överlämna intresset för samhälleligt engagemang till yngre led.100 Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det tänkas spegla informanternas utsagor när de 

diskuterar sitt ointresse för informationsteknologi och digitalisering när de diskuterar att 

ointresset beror på ålder. Likväl finns en nyfikenhet bland informanterna, oavsett om de 

använder sig av digitaliserade tjänster eller ej. Därför kan det tänkas att kurs- och 

utbildningstillfällen är av stor betydelse för de äldre medborgarna i informationssamhället, 

för att få möjligheten att känna tillhörighet och inte nödvändigtvis behöva ta ett steg 

tillbaka på grund av ålder. Med utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska synsättet visar 

detta på hur medborgare i informationssamhället kan uppleva sin situation och sina 

möjligheter, i relation till sin ålder utifrån hur samhället formar sina medborgare genom 

sociala koder och preciseringar.101 

Tema 4: Det tveeggade brukandet av IT 

Positiva erfarenheter 

Under det sista temat redogörs för informanternas utsagor om hur ökningen av digitala 

tjänster upplevs som både positivt och negativt. För att undersöka informanternas 

upplevelser av digitaliserade tjänster ställdes frågor angående om och hur vardagen 

förändrats i takt med att allt fler dokument och tjänster digitaliseras, om de upplever att 

det finns möjlighet att skaffa sig kunskaper om IT eller utöka sina kunskaper samt om 

informanterna upplever att de kan ta del av samhällsinformation och tjänster vilka 

digitaliserats i samma utsträckning som tidigare. Till intervjuerna fanns inga förväntningar 

eller förutfattade meningar om eller hur informanternas vardag påverkats av 

digitaliseringen, då studien strävade mot att vara objektiv och omfattas av informanternas 

sanning. Det gemensamma för alla informanter är att deras vardag påverkats av 

digitaliseringen, men på olika sätt. För de informanter som har tidigare erfarenhet av 

informationsteknologi och internet eller som fått möjlighet att lära sig, upplevs 
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digitaliseringen av vardagliga tjänster främst som positivt. Det uppfattas vara en chans till 

att skapa nya intressen och bidra till att vardagen kan fungera smidigare. 

Informant nr. 1: […] Till exempel mina bankärenden, vårdcentralen, tvättstuga, 

allting. Jag kan göra det när jag vill. Jag är inte hänvisad till att ringa 

vårdcentralen till exempel vissa tider och det är upptaget och allting. Utan jag kan 

sitta en söndagkväll och göra i ordning det. 

Att informationen om dessa tjänster samt information om kollektivtrafiken finns samlat i 

exempelvis surfplattan upplevs underlätta i vardagen, för de som använder sig av 

surfplatta eller dator. 

Informant nr. 4: Det är ju när man är på väg någonstans som det är bra att ha den 

här surfplattan så man snabbt kan få besked. Och så får man ju besked om 

pendeln är inställd. Väldigt ofta har det varit problem, då får man ju veta det, då 

behöver man inte gå till busshållplatsen och frysa om det är vinter. Så, så är det 

med den saken. 

Yttligare positiva erfarenheter som informanterna framhäver är möjligheten till sociala 

sammanhang. En av informanterna framhäver att genom ett utbildningstillfälle i 

användning av surfplattor skapades många nya kontakter vilket informanten har upplevt 

vara värdefullt. 

Informant nr. 1: […] Sen har man fått träffa mycket trevliga människor också. Det 

tycker jag är väldigt viktigt och det brukar jag framhålla att man har blivit bekant 

med så mycket folk. Även om man kanske inte umgås så ringer vi ibland och 

träffas på alla de här träffarna. 

Vidare berättar informanten att användningen av surfplattan har bidragit till ett nytt 

perspektiv på tillvaron och att det öppnats nya möjligheter till sociala sammanhang. 

Informant nr. 1: Jag har ju barnbarn som varit i Tyskland och då skickade hon 

bilder på sig och hennes vän på mejl.  Och visst är det, jag vad ska man säga man 

får ju ett annat perspektiv på allting. […] Jag var ju utåtriktad förut också men det 

här är på ett annat sätt. […] Man är med i matchen när man kan skicka bilder, ta 

emot bilder, skicka mejl och ta emot mejl. 

