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Sammanfattning 

Dagens digitala samhälle håller på att utvecklas i en oerhört snabb takt, vilket inte alltid 
gör det lätt för personer att anpassa sig till förändringarna. Speciellt inte om man som 
individ redan tillhör socialt utsatta grupper, vilket är fallet för många av den äldre 
generationen. Dessa grupper hamnar enkelt i digitala utanförskap, där de inte har 
samma möjligheter till att använda sig av samhällets digitaliserade tjänster på samma 
sätt som resten av befolkningen. Denna fallstudie har då till syfte att försöka mäta 
effektiviteten av ett specifikt utbildningstillfälle som genomfördes i Torsby kommun. 
Målet med detta utbildningstillfälle var att utbilda dess äldre deltagare om digital 
användning och med hjälp av en mer praktiskt inlärning förhoppningsvis även motverka 
deras digitala utanförskap. Hur effektiv var denna insats sett ur ett kortsiktigt kontra 
långsiktigt perspektiv? 
 
För att ta reda på detta genomfördes det kvalitativa telefonintervjuer med ett antal 
tidigare deltagare. Denna återkoppling genomfördes ungefär två och en halv månader 
efter utbildningstillfället för att se hur väl de tidigare deltagarna hade kommit ihåg sin 
utbildning. 
 
Resultatet och analyseringen av intervjuerna visar på att de flesta deltagare inte hade 
förändrat sina vanor särskilt mycket efter utbildningstillfället. Orsaken bakom detta 
verkar huvudsakligen vara fortsatt osäkerhet gällande ämnet, där flera av deltagarna 
svarade med att de inte kunde komma ihåg vad som hade lärts ut under 
utbildningstillfället. Även om i stort sett alla uppringda svarade med att de tyckte om 
tillfället verkar det som att det heller inte var tillräckligt för att effektivt motverka 
deltagarnas digitala utanförskap, vilket skulle kunna vara en potentiell 
förbättringspunkt för uppkommande insatser.  
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1 Inledning 
Introduktionen av moderna informations- och kommunikationsteknologier har lett till 
att internet och andra moderna digitala teknologier har fått en allt större roll i dagens 
samhälle, inte minst gällande kommunikationen och hur vi människor nu väljer att 
kommunicera med varandra. Mängden människor som är digitalt uppkopplade har och 
fortsätter att stiga i en oerhört snabb takt sedan 2001, där ungefär 51 % av världens 
befolkning hade tillgång till internet i slutet av 2018 (International Telecommunications 
Union 2018a). Hur vi nu väljer att kommunicera med varandra är dock inte den enda 
sociala aspekten som har påverkats av världens fortsatta digitalisering. Allt fler tjänster 
och produkter håller på att bli digitaliserade eller har redan genomgått en digitaliserad 
förändring, där digitaliseringens ökade tillgänglighet och effektivisering är de två 
huvudsakliga orsakerna bakom denna transformation. (Niehaves & Plattfaut 2014; Fox 
2010).  
 
En av digitaliseringens största sidoeffekter var uteslutandet av de samhällsgrupper som 
inte hade samma möjligheter till att anpassa sig utefter de förändringar som samhällets 
digitalisering snabbt införde. Dessa utsatta grupper kunde inte nyttja sig av 
digitaliseringens fördelar på samma sätt som majoriteten av samhället kunde, vilket 
resulterade i en digital isolation som fortsätter att plåga de berörda än idag. Inom dessa 
grupper är de värst drabbade oftast redan socialt utsatta i dagens samhälle, vilket 
varierar från område till område, även om det oftast innefattar kvinnor, äldre individer, 
lågutbildade individer och individer med funktionsvariation (Mok & Leung 2012; 
Helsper 2008; Helsper & Reisdorf 2017; Zhao, Collier & Deng 2014). 
 
Den äldre generationen är en av de mest digitalt utsatta grupperna och hamnar därför i 
rampljuset för denna rapport. Rapporten väljer att lägga fokus på en utbildningsinsats 
som genomfördes i ett antal olika kommuner runt om i Sverige, där insatsens syfte var 
att utbilda de äldre deltagarna om sina digitala teknologier för att förhoppningsvis 
motverka deras digitala utanförskap (Söderström & Holgersson 2018). Mer specifikt 
genomfördes det en fallstudie över ett av dessa tillfällen, vilket genomfördes inom 
Torsby kommun, för att se hur effektiv denna utbildningsmetod var sett ur ett långvarigt 
perspektiv. Återkopplingar med tillfällets tidigare deltagare gjordes med hjälp av 
telefonintervjuer, där intervjuernas huvudsakliga ändamål var att ta fram 
respondenternas mer personliga tankar och åsikter gällande utbildningstillfället och se 
över hur deras digitala vanor hade förändrats sedan det ursprungliga 
utbildningstillfället. 
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2 Bakgrundskapitel 
För att kunna beskriva digitalt utanförskap på ett tillfredsställande tillvägagångssätt är 
det viktigt att ta upp relevanta områden i bakgrunden. Dessa områden ger förklaringar 
till hur digitaliseringen uppstod och utformades över åren ihop med uppkomsten av 
digitala klyftor och hur det förblir ett problem än idag i formen av digitala utanförskap. 

2.1 Ökningen av Informations- och kommunikationsteknologier 
De senaste decennierna har präglats av enorma digitala framsteg som har gjorts inom en 
mängd olika områden som har lyckats med att påverka vårt samhälle. Titta bara på hur 
introduktionen av informations- och kommunikationsteknologier som datorer, 
mobiltelefoner och internet har förändrat samhället och hur vi människor har anpassat 
oss utefter den förändringen. De senaste två decennierna i synnerlighet har sett en 
enorm ökning av informations- och kommunikationsteknologier (Information and 
Communication Technologies (ICT) på engelska) runt om i världen (Internet World Stats 
2018). Förenta Nationernas specialiserade utskott för informations- och 
kommunikationsteknologier, International Telecommunications Union (ITU), gjorde en 
uppskattning i december 2018 att runt 51 % av hela världens befolkning skulle vara 
uppkopplade mot Internet i slutet av året (International Telecommunications Union 
2018a). Jämförelsevis var ungefär 8 % av världens befolkning uppkopplade mot internet 
under 2001 (International Telecommunications Union 2018b). Det innebär att det nu 
finns runt 3,9 miljarder individer som använder sig av Internet i någon form, oavsett om 
uppkopplingen görs via bredband, fiber eller mobildata. Även om tillgången till 
informations- och kommunikationsteknologier har ökat globalt sett finns det 
fortfarande stora regionala skillnader, inte minst Nordamerika och Europa jämte Afrika 
(International Telecommunications Union 2018b). För Sveriges del har andelen 
individer som har tillgång till internet fortsatt öka från 95 % under 2017 till 98 % under 
2018 ihop med andelen informations- och informationsteknologier som datorer och 
mobiltelefoner (Davidsson, Palm & Mandre 2018). 

2.2 Digitalisering 
I och med ökningen av informations- och kommunikationsteknologier har även allt fler 
fått möjligheten att koppla upp sig mot internet. Världen har upplevt en stadig 
digitalisering de senaste decennierna, vilket speglas i inflytandet som informations- och 
kommunikationsteknologier har haft på världens generella och sociala utveckling 
(Pelaáez & Marcuello-Servoás 2018). Det finns många definitioner av digitalisering där 
definitionerna varierar från inriktning till inriktning, men för denna rapport kommer 
begreppets innebörd fokusera mer på hur informations- och 
kommunikationsteknologier har påverkat alla livets aspekter och blivit en nära på 
väsentlig del av våra liv. Pelaáez och Marcuello-Servoás (2018) definition av begreppet 
beskrivs på ett liknande sätt: “Digitalisation can be defined as the whole relations, 
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structures and elements involved in the assumption of ICTs in any aspect of life. 
Digitalisation processes transform interactions with users, as well as their demands and 
needs.” (Pelaáez & Marcuello-Servoás 2018 ss. 801-802). Den pågående processen av 
digitalisering omvandlar och förändrar redan befintliga interaktioner hos användare av 
informations- och kommunikationsteknologier. Omvandlingen kan redan skådas i 
många av världens länder men speciellt hos välutvecklade länder som tidigt satsade på 
utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologier såsom Sverige. 
 
De senaste åren har sett ytterligare ökningar av internetanvändare inom Sverige, vilket 
har lett till förändringar gällande hur vi svenskar kommunicerar med varandra 
(Davidsson, Palm & Mandre 2018). Svenskarna och Internet är en årlig undersökning 
som kartlägger svenskarnas användande av internet och informations- och 
kommunikationsteknologier på uppdrag av Internetstiftelsen. Ett av de mer intressanta 
resultaten ligger i hur många olika meddelandetjänster som svenskarna använder sig av 
i dagens samhälle, vilket speglar den globala utvecklingen av digitala 
kommunikationsmedel. I snitt utnyttjar de svenska internetanvändarna sig av fem olika 
meddelandetjänster, där nästan varannan tillfrågad använder sig av ytterligare 
meddelandetjänster (Davidsson, Palm & Mandre 2018). Kommunikationen är dock inte 
den enda aspekten som har påverkats av digitaliseringens uppgång. Ungefär 28 % av 
undersökningens tillfrågade använder sig nu av internet för att lyssna på musik och titta 
på film (Davidsson, Palm & Mandre 2018). Digitaliserade tjänster blir en allt mer 
attraktiv lösning för allt fler företag och organisationer, oavsett deras inriktningar, då 
allt fler blir uppkopplade. Som en följd påverkas vardagliga aspekter allt mer av 
digitaliseringen, vare sig det handlar om att köpa begagnade varor, betala räkningarna 
eller att boka in sig till ett läkarbesök. 
 
Redan befintliga tjänster och produkter ersätts oftast av digitala motsvarigheter på 
grund av minskade kostnader, effektivisering och tillgänglighet (Niehaves & Plattfaut 
2014; Fox 2010). Dessa tjänster kan innefatta allt från kommunikationsmedel och 
underhållning som i exemplen ovan till privata affärsrelationer och offentliga tjänster 
(Pelaáez & Marcuello-Servoás 2018). Statliga myndigheter inom Sverige såsom 
Försäkringskassan, Skatteverket och CSN erbjuder alla någon form av digitala tjänster i 
dagsläget. Applikationer, registreringar och formulär finns alla tillgängliga digitalt för 
privatpersoner att använda sig av samtidigt som de traditionella metoderna blir ersatta 
av deras digitala motsvarigheter i en allt högre takt. Fenomenet är inte unikt för Sverige 
utan kan observeras i andra länder såsom Storbritannien (Agnew & Ripper 2011). 
Storbritanniens statliga hälsoorgan National Health Service (NHS) utvecklade en ny 
digital plattform där privatpersoner kan ta del av hälsoinformation utan att behöva 
kontakta läkare. NHS uppskattar att de sparar ungefär 44 miljarder brittiska pund per år 
genom att omdirigera potentiella patienter till den digitala plattformen innan ett 
läkarbesök bokas in, vilket kan vara en intensiv resursinvestering i och med att 
läkarmöten kan vara dyra och potentiellt även onödiga (National Health Service 2010). 
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Digitalisering sker inte enbart i några få utvalda länder utan är snarare ett globalt 
fenomen, men i och med att Sverige var inne tidigt med att investera i digitaliseringen 
och ta fram den nödvändiga infrastrukturen ligger nu Sverige i topp gällande 
internettillgång i världen (Internet World Stats 2018). Tack vare detta har Sverige 
kunnat nyttja många av digitaliseringens fördelar över åren, men samtidigt har också 
digitaliseringens nackdelar dykt upp snabbare inom det svenska samhället än hos andra 
digitalt välutvecklade länder. 
 

2.3 Digitala Klyftor 
Ett av dem större sociala problemen med digitaliseringen uppstår i formen av en 
växande digital klyfta som avskiljer personer som framgångsrikt lyckats med att anpassa 
sig till det digitala samhället från dem som misslyckats med anpassningen (Mok & Leung 
2012). Individer som inte lyckas anpassa sig utefter samhället och dess nya digitala 
trend hamnar istället i ett digitalt utanförskap där de sakta men säkert exkluderas från 
allt fler vardagliga aktiviteter, vilket inkluderar allt från att hålla kontakten med 
släktingar till att kunna betala räkningar. Dessa digitala klyftor brukar oftast kallas för 
Digital Divide på engelska och har traditionellt sett beskrivit den sociala ojämlikheten 
gällande tillgången av informations- och kommunikationsteknologier som uppstått 
mellan olika samhällsgrupper (Castells 2002; Norris 2001; Dewan & Riggins 2005; 
Foley, Alfonso, Brown & Fisher 2003; van Dijk & Hacker 2000; Wong, Law, Fung & Lee 
2010; Zhao, Collier & Deng 2014). Ett exempel på denna sociala ojämlikhet tas upp av 
Cushman och McLean (2008) i sin redaktionella artikel: 
 

Much work on the diffusion of ICTs has examined the network effects and 
benefits of the increased number of participants. What has not been noted are 
the costs to those outside the network. These become more extreme as they are 
concentrated on fewer and fewer non-users. To be a non-user of e-mail in 
Europe or North America in 1990 cost very little; by 2000 the cost was 
significant; now to be among the minority of non-users excludes a person from 
many day-to-day activities and imposes a considerable social and cultural as 
well as financial burden. If use continues to grow, as is anticipated, then those 
in the residual category will carry an ever-increasing burden. 

