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ABSTRACT	  
 
Titel: ”Det är inget klick, klick, klick bara” - En kvalitativ fallstudie om en grupp seniorers 
upplevelse av digitaliseringen av samhället, och i synnerhet Internet. 
 
Författare: Johanna Alba och Erika Skogsberg 
 
Kurs, termin och år: Vetenskaplig rapport C, MK032G, HT-14 
 
Antal ord i uppsatsen: 17 134 
 
Problemformulering och syfte: Idag lever vi i ett alltmer digitaliserat samhälle där såväl 
information som tjänster och underhållning i stor utsträckning existerar på Internet. Det är 
bevisat att Internet kan främja såväl folkhälsan som demokratin. Trots detta så uppger runt 
hälften av de mellan 65 - 86 år att de aldrig använder Internet. Detta innebär att en stor del 
av den äldre generationen lever i total digital skugga och därmed står utanför 
digitaliseringen av samhället. Studier visar att denna digitala klyfta kommer kvarstå även i 
följande generationer då teknikutvecklingen fortsätter frodas. 
 
Vidare finns det tidigare forskning som fokuserar på faktorer som påverkar grad av 
användning bland seniorer men vi vill undersöka hur en grupp som visar tecken på att delta 
i digitaliseringen upplever detta. Syftet är därmed att undersöka hur en grupp seniorer som 
deltar i en Internetkurs uppfattar och relaterar till det alltmer digitaliserade samhället och 
dess digitala medier. 
 
Metod och material: Studien baseras på en kvalitativ insamling av empiriskt material. För 
att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi genomfört kvalitativa samtalsintervjuer 
med sex av SeniorNet Sundsvalls deltagare samt en handledare. Metoden samtalsintervjuer 
valdes då vi ville få fram hur seniorerna själva ser på digitaliseringen. 
 
Huvudresultat: Även om det finns en vilja och ett intresse till att använda Internet och 
digitala kanaler så är det starkt förknippat med rädsla och oro bland seniorerna. De 
beskriver ett motstånd mot såväl tekniken som utvecklingen och menar att det är svårt att 
ta in ny kunskap när man blir äldre. Dock ser de stora möjligheter i och med Internets 
utveckling och de kan även se nyttan i sin egen vardag. 
 
Studien gjordes bland en grupp som går SeniorNets Internetkurser och i denna förening är 
det äldre som lär äldre. Detta lyftes som oerhört positivt i vår undersökta grupp då de 
menar att lärare och elev pratar samma språk samt förstår svårigheterna på ett bättre sätt 
jämfört med när exempelvis barn- och barnbarn försökte lära ut.  
 
Nyckelord: Digital Natives, Digital Immigrants, Diffusion of Innovation, Digital gap, 
medieutveckling 
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Nedan följer en inledning till vår studie med syfte och frågeställningar till vår undersökning, följt 
av en bakgrund om det fall vi valt att utföra vår studie. 

 

1.	  INTRODUKTION	  OCH	  PROBLEMBAKGRUND	  
 
I ett alltmer digitaliserat samhälle kräver allt fler företag internetbaserade tjänster. Trots att 
internetanvändandet bland svenskarna generellt har ökat de senaste åren så uppger drygt 
hälften av de äldre, 65-86 år, att de aldrig använder internet. Detta till skillnad från de yngre 
där 94 procent i åldrarna 16-19 år använder internet regelbundet (Bergström, 2013: 495). I 
en studie gjord av LaVenture (2007: 75) beskrivs det hur användandet av internet och dess 
tjänster kan förbättra folkhälsan då internet är en stor källa till information. Detta betyder 
därmed att en stor del av allmänheten går miste om dessa tjänster och möjligheter då de 
står utanför det digitala samhället.  
 
Internet beskrivs av många som en vital del i dagens demokrati då till exempel 
yttrandefriheten fått nya möjligheter tack vare utbredningen av internet i världen 
(Mänskliga rättigheter, 2014). Men hur demokratiskt är det att en stor del av en hel 
generation i dagsläget står utanför den? Det leder oss till att vilja undersöka äldre 
människors, 75 år och äldre, uppfattning och relation till det alltmer digitaliserade samhället 
och dess digitala medier. Idag har de flesta av oss en relation till någon i den äldre 
generationen. Det kan vara en farmor, en granne eller en gammal fröken som är i behov av 
hjälp. De flesta familjer får fungera som IT- support när farfar ringer och vill få hjälp med 
att betala räkningarna via internetbanken. Samtidigt är det ett faktum att vi alla någon gång 
kommer att tillhöra den äldre generationen och förmodligen inte kommer att följa med i 
utvecklingen, vare sig det gäller medieutvecklingen eller övrig samhällsutveckling. Därför 
tycker vi att man ska fokusera på denna förbisedda grupp. Vi kan konstatera att många i 
den äldre generationen inte använder internet.  
 