Att främja sociala konstellationer och motarbeta ökad ensamhet hos målgruppen äldre 

menar Lars Andersson i Socialgerontologi är ett fokus för stat och kommuner i Sverige.102 

Ensamhet kan förstås som en känsla av tomrum mellan människor då känslor utvecklas i 

sociala sammanhang och relationer.103 Vidare menar Andersson att det finns två faktorer 

vilka samverkar till att framkalla känslan av ensamhet som är individens sociala situation 

och den kulturella miljön vilka omger individen.104 Richard Jenkins poängterar betydelsen 
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av sociala sammanhang och grupptillhörighet i Social Identity där det framgår att 

individer utformar sin egen identitet utifrån grupptillhörighet. På det sättet skapar 

individer och grupper, genom tillhörighet, sina relationer.105 Utifrån informanternas 

utsagor, Anderssons och Jenkins resonemang kan det tänkas att den sociala interaktionen, 

oavsett om den är virtuell eller i fysisk form möjliggörs den nödvändiga sammankomsten 

mellan människor, vilket i sin tur genererar den identifiering som formar människor i 

mötet med andra.106 Vidare poängterar Jenkins att kollektiv identitet och 

gruppkonstellationer inte nödvändigtvis behöver ske i förhållanden där människorna i 

fråga är likasinnade.107 Utifrån informantens erfarenhet om att skapa kontakter från 

utbildningstillfället för användning av surfplattor kan det tänkas att det gemensamma 

intresset för att få kunskap om surfplattor förenade de personer som deltog vid 

utbildningstillfället, som i sin tur resulterade i nyvunna kontakter och vänner. Givetvis kan 

gruppkonstellationer skapas ur ett sammanhang där människor nödvändigtvis inte har 

gemensamma nämnare men i detta fall var den gemensamma nämnaren intresset för att få 

kunskap om surfplattor nyckeln till de nya relationerna. Att äldre får möjligheten till 

sociala sammanhang kan tänkas tala emot disengagemangsteorin och bekräfta den kritik 

vilken riktats mot inriktningen då den menar att äldre drar sig tillbaka och inte önskar 

delta i sociala sammanhang.108 Det kan även tänkas att om flera social sammanhang skulle 

erbjudas för den äldre målgruppen kan den samhälleliga bilden förändras, till att inte 

längre hänvisa den äldre målgruppen till ensamhet utan istället räknas in i den 

samhälleliga gemenskapen. 

Negativa erfarenheter 

De negativa erfarenheter som informanterna, då främst de informanter som inte använder 

sig av digitaliserade tjänster, upplever är att de blir allt mer distanserade i och med att allt 

fler tjänster och dokument digitaliseras. Ett exempel som diskuterades i intervjuerna var 

utifrån nyhetsrapportering där både jag och informanterna hört att fler lagar endast ska 

finnas utskrivna i digital form. 

Informant nr.6: […] Då är man inte med i hela karusellen när man inte har någon 

apparat. Då är man utanför tycker jag. Det är mycket tycker jag som man har 

märkt tycker jag som jag inte kan hoppa in i. 

Har du några exempel på det när du har känt så? 

Informant nr.6: […] Ja men det är som de här köp- och säljsidorna i 

lokaltidningen. Där kommer jag aldrig med om man kan få lite billigare på en 
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konsert eller något sånt där. Men det har man ingen chans med. Fast än att man 

är gammal prenumerant över 50 år, det hjälper ju inte. Då är man utanför. […] 

Det är jag lite ledsen för faktiskt. Man kan väl fråga dem som kan hjälpa till men 

det vill inte jag. 

Ytterligare negativa scenarion som informanterna framhåller är att de önskar kunna 

fortsätta betala sina räkningar på banken och bläddra i en tidtabell i fysisk form. Detta är 

inte ett hinder i nutid men kan komma att bli längre fram vilket skulle påverka vardagen 

negativt. En av informanterna påpekar att när televisions- och radioprogram hänvisar till 

vidare information på hemsidor och i appar påverkar det informanternas vardag negativt: 

Informant nr.2: Till exempel när man, när de pratar nyheter på tv och det är 

något som är intressant. Då talar de bara om en liten del, sen ”vidare kan ni gå in 

på vår app” eller vad det nu heter. Och det tycker jag inte om! För jag tycker de 

kan fortsätta att tala om vad det är som händer. 