 
(Cushman & McLean 2008, s. 215) 

 
I och med att fenomenet Digital Divide innefattar många omfattande aspekter såsom 
sociala och ekonomiska aspekter blir det svårt för forskare att komma överens och ena 
sig över en singulär och omfattande definition. OECD (The Organization for Economic 
Co-Operation and Development) är en organisation som strävar för ekonomiskt 
samarbete och utveckling länder emellan. Fenomenet Digital Divide beskrivs enligt dem 
som ett socioekonomiskt gap mellan olika grupper och områden gällande användandet 
av informations- och kommunikationsteknologier och internet: “The term ‘digital divide’ 
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refers to the gap between individuals, households, businesses and geographic areas at 
different socio-economic levels with regard both to their opportunities to access 
information and communication technologies (ICTs) and to their use of the Internet for a 
wide variety of activities.” (OECD 2001, s. 5). Det är denna definition av Digital Divide 
som rapporten kommer att följa. 
 
Definitioner har dock problem att förbli relevanta när huvudområdet fortsätter att 
utvecklas och spridas i en snabb takt världen över. Digitalisering i synnerlighet har haft 
en oerhört snabb utveckling under de senaste två decennierna, vilket har resulterat i att 
allt fler vetenskapliga forskare och professorer har börjat föra diskussioner kring äldre 
termer såsom Digital Divide och om deras innebörd fortfarande är relevanta i dagens 
samhälle. Under 2006 fördes det många ledande konferenser som lade stort fokus på 
hur informations- och kommunikationsteknologier har påverkat sociala innan- och 
utanförskap (Cushman & McLean 2008). Diskussionerna som fördes under 
konferenserna visade på hur viktigt det var att skilja två distinkta forskningsområden åt 
som blivit allt mer samlokaliserade under samma begrepp, nämligen Digital Divide 
(Cushman & McLean 2008). Det första området innefattar digitala jämförelser mellan 
grupper, vilket oftast görs mellan redan digitalt utvecklade länder och länder som håller 
på att digitalt utvecklas, samtidigt som det andra området behandlar de sociala 
ojämlikheter gällande informations- och kommunikationsteknologier som uppstår inom 
digitalt välutvecklade länder (Cushman & McLean 2008; Zhao, Collier & Deng 2014; 
Dewan & Riggins 2005). Det andra området börjar allt mer beskrivas som ett digitalt 
utanförskap för att tydligare skilja de två ämnesområdena åt (Cushman & Klecun 2006). 
För de mer digitalt välutvecklade länderna med god IT-infrastruktur har problemen 
istället utvecklats förbi simpel tillgång eller avsaknad av digitala teknologier (Tsatsou 
2011; Ebbers, Jansen & van Deursen 2016). 

2.4 Digitalt Utanförskap 
Det räcker inte längre att klassa digitalt utanförskap som ett tillgångsproblem när ett 
lands befolkning har en nära på komplett tillgång till informations- och 
kommunikationsteknologier (Hwang & Nam 2017). Tillgång är bara en av flera aspekter 
som påverkar användandet av digitala teknologier, där kunskap och motivation också 
spelar en stor roll för att kunna garantera ett fortsatt uppkopplat användande (Lee, Park 
& Hwang 2015; Agnew & Ripper 2011; Essential Research 2010; Klecun 2008). 
 
Kunskapen som behövs för en individ att kunna delta digitalt innefattar flera 
överlappande kompetenser vilket inkluderar instrumentala kunskaper, kreativa 
kunskaper och nätverkskunskaper (Lee, Park & Hwang 2015). Instrumentala kunskaper 
hänvisar till kunskapen gällande internet och dess användningsområden (van Dijk 2006; 
Hargittai & Hinnant 2008), där kreativa kunskaper istället hänvisar till förmågan att 
skapa uppfinningsrikt innehåll (Hwang & Nam 2017). Nätverkskunskaper hänvisar för 
sin del till förmågan en individ har gällande sökandet och användandet av information 
ute på internet (Hwang & Nam 2017). Utöver dessa kompetenser finns det även andra 
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aspekter att överväga när det kommer till digital delaktighet, där bland annat läs- och 
skrivkunnighet ihop med källkritik och medieförståelse är några av dem (Cushman & 
McLean 2008). För att kunna navigera sig effektivt och oberoende i det digitala 
samhället behövs det många kunskaper och kompetenser som inte nödvändigtvis är 
lättförståeliga. Specifika grupper som inte lyckas med att lära sig dessa nödvändiga 
kunskaper och kompetenser blir istället sakta men säkert allt mer digitalt isolerade 
vilket i slutändan kan resultera i ett digitalt utanförskap. 
 
Oftast är det redan socialt utsatta grupper som blir utsatta för ett digitalt utanförskap, 
där ålder, kön och utbildning ihop med ens potentiella funktionshinder och sociala 
status är några av de mest framträdande faktorerna som fostrar digitalt utanförskap 
(Mok & Leung 2012; Helsper 2008; Helsper & Reisdorf 2017; Zhao, Collier & Deng 
2014). Med andra ord finns det många olika faktorer som alla påverkar ens digitala 
deltagande, vare sig det handlar om regionala skillnader eller individuella skillnader. Får 
både Sveriges och Kinas del är det främst lågutbildade kvinnor som bor kvar ute i 
landsbygden som är värst drabbade av det digitala utanförskapet (Davidsson, Palm & 
Mandre 2018; Mok & Leung 2012). Storbritannien skiljer sig från den observationen i 
och med att det främst är äldre lågutbildade individer med en låg social status som är 
mest utsatta, oavsett personens kön eller om personen bor ute i landsbygden. Dessa 
skillnader betonar betydelsen som ett lands kultur och politik kan ha på en nation och 
hur det kan uppstå skillnader länder emellan. Det är även viktigt att ha dessa skillnader i 
åtanke när forskning och undersökningar inom relevanta ämnen görs både inom ett land 
och när resultaten används för att göra direkta jämförelser med andra länder (Helsper & 
Reisdorf 2017; Brandtzaeg, Heim & Karahasanovic 2011; Helsper 2012, Norris 2001). 

2.5 Digitalt Utanförskap och Äldre 
De äldre, vilket för denna rapport definieras som personer 65 år eller äldre, är en av de 
grupper som är särskilt utsatta av digitalt utanförskap (Agnew & Ripper 2011; 
Davidsson, Palm & Mandre 2018; Foley et al. 2003; Helsper & Reisdorf 2017; Niehaves & 
Plattfaut 2014; Svenska Stadsnätsföreningen 2016). En relativt regelbunden och 
självständig användning av internet kräver att användarna har tillgång, kunskap och 
motivation gällande digitala teknologier (Klecun 2008; Svenska Stadsnätsföreningen 
2016; Essential Research 2010). Inom länder med en god nivå av internettillgång är det 
främst inom de två sista aspekterna, kunskap och motivation, som problemen 
frammanar sig själva när det kommer till de äldre (Helsper & Reisdorf 2017). De äldre 
drabbas ofta av fysiska förhinder på grund av deras ålder, där nedsatt syn, försämrad 
motorik och kognitiva funktionsvariationer (Becker 2005; Kurniawan & Zaphiris 2005) 
bara är några av alla deras problem. 
 
I och med att de äldre har stora problem med digitalt utanförskap bör det inte vara allt 
för förvånande att de länder vars befolkning till stora delar består av äldre invånare 
drabbas hårt av detta problem (Agnew & Ripper 2011; Davidsson, Palm & Mandre 2018; 
Essential Research 2010). Europa i synnerlighet har upplevt detta fenomen då 13 av 
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världens 15 äldsta länder, sett till den mängden äldre invånare inom befolkningen, 
befinner sig inom just Europa (Population Reference Bureau 2018). De resterande två 
länderna, Japan och Puerto Rico, befinner sig båda utanför Europas gränser. Sverige kom 
in på 11:e plats där 20 % av landets befolkning består av äldre invånare. Ungefär 433 
000 av Sveriges äldre befolkning använder sig aldrig av internet trots att den totala 
internettillgången inom Sverige ligger på 98 % (Davidsson, Palm & Mandre 2018). Det 
tyder på att det finns ett problem inom Sverige utöver tillgänglighet (Davidsson, Palm & 
Mandre 2018; Svenska Stadsnätsföreningen 2016). 
 
Digitalt utanförskap är ett problem värt att bekämpa då det har konstaterats att de äldre 
kan förbli självständiga under en längre period om de använder sig av internet och 
informationsteknologier (Czaja & Lee 2007). Enligt Santos, Azevedo och Pedro (2013) är 
digital kompetens en viktig komponent för att kunna ta del av de fördelar och 
möjligheter som finns tillgängliga inom internet, vilket inkluderar sociala, ekonomiska, 
politiska, kulturella och hälsomässiga områden. För att kunna skärpa de äldres digitala 
kompetens har ett antal olika metoder tagits fram vilka varierar från land till land. För 
det mesta innebär dessa initiativ att förbättra landets ofta bristande teknologiska 
infrastruktur och förbättra befolkningens tillgången till informations- och 
kommunikationsteknologier (Mok & Leung 2012). Det är en väldigt generell och 
övergripande lösning som kan appliceras till i stort sett varje område med en dålig eller 
icke-existerande IT-infrastruktur. En mer inriktad metod är att införa specialiserade 
utbildningsinsatser som riktar in sig till en synnerligen utsatt grupp vars syfte är att 
motverka digitalt utanförskap genom att utbilda den utsatta gruppen. Denna typ av 
insats har införts i varierande grad i länder såsom Kina, Storbritannien och Sverige (Mok 
& Leung 2012; Helsper & Reisdorf 2017; Söderström & Holgersson 2018). 

2.6 Utbildningsinsatser 
Inom Kina användes båda av de tidigare nämnda typerna av metoder då det är ett 
väldigt segregerat land sett till vart befolkningen befinner sig i landet. Insatser gjordes 
för att förbättra den digitala infrastrukturen och tillgången till informations- och 
kommunikationsteknologier ute på landet samtidigt som mer fokuserade insatser 
utfördes inom de mer digitalt framgående områdena såsom Hong Kong (Mok & Leung 
2012). Inom Hong Kong har majoriteten av de genomförda utbildningsinsatserna 
präglats av ett samarbete mellan regeringen, den kommunala motsvarigheten och den 
privata sektorn. De privata aktörerna och den kommunala motsvarigheten är båda 
delaktiga ihop med regeringen vid beslutsfattandet och införandet av 
utbildningsinsatserna (Mok & Leung 2012). Dessa insatser fokuserade på att utbilda de 
drabbade inom användandet av informations- och kommunikationsteknologier (Mok & 
Leung 2012). 
 
Inom Storbritannien sattes det upp över 3500 så kallade “UK Online Centers” runt om i 
landet som en del projektet “Get Connected, Get Online” (Agnew & Ripper 2011). Syftet 
med projektet var att öka de äldre deltagarnas internetanvändande genom användandet 
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av redan befintlig infrastruktur som allmänna mötescentrum, kommunala sällskapsrum, 
sociala samlingsgrupper och andra aktiviteter (Agnew & Ripper 2011). Många av 
deltagarna hade aldrig tidigare deltagit i någon annan form av digital utbildning innan 
detta tillfälle, där denna insats visade på vikten av trovärdiga utbildare, både i formen av 
utbildning och i formen av igenkännande (Agnew & Ripper 2011). Slutresultatet av 
studien presenterade att majoriteten av deltagarna hade förändrat sina digitala vanor 
till det bättre som en effekt av utbildningsinsatsen. I överlag var deltagarna väldigt nöjda 
med studiens användning av redan befintlig infrastruktur och den sociala kontakten 
som de fick under insatsens gång. Till skillnad från insatserna gjorda i Hong Kong var 
denna insats specifikt inriktade för att digitalt inkludera de äldre. 
 
Denna brittiska metod liknar den utbildningsinsats som gjordes inom Sunne kommun 
här i Sverige. “Mer Digital” var ett initiativ som anordnades av Sunne kommun, Telia och 
Högskolan i Skövde, där insatsens syfte var att förbättra de äldres möjligheter till att 
motverka sitt digitala utanförskap och på så sätt innefattas av det digitala samhället 
(Söderström & Holgersson 2018). Skillnaderna mellan de två utbildningsinsatserna låg i 
användningen av igenkännande utbildare, vilket var något som tillfället i Sunne kommun 
bortsåg ifrån för att istället involvera utbildade pedagoger och ungdomar från en 
närliggande skola. Deltagarna fick även ta med sig sina egna digitala teknologier, oftast 
smartphones och bärbara datorer, till utbildningslokalen, där de då fick ta del av en mer 
praktiskt inlärning som involverade ungdomarna att visa hur dessa digitala teknologier 
kunde utnyttjas till fullo (Söderström & Holgersson 2018). Det direkta resultatet från 
utbildningsinsatsen i Sunne kommun var i överlag väldigt positivt, där en klar majoritet 
var nöjda med utbildningstillfället som de tog del av. Deltagarnas syn på det digitala 
hade även det förändrats till det bättre som ett resultat av utbildningstillfället, där de 
flesta tillfrågade även hävdade att de kommer att förändra på sitt digitala beteende. Allt 
detta är sett ur ett mer kortsiktigt perspektiv då dessa frågor ställdes direkt efter 
utbildningstillfället hade genomförts, där återkopplingen som gjordes en månad senare 
visade på liknande resultat. Det kommer bli intressant och se om denna fallstudies 
återkoppling med deltagare inom Torsby kommun kommer att ge liknande resultat eller 
inte.  
 