Majoriteten av den tidigare forskningen i ämnet fokuserar på faktorer som förklarar graden 
av internetanvändning bland äldre. En studie gjord av Friemel (2014: 1) gör just detta då 
studien förklarar hur till exempel utbildning, inkomst och civiltillstånd påverkar äldres 
användning av internet. Även en studie av Vroman, Arthanat och Lysak (2015) förklarar 
hur utbildningsnivå påverkar grad av användning bland äldre. Vi har funnit ett fåtal studier 
som tar hänsyn till de äldres uppfattning om internet (Gonzales et. al, 2012; Eastman & 
Iyer, 2004). Överlag är det dock faktorer såsom till exempel utbildning, inkomst och 
civiltillstånd snarare än upplevelser och känslor som dominerar tidigare forskning. 
Vi skulle vilja veta hur en grupp äldre som visar intresse för digitaliseringen, upplever och 
känner inför denna utveckling och dess medier. Därför har vi valt att göra vår studie på 
medlemmarna i en Internetkurs, föreningen som bedriver kurserna heter SeniorNet. Trots 
att andelen internetanvändare över 65 år är hälften så stor som bland yngre än 20 år, visar 
SOM-institutets undersökning om internetanvändning att utvecklingen går snabbast i 
pensionärsgruppen (Bergström, 2013: 494). Detta är anledningen till att vi vill grunda vår 
undersökning på en grupp pensionärer som visar intresse för att använda internet.  
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet är att undersöka hur medlemmar i SeniorNet uppfattar och relaterar till det alltmer 
digitaliserade samhället och dess digitala medier.  

 
1. Hur ser seniorerna på att anpassa sig till Internet? 
2. Vad är seniorernas inställning till Internet? 
3. Hur använder sig seniorerna av Internet? 
4. Vad tycker seniorerna om att alltfler företag flyttat mer av sin information och 

tjänster till Internet? 
5. Hur har SeniorNet påverkat seniorernas uppfattning om Internet? 

1.3	  Definition	  

Ett centralt begrepp i vår studie är digitalisering. Nationalencyklopedin (2015) förklarar 
begreppet på följande sätt; ”omvandling av analoga data till digitala signaler”. Vi använder 
det för att förklara hur information idag förflyttats från analoga kanaler till digitala.  
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Här beskrivs och förklaras den förening vars medlemmar studien grundar sig på.   

 

2.	  BAKGRUND	  
 
Den Internetkurs vars medlemmar vi valt att studera är SeniorNet Sweden (2014) som är 
en förening vars mål är att främja seniorers användning av digital informationsteknik för att 
kunna delta i dagens samhälle. Föreningen bildades 1997 av en grupp seniorer som var 
entusiastiska dator- och internetanvändare (ibid). SeniorNet (ibid) är ideell och 
partipolitiskt obunden och syftar till att äldre ska lära äldre digital kommunikation och 
internet, målgruppen är 55 år och äldre. Vidare vill SeniorNet (ibid) utveckla kunskapen 
hos seniorer så att de kan använda sig av IT och utnyttja de tjänster och möjligheter som 
dagens kommunikationsteknik ger, utifrån sina egna förutsättningar. De erbjuder även 
kurser i dator- såväl som iPadanvändning (ibid).  
 
Föreningen utövar sin verksamhet som en riksförening, och sedan finns det klubbar runt 
om i hela Sverige som är anslutna till föreningen (SeniorNet Sweden, 2014). Klubbarna får 
själva lägga upp sina studieprogram och varje klubb har även en egen styrelse där den 
lokala verksamheten styrs (ibid). De lokala klubbarna ansvarar för utbildning för nybörjare 
såväl som på fortsättningsnivå och handledare utbildas sedan för de olika kurserna, allt 
arbete utförs ideellt av medlemmar i SeniorNet Sweden (ibid).  
 