Utifrån intervjuerna framgår det att informanterna som inte använder sig av digitaliserade 

tjänster inte har en tidigare erfarenhet av att använda sig av informationsteknologi eller 

digitaliserade tjänster. Britt Östlund skriver i Teknik, IT och åldrande: Hur fungerar det 

för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare? att den största utvecklingen inom 

teknikutvecklingen och där flest personer fått erfarenhet av det är i arbetslivet.109 Östlund 

menar att de personer som gick i pension när tekniken fick sitt största uppsving miste 

kunskapen, vilket idag kan ge konsekvenser då IT-användningen tycks vara ofrånkomlig 

för att kunna ta del av samhällsinformation. Med utgångspunkt i informanternas och 

Östlunds resonemang kan det tänkas att en exkludering sker i och med 

informationssamhället då alla medborgare inte kunnat ta del av den tekniska utveckling 

vilket anses vara nödvändigt för att ha lika rättigheter. Östlund framhäver att IT-samhället 

löser problem samtidigt som det skapar nya, samt förenar och isolerar människor.110 

Utifrån informanternas utsagor ur de båda perspektiven kan det tänkas ligga en sanning i 

att IT-samhället och digitaliseringen just skapar, löser, förenar och isolerar människor. En 

inkludering sker vilket bygger på kunskaper om IT utifrån tidigare erfarenheter, i detta fall 

från tidigare arbetsliv.  

Samtidigt sker en exkludering då alla medborgare i informationssamhället inte fått 

möjlighet att få kunskap i IT då de hann gå i pension dessförinnan. Exkludering skulle 

även kunna bero på bristen på utbildningstillfällen eller brister i informationsutskick inför 

utbildningstillfällen. Östlund menar att dagens IT-utveckling står som exempel för en ny 

form av social gemenskap som utformar relationer mellan människor och relationen till 
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samhället.111 I och med detta skapar IT-användningen brist på social integration.112 Bristen 

på social integration kan tänka komma ur den samhälleliga bild vilken Östlund nämner där 

de äldre individerna förväntas ta ett steg tillbaka, samt ur det socialkonstruktivistiska 

perspektivet där fördomar och etiketter ur den samhälleliga bilden mer eller mindre 

formar och styr de äldres vardag. 
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Avslutande diskussion 

 

Utifrån studiens analystematiseringar synliggörs att alla informanters vardag påverkas av 

digitalisering av vardagliga tjänster på olika sätt, oavsett tidigare erfarenhet. De 

informanter som använder sig av digitaliserade tjänster och IT i nuläget framhäver att 

deras vardag underlättats och kommit att fungera på ett smidigare sätt. De informanter 

som inte använder digitaliserade tjänster eller informationsteknologi framhäver att de lätt 

blir exkluderade från exempelvis nyhetsrapporteringar där lyssnarna hänvisas till 

hemsidor eller appar för att få mer information om inslaget. Detta visar att digitaliseringen 

både skapar möjligheter och begränsningar för de äldre individerna som Östlund 

poängterar.113  Samtliga informanter framhäver även att utbildning i att använda 

digitaliserade tjänster är önskvärt då vardagslivet i framtiden kan bli komplicerat om alla 

inte har möjligheten och kunskapen i att använda sig av digitaliserade tjänster. Med 

utgångspunkt i disengagemangsteorin som pekar på att äldre tar steget tillbaka utifrån den 

samhälleliga bilden och äldres egen självbild114 kan det tänkas att en av anledningarna till 

att inte alla äldre erbjuds en förmånlig utbildning i att använda digitaliserade tjänster 

beror på att den samhälleliga bild vilken reproduceras, placerar den äldre målgruppen i 

bakgrunden. 