Resultaten från de olika ländernas insatser var generellt sett positiva (Mok & Leung 
2012; Agnew & Ripper 2011; Söderström & Holgersson 2018). Samtidigt är det viktigt 
att se insatsernas resultat ur en nationell kontext och förstå att digitalt utanförskap är 
ett komplext och personligt problem som kan variera från individ till individ (Helsper & 
Reisdorf 2017). En metod som funkar inom ett specifikt land behöver inte nödvändigtvis 
vara effektivt inom ett annat. 

2.7 Sammanfattning 
Digitalt utanförskap är som sagt ett stort problem inom länder vars digitala 
infrastruktur redan är välutvecklad (Tsatsou 2011; Helsper & Reisdorf 2017). Oftast 
handlar problemen inom dessa länder mer om kunskap och motivation till att använda 
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digitala tjänster snarare än ett tillgångsproblem (Helsper & Reisdorf 2017). Tack vare 
den potentiella effektivisering som digitaliseringen erbjuder många företag och 
organisationer väljer allt fler att digitalisera och modernisera sina tjänster, vilket är 
något som stora delar av den offentliga sektorn försöker uppnå (Pelaáez & Marcuello-
Servoás 2018; Niehaves & Plattfaut 2017; Agnew & Ripper 2011). Socialt utsatta 
grupper hänger inte med i denna digitalisering och blir sakta men säkert allt mer 
isolerade från dagens digitaliserade samhälle (Mok & Leung 2012; Agnew & Ripper 
2011). En av de mest utsatta grupperna är den äldre generationen som plågas av 
ytterligare problem såsom nedsatt syn och hörsel ihop med försämrad motorik (Helsper 
& Reisdorf 2017; Niehaves & Plattfaut 2017). Olika typer av insatser har genomförts för 
att försöka motverka de äldre deltagarnas digitala utanförskap (Mok & Leung 2012; 
Agnew & Ripper 2011; Söderström & Holgersson 2017), där det är viktigt att ta olika 
länders nationella kontexter i åtanke när jämförelser görs mellan länder (Helsper & 
Reisdorf 2017).
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3 Problemområde 
Följande avsnitt har till syfte att beskriva det huvudsakliga problemet som kommer att 
undersökas i fallstudien. 

3.1 Problemformulering 
Dagens samhälle har och fortsätter att förändras i och med spridningen av informations- 
och kommunikationsteknologier (Mok & Leung 2012; Castells 2002). Samhällets tjänster 
och procedurer effektiviseras i en allt högre grad samtidigt som allt fler av samhällets 
invånare kan ta del av de nya digitala möjligheterna. Åtminstone om invånarna har den 
nödvändiga tillgången, kunskapen och viljan som krävs för att kunna utnyttja de digitala 
resurser som de blir erbjudna av samhället (Lee, Park & Hwang 2015; Agnew & Ripper 
2011; Essential Research 2010; Klecun 2008). Det görs antaganden inom samhället 
gällande dessa tre aspekter av digital användning, vilket för det mesta stämmer överens 
med majoriteten av samhällets invånare. Dock finns det utsatta samhällsgrupper som av 
olika anledningar inte har samma möjligheter till att utnyttja samhällets digitala tjänster 
som resten av samhället kan (Castells 2002; Norris 2001; Dewan & Riggins 2005; Foley, 
Alfonso; Brown & Fisher 2003; van Dijk & Hacker 2000; Wong, Law, Fung & Lee 2010; 
Zhao, Collier & Deng 2014). 
 
Detta leder inte endast till problem för de utsatta grupperna i och med att de isoleras 
digitalt utan det innebär även problem för samhället i sin helhet då det är samhället som 
behöver tillgodose dessa grupper via samhällstjänster och andra procedurer (Niehaves 
& Plattfaut 2014; Fox 2010). Dessa samhällstjänster och procedurer blir allt mer 
digitaliserade i och med att det är mycket mer effektivt, där det samtidigt måste 
erbjudas mindre effektiva metoder för de samhällsgrupper som inte har lyckats med att 
anpassa sig utefter samhällets digitala förändringar (Niehaves & Plattfaut 2014; Fox 
2010). Underhållet av dessa alternativa metoder, vilket sällan utnyttjas av majoriteten 
av användare, innebär en extra resurskostnad för de ansvariga företagen och/eller 
organisationerna. Offentlig förvaltning är en speciellt utsatt verksamhet då de behöver 
fortsätta erbjuda dessa alternativa metoder för en minoritet av användare, även om det 
inte nödvändigtvis är hållbart sett från ett långvarigt perspektiv. 
 
De äldre, vilket för denna undersökning innefattar personer 65 år och äldre, är en av de 
största grupperna som har problem med att anpassa sig till dagens informations- och 
kommunikationsteknologier (Agnew & Ripper 2011; Davidsson, Palm & Mandre 2018; 
Foley et al. 2003; Helsper & Reisdorf 2017; Niehaves & Plattfaut 2014; Svenska 
Stadsnätsföreningen 2016). De känner sig inte delaktiga i dagens digitala samhälle, 
speciellt gällande digital kommunikation, vilket resulterar i att de drabbade äldre enkelt 
hamnar i ett digitalt utanförskap. Olika metoder för att minska detta utanförskap har 
presenterats och implementerats runt om i världen med varierande resultat 
(Söderström & Holgersson 2018; Mok & Leung 2012; Agnew & Ripper 2011). I vissa 
delar av världen handlar motverkandet av digitalt utanförskap främst om att öka 
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tillgången till informations- och kommunikationsmetoder där det i andra delar främst 
handlar om att lära ut och informera de värst drabbade om digitaliseringen och vad det 
innebär. I och med att tillgången till digitala informations- och 
kommunikationsteknologier har ökat och fortsätter att öka har det istället blivit allt mer 
relevant att börja utbilda de värst drabbade gällande hur de skulle kunna utnyttja sina 
digitala teknologier till fullo (Lee, Park & Hwang 2015; Agnew & Ripper 2011; Essential 
Research 2010; Klecun 2008). 
 
Detta skiftande av fokus kan ses i de studier och undersökningar som har genomförts för 
att motverka digitalt utanförskap, speciellt för de äldre. (Söderström & Holgersson 
2018; Mok & Leung 2012; Agnew & Ripper 2011; Helsper & Reisdorf 2017). Dessa 
studier presenterar och genomför olika metoder vars syfte är att utbilda de äldre om 
digitala teknologier och på så sätt motverka deras digitala utanförskap. Effekterna av 
dessa utbildningsinsatser är oftast positiva och lovande, där de äldre känner sig mer 
delaktiga och modiga nog till att börja använda sig av internet i en högre grad än innan 
(Söderström & Holgersson 2018; Mok & Leung 2012; Agnew & Ripper 2011). I alla fall 
sett ur ett kortsiktigt perspektiv. Problemet är att det är få studier som väljer att 
återkoppla till sina deltagare för att få ett mer långsiktigt perspektiv på insatsen och 
dess effekter. Har de äldre fortsatt med att använda sig av digitala teknologier efter 
utbildningsinsatserna? Känner de sig fortfarande vara utanför det digitala samhället 
eller har de lyckats med att anpassa sig till det nya? 
 
Det är viktigt att se just hur effektiva dessa metoder och utbildningsinsatser är i längden 
när det kommer till att motverka det digitala utanförskapet för de äldre. Effektiva 
metoder skulle inte enbart kunna få de äldre att känna sig mer trygga med digitala 
teknologier, vilket i sin tur skulle motverka deras digitala isolation, utan det skulle även 
underlätta för samhället då allt mindre alternativa och kostsamma metoder behöver 
erbjudas. Om fler äldre skulle vara villiga till att utnyttja digitala metoder istället för att 
använda sig av kostsamma alternativ skulle inte enbart samhällets resurskostnader 
minskas utan det skulle även potentiellt öppna upp för en ny marknad av digitala 
produkter och tjänster som riktar in sig till den nya marknadsgruppen av digitalt 
användande äldre. Denna fallstudie strävar därför till att bidra för fortsatt forskning 
genom att mäta effektiviteten av utbildningsinsatsen “Mer Digital” som genomfördes i 
Torsby kommun och se om deltagarna har blivit långvarigt påverkade av insatsen eller 
inte. 

3.2 Frågeställning 
Studiens syfte är som sagt att mäta effektiviteten av en specifik utbildningsinsats och se 
hur de deltagande äldre har påverkats av denna insats. Frågeställningen behandlar hur 
deltagarnas digitala vanor har förändrats efter att de deltog i utbildningsinsatsen: 
 

• Hur har de äldre deltagarnas användning av digitala teknologier påverkats 
efter utbildningstillfället som de deltog i? 
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Det finns även ett antal delfrågor utöver den huvudsakliga frågeställningen: 
 

• Har deltagarnas attityd och vanor gällande digital teknologi förändrats till 
det bättre efter insatserna?  

o Vad är orsakerna bakom de potentiella förändringarna? 
• Har dessa insatser haft en mer långvarig påverkan på deltagarna eller blev 

resultatet istället mer kortsiktigt? 
o Varför blev effekterna av tillfället mer kortsiktigt/långvarigt? 

 

3.3 Avgränsningar 
Inom digitalt utanförskap finns det ett antal olika samhällsgrupper som alla av olika 
anledningar har problem med att delta i digitala aktiviteter. Varje grupp har sina egna 
kombinationer av aspekter såsom kön, ålder, samhällsstatus, utbildning och region, 
vilket gör det svårt att undersöka digitalt utanförskap på en övergripande nivå. Istället 
fokuserar denna undersökning på en av dessa grupper och hur digitalt utanförskap 
påverkar dem, nämligen de äldre. Ytterligare en avgränsning gjordes i och med urvalet 
av deltagare för denna fallstudie. Individerna som tar del av denna studie har alla redan 
deltagit i en tidigare insats vilket innebär att deltagarna har visat ett tidigare intresse för 
ämnet och att en återkoppling kan säkerhetsställas. 

3.4 Förväntat resultat 
För det mesta förväntas det att deltagarna av denna studie kommer ha påverkats 
positivt av den tidigare utbildningsinsatsen. Det förväntas att deltagarna har blivit mer 
aktiva gällande digitala teknologier och tjänster samtidigt som de själva känner sig 
mindre isolerade och mer delaktiga. Dock förväntas det även att vissa deltagare 
fortfarande känner sig isolerade gällande digitala informations- och 
kommunikationsteknologier och att ytterligare insatser behöver genomföras innan de 
känner sig tillräckligt självsäkra till att aktivt delta i dagens digitala samhälle. Det är 
svårt att säga just hur resultatet kommer att vara i och med att ämnet är av en väldigt 
personlig natur som varierar från person till person, men generellt sett anser författaren 
av denna studie att resultaten kommer vara positiva.
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4 Metod 
Det finns många olika tillvägagångssätt när det kommer till att genomföra ett 
vetenskapligt arbete, vare sig det handlar om fallstudier, litteraturstudier eller 
observationsstudier. Oftast är det viktigt att hitta just den typen av metod som passar in 
bäst med ens egna forskningsstrategi. Detta avsnitt behandlar ämnen såsom valet av 
forskningsmetoder, urvalet av deltagare och hur studien strukturerades och 
genomfördes. 

4.1 Forskningsstrategi 
Det är värt att upprepa hur komplicerade och nyanserade frågeställningarna gällande 
digitalt utanförskap och potentiellt förändrade digitala vanor kan vara. Få övergripande 
lösningar finns när det kommer till att motverka digitalt utanförskap, men tre 
återkommande aspekter dyker upp inom tidigare genomförd forskning: tillgång, 
kunskap och vilja (Lee, Park & Hwang 2015; Agnew & Ripper 2011; Essential Research 
2010; Klecun 2008). Tillgång handlar helt enkelt om tillgången av digitala informations- 
och kommunikationsteknologier; antingen finns det tillgång till digitala teknologier eller 
så finns det ingen tillgång. Dock så kan själva tillgången av digitala teknologier vara 
bristande och variera drastiskt från region och region, vare sig det handlar om dålig 
täckning av mobila nätverk eller föråldrad teknologi. Lösningen till denna bristfällande 
tillgång av teknologi är oftast densamma som för avsaknaden av teknologier; nämligen 
att investera mer i den digitala infrastrukturen och introducera fler informations- och 
kommunikationsteknologier till den utsatta regionen. Lösningen må vara kostlig men 
den är ändå relativt rätlinjig, vilket inte stämmer in lika väl på de övriga aspekterna. 
Utbildningsmetoder som skulle funka väl för att utbilda en viss typ av individer behöver 
inte nödvändigtvis fungera lika väl för en annan grupp och detsamma gäller vid valet av 
forskningsstrategi. 
 
Hur gick valet av forskningsstrategi till för denna studie? Två olika tillvägagångssätt 
övervägdes för detta fall: kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning 
innefattar att få fram deltagarnas upplevelser och åsikter medans kvantitativ forskning 
oftast fokuserar på att få in så stora mängder data kring ämnet som det går (Berndtsson, 
Hansson, Olsson & Lundell 2008). I och med att denna fallstudie fokuserar på hur 
deltagarna av den tidigare utbildningsinsatsen har påverkats personligen av insatsen 
valdes det kvalitativa tillvägagångssättet som det mest passande alternativet över den 
kvantitativa motsvarigheten. Ett kvalitativt tillvägagångssätt möjliggör för ställandet av 
djupa och tillfredsställande frågor som lyfter fram vikten av deltagarnas tankar och 
åsikter, vilka alla kan variera starkt från person till person. 