Idag har föreningen 8500 medlemmar fördelade på cirka 50 klubbar runt om i landet. Vi 
har valt att fokusera på SeniorNet Sundsvall (2014) där vi samlat in vår empiri. 
Sundsvallsklubben har funnits sedan år 2000 med ambitionen att ge seniorerna insikt i hur 
datorkunskap underlättar vardagen samt hur man kan berika sitt liv och bli delaktig i en 
stor gemenskap – både virtuellt och fysiskt (ibid).  
 
På SeniorNet Sundsvall (2014) vill man avmystifiera och göra den moderna 
informationstekniken tillgänglig. Vidare syftar man till att visa IT-världens alla möjligheter 
och enligt SeniorNet Sundsvall (ibid) är avsikten att göra något åt den uppenbara risken, att 
det inom en snar framtid kan bli mycket besvärligt att stå utanför. 
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I detta avsnitt presenteras den litteratur vi använt oss av och de teorier vi finner relevanta för vår 
studie.  

 

3.	  TEORI	  
 
Digital Natives, Digital Immigrants och Born Digital berör alla olika generationer och deras 
kunskap och syn på internet och digitaliseringen, därför finner vi dessa teorier intressanta i 
vår studie. Digital Natives, Digital Immigrants härstammar från pedagogiken och förklarar 
olika kulturers syn på teknologi. Born Digital har även fokus på kulturer och teknologi men 
är sprunget ur det sociologiska fältet. Diffusion of Innovations har sitt ursprung i ett 
sociologiskt synsätt från samhällsvetenskapen men används idag som en egen enhet inom 
kommunikationsforskningen. Den förklarar hur en ny idé sprids och varför den får 
genomslag eller inte, samt vilken betydelse olika individer har för spridning av en ny idé. 
When media are new kommer från kommunikationsfältet och berör medieutvecklingen och 
dess respons hos allmänheten vilket är av relevans för vår undersökning. 
 
Nedan kommer vi beröra olika dimensioner utifrån dessa teorier. Inledningsvis förklarar vi 
hur människor anpassar sig till nya innovationer och tekniker för att sedan diskutera 
skillnader i språk och beteende. Slutligen resonerar vi kring hur utveckling ofta lett till 
rädsla samt hur information bearbetas.  

3.1	  Anpassning	  till	  nya	  innovationer	  och	  tekniker	  

Dagens yngre generation skiljer sig stort från föregående generationer i hur de tänker kring 
och bearbetar information (Prensky, 2001: 1). Marc Prensky (ibid) hävdar att den 
genomsnittliga amerikanska collegestudenten spenderat färre än femtusen timmar i sitt liv 
till att läsa medan motsvarande siffra för antal timmar spelandes videospel är över tiotusen. 
Dessa unga människor är, enligt Prensky (ibid), digitala invånare i dagens samhälle då de talar 
det digitala språket som datorer, internet och videospel innebär. De som inte föddes in i 
den digitala världen men någon gång under deras liv blivit intresserade av och adopterat 
många eller de flesta delarna av den nya teknologin benämner Prensky (2001: 1-3) som 
digitala immigranter. Digitala immigranter kan mer eller mindre lära sig den nya omgivningen 
och dess karaktär men hur mycket de än anpassar sig kommer de alltid att ha en 
brytning/accent till viss del (Prensky, 2001: 3). Denna brytning kan gestaltas i att man till 
exempel vänder sig till internet som informationskälla i andra hand snarare än som första 
källa (ibid). Ytterligare ett exempel på en sådan brytning kan vara att man noggrant läser ett 
programs manual snarare än att anta att programmet lär oss hur man ska göra under tidens 
gång (ibid). Att skriva ut e-mail eller dokument för att kunna se över och redigera texten är 
även det exempel på digitala immigranters brytning (ibid). Denna brytning menar Prensky 
(2001: 3) är den viktigaste avgränsningen mellan digitala invånare och digitala immigranter.  
 