Utifrån denna argumentation kommer funderingar om vad informationssamhället 

representerar. Som tidigare nämnt är IT-samhället och informationssamhället tänkt vara 

en ny, social plattform där alla medborgare ska kunna ta del av politiska dokument och 

beslut och samhällsinformation.115 För att informationssamhället ska fungera som en 

öppen plattform kan en förutsättning tänkas vara att alla medborgare kan ta del av den 

nya, digitaliserade plattformen. Det synliggörs inte minst ur informanternas upplevelser 

och resonemang om att använda sig av digitaliserade tjänster. De olika upplevelserna 

bland informanterna om hur det är att vara äldre i informationssamhället kan 

sammanlänkas till Anna-Liisa Närvänens diskussion om hur åldersindelningar kan förstås 

ur den sociala fördelning samhället skapar mellan olika åldrar.116  Ur detta perspektiv kan 

ålder förstås som en social kategorisering vilket är ett sätt att ordna samhället på117 som 

även återspeglas i informationssamhället. De äldre medborgarnas livsvillkor och 

välmående påverkas både positivt och negativt.  

                                                   

113 Östlund, s.7 

114 Vern, L. Bengtson, Burgess, Elisabeth O. m.fl., ’Ingenting är mer praktiskt användbart än en god teori’, 

Socialgerontologi, s.24 

115 SFS 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, s.1 

116 Närvänen, ’Ålder, livslopp, åldersordning’, Åldrande, åldersordning, ålderism, s.18 

117 Ibid, s.18 
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Emellertid visar det att de äldre vilka fått möjligheten att vara delaktiga uttrycker fler 

positiva upplevelser och känslor om digitaliseringen än de som inte fått möjlighet eller valt 

att inte delta. Om utbildning i större utsträckning skulle erbjudas kan det även tänkas att 

den oro för exempelvis bedrägeri som informanterna framhäver, oavsett om de använder 

digitaliserade tjänster eller ej, skulle kunna minska och därmed öka de äldres välmående. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle det i sin tur kunna göra att 

informationssamhället och digitaliseringen går över till att övervägande fungera som en 

inkluderande kraft för den äldre målgruppen än att den väger åt båda håll. 

Ur disengagemangsteorins inriktning kan det tänkas att utifrån de samhälleliga normerna 

placeras den äldre målgruppen i en exkluderande position när de inte ”agerar sin ålder” då 

åldrande, enligt socialkonstruktivismen påverkas av sociala strukturer.118 Vidare hävdar 

socialgerontologisk teori att ett av åldrandets kännetecken är att en hastig 

förändringsprocess sker.119 Förändringarna kan påverka såväl biologiska som sociala 

faktorer.120 Med utgångspunkt i teori och informanternas diskussion kan det tänkas att 

den snabba IT-utvecklingen påverkar äldres sociala situation i den mening att äldre kan 

uppleva en exkludering, då de inte får tillgång till de tjänster som de önskar ta del av. 

Vidare går det att fråga sig hur detta påverkar de äldres livskvalitet och välbefinnande i 

informationssamhället. 

Förslag till vidare studier 

För ytterligare studier inom ämnet kan det bli relevant att undersöka hur 

utbildningstillfällena i användning av digitaliserade tjänster, informationsteknologi och IT 

skulle kunna utvecklas och tillämpas. Ska de ses som en självklarhet i och med samhällets 

utveckling och erbjudas som en kommunal tjänst? Ska utbildningar anordnas med färre 

deltagare inom tidsbegränsade projekt? Ska utbildningarna vara gratis eller bekostade av 

deltagarna själva? Hur länge ska utbildningen fortskrida i och med den snabba 

utvecklingen inom IT och informationsteknik, där ständigt nya tjänster och produkter 

uppdateras och uppgraderas? Det finns även ett flertal logistiska aspekter att se till såsom 

möjligheter till transport till de eventuella utbildningarna eller ska de kanske börja i ett 

klassrumsformat för att längre in i utbildningen övergå till webbaserad undervisning? Det i 

sin tur förutsätter att deltagarna har möjlighet till informationsteknologi. 

Ett perspektiv som denna studie inte lyfter fram är om det finns någon skillnad i 

upplevelser mellan män och kvinnor som även det skulle kunna vara intressant att 

                                                   

118 Andersson, Socialgerontologi, s.27 

119 Hagberg, Bo, ’Minnet av ett levt liv: Livsloppsreflektionens betydelse för äldres välbefinnande’, 

Socialgerontologi, (2013) red. Lars Andersson, Studentlitteratur, Lund, s.83 

120 Hagberg, Bo, ’Minnet av ett levt liv: Livsloppsreflektionens betydelse för äldres välbefinnande’, s.83 
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undersöka. Det skulle även vara intressant att undersöka varför det enbart var kvinnliga 

deltagare som fann intresse för att delta i studien. 