4.2 Urval 
Urvalet av deltagare för denna fallstudie gjordes utifrån en lista av individer som deltog i 
en tidigare undersökning: Mer Digital. Mer Digital är en serie av utbildningsinsatser som 
har genomförts i ett antal olika kommuner runt om i Sverige vars syfte är att motverka 
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digitalt utanförskap för äldre (65 år och äldre). Utbildningsinsatsen samlade in 
deltagarna till gemensamhetslokaler där de fick möjligheten att ta med sina egna digitala 
teknologier såsom smartphones och bärbara datorer. Väl på plats uppdelades de äldre i 
grupper där de kunde få hjälp av utbildade handledare och ungdomar med att förändra 
och förhoppningsvis förbättra sina digitala vanor. Denna utbildningsinsats är ett 
samarbete mellan Telia, Högskolan i Skövde och den kommunen som insatsen 
genomfördes i. 
 
Listan av tidigare deltagare är begränsad till en av dessa kommuners deltagarlistor, 
nämligen Torsby kommun i Värmland. I och med att dessa deltagare redan har deltagit i 
en tidigare undersökning gällande digitalt utanförskap och visat intresse för det ämnet 
kan förhoppningsvis en återkoppling göras enklare samtidigt som frågeställning kan 
förbli relevant och bli besvarad på ett tillfredsställande sätt. 

4.3 Datainsamling 
Studiens datainsamling gjordes med hjälp av huvudsakligen kvalitativa 
telefonintervjuer, där samtalen även spelades in för att dels för att förenkla 
transkriberingsprocessen och dels för att kunna fokusera mer på att föra intervjun 
istället för att behöva bryta flödet av intervjuerna genom att konstant skriva ned 
respondenternas svar. Utifrån den givna listan av tidigare deltagare kunde det utföras 
tolv intervjuer med villiga respondenter.  
 
Berndtsson et al. (2008) tar upp i sin bok att intervjuer oftast är av en öppen eller 
stängd natur, där båda inriktningar har sina för- och nackdelar. Öppna intervjuer 
fokuserar på respondenterna och låter dem få en större roll i intervjun genom att ställa 
“öppna frågor”. Denna typ av frågor syftar till att lyfta fram respondenternas djupgående 
tankar och åsikter gällande diskussionsämnet på ett sätt som kvantitativa metoder inte 
kan få fram (Berndtsson et al. 2008). Frågorna ämnar till att bjuda in respondenterna till 
en diskussion med intervjuaren där de argumenterar för sina åsikter snarare än att 
simpelt svara ja eller nej till frågan. Att föra denna typ av intervju ställer dock högre krav 
på intervjuaren än om hen hade valt att genomföra kvantitativa intervjuer då det kan 
vara svårt och komplicerat att ta fram tillräckligt tillfredsställande frågor som lyckas 
med att fånga respondenternas intresse.  
 
Intervjuerna som genomfördes inom denna fallstudie var främst av denna “öppna” 
natur, där målet med intervjuerna var att få fram orsakerna bakom respondenternas 
ändrade vanor, vad som utbildningstillfället lyckades bra och mindre bra med och vad 
som skulle kunna göra bättre till nästa tillfälle. Till detta användes det dock frågor av 
den mer “slutna” naturen. Dessa typer av frågor används främst inom slutna intervjuer 
vars syfte oftast är att samla in stora mängder svar från en stor mängd respondenter för 
ett statistiskt ändamål. Intervjuerna använde sig dock endast av slutna frågor som en typ 
av öppningsfråga, där tillhörande uppföljningsfrågor alla är av den öppna naturen. 
Öppningsfrågorna var medvetet strukturerade till att få ut mer kortfattade svar som 
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uppföljningsfrågorna sedan använder för att gå in djupare bakom respondenternas 
tankar och åsikter. Därav att intervjuerna är mestadels av den “öppna” naturen med 
några mindre inslag från dem mer “slutna” naturen, där inget av intervjuernas resultat 
användes för statistiska ändamål. Istället användes resultaten för att ta fram urskiljbara 
mönster för studiens valda analyseringsmetod. Insamlandet av data kommer att ske i 
fyra huvudsakliga steg, där det första steget innefattar att ringa upp potentiella 
respondenter och informera dem om studiens syfte och att samtalen kommer att spelas 
in. Därefter kommer intervjun att genomföras ifall respondenten gav sitt samtycke till 
att bli inspelade, där inspelningen sedan kommer att användas för en övergripande 
transkribering. Utifrån dessa transkriberingar är det tänkt att urskilja ett antal olika 
teman och mönster, vilket slutligen kommer att presenteras och analyseras inom sitt 
relevanta avsnitt. 
 

 
Figur 1: Insamling och analysering av data  
 
Intervjuerna genomfördes alla via telefon på grund av två huvudsakliga anledningar; 
dels på grund av att alla respondenter bor i en annan kommun vilket försvårar för 
genomförandet av mer traditionella intervjuer på plats hos respondenterna och dels för 
mängden tid som hade behövts för att stämma av och genomföra alla dessa intervjuer på 
plats. Med tanke på fallstudiens tidsramar valdes det istället att genomföra dessa 
intervjuer över telefon. 

4.4 Intervjuguide 
Intervjuerna som genomfördes bestod som sagt av en blandning av öppna och slutna 
frågor, där de slutna frågorna användes som öppningsfrågor och där öppna frågor 
användes som uppföljningsfrågor. Nedan presenteras öppningsfrågorna ihop med 
tillhörande motiveringar till varför dessa frågor inkluderades i intervjun. 

Tabell 1: Intervjuernas öppningsfrågor och dess tillhörande motivation 

Öppningsfråga Motivering 

Har dina digitala vanor förändrats 
efter utbildningstillfället “Mer 
Digital”? 

Denna fråga är den centrala frågeställningen 
för studien och ställs ihop med ett antal 
följdfrågor för att få fram orsakerna bakom 
den potentiella förändringen. 

Använder ni er utav fler digitala 
tjänster efter utbildningstillfället 
“Mer Digital”? 

Denna fråga ställs för att se om respondenten 
har tagit egna initiativ efter utbildningen och 
vågat börja med att använda sig av nya 

Intervjugenomförande Transkribering Urskiljbara Teman Presentation & 
Analysering
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tjänster eller inte. 

Finns det några befintliga tjänster 
som ni skulle vilja se bli mer 
digitaliserade? 

Denna fråga ställs för att se om respondenten 
själv har funderat på tjänster som de 
potentiellt skulle vilja se bli digitaliserade. 

Tycker ni att utbildningsinsatsen 
“Mer Digital” lyckades med sitt mål 
att minska deltagarnas digitala 
utanförskap? 

Denna fråga ställs för att få fram 
respondentens åsikter gällande 
utbildningsinsatsen och se om de var villiga 
till att rekommendera utbildningen till 
bekanta. 

Skulle ni vilja delta i liknande 
utbildningstillfällen för att följa upp 
det ursprungliga tillfället? 

Denna fråga ställs för att se om det 
fortfarande finns ett intresse hos 
respondenten gällande det digitala och för att 
se om de skulle vilja fortsätta utbilda sig. 

Vad skulle kunna förbättras till nästa 
utbildningstillfälle? 

Denna fråga ställs för att få respondentens 
perspektiv gällande utbildningsinsatsen och 
vad som potentiellt skulle kunna förbättras 
tills nästa tillfälle. 

  

4.5 Analysmetod 
Valet av analysmetod för denna fallstudie föll till sist på den tematiska analysen, vilket är 
en analysmetod som används för att identifiera, analysera och kategorisera mönster och 
teman utifrån insamlad data (Braun & Clarke 2006). Braun och Clarke fortsätter med att 
beskriva ett tema på följande vis: “A theme captures something important about the data 
in relation to the research question, and represents some level of patterned response or 
meaning within the data set.” (Braun & Clarke, 2006 s. 82). Till detta finns det även två 
huvudsakliga angreppssätt som används för att identifiera dessa teman: induktivt 
respektive deduktivt angreppssätt (Braun & Clarke, 2006). Ett induktivt angreppssätt 
innebär att de teman som har identifierats har starka kopplingar till den data som har 
samlats in, vilket i detta fall innebär intervjudata. Det deduktiva angreppssättet tenderar 
att istället drivas utifrån forskarens egna teoretiska intressen gällande ämnet, vilket 
oftast resulterar i att fokus läggs på specifika delar av den data som samlades in (Braun 
& Clarke 2006). I detta fall användes det induktiva angreppssättet för att ta fram 
relevanta teman utifrån insamlad data. Intervjuns öppningsfrågor användes som 
utgångspunkter för att kunna säkerhetsställa kopplingen mellan insamlad data och 
identifierade teman. Till exempel skulle den första öppningsfrågan och tillkommande 
svar kunna kategoriseras under temat “förändrade digitala vanor” medans de två 
nästkommande öppningsfrågorna skulle kunna klassas under det gemensamma temat 
“användning av digitala tjänster”. 
 
Intervjuerna spelades som sagt in för att underlätta insamlandet av relevant data och 
möjliggöra för en senare transkribering. Generellt sammanfattades respondenternas 
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tankar och åsikter under motsvarande fråga, där en mer ordagrann transkribering 
genomfördes om respondenten hade något särskilt intressant att ta upp. Längden på 
intervjuerna varierade starkt från person till person, där vissa intervjuer kunde 
genomföras under tio minuter medans vissa kunde pågå i över 20 minuter. I överlag 
hamnade den genomsnittliga intervjun på runt elva minuter, där de mer omfattande 
intervjuerna oftast gjordes med de individer vars digitala kunskapsnivåer redan var 
relativt höga. 

4.6 Forskningsetiska Principer 
Under intervjuerna följdes ett antal olika forskningsetiska principer, vilka alla utgår från 
rapporten “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning” som skrevs av Vetenskapsrådet år 2002. Inom denna rapport presenterades 
ett individskyddande krav som går att dela upp i fyra huvudsakliga forskningsetiska 
principer: 
 

1. Informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  

 

2. Samtyckeskravet: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

3. Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 
12). 

 

4. Nyttjandekravet: “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

4.6.1 Informationskravet 
Informationskravet syftar till att informera alla berörda undersökningsdeltagare och 
uppgiftslämnare om undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för dem 
(Vetenskapsrådet 2002). Därefter informeras deltagarna om vilken roll de har inom 
undersökningen och vilka uppgifter som kommer att användas. Utöver det bör 
deltagarna även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de insamlade 
uppgifterna inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning 
(Vetenskapsrådet 2002). 

4.6.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet behandlar undersökningsdeltagarnas rätt till samtycke innan deras 
information kan användas för forskning. Samtycke från föräldrar/vårdnadshavare kan 
även i vissa fall behövas beroende på undersökningens ämne (Vetenskapsrådet 2002). 
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Deltagarna har även rätt till att avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem. 
 

4.6.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innefattar behovet av tystnadsplikt vid applicerbara 
forskningsprojekt. Om etiskt känsliga uppgifter som skulle kunna identifiera individer 
används i ett forskningsprojekt bör alla inblandade forskare underteckna en förbindelse 
om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002). 

4.6.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet beskriver hur de insamlade uppgifterna gällande deltagarna inte får 
användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får 
heller inte användas för beslut som direkt påverkar den deltagande om inte denna 
specifikt har gett medgivande för detta (Vetenskapsrådet 2002). 

4.7 Studiens Användning av Forskningsetiska Principer 
Innan intervjuerna genomfördes via telefon informerades de potentiella deltagarna om 
studiens syfte och hur deras svar kan kommas att användas inom studien. För denna 
studie krävdes det inga personuppgifter som skulle ha kunnat användas för att 
identifiera deltagarna. Därefter informerades den uppringde om att samtalet kommer 
att spelas in för att förenkla transkriberingsprocessen och att all inspelad data inte 
kommer att användas till något annat än forskningsändamål. Till sist informerades även 
deltagarna om att dessa inspelningar kommer att tas bort så fort transkribering har 
skett. Vid detta tillfälle frågas även den uppringde om hen samtycker till allt detta eller 
inte, varav intervjun inte genomfördes ifall samtycke inte gavs. 
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5 Resultat & Analys 
Resultaten av de tolv utförda intervjusessionerna kommer att presenteras i detta avsnitt 
i formen av de teman och mönster som kunde urskiljas från respondenternas svar. Varje 
tema kommer även att lista upp de utgångsfrågor som användes för att urskilja sagt 
tema samt för att visa på hur frågorna och de urskilda mönstren relaterar till varandra. 
De övergripande resultaten av frågorna kommer att diskuteras och analyseras under 
respektive tema där kopplingar till bakgrunden kommer att genomföras vid 
applicerbara tillfällen. 