Rogers (2003) menar dock att det finns fler dimensioner än de Prensky (2001) talar om. 
Han påstår att det finns fem kategorier för antagande av innovationer. Den första kategorin 
kallas Innovators och beskrivs som den äventyrliga, våghalsiga kategorin individer som 
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nästan är lite besatta av nya idéer. Intresset för nya idéer gör att de expanderar sin 
umgängeskrets och det är vanligt att de blir vänner med andra i samma kategori trots att de 
kan vara utspridda i världen (Rogers, 2003: 282). Rogers (2003: 283) menar att denna 
kategori spelar en viktig roll i spridningsprocessen då de hjälper till att sprida idén utanför 
själva systemet. Den andra kategorin kallas early adopters och är alltså tidiga antagare och till 
skillnad från den första kategorin så är dessa mer integrerade i det lokala samhället (Rogers, 
2003: 283). Dessa individer är opinionsledare med större påverkansförmåga i jämförelse 
med andra kategorier. Rogers (ibid) menar att denna grupp fungerar som förebilder för de 
som är intresserade av en ny idé då dessa antagit den snabbt samtidigt som de inte är för 
långt ifrån de som fortfarande är tveksamma till att ta till sig en idé. Vidare visar denna 
kategori sitt accepterande genom att ta till sig en ny idé och således hjälper till att få med sig 
de som är kritiska (ibid).  

 
Den tredje kategorin kallas early majority, den tidiga majoriteten, och deras huvudsakliga 
inverkan på spridningsprocessen är att de befinner sig mitt emellan de som är väldigt tidiga 
med att acceptera en ny idé och de som är ganska sena vilket gör dem till viktiga i 
processen. Individer i denna kategori tar längre tid på sig i beslutsprocessen än dem i de 
första kategorierna (Rogers, 2003: 284).  
 
Den fjärde kategorin heter late majority och beskrivs som de lite mer skeptiska och denna 
grupp utgör en tredjedel av samhället. De accepterar inte en ny idé innan nästan alla andra 
gjort det innan och vill att alla tveksamheter kring en ny idé måste försvinna innan de kan 
ta till sig den (ibid).  
 
Den femte och sista kategorin kallas laggards och beskrivs som den traditionella skaran 
individer (Rogers, 2003: 284). De är så kallade eftersläntrare och sist ut i samhället med att 
acceptera en ny idé och de baserar sitt beslut på vad som tidigare är sagt (ibid). Vidare 
beskriver Rogers (2003: 284f) att denna grupp vill veta att en innovation kommer att 
fungera innan de tar till sig den och de är ofta misstänksamma mot nya idéer. Dock menar 
Rogers (ibid) att man inte ska skuldbelägga släntrare för att ta lång tid på sig att anta en ny 
idé, trots att namnet låter negativt.  
 
Dessa kategorier utgör kärnan i difussionsteorin som Rogers (2003: 5) menar är en process 
där ny teknik kommuniceras via bestämda kanaler över tid tillsammans bland människor i 
olika sociala system. Rogers (ibid) menar att det är en speciell typ av kommunikation där 
meddelanden handlar om nya idéer. Vidare menar han att kommunikation är en process 
där det handlar om att nå en gemensam förståelse mellan deltagare genom att dela 
information med varandra (ibid). Man talar om att man ser på kommunikation som en två-
vägsprocess snarare än envägs, där individer strävar efter att skicka meddelanden mellan 
varandra för att uppnå en viss effekt (Rogers, 2003: 6). Rogers (ibid) fortsätter beskriva hur 
diffusion handlar om en typ av social förändring som kan definieras som en process där 
förändringar sker i strukturen av ett samhälle. Social förändring menar Rogers (ibid) sker 
när nya idéer är uppfunna och mottagna eller förbjudna och som sedan leder till vissa 
konsekvenser. Vissa författare vill begränsa termen diffusson till ett spontant och oplanerat 
sätt att sprida nya idéer och använder sig av ordet spridning. Rogers (2003: 6) menar dock 
att han inkluderar både det planerade och det spontana sättet att sprida nya idéer i sin bok. 
Denna process menar han består av fyra element som inkluderar 1) innovationer, 2) 
kommunikationskanaler, 3) tid och 4) samhället. Dessa element återfinns i alla studier, 
kampanjer och program om spridning (ibid).  
 