De slutsatser som går att dra utifrån studien utifrån syftet att undersöka hur äldre upplever 

digitalisering av vardagliga tjänster är att ålder inte är den avgörande faktorn i användning 

av digitaliserade tjänster och informationsteknologi. Snarare pekar det på att det är 

möjligheten till att få utbildning i att använda tjänsterna, oavsett ålder. Ett av 

informationssamhällets syfte är att öka tillgängligheten och på så vis skapa större 

inkludering i samhället. Utifrån informanternas berättelser och studiens analys visar det 

att utbildning kan öka sociala sammanhang för målgruppen och motverka ensamhet. De 

faktorer som går att utläsa ur intervjuerna och som är de betydande i förhållande till ålder 

är om de äldre hade ett yrke där de mötte digitaliseringen och datoriseringen innan de gick 

i pension samt intresse för teknik och ett socialt nätverk där digitaliseringen finns 

närvarande. 
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Bilagor 

Informationsbrev 

Hej 

Mitt namn är Charlotte Börjesson och jag är student vid Samhälls- och 

kulturanalysprogrammet vid Linköpings universitet, campus Norrköping. 

Just nu är jag i arbetet med att skriva min kandidatuppsats. I den ämnar jag undersöka 

hur digitalisering av vardagliga tjänster upplevs bland äldre. Med vardagliga tjänster 

menar jag till exempel att se kollektivtrafikens- och hemtjänstens ankomst- och 

avgångstider, hur det upplevs att utföra bankärenden och söka samhällsinformation via 

internet. Sådant som påverkar ens vardag helt enkelt!  

Syftet med studien är att se om alla har lika möjligheter till att ta del av tjänsterna när de 

digitaliseras. 

I studien kommer alla som intervjuas att anonymiseras så gott som möjligt. Det som 

kommer att framgå angående dem som deltar i studien är om de har varit deltagare i 

aktivitetstillfällena med surfplattor och därmed har kunskaper om användning av internet. 

Det kommer även att framgå om de ej har förkunskaper i användning av internet. Citat 

från intervjuerna kan komma att finnas med i uppsatsen men inga kännetecken eller 

vidare beskrivningar kommer finnas med. Intervjuerna kommer även att spelas in och 

anledningen till att intervjuerna spelas in är för att jag inte ska missa något, vilket lätt kan 

hända när man bara för anteckningar. 

Intervjutillfället kan ses som ett tillfälle för reflektion men även som en stund för att ge 

uttryck för sina åsikter angående digitalisering av vardagliga tjänster. 

Låter detta intressant? 

Kontakta mig så kommer vi överens om ett datum och en plats för intervju. Hoppas att vi 

ses! 

Kontaktuppgifter: Charlotte Börjesson, Telefonnummer: mailadress:  

Handledare: Marianne Abramsson Universitetslektor. Nationella institutet för forskning om äldre och 

åldrande (NISAL) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) 60174 Norrköping Telefonnummer:  
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Intervjuguide 

 Använder du dig av internet vardagen? (På vilket sätt t.ex. via mobiltelefon/surfplatta/dator 

eller vilken typ av tjänster?) 

 Hur upplever du digitaliseringen av vardagliga tjänster? 

 Upplever du att din vardag har förändrats i takt med att allt fler dokument och tjänster 

digitaliserats? 

 Upplever du att det finns möjligheter att ta del av de vardagliga tjänsterna när de 

digitaliserats? Det skulle exempelvis kunna beröra samhällsinformation, att kunna se 

bussens ankomst- och avgångstider. 

 Har du ett intresse för teknik och användning av internet? 

 Har du tidigare kunskaper inom användning av tekniska apparater och internet? 

 Önskar du att öka dina kunskaper om användning av internet och digitaliserade tjänster? 

 Upplever du att det finns möjligheter för dig att skaffa kunskaper om användning av 

internet? 