5.1 Förändrade vanor 
Det första och mest tydliga temat som kunde urskiljas från intervjuerna var hur 
deltagarnas digitala vanor hade påverkats och potentiellt även förändrats. Vad blev 
effekterna av utbildningstillfället sett till deltagarnas digitala vanor? Vad hade 
förändrats och vad var orsakerna bakom dessa potentiella förändringar? Var effekterna 
kortsiktiga eller långvariga? Skulle de tillfrågade vilja se fler tjänster bli digitaliserade? 
Detta är några av de frågeställningar som kommer att beröras inom detta tema, där 
följande öppningsfrågor användes för att öppna upp respondenternas tankar och åsikter 
gällande deras vanor: 
 

• Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
• Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
• Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 

 
En stor majoritet av de tillfrågade svarade med att deras digitala vanor inte hade 
förändrats i någon markant benämning, i alla fall inte till den grad som de själva ansåg 
vara relevant nog för att ta upp som ett svar till frågan. Att deltagarna inte hade 
förändrat sina digitala vanor till det bättre förvånade författaren då denne hade 
förväntat sig ett mer positivt resultat inte allt för olikt det resultat som Söderström och 
Holgersson fick fram i sin undersökning. Deras undersökning behandlade ett liknande 
utbildningstillfälle som genomfördes i Sunne kommun, där majoriteten av deras 
tillfrågade istället hade svarat med att deras digitala vanor hade förändrats till det bättre 
efter deras deltagande i det lokala utbildningstillfället (Söderström & Holgersson 2018). 
Positivt förändrade vanor var även något som speglades i den undersökning som 
genomfördes av Agnew och Ripper, vilka båda fick ta del av liknande utbildningsinsatser 
runt om i Storbritannien under 2011, där många av de tillfrågade hävdade att deras 
vanor hade förbättrats efter deras deltagande (Agnew & Ripper 2011). I och med att de 
flesta tillfrågade inte hade ändrat på sina digitala vanor i någon större grad bör det 
heller inte vara allt för förvånande att de inte heller hade börjat använda sig av några 
ytterligare digitala tjänster efter utbildningstillfället. Även om de flesta respondenter 
inte ansåg att sina vanor hade förändrats till den grad så att de självständigt hade börjat 
använda sig utav nya tjänster ansåg ändå alla av de tillfrågade att utbildningstillfället 
hade lyckats med att fånga deras uppmärksamhet och intresse över det digitala.  
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Hur kommer det sig att detta utbildningstillfälle inte lyckades med mer än att väcka 
deltagarnas intresse? Vad är det som skiljer detta tillfälle åt från liknande fall, och vad 
kan orsakerna bakom detta resultat vara? Det är svårt att säga då ämnet digitalt 
utanförskap är ett komplicerat och övergripande ämne med många olika aspekter att ta i 
åtanke. Tre huvudsakliga aspekter tas oftast upp som alla påverkar ens användande av 
digitala teknologier; tillgång, kunskap och motivation (Lee, Park & Hwang 2015; Agnew 
& Ripper 2011; Essential Research 2010; Klecun 2008). I och med Sveriges spridning av 
informations- och kommunikationsteknologier, där 98 % av befolkningen har tillgång 
till internet (Davidsson, Palm & Mandre 2018), är det tveksamt att skillnaderna ligger i 
kommunernas tillgång av digitala teknologier. Det verkar snarare som att orsakerna 
bakom skillnaderna relaterar till de övriga aspekterna när den regionala tillgången av 
informations- och kommunikationsteknologier ligger på en så pass hög nivå (Hwang & 
Nam 2017).  
 
Deltagarnas skilda kunskaps- och motivationsnivåer är de två resterande aspekterna 
som skulle kunna ligga bakom skillnaderna mellan de olika utbildningstillfällena, där 
fortsatt osäkerhet och redan befintlig kunskap togs upp av respondenterna som de två 
huvudsakliga orsakerna bakom deltagarnas till synes oförändrade vanor. För dem 
fortsatt osäkra deltagarna var detta utbildningstillfälle inte tillräckligt givande för att 
verkligen motverka deras osäkerhet gällande digital användning. Att fånga deltagarnas 
intresse och informera dem om digitaliseringens alla möjligheter och fördelar ses som 
det första steget till att motverka deltagarnas digitala utanförskap (Essential Research 
2010). För utbildningstillfället i Torsby kommun verkar insatsen åtminstone ha lyckats 
med att fånga deltagarnas intresse, om inte tillräckligt mycket för att ändra på 
majoriteten av deltagarnas vanor. Detta intresse skulle sedan kunna användas som 
motivation för deltagarna till att fortsätta delta på framtida utbildningsinsatser, vilket 
var en åsikt som dök upp flertalet gånger i denna studies intervjuer. Många av de 
berörda respondenterna visade intresse för framtida utbildningstillfällen, vilket skulle 
kunna erbjudas som en del av en mer övergripande och kontinuerlig insats. Detta 
initiativ skulle kunna vara motivation nog för deltagarna att ta sina första steg mot ett 
mer självsäkert och självständigt användande av digitala teknologier.  
 
Återkommande utbildningstillfällen verkar dock inte ha varit lika intressant för den 
andra huvudsakliga grupperingen av deltagare, vilka inte heller hade ändrat på sina 
digitala vanor. Inom denna grupp hade de flesta deltagarna redan en relativt hög nivå av 
digital förståelse, i alla fall sett till de övriga deltagarna, vilket resulterade i att 
utbildningstillfället i sin helhet inte var givande nog för att få dessa deltagare att ändra 
på sina redan avancerade vanor gällande digitala teknologier och tjänster. Denna 
digitala förståelse inkluderar kompetenser såsom instrumentala kunskaper, kreativa 
kunskaper och mer generella nätverkskunskaper (Lee, Park & Hwang 2015), där det 
främst är de förstnämnda och sistnämnda kompetenserna som denna grupp har ett 
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försprång inom. Ett gemensamt mönster hos dessa deltagare var att de antingen redan 
hade använt sig av eller höll på att använda sig av digitala teknologier i sitt vardagliga 
liv, vilket talar för att deras erfarenheter med det digitala kommer från en upprepad 
användning som de många av de övriga deltagarna av olika anledningar inte har fått ta 
del av.  
 
Till detta övergripande resultat av oförändrade vanor fanns det trots allt enstaka 
utstickare som faktiskt hade lyckats med att förändra sina digitala vanor, både för det 
bättre och för det sämre. För de två som lyckades med att förbättra sina digitala vanor 
låg det gemensamma i hur de nu efter tillfället hade fått mer kunskap och mod till att 
börja använda tidigare främmande digitala tjänster, där Whatsapp, Swish och Storytell 
är några exempel på just sådana tjänster. När dessa två respondenter (Respondent A 
respektive Respondent B) blev tillfrågade varför de nu känner sig mer säker med att 
använda digitala tjänster svarade de på följande vis:  
 

“Ja det var väl helt enkelt att man att man inte har vågat ge sig på det där förut 
och nu fick man liksom mer kunskap och vågar det.” 

(Respondent A) 
 

“Kanske för att det visade sig att det inte var så farligt så att säga. Att man 
kanske vågar lite mer när dem här ungdomarna visar att si och så är det.” 

(Respondent B) 
 

För dessa två var de sociala aspekterna av utbildningstillfället väldigt drivande, där den 
personliga kontakten med handledare och ungdomar ihop med den mer praktiska 
inlärningen var bland de största orsakerna bakom deras ändrade attityder och 
nyfångade mod. Den som inte lyckades med att förbättra sina digitala vanor hade 
medvetet minskat sitt digitala användande som ett resultat av utbildningstillfället, där 
hon valde att distansera sig från alla digitala tjänster som hon ansåg vara överflödigt 
eller distraherande för hennes vardagliga liv. För dessa deltagare verkar 
utbildningstillfället ha varit väldigt givande, om än i olika riktningar. 
 

När respondenterna istället blev tillfrågade om de skulle vilja se några redan befintliga 
tjänster bli mer digitaliserade kunde de inte komma på några exempel att ta upp. Ingen 
av de tillfrågade kunde se nyttan med att digitalisera vidare redan befintliga tjänster då 
majoriteten av respondenterna inte använder sig utav internet till något annat än att 
genomföra digitala bankärenden och kolla sin e-post. För en av respondenterna 
(Respondent C) handlade fortsatt digitalisering om en avvägning mellan effektivisering 
och personliga åsikter, vilket för honom innebar att gå till bankkontoren för att få den 
personliga kontakten även om han kunde ha utfört samma tjänst via internet: 
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“Det är alltid en avvägning. Målet är inte att bli av med banker, utan jag vill ha 
kontakt med banken, att ha den personliga kontakten med banken. Trots att jag 
kan göra en hel del saker själv.” 

(Respondent C) 
 

Under intervjuerna föreslogs en mer digitaliserad sjukvårdsprocess som ett exempel på 
denna typ av digitalisering, vilket generellt sett inte togs emot med öppna armar. Utöver 
den återkommande oron hos deltagarna över användningen av en mer digitaliserad 
tjänst togs det även upp aspekter såsom säkerhet, korrekthet och tillgänglighet utav de 
tillfrågade, där en av de tillfrågade (Respondent D) hade följande att ta upp gällande 
ämnet: 
 

“Nej, det måste jag säga, sjukvården det tycker jag inte bör göra det. Jag är nog 
för gammal för att börja med det hela, för jag litar inte riktigt på att det blir 
rätt diagnos och sånt. Sen att ungdomarna kanske utnyttjar det, men när man 
är så pass gammal som jag så vill man helst att det ska bli rätt.” 

(Respondent D) 
 

Oavsett om de svarande var fortsatt osäkra, generellt sett överkvalificerade eller genuint 
tacksamma för tillfället talade de alla gemensamt om att det skulle behöva införas vidare 
utbildning, vilket även var det nästa urskiljbara temat. 

5.2 Fortsatt utbildning 
Det andra urskiljbara temat behandlar respondenternas tankar och åsikter gällande 
utförandet av utbildningstillfället och om de skulle kunna tänka sig att gå på ytterligare 
tillfällen i framtiden om sådana erbjuds. Vad gjordes bra respektive dåligt med 
utbildningstillfället? Skulle ni vilja gå på liknande utbildningstillfällen i framtiden? Detta 
är de primära frågeställningarna som kommer att beröras inom detta tema, där följande 
öppningsfrågor användes för att öppna upp respondenternas tankar och åsikter 
gällande fortsatt utbildning:  
 

• Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt syfte att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 

• Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga 
tillfället? 

 
Med tanke på att deltagarnas digitala vanor inte hade förändrats i någon markant 
benämning var resultatet för den första öppningsfrågan inom detta tema förvånande då 
alla av de tillfrågade respondenterna ansåg att utbildningstillfället hade lyckats med att 
motverka deltagarnas digitala utanförskap. Resultatet kan ses som motsägande då 
majoriteten av samma respondenter tidigare hade hävdat att deras vanor inte hade 
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förändrats i någon större grad. Hur kan de då hävda att utbildningstillfället faktiskt var 
givande och hade lyckats med sitt ursprungliga mål att minska deltagarnas digitala 
utanförskap? Även om tillfället inte nödvändigtvis var givande för den tillfrågade tyckte 
de dock att tillfället i överlag var väldigt givande för de övriga deltagarna. Initiativet 
lyckades helt enkelt med att inkludera praktiskt inlärning och social kontakt, både med 
utbildarna och övriga deltagare, på ett tillfredsställande vis, där följande citat från några 
av de tillfrågade (Respondent A och Respondent B) förstärker den känslan:  
 

“Ja att man fick testa och sitta och göra det själv så att säga, rent praktiskt, 
annars är det svårt att lära ut sånt där. Bara att titta på när någon annan gör 
det, det lär man sig inte riktigt på vid min ålder i alla fall.” 

(Respondent A) 
 

“Vi [äldre] är en grupp som inte vuxit upp med digitala tjänster på samma sätt 
som ungdomarna idag. Så att blanda högstadieungdomar och pensionärer 
tyckte jag var ett väldigt trevligt sätt att gå till.” 

(Respondent B) 
 

Den sociala aspekten var även något som uppskattades av deltagarna inom Sunne 
kommun (Söderström & Holgersson 2018) och inom det brittiska initiativet Get 
Connected, Get Online (Agnew & Ripper 2011). Detta var en återkommande aspekt bland 
de tillfrågade, oavsett om de var fortsatt oroliga eller redan välutbildade inom ämnet.  
 
En av de mer välutbildade deltagarna ansåg att utbildningstillfället var ett bra initiativ 
då många av hans generation har haft det svårt att anpassa sig till samhällets digitala 
utveckling. Respondenten (Respondent C) hade själv använt sig av digitala tjänster 
under en längre tid inom både arbete och fritid vilket har lett honom till att känna sig 
mer säker med digital användning. Utbildningen som skedde under utbildningstillfället 
var enligt honom väldigt lärorikt för de mer oroliga och osäkra deltagarna som inte hade 
samma typ av vana som han hade fått över flera års erfarenheter med digitala 
teknologier. Han hävdade även att det är många utav hans generation som för 
närvarande inte har någon möjlighet till att använda digitala tjänster eller bli utbildade 
inom det området. Utbildningstillfället såg han som ett steg i rätt riktning för många av 
deltagarna samtidigt som samhället inte kan nöja sig och hävda att de nu har gjort allt 
som behövs för att börja inkludera den äldre generationen till det digitala. 
 