 
 
Johanna Alba & Erika Skogsberg 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 6 

3.1.1	  Spridningsprocessen	  

Det första elementet förklarar att en innovation är en idé eller något som är nytt för en 
person (Rogers, 2003: 12). Spridning är en speciell typ av kommunikation där meddelandet 
förväntas innehålla en ny idé. Det väsentliga i spridningsprocessen är utbytet av 
information mellan en eller flera individer. Processen innehåller i dess enklaste form; en 
innovation, en individ eller enhet som har kunskap eller erfarenhet av en ny idé, en annan 
individ eller enhet som ännu inte har någon kunskap eller erfarenhet av idén och till sist en 
kommunikationskanal som sammanför dessa två (Rogers, 2003: 18). Det andra elementet 
kommunikationskanalen är förklaringen till hur ett meddelande kan komma ifrån en 
avsändare till en mottagare och Rogers menar att det är relationen mellan avsändaren och 
mottagen som bestämmer huruvida avsändaren får fram idén och vilken effekt det sedan 
får. Kommunikationen kan ske både genom masskommunikation och personlig 
kommunikation (ibid). Rogers (2003: 18f) beskriver hur personer lättare tar till sig och litar 
på en innovations omdöme när det kommer ifrån likartade medmänniskor som redan tagit 
till sig innovationen. Vidare menar Rogers (ibid) att diffusion (spridning) är en social 
process som inkluderar personlig kommunikation och att spridningen av en idé även sker 
oftare mellan individer som liknar varandra, något han nämner som homofili.  
 
Tid är det tredje elementet i innovationsprocessen och Rogers (2003: 20) beskriver hur man 
ofta ignorerar tiden som en viktig orsak men menar att den i allra högsta grad är 
betydelsefull när det kommer till forskningen om spridning (diffusion). Detta element 
handlar om hur en individ går från att inte ha någon kunskap om innovationen, till att 
antingen ta till sig den eller avvisa den, samt hur lång tid den tar på sig att godkänna idén 
till skillnad från andra individer i det sociala systemet (ibid). Vidare talar Rogers (ibid) om 
beslutsprocessen som innebär fem olika steg där individen går från första kunskapen om 
innovationen till attityden, vidare till beslutet, användandet av till sist bekräftelsen av 
innovationen. Rogers (2003: 21) fortsätter beskriva hur beslutsprocessen leder till antingen 
motstånd eller avstånd till den nya idén eller innovationen.  
 
Det fjärde och sista elementet är samhället som handlar om hur sammanhörande individer 
försöker uppnå ett gemensamt mål genom gemensam problemlösning (Rogers 2003: 23). 
Deltagarna i samhället kan vara olika typer av grupper eller individer, till exempel 
organisationer eller andra enheter (ibid). Rogers (2003: 24) framhåller att spridning sker 
inom ett samhälle och att den sociala strukturen har inverkan på en innovations spridning 
på många olika sätt. Bland annat handlar det om hur normer påverkar ett samhälle och 
vilka roller som opinionsledare besitter samt vilka konsekvenser nya idéer får (ibid). 
Sammantaget handlar de ovan nämnda elementen om de viktigaste delarna i spridningen av 
nya idéer om hur en innovation kommuniceras via vissa kanaler över tid, bland 
samhällsinvånarna (Rogers, 2003: 36). 
 
Rogers (2003: 299) påpekar att tidigare studier visar många viktiga skillnader mellan early 
adopters och late adopters inom innovation. Där beskrivs socioekonomisk status, personlighet 
och kommunikationsbehov som de tre viktigaste skillnaderna (ibid). Dessa kan användas 
för publiksegmentering, en strategi för att använda olika typer av kommunikation för att nå 
en specifik grupp av individer (ibid). Dock är denna strategi inte så effektiv för individer i 
kategorierna late majority och laggards då deras attityd gentemot vetenskap inte är lika god 
som de andras. De lägger sin vikt på tidigare erfarenheter om innovationen som de får 
genom personlig kontakt med de som har kunskap om den (Rogers, 2003: 292, 294).   
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Carey och Elton (2010) tar liksom Rogers (2003) upp spridning av innovationer. De talar 
även om hur olika kategorier av människor anpassar sig i olika utsträckning. Dock menar 
de att yngre och medelålders generellt sätt är de snabbaste i adoptionen av en innovation 
eller produkt (Carey & Elton, 2010: 42). De talar även om andra demografiska orsaker 
såsom inkomst, utbildning och kön, medan Rogers (2003) inte benämner dessa alls. Till 
skillnad från Rogers (2003) som talar om personlighetsdrag och individuella faktorer så 
benämner Carey & Elton (2010: 21) även hur faktorer såsom pris och tekniska attribut 
påverkar innovationen. De menar att kostnaden för de elektroniska produkterna har en 
stor påverkan på hur de anammats av publiken samt hur stor del av marknaden de 
uppfyller (ibid).  
 