“Den här digitala utvecklingen, den har egentligen gått för snabbt för den äldre 
generationen, jag själv tillhör ju den äldre generationen. Jag är 83 år gammal i 
år och det är många i min generation som inte har några som helst möjligheter 
till att använda det [digitala] och som inte har möjlighet att lära sig det heller, 
och då måste samhället ändå ta hänsyn till dom här människorna. Man kan inte 
bara strunta i dem och säga att ‘du får söka det här på internet’ eller att ‘du får 
gå in där och göra det’, och så har det nästan blivit inom vissa områden.” 
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(Respondent C) 
 

Enligt honom har kommunen och dess politiker ett fortsatt ansvar att erbjuda 
alternativa metoder och tjänster för de mest utsatta tills det att de inte längre behövs. 
 

“Men sen för den skull får man inte slå sig på bröstet och säga att ‘åh vad vi har 
varit duktiga nu här i Torsby kommun, vi politiker. Nu har vi hittat på att de 
äldre skulle få hjälp så nu kan vi lägga ut allting på internet’. För de har 
fortfarande skyldigheten till att se till dem människor som inte kan det får den 
informationen på ett annat sätt.” 

(Respondent C) 
 

Samtidigt vill många företag och organisationer skära ned på dessa alternativa metoder 
då de kan vara dyra och potentiellt även ineffektiva (Niehaves & Plattfaut 2014; Fox 
2010). Innan företagen kan gå igenom med sina nedskärningar behöver användarna av 
dessa alternativa metoder bli utbildade inom de mer effektiva metoderna och tjänsterna 
som oftast redan erbjuds digitalt. Om de alternativa metoderna avskalas innan dess 
användare blir kunniga inom det digitala kommer dessa användare istället bara hamna i 
ett ännu starkare digitalt utanförskap än vad de redan är i dagsläget. Uppföljande 
utbildningstillfällen skulle därför kunna införas för att ge en kontinuerlig och långvarig 
utbildning för de äldre deltagarna och på så sätt möjliggöra för en stadig nedskärning av 
nu överflödiga metoder. Ytterligare tillfällen skulle även möjliggöra för återkommande 
deltagare att ställa mer specifika och avancerade frågor baserat på sin nya användning 
av digitala teknologier vilket var något som många av de tillfrågade själva tog upp under 
intervjuerna. En av respondenterna (Respondent B) var övertygad om att det 
fortfarande fanns mycket att lära sig om gällande användningen av sin telefon och att 
han därför skulle kunna tänka sig att gå på ytterligare utbildningstillfällen i framtiden:  
 

“Ja, absolut, absolut. Jag är helt övertygad om att jag använder mig av en 
otroligt liten del av min telefon och allt som den göra. Vid min ålder måste man 
ta lite i taget, så därför skulle jag mycket väl kunna tänka mig att ta ännu ett 
steg, men jag har inget sådär väldigt stort behov av det.” 

(Respondent B) 
 

I och med det intresse som har visats upp bland de tillfrågade gällande fortsatt 
utbildning och potentiellt även uppkommande utbildningstillfällen ligger nu ansvaret 
hos kommunen och samhället i helhet till att erbjuda de efterfrågade insatserna. Om 
kommunerna bestämmer sig för att faktiskt genomföra fler utbildningstillfällen är det 
samtidigt viktigt att överväga potentiella förbättringar, vilket de tillfrågade hade många 
förslag på. 
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5.3 Deltagarnas Rekommendationer 
Det tredje och sista urskiljbara temat är ett mer övergripande tema som innefattar 
många av de rekommendationer och förslag som de tillfrågade tog upp som potentiella 
förbättringsområden inför uppkommande utbildningstillfällen. Vad skulle kunna 
förbättras inför uppkommande utbildningstillfällen? Skulle de tillfrågade kunna tänka 
sig att rekommendera utbildningstillfället till någon behövande bekant? Frågeställningar 
som dessa kommer att tas upp under detta avsnitt ihop med tillhörande öppningsfråga 
respektive uppföljningsfråga. 
 

• Vad skulle kunna förbättras till nästa utbildningstillfälle? 
• Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 

 
En klar majoritet av de tillfrågade hade en positiv inställning till utbildningstillfället och 
skulle därmed inte ha några problem att rekommendera framtida tillfällen till behövande 
bekanta. De som inte valde att rekommendera vidare tillfället ansåg att alla bekanta de 
kände redan var tillräckligt kunniga inom ämnet och att tillfället därför inte skulle vara 
givande för dem. 
 
Även om utbildningstillfället fick ett gott mottagande av de tillfrågade hade de dock ett 
antal olika förslag och rekommendationer för uppkommande utbildningstillfällen. En av 
de mest efterfrågade förändringarna till uppkommande tillfällen var att minska antalet 
deltagare per grupp och potentiellt basera dessa mindre grupper på deltagarnas 
kunskapsnivåer. Då grupperingarna inom detta utbildningstillfälle inte tog i åtanke 
deltagarnas skilda kunskapsnivåer kunde frustrationer uppkomma inom grupperna, 
vilket oftast återspeglades i de frågor som ställdes av gruppmedlemmarna. Frågor som 
ställdes av en gruppmedlem behövde inte nödvändigtvis vara relevanta för de övriga 
gruppmedlemmarna och vad de ville ta upp. Detta ihop med den begränsade tiden som 
utbildningstillfället hade på sig att utbilda deltagarna ledde till ett antal olika 
irritationsmoment för flera av deltagarna, inte minst för följande respondent 
(Respondent D): 
 

“Ja, att man kanske skulle vara lite mindre vid varje bord så att folk fick lite 
mera tid. För vi var 3 stycken runt det bordet jag satt vid och så var det en som 
tog upp väldigt mycket tid som var lite utanför och då vart det lite mindre tid 
för oss andra. Ändå så sa jag till henne en gång att det här tycker jag inte att 
man ska ta upp nu utan någon annan gång men det hjälpte inte.” 

(Respondent D) 
 

En annan av de tillfrågade föreslog att tillägna uppkommande utbildningstillfällen till 
specifika teman som alla berör olika ämnen. Detta skulle möjliggöra för 
utbildningstillfällena att fokusera på specifika problemområden istället för övergripande 
problem. När hela utbildningstillfället behandlar ett specifikt område kommer dess 
deltagare åtminstone ha ett gemensamt intresse för området, vilket i sin tur skulle kunna 
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motverka problemet som det ursprungliga utbildningstillfället hade med sina deltagare, 
det vill säga skilda intressen och kunskapsnivåer.  
 
Utöver mindre grupper och mer inriktade utbildningstillfället efterfrågades även längre 
tillfällen och lägre ljudnivåer. Längre tillfällen för att helt enkelt ha mer tid till att ställa 
frågor och få svar och lägre ljudnivåer för att lättare koncentrera sig på frågorna inom 
sin egen grupp. Utöver längre utbildningstillfällen skulle den första förfrågan även kunna 
uppnås med införandet av mindre gruppstorlekar, där mindre grupper i sig skulle kunna 
leda till att utbildarna för varje enskild grupp får mer tid över till varje individuell 
gruppmedlem och dess problem. Även om det uppskattades att utbildarna var ungdomar 
från en närliggande högstadieskola skulle ändå vissa av de tillfrågade se fler utbildade 
pedagoger på plats under tillfällets gång för att komplettera hjälpen som ungdomarna 
gav. 
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6 Slutsats 
Under detta avsnitt kommer den huvudsakliga frågeställningen och dess tillhörande 
delfrågor att besvaras och diskuteras. 

6.1 Hur har de äldre deltagarnas användning av digitala teknologier 
påverkats efter utbildningstillfället som de deltog i? 

Förväntningarna från författaren var att deltagarnas digitala vanor faktiskt hade 
genomgått förändringar till det bättre som ett resultat av utbildningstillfället, speciellt 
när det förväntade resultatet kunde urskiljas från tidigare utförda insatser som liknar 
detta utbildningstillfälle. Istället verkar resultatet för majoriteten av deltagarna inte ha 
blivit mycket mer än ett nyfångat intresse för det digitala, där deras vanor och 
användning gällande digitala teknologier inte hade förändrats i någon vidare 
utsträckning efter deras deltagande i utbildningsinsatsen. Orsaken bakom denna 
avsaknad av positiv förändring gällande deltagarnas digitala vanor var huvudsakligen 
fortsatt osäkerhet och redan befintlig kunskap och förståelse hos deltagarna. Är detta 
verkligen allt som skiljer detta fall åt från det liknande tillfället som utfördes i Sunne 
kommun? Det är svårt att säga i och med alla de aspekter som skulle kunna påverka en 
persons digitala användning, speciellt när de redan tillhör en av samhällets mest digitalt 
utsatta grupper. Deltagarna i Torsby kommun skulle helt enkelt ha kunnat vara mer 
osäkra över det digitala på en individuell nivå än vad deltagarna i Sunne kommun var 
eller så kunde kanske inte de mer tekniskt kunnande individerna delta på grund av låg 
motivation. Det är för tidigt att avgöra varför resultatet blev som det blev med bara ett 
utfört utbildningstillfälle inom området, där resultatet ändå visar på att det fanns några 
utstickare som hade lyckats med att förändra sin vanor.  
 
De resterande deltagarna kan åtminstone återvända hem med ett nyfångat intresse över 
digitala teknologier, om än inte till den grad att de faktiskt börjar pröva på nya tjänster. 
Författarens personliga rekommendation, vilket delades av många av de tillfrågade, är 
att införa flera uppkommande utbildningstillfälle som en del av en övergripande insats 
för att effektivt och långsiktigt motverka deltagarnas digitala utanförskap. Det utförda 
utbildningstillfället lyckades med att lägga ut en stabil grund som uppkommande 
utbildningsinsatser nu kan använda sig av för att effektivt fortsätta på den tidigare 
utbildningen. 

6.2 Har deltagarnas attityder och vanor gällande digital teknologi 
förändrats till det bättre efter utbildningstillfället? 

Som det precis nämndes i avsnittet ovan verkar inte majoriteten av de tillfrågade ha 
ändrat på sina digitala vanor tillräckligt mycket för att svara ja på den frågan. Utav de 
som kände sig bekväma nog till att hävda att deras vanor faktiskt hade förändrats var 
det endast två som ansåg att deras vanor faktiskt hade förbättrats efter tillfället, där en 
svarande hävdade att hon medvetet minskade sin digitala användning som ett resultat 
av utbildningstillfället. Är en förminskad användning av digitala teknologier verkligen en 
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positiv förändring? Enligt den tillfrågade själv var det en förbättring då hon inte såg 
nyttan med att fortsätta använda sig utav de berörda tjänsterna. Hon ansåg att dessa 
tjänster, såsom sociala nätverk, inte bidrog med något positivt till hennes vardagliga liv. 
Istället centrerades hennes användning av digitala tjänster till tjänster såsom 
banktjänster och e-post. Om man tar denna aspekt i åtanke hade alla de tillfrågade som 
hävdade att sina vanor faktiskt hade genomgått en förbättring gjorts det till det bättre.  

6.3 Har denna insats haft en mer långvarig påverkan på deltagarna eller 
blev resultatet istället mer kortsiktigt? 

Studiens återkoppling med de tidigare deltagarna visade som sagt på att de flesta 
deltagarna inte hade förändrat varken sina vanor eller sin användning av digitala 
teknologier. Denna återkoppling gjordes ungefär två och en halv månad efter det 
ursprungliga utbildningstillfället tog plats i Torsby kommun. Majoriteten av de 
tillfrågade hävdade att utbildningstillfället var väldigt givande och informationsrikt, men 
att de under denna tidsperiod på två och en halv månad hade glömt bort mycket av det 
som lärdes ut under tillfället. Det tyder på att utbildningstillfället ursprungligen lyckades 
med att utbilda dess deltagare samtidigt som det misslyckades med att långvarigt 
påverka dess deltagare.  
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7 Diskussion 
Studien i sig ligger i fokus för detta avsnitt, där diskussioner och reflektioner över 
studiens resultat, genomförande och förbättringsområden kommer att tas upp. Utöver 
det kommer även studiens etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekter att diskuteras 
under sitt respektive delavsnitt. 

7.1 Resultat 
Slutresultatet av fallstudien visade på hur studiens deltagare hade förändrat sina 
digitala vanor; eller snarare hur deras vanor inte hade förändrats med tiden efter 
utbildningstillfället. Då mängden svarande deltagare som var villiga att genomföra 
intervjuerna var relativt få är det svårt att avgöra just hur representativt studiens 
resultat egentligen är, där ett större antal respondenter förmodligen skulle öka studiens 
trovärdighet. Samtidigt är det svårt att tänka sig en högre svarsfrekvens då det 
genomfördes telefonsamtal med samtliga deltagare på den tilldelade listan, där många 
av deltagarna inte svarade trots flertalet uppringningar. Om återkopplingen istället hade 
genomförts på plats med deltagarna skulle nog mängden villiga respondenter ha ökat, 
även om det tillvägagångssättet inte var realistiskt för denna studie på grund av 
tidsramar och deltagarnas positioner. Även om mängden deltagare skiljer sig mellan 
detta utbildningstillfälle och det som genomfördes inom Sunne kommun blev antalet 
svarande till återkopplingen nästan detsamma, där mängden svarande var tolv 
respektive elva för de olika tillfällena. Ändå skiljde sig de två resultaten åt ordentligt, där 
majoriteten av deltagarna i Sunne kommun hade förbättrat sina digitala vanor och nu 
var mer aktiva med sina digitala teknologier. Resultatet för tillfället i Torsby kommun 
målade upp ett mer neutralt resultat där majoriteten av deltagarna inte hade förändrat 
sina digitala vanor till varken det bättre eller det sämre. Varför dessa resultat skiljer sig 
åt till den som de gör är svårt att säga då det finns många olika faktorer som påverkar 
deltagarna och deras vanor på olika sätt, vilket inte alltid är lätt att dokumentera. Genom 
att genomföra flertalet utbildningstillfällen som ett svar till det ursprungliga tillfället 
skulle allt fler steg tas till att dokumentera och fastställa dessa faktorer och deras 
påverkningar på deltagarna. Samtidigt skulle allt fler av deltagarna även kunna öka sin 
förståelse och självsäkerhet för det digitala, vilket i sin tur skulle kunna leda till en ökad 
självständighet och förbättrade digitala vanor.  

7.2 Intervjuer 
Intervjuerna utgick från en tillgiven lista från Telia vilket innefattade 94 deltagare inom 
Torsby kommun. Utifrån denna mängd tidigare deltagare genomfördes det 
återkopplingar och intervjuer med tolv av dem. I många fall svarade aldrig deltagarna på 
samtalen, även efter upprepade försök, samtidigt som många valde att inte delta i 
studien på grund av ett antal olika anledningar. I vissa fall hävdade de uppringda att de 
aldrig tagit del av något utbildningstillfälle, trots att de var uppskrivna på listan. Detta 
talar för att personerna antingen hade glömt bort deras eget deltagande i 
utbildningstillfället, vilket skulle kunna vara sannolikt med tanke på deras ålder, eller så 
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hade de rätt i att de aldrig hade deltagit i något utbildningstillfälle, vilket leder till frågan 
hur deras namn och telefonnummer ens kom med på listan. Listan fortsatte att vara 
inkonsekvent under studiens gång, där samma mobiltelefonnummer i ett fall hade 
tilldelats till två helt skilda namn, både för förnamnet och efternamnet, vilket inte 
uppskattades av den tvåfaldigt uppringda personen som hade tackat nej redan vid det 
första samtalet. Även hon hävdade att hon aldrig hade deltagit i någon tidigare 
utbildningsinsats. Fall som detta var inte nödvändigtvis vanligt förekommande, men 
uppstod ändå tillräckligt ofta för författaren att börja tvivla på listans trovärdighet samt 
hur insamlandet av deltagarnas telefonnummer egentligen gick till. 
 
Utav de uppringda valde flera att avbryta intervjun när de blev informerade om att 
samtalet skulle spelas in för transkriberingssyften. Med tanke på hur ofta de äldre som 
en grupp blir utsatta för bedrägerier är deras osäkerhet gällande inspelade 
telefonsamtal inte allt för förvånande. Valet av intervjumetod föll till sists på 
telefonintervjuer på grund av deltagarnas tillgänglighet och studiens tidsbegränsning, 
men i fall som dessa kan valet av metod ha haft negativa konsekvenser för slutresultatet. 
I och med naturen av telefonsamtal blev förmodligen många av de uppringda 
tveksamma över studiens integritet och trovärdighet, ihop med en ökad osäkerhet 
gällande studiens syfte. Detta skulle kunna motverkas genom att planera och informera 
de deltagande om intervjusessionerna i förtid samt att genomföra intervjuerna på plats 
med deltagarna för att få in mer uppskattad personlig och social kontakt som inte är 
möjlig till samma grad över telefon. 
 
Transkriberingen för denna studie skulle kunna ha gjorts mer genomförande, där 
intervjuerna i detta fall genomlyssnades och sammanfattades från första början. 
Respondenternas tankar och åsikter gällande respektive fråga sammanfattades till 
enstaka meningar, där ordagranna transkriberingar endast genomfördes när 
respondenten hade särskilt intressanta tankar eller åsikter. Respondenternas alla tankar 
och åsikter tas fortfarande i åtanke med denna metod, men samtidigt skulle en 
ordagrann transkribering över hela intervjuerna stärka studiens förtroende ännu mer.  
 
Intervjuguiden som användes under intervjuerna skulle även den ha kunnat förbättras 
med hjälp av bättre planering och struktur gällande både själva frågorna i sig men även 
hur och i vilken ordning som frågorna togs upp under intervjuerna. I och med 
respondenternas skilda tankar och svar togs inte alltid frågorna upp i samma ordning 
som intervjuguiden, vilket kan ses som något av en oregelbundenhet. Många av frågorna 
som ställdes under intervjuerna förfinades allt med intervjuerna, där dem trots denna 
gradvisa förändring ändå förblev relevanta till studiens frågeställningar. Dessa 
förändringar var alltid av den mildare graden och frågorna genomgick aldrig några 
drastiska förändringar utöver intervjusessionerna.  
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7.3 Alternativa tillvägagångssätt 
Ett mer kvalitativt angreps- och tillvägagångssätt övervägdes i början av studiens skede, 
men övergavs relativt tidigt under problemformuleringen. I och med att studiens syfte 
var att få fram respondenternas tankar och åsikter gällande deras digitala användning 
och potentiellt även kartlägga hur deras digitala vanor hade förändrats ansågs ett mer 
kvantitativt tillvägagångssätt inte vara relevant för denna studie. Om kvantitativa 
metoder såsom enkäter hade använts istället för kvalitativa intervjuer med de tidigare 
deltagarna hade visserligen deltagarnas mer grundläggande åsikter kunna kartläggas. 
Dock skulle aldrig deltagarnas mer djupgående tankar och åsikter bakom flera av 
utbildningstillfällets aspekter tas upp i den mån som ett kvalitativt alternativ skulle 
kunna få fram. Anledningarna och orsakerna bakom deltagarnas förändrade vanor 
skulle inte få sin plats i rampljuset, vilket i sig var hela poängen med denna fallstudie. Ett 
kvantitativt tillvägagångssätt skulle helt enkelt fundamentalt ändra på hela studiens 
syfte, vilket sågs som kontraproduktivt av författaren. 

7.4 Etiska aspekter 
I och med att den huvudsakliga metoden av materialinsamling var kvalitativa intervjuer 
var det även viktigt att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
har tagit fram. De uppringda blev därför först och främst informerade om studiens syfte 
och hur deras medverkande i studien skulle påverka slutresultatet. Därefter 
informerades även deltagarna om studiens användning av personuppgifter samt hur de 
skulle förbli anonyma när resultaten senare kommer att presenteras i rapporten. 
Slutligen blev de potentiella respondenterna även informerade om att samtalet spelades 
in för att underlätta transkriberingsprocessen och att om de inte var bekväma med detta 
kunde intervjun avbrytas utan att några inspelningar skedde. Den data som samlades in 
under dessa intervjuer behandlades privat och användes enbart för vetenskapliga 
ändamål.  

7.5 Samhälleliga aspekter 
Syftet med utbildningsinsatsen i Torsby kommun var att utbilda de äldre deltagarna om 
sina digitala teknologier och förhoppningsvis även motverka deras digitala utanförskap. 
Insatsens deltagare skulle få en ökad förståelse för det digitala samtidigt som de även 
skulle kunna börja nyttja sig av många nya tjänster som deltagarna inte har kunnat 
utnyttja innan. När allt fler deltagare blir mer bekväma och självsäkra med sitt digitala 
användande kan även allt fler ta del av det digitala samhället och sakta men säkert 
minska deras digitala utanförskap. I och med att en stor mängd digitalt kunnande äldre 
nu börjar våga sig ut på internet öppnas det upp nya affärs- och marknadsmöjligheter 
för många företag och organisationer. Samtidigt skulle även allt färre alternativa och 
potentiellt kostsamma metoder behöva upprätthållas när deras utsedda målgrupp 
istället har gått över till de mer digitala alternativen som resten av samhället har använt 
sig av under en längre tid. Att motverka den äldre generationens digitala utanförskap 
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skulle därför inte enbart vara till nytta för de drabbade äldre utan även samhället i 
helhet.  

7.6 Vetenskapliga aspekter 
Tidigare forskning som har gjorts inom området digitalt utanförskap väljer oftast att 
rikta in sig på antingen orsakerna bakom fenomenet digitalt utanförskap eller hur 
fenomenet istället kan motverkas. När det kommer till att motverka digitalt utanförskap 
har det genomförts både teoretiska och praktiska studier inom ämnet, där olika 
aspekter av ämnet har behandlats beroende på den specifika studiens inriktning. De mer 
praktiska studierna involverar oftast någon typ av utbildningsinsats vars mål är att 
aktivt engagera och utbilda deltagarna över digital användning och på så sätt 
förhoppningsvis även motverka deltagarnas digitala utanförskap. Oavsett hur insatsen 
planeras och struktureras blev det kortsiktiga resultatet oftast positivt, där många av 
deltagarna svarade med att känner sig mer intresserade och säkra med det digitala, 
vilket är något som många av studierna även nöjer sig med som slutresultat. 
Återkopplingar med deltagarna och andra mer långsiktiga uppföljningsmetoder görs 
sällan efter det ursprungliga utbildningstillfället har genomförts, vilket innebär att 
många av utbildningstillfällets långvariga effekter förblir odokumenterade. 
Tillförligheten av dessa utbildningstillfällen behövs därför ifrågasättas i och med att 
resultaten inte alltid är tillräckligt innefattande och tillfredsställande sätt ur ett 
långsiktigt perspektiv. Resultaten och informationen från de studier som valde att ha ett 
ett långsiktigt perspektiv är därför viktiga att överväga när det kommer till att effektivt 
motverka digitalt utanförskap. I slutändan är alla dessa utbildningsinsatser till för att 
minska deltagarnas digitala utanförskap på ett tillfredsställande tillvägagångssätt som 
gynnar både deltagarnas långvariga användning av digitala teknologier och för 
samhället i stort, vilket enklast uppnås med hjälp av fler forskningsinsatser inom ämnet. 
Målet med denna fallstudie var därför att bidra till forskningsområdet genom att studera 
ett specifikt utbildningstillfälle och via återkoppling med tillfällets tidigare deltagare få 
fram relevant information som skulle kunna användas för framtida forsknings- och 
utbildningstillfällen runt om i Sverige. 
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Bilagor 

Transkribering 
 

Respondent nr 1 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, hennes vanor ser ut som innan. 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, hon blev rekommenderad till att börja med Swish men det har inte blivit av ännu. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Nej, hon känner inget behov av nya tjänster. 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon ansåg att ansatsen hade lyckats med att skapa ett intresse gällande det digitala, i alla 
fall för henne själv. 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Ja, det skulle hon gärna vilja göra då det var lite väl mycket folk närvarande vid hennes 
tillfälle. 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Ja, det skulle hon kunna tänka sig att göra. 
 

FRÅGA 6 
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F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa utbildningstillfälle? 
 
S. Hon tycker att det var för många deltagande på en och samma gång, vilket gjorde det 
svårt för henne att ställa alla sina frågor inom tillfällets tidsramar.  
 

Respondent nr 2 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, hon fortsatte med att använda sig av det digitala på samma sätt som innan insatsen. 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, hon använder sig av det digitala till att betala räkningar och kolla sin e-post. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Nej, hon saknar inget och tycker att det är bra nog med de tjänster som redan finns. 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon ansåg att det var ett bra initiativ som inte nödvändigtvis gav henne specifikt mycket 
mer som hon inte redan visste om, där hon samtidigt tyckte att det var ett väldigt givande 
initiativ för nybörjarna. 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Kanske inte samma typ av insats då hon inte tror att hon skulle få ut mycket mer, men hon 
nämnde att det gick att få hjälp med det digitala från kommunens bibliotek, vilket var något 
som hon skulle kunna tänka sig att använd i framtiden. 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Ja, det skulle hon. Hon tyckte om den personliga kontakten med handledarna och de 
andra deltagarna. 
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FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon skulle gärna ha sett fler utbildade pedagoger på plats under tillfället utöver de redan 
närvarande ungdomarna. 
 

Respondent nr 3 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Hon började att använda sig av det digitala lite oftare än innan tillfället, men samtidigt 
tyckte hon att hennes användning inte hade ökat i någon större grad. 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Hennes mål med insatsen var att börja använda sig av sin digitala kalender på telefeonen, 
vilket hon lyckades med. Hon använder nu även telefonen till att läsa nyheter, se över 
väderleken och utnyttja tjänster såsom Whatsapp, Swish och Storytell. 
 
Uppföljningsfråga:  
Varför känner du dig mer säker med att använda dessa tjänster nu i jämförelse med innan 
tillfället? 
 
Svar:  
“Kanske för att det visade sig att det inte var så farligt så att säga. Att man kanske vågar lite 
mer när dem här ungdomarna visar att si och så är det.” 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Nej, hon saknar inget och tycker att det är bra nog med de tjänster som redan finns. 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon tyckte att insatsen definitivt hade lyckats med sitt mål och att det var en bra 
utbildning, vilket även var något som hon hade hört flera andra deltagare säga. 
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FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
Svar: Ja, det skulle hon definitivt kunna tänka sig. 
 
“Ja, absolut, absolut. Jag är helt övertygad om att jag använder mig av en otroligt liten del av 
min telefon och allt som den göra. Vid min ålder måste man ta lite i taget, så därför skulle jag 
mycket väl kunna tänka mig att ta ännu ett steg, men jag har inget sådär väldigt stort behov 
av det.” 
 

Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Ja, det skulle hon. Hon hade faktiskt redan gjort just det. 
 