Vidare menar de att teknologiska innovationer sprids till den stora massan i olika fart 
främst beroende på om de är en interaktiv teknik eller teknik för individen (Carey & Elton, 
2010: 29). Interaktiva tekniker som exempelvis telefonen eller e-mails kärnvärde påverkas 
av hur många människor som redan använder dem, ju fler användare desto snabbare sprids 
de till den stora massan (Carey & Elton, 2010: 30). Detta medan teknik för individen, så 
som exempelvis iPodens spridning påverkas av hur många människor som talar om 
produkten på ett positivt sätt (Carey & Elton, 2010: 29).  
 
Carey och Elton (2010: 30) beskriver även hur nya tekniker tas emot långsammare än 
uppdateringar av redan existerande medier och tekniker. Vidare beskriver de hur 
anpassningen till nya medier tar längre tid om de innebär en förändrad användning av själva 
mediet (Carey & Elton, 2010: 31). Exempelvis innebar HDTV ingen förändring för 
konsumentens sätt att se på TV medan en vuxen som för första gången ska lära sig internet 
även måste lära sig datorn. Dessa förändrade medievanor kräver ofta lång inlärning (ibid).  
 
Vidare beskrivs hur adoptionen av en innovation kan ses som en biprodukt av 
ersättningscykeln, alltså hur till exempel hur en trasig TV även kan leda till införskaffandet 
av ett nytt surroundsystem (Carey & Elton, 2010: 31). Även andra demografiska orsaker så 
som inkomst, utbildning och kön antas påverka hur snabbt anpassningskurvan sker (Carey 
& Elton, 2010: 42f).  
 
I adoptionen av nya innovationer har det visat sig att tjänster är mycket viktigare än 
tekniken (Carey & Elton, 2010: 49). Tekniken som levererar tjänsterna uppfattas inte lika 
tydligt eller som lika viktigt som tjänsterna i sig (ibid). Det har även framkommit att det är 
viktigt att människor får testa innovationen innan de accepterar och upptar den, alltså kan 
det vara avgörande att få testa produkten hemma hos någon först innan konsumenten 
väljer att konsumera den valda produkten (ibid).  

3.2	  Språk	  och	  beteende	  på	  internet	  

Anpassningen till nya tekniker menar Prensky (2001: 3) innebär en ny utmaning för digitala 
immigranter då han liknar att lära sig använda datorer och internet med att lära sig ett nytt 
språk. Forskare menar att den tidigare tron om att våra hjärnor har ett fixerat nummer 
hjärnceller som dör ut en efter en är fel då våra hjärnceller fylls på kontinuerligt (ibid). 
Vidare diskuteras neuroplasticity som beskriver hur våra hjärnor ständigt omorganiseras 
under hela våra liv, och till exempel så placeras kunskapen från att ha lärt sig ett nytt språk i 
en annan del av hjärnan om man lär sig språket i ett senare skede i livet jämfört med som 
ung (ibid). Vidare finns det bevis för hur ens erfarenheter ändrar sättet man tänker på (ibid). 
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Människor från olika kulturer tycker alltså inte bara olika om diverse saker, de tänker även 
olika. Miljö och kultur påverkar alltså människors tankeprocesser (ibid). 
 
Medan Prensky (2001) talar om att digitala immigranter måste lära sig ett nytt språk, beskriver 
Palfrey & Gasser (2008) hur det även skiljer sig i beteende i de digitala miljöerna mellan 
yngre och äldre människor. Palfrey och Gasser (2008: 63) talar om en klyfta mellan digitalt 
deltagande och digital okunnighet mellan unga människor och deras föräldrar/lärare. 
Vidare beskriver de hur de unga idag utgör och bestämmer normen i de digitala kanalerna 
(ibid). De beskriver även hur många föräldrar och mor- och farföräldrar idag inte kan 
förstå vad deras barn och barnbarn väljer att dela på sociala nätverk om sig själva (Palfrey 
& Gasser, 2008: 54). De ungas inställning till integritet och sekretess på Internet ändras å 
andra sidan snabbt i följd med den snabba medieutvecklingen (ibid). 
 
Frågan om integritet och sekretess på internet kan bli ett problem för den som förmedlar 
en del av sitt liv på de digitala kanalerna (Palfrey & Gasser, 2008: 61). Information som 
läggs ut på Internet av såväl oss själva som av andra samlas in av företag och liknande. 
Vidare menar de att såväl Digital Natives som Digital Immigrants exponerar stora massor av 
information om oss själva på internet (ibid).  
 
Samtidigt säger Palfrey och Gasser (2008: 70) att de som långsiktigt har de bästa 
möjligheterna till att skydda och upprätthålla sin integritet online är de som tillhör Digital 
Natives-gruppen då dessa bäst kan manövrera sig runt internets labyrinter. 

 

3.3	  Rädsla	  för	  det	  okända	  

Utöver att beskriva skillnader i beteende på internet benämner Palfrey & Gasser (2008: 84) 
ytterligare en dimension av osäkerhet då de menar att varje ny radikal mediateknik genom 
historien tagits emot med skepsis och oro, ibland även ren och skär panik. De menar vidare 
att överlag så har varje ny teknologi mottagits på detta sätt, oavsett om det gäller bilen, 
radion, TV:n, mikrovågsugnen eller internet (ibid). Människor är generellt sätt rädda för det 
okända och Palfrey och Gasser (ibid) menar att människor tenderar att projicera denna 
rädsla på den nya teknologin.  
 
Liksom Prensky (2001) resonerade Palfrey och Gasser (2008) också om Digital Natives och 
Digital Immigrants roll i den digitala sfären. De diskuterar internets säkerhetsrisker och hur 
det kan vara fördelaktigt att ur ett säkerhetsperspektiv vara Digital Native då dessa tenderar 
att tydligare se ledtrådar som indikerar att något inte är som det ska (Palfrey & Gasser, 
2008: 85). För Digital Natives kan dessa digitala spår vara uppenbara och leda till misstanke, 
det kan till och med vara lättare för dem att upptäcka säkerhetsrisker på nätet jämfört med i 
offline världen (ibid).  
 
Denna skepsis går även att finna i Rogers (2003: 284) kategori late majority då individer 
tillhörande denna kategori inte anpassar sig till en ny innovation förrän all tveksamhet 
försvunnit. Han menar att denna oro och osäkerhet återfinns i en majoritet av samhället.  
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3.4	  Hur	  information	  tas	  emot	  och	  bearbetas	  	  

Oron och osäkerheten inför internet skiljer som tidigare beskrivet mellan yngre och äldre. 
Hur man tar emot och bearbetar information är även det en generationsfråga. Nutidens 
grad av informationsflöde ställer till problem i bearbetningsprocessen och både Prensky 
(2001) och Palfrey och Gasser (2008) talar om svåra tankeprocesser.  
 
Författarna beskriver hur det år 2007 skapades digitalt innehåll motsvarande 3 miljoner 
gånger den informationsmängd i alla böcker som någonsin skrivits (Palfrey & Gasser, 2008: 
185). De beskriver hur man skulle behöva stapla tolv rader av böcker som sträckte mellan 
jorden och solen för att komma upp i den informationsmängd som alltså skapades online 
2007, en informationsmängd som endast ökar för varje år (Palfrey & Gasser, 2008: 185f). 
Samtidigt beskriver de hur den mänskliga hjärnan och dess korttidsminne endast kan 
uppfatta sju saker åt gången (Palfrey & Gasser, 2008: 186). De beskriver en enorm klyfta 
mellan vad den enormt växande informationsmängden producerar och det den mänskliga 
informationsbearbetningsprocessen kan ta upp. Vidare menar de att de digitala invånarna 
alltmer lär sig att hantera denna klyfta, även om det kan vara svårt även för den mest 
erfarna Internetanvändaren (ibid). I eran av digitaliseringen har en rad folksjukdomar 
uppkommit som ett resultat av den nya medieutvecklingen, däribland internetberoende, 
informations utmattningssyndrom samt informationsöverbelastning (Palfrey & Gasser, 2008: 186). 
Informationsöverbelastning (Information Overload) menar Palfrey och Gasser (ibid) är en 
verklig och högst obehagligt fenomen som helt enkelt beror på den grava mängd 
information vi exponeras för och som existerar ute i cybervärlden. Denna Information 
Overload kan leda till vad de kallar technostress, fritt översatt till teknikstress, som kan leda till 
negativ påverkan på din hälsa genom att bland annat minska aptiten, skapa 
sömnsvårigheter med mera (Palfrey & Gasser, 2008: 190).  
 
Vidare beskriver de fem allmänna orsaker till Information Overload (Palfrey & Gasser, 2008: 
193). Utvecklandet och användandet av informationsteknologi benämns som den första 
orsaken (ibid). Teknologin definieras vara allt från komplicerade datasystem, spridningen av 
televisionen och kabel TV samt explosionen av world wide web (ibid). Särskilt e-mail nämns 
som en stark källa till ett överflöd av information. Den andra orsaken menar Palfrey och 
Gasser (ibid) är företagens organisatoriska struktur då de menar att informationen inom 
företaget delas med alltfler idag vilket gör att fler måste hålla sig ständigt uppdaterade om 
diverse saker som inte ens ingår i deras huvudsakliga arbetsfält. Den tredje orsaken menar 
de beror på uppgiftens natur och desto nyare och mer komplex uppgiften är samt hur 
mycket information som måste bearbetas för att man ska kunna förstå uppgiften, desto 
mer kan det leda till Information Overload. Även den varierande kvaliteten på information 
spelar roll då mångtydig, osäker och komplex information kan leda till Information Overload. 
Denna fråga om kvalitet benämns som den fjärde orsaken. Slutligen menar Palfrey och 
Gasser (ibid) att faktorer så som erfarenhet, personlig expertis, kvalifikation och motivation 
påverkar om eller snarare när Information Overload inträffar. 
 
Denna Information Overload kan drabba såväl unga som vuxna men de med mindre 
erfarenhet och kunskapsnivå i användandet av digitala kanaler löper större risk att drabbas 
(Palfrey & Gasser, 2008: 193).  
 
Studier gällande strategier för att hantera detta överflöd av information visar att de som är 
drabbade tenderar att reagera på, samt acceptera information av enklare grad (Jones, Ravid, 
Rafaeli, 2004, refererad i Palfrey & Gasser, 2008: 194). Forskare har även funnit att i ett 
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försök att undvika detta överflöd av information kan det vara av hjälp att skriva ut det 
material man läser så att man har det på papper framför sig (Palfrey & Gasser, 2008: 194). 
Denna vetenskapliga forskning gäller dock främst på Information Overload bland de digitala 
invånarna och deras utbildning. De flesta av dessa strategier delar en gemensam nämnare, 
och det är att oavsett vilken strategi man tillämpar för att undvika ett överflöd av 
information så kommer viss information mistas (Palfrey & Gasser, 2008: 196). Även 
Prensky (2001: 3) benämner strategin att skriva ut e-mail eller övriga dokument. Dock 
menar han att denna strategi är vad som skiljer sig åt mellan digitala invånare och digitala 
immigranter då de har olika sätt att tillhandahålla information. 
 

3.4.1	  Teknologi	  och	  inlärning	  

 
Vidare beskrivs det hur teknologin både är en bov och en tänkbar lösning till problemet 
(Palfrey & Gasser, 2008: 199). Som exempel nämns hur hemsidor som Amazon.com kan 
personifieras så att man möts av rekommenderade köp och så vidare, baserad på tidigare 
köp- och sökhistorik (ibid). På så sätt minskas informationsstegen vilket gör att man, 
förhoppningsvis, når sitt mål snabbare och med mindre bearbetning av information (ibid).  
 
Prensky (2001) diskuterar inte en mindre bearbetning av information, men däremot att 
digitala immigranter behöver lära sig i ett långsammare tempo. Vidare beskriver han 
problematiken i att digitala immigranter idag lär ut till digitala invånare trots de paradoxala 
synerna att se på information. Han menar att de digitala immigranternas lärande baseras på en 
steg-för-steg-metod samt i ett långsamt tempo, medan de digitala invånarna föredrar att 
multitaska samt bearbeta information snabbt och interaktivt (Prensky, 2001: 3f). Denna 
klyfta menar Prensky (2001: 4) är problematiskt i skolorna då lärarna och eleverna pratar 
olika språk och på så sätt inte effektiviserar lärandet.  
 
Som tidigare nämnt beskriver Prensky (2001: 3) hur våra hjärnor ständigt omorganiseras