Uppföljningsfråga: Varför hade hon rekommenderat vidare tillfället? 
 
Svar: 
“Vi [äldre] är en grupp som inte vuxit upp med digitala tjänster på samma sätt som 
ungdomarna idag. Så att blanda högstadieungdomar och pensionärer tyckte jag var ett 
väldigt trevligt sätt att gå till.” 
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon kom inte på något på rak arm som skulle kunna förbättras. 
 

Respondent nr 4 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, inte direkt. 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Lite av och till men hon specificerade aldrig vilka tjänster hon använde sig av. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Nej, det är inget hon kunde komma på. 
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FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon tyckte att det var en bra metod. 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Ja, det skulle hon kunna tänka sig. 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Ja, det skulle hon. 
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon ansåg inte sig själv vara tillräckligt insatt i ämnet för att kunna svara på frågan. 
 

Respondent nr 5 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Han tyckte inte att sina vanor hade förändrats särskilt mycket. Han var ganska väl insatt i 
det digitala redan innan tillfället så hans vanor förblev mestadels oförändrade.  
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. I överlag så gjorde han inte det, men han hade kommit till insatsen specifikt för att lära sig 
bildhantering på appar såsom Whatsapp, vilket han lärde sig och nu använder. Utöver det 
använde han sig nu oftare av sin kalender på telefonen, men han själv ansåg inte att hans 
mer övergripande vanor hade förändrats. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
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S. Nej, han ser inga behov till att digitalisera ytterligare tjänster just nu, men att den känslan 
kan ändras längre fram i tiden. 
 
“Det är alltid en avvägning. Målet är inte att bli av med banker, utan jag vill ha kontakt med 
banken, att ha den personliga kontakten med banken. Trots att jag kan göra en hel del saker 
själv.” 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. I och med att han redan var relativt insatt gällande det digitala så gav inte tillfället honom 
särskilt mycket utöver svar till några specifika frågor gällande bildhantering. Annars tyckte 
han att tillfället var utmärkt och lärorikt för de flesta deltagarna. Samtidigt ansåg han att det 
inte var tillräckligt för att verkligen motverka utanförskapet. 
 
“Den här digitala utvecklingen, den har egentligen gått för snabbt för den äldre generationen, 
jag själv tillhör ju den äldre generationen. Jag är 83 år gammal i år och det är många i min 
generation som inte har några som helst möjligheter till att använda det [digitala] och som 
inte har möjlighet att lära sig det heller, och då måste samhället ändå ta hänsyn till dom här 
människorna. Man kan inte bara strunta i dem och säga att ‘du får söka det här på internet’ 
eller att ‘du får gå in där och göra det’, och så har det nästan blivit inom vissa områden.” 
 
“Men sen för den skull får man inte slå sig på bröstet och säga att ‘åh vad vi har varit duktiga 
nu här i Torsby kommun, vi politiker. Nu har vi hittat på att de äldre skulle få hjälp så nu kan 
vi lägga ut allting på internet’. För de har fortfarande skyldigheten till att se till dem människor 
som inte kan det får den informationen på ett annat sätt.” 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Ja, det skulle han mycket väl kunna göra. 
 
“Och man blir aldrig fullärd på det här området, det händer saker och ting ständigt med 
programutveckling och annat.” 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Ja absolut, det var ett steg i rätt riktning. Han gillade hur de blev uppdelade i grupper och 
fick hjälp av ungdomarna. 
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Han tycker att det är viktigt med uppföljning och poängterade att man kunde gå till 
biblioteket ifall man hade ytterligare frågor eller om man behövde hjälp med sina digitala 
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teknologier. Han tyckte att man skulle kunna erbjuda flera liknande uppföljningsmöjligheter 
framöver. 
 

Respondent nr 6 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, det skulle hon inte hävda. 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Hon har inte börjat använda sig av några nya tjänster. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Nej, det är inget hon kunde komma på. 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon tyckte att det var en okej metod men kände sig samtidigt lite överväldigad att sitta 
inne i en lokal med flera andra personer. Hon själv är inte så kunnig samtidigt som de andra 
deltagarna kunde mer än vad hon kunde, vilket ledde till att de flesta frågorna som ställdes 
inte var i samma kunskapsnivå som hennes egna.  
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Hon skulle kunna tänka sig att gå på ett till tillfälle nu när hon vet hur det går till.  
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Hon kände inte riktigt för att rekommendera detta då de flesta hon känner redan kunde 
hantera det digitala. 
 

FRÅGA 6 
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F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon tyckte att hela tillfället gick ganska fort då de flesta redan kunde saker. Hon skulle 
vilja “lära känna” sin telefon mer innan hon går in på mer avancerade frågor. 
 

Respondent nr 7 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, hon skulle säga att det är ungefär som innan tillfället. 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Hon har inte börjat använda sig av några nya tjänster. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Hon ansåg sig själv vara för dåligt insatt i ämnet för att kunna svara på frågan. När 
sjukvården togs upp som ett exempel hade hon följande att säga: 
 
“Nej, det måste jag säga, sjukvården det tycker jag inte bör göra det. Jag är nog för gammal 
för att börja med det hela, för jag litar inte riktigt på att det blir rätt diagnos och sånt. Sen att 
ungdomarna kanske utnyttjar det, men när man är så pass gammal som jag så vill man helst 
att det ska bli rätt.” 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Det tyckte hon. Hon gillade också att hon fick med papper i slutet som hon kunde se över 
ifall det var något mer hon undrade över.  
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Hon skulle kunna tänka sig att gå på ett till tillfälle nu när hon vet hur det går till.  
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
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S. Hon kunde definitivt tänka sig att rekommendera detta till behövande bekanta.  
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon tyckte att tillfället var ganska kort, att man inte kunde hinna med att lära sig särskilt 
mycket under endast några timmar. Hon skulle hellre ha sett att tillfället pågick under två 
dagar istället. Hon skulle även vilja se mindre grupper och möjligheten att sitta ensam och 
ställa lite mer specifika frågor direkt till handledarna istället för att behöva göra det i grupp. 
 
“Ja, att man kanske skulle vara lite mindre vid varje bord så att folk fick lite mera tid. För vi 
var 3 stycken runt det bordet jag satt vid och så var det en som tog upp väldigt mycket tid 
som var lite utanför och då vart det lite mindre tid för oss andra. Ändå så sa jag till henne en 
gång att det här tycker jag inte att man ska ta upp nu utan någon annan gång men det 
hjälpte inte.” 
 

Respondent nr 8 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Hon har blivit mer intresserad om ämnet. Men hon har inte börjat använda sig av internet 
eller telefonen oftare än vad hon gjorde innan tillfället. Hon skulle vilja börja använda sig mer 
av det digitala men hon skulle i sådana fall behöva mer hjälp.  
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, det används inga nya tjänster i jämförelse med innan.  
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Hon ansåg sig själv inte vara tillräckligt insatt i ämnet för att svara på frågan. 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
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S. Hon tyckte att insatsen hjälpte och var givande när hon var där på plats men att hon nu 
hade glömt bort det mesta på grund av att ingen upprepning gjordes. 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Så länge det var i närheten skulle hon kunna tänka sig att gå på ytterligare tillfällen. 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Hon kände inte riktigt för att rekommendera detta då de flesta hon känner redan kan 
hantera det digitala bättre än vad hon själv kan. 
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon är osäker och anser återigen att hon är för dåligt insatt för att kunna ge ett bra svar 
på frågan. Hon tycker dock att det skulle vara bra att lära sig “simplare” saker såsom att 
betala räkningar via internet då det snart inte går att göra på något annat sätt. Det var svårt 
att få den tid hon själv skulle ha behövt i och med mängden deltagare. 
 

Respondent nr 9 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Han tyckte att hans egna vanor hade ändrats efter tillfället. Han började använda sig av 
nya tjänster som han inte var förtrogen till innan. 
 
Uppföljningsfråga:  
Varför hade hans vanor ändrats? 
 
Svar: 
“Ja det var väl helt enkelt att man att man inte har vågat ge sig på det där förut och nu fick 
man liksom mer kunskap och vågar det.” 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Han kunde inte komma på, på rak arm, vilka tjänster han hade börjat använda sig mer av.  
 

FRÅGA 3 
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F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Inget som han kunde komma på direkt.  
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Han tyckte att det var en vettig insats och han var i överlag nöjd med tillfället. Han gillade 
att det var mindre och mer fokuserade grupper samt att man själv fick testa runt med sina 
apparater på ett mer praktiskt sätt än bara bli teoretiskt utbildade. 
 
Uppföljningsfråga: Vad var det som var bra med insatsen? 
 
Svar:  
“Ja att man fick testa och sitta och göra det själv så att säga, rent praktiskt, annars är det 
svårt att lära ut sånt där. Bara att titta på när någon annan gör det, det lär man sig inte riktigt 
på vid min ålder i alla fall.” 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Det skulle han definitivt kunna tänka sig. 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Han skulle definitivt rekommendera detta tillfälle till dem han känner. 
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Han kunde inte tänka sig något direkt på rak arm som han skulle vilja förbättra. 
 

Respondent nr 10 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Det har inte blivit några förändringar för henne. 
 

FRÅGA 2 
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F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Hon har heller inte börjat använda sig av nya digitala tjänster. Hon har tankar på att 
kanske skaffa sig en surfplatta men det är inget hon har gått igenom med ännu. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Inget som hon kunde tänka sig. 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon tyckte det var ett bra initiativ där ungdomar var med och hjälpte till. 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Det trodde hon allt att hon skulle kunna göra. 
 
F. Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Det skulle hon kunna tänka sig göra.  
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon tyckte att man inte hann med att lära sig tillräckligt mycket under den korta tiden som 
insatsen höll på. Hon skulle även ha velat lära sig mer om hur man skickar e-post.  
 

Respondent nr 11 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. För henne resulterade tillfället i att hon inte vill vara inne på internet särskilt mycket, det vill 
säga en minskning. Hon vill inte använda sig av internet utöver saker såsom bankärenden. 
 
Uppföljningsfråga:  
Varför blev det en minskning?  
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Svar: 
“Det var för mycket tror jag, jag tycker att det är så mycket på skärmen och ibland kommer 
det någon reklam på skärmen som rör sig, jag har inte en sån hjärna.” 
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Hon har inget intresse till att göra det egentligen, och om det är något som faktiskt fångar 
intresset tar hon hjälp av släkten för att installera det. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Nej, hon tycker att det redan har digitaliserats för mycket och att ungdomar nu inte gör 
mycket annat än att sitta med sina telefoner och dylikt. 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon tyckte det var ett bra initiativ där ungdomar var med och hjälpte till men hon själv har 
inget intresse för att börja använda tjänster såsom Facebook. 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Det trodde hon allt att hon skulle kunna göra. 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Hon skulle rekommendera detta för dem som skulle behöva extra hjälp med simplare 
saker såsom att skicka mail och betala räkningar, men inte för dem som har lite mer 
specifika frågor. 
 

FRÅGA 6 

F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon tyckte det var jobbigt med ljudnivån i lokalen och mängden folk i grupperna. 
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Respondent nr 12 

FRÅGA 1 

F. Har dina digitala vanor förändrats efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, hon har inte ändrat sina vanor efter tillfället, det ser ungefär likadant ut.  
 

FRÅGA 2 

F. Använder ni er utav fler digitala tjänster efter utbildningstillfället “Mer Digital”? 
 
S. Nej, hon har inte börjat använda sig av nya tjänster sedan tillfället. 
 

FRÅGA 3 

F. Finns det några befintliga tjänster som ni skulle vilja se bli mer digitaliserade? 
 
S. Inte direkt, hon har inga förslag på tjänster som hon känner att hon saknar. När exemplet 
om sjukvård togs upp hade hon följande att säga: 
 
“Här om dan var jag inne för att jag hade fått en kallelse via sjukvården och det var någon 
sån här undersökning. Då gick jag in till 111 77 då, och när man ska registrera sig förutsätter 
dom att man har nån av dem här elektroniska identiteterna. När man inte har det så får man 
gå och ringa då och då är det telefonkö.” 
 

FRÅGA 4 

F. Tycker ni att utbildningsinsatsen “Mer Digital” lyckades med sitt mål att minska 
deltagarnas digitala utanförskap? 
 
S. Hon tyckte det var en trevlig form på det hela, även om det kunde vara lite högljutt ibland. 
 

FRÅGA 5 

F. Skulle ni vilja delta i liknande utbildningstillfällen för att följa upp det ursprungliga tillfället? 
 
S. Det skulle hon kunna tänka sig. 
 
Uppföljningsfråga: Skulle ni rekommendera detta utbildningstillfälle till behövande? 
 
S. Hon skulle utan tvekan kunna tänka sig att rekommendera sina bekanta att gå på nästa 
tillfälle. 
 

FRÅGA 6 
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F. Vad skulle kunnas förbättras till nästa tillfälle? 
 
S. Hon tyckte det var jobbigt med ljudnivån i lokalen och mängden folk i grupperna, vilket inte 
alltid är lätt att åtgärda men att det kunde vara något värt att se över. Till nästkommande 
tillfällen skulle hon gärna se dem vara inriktade till olika teman så att tillfällena kan 
koncentrera på specifika problem. Hon skulle gärna se att det läggs lite mer fokus på att lära 
ut om det digitala på ett mer pedagogiskt sätt än vad som gjordes i detta tillfälle.  
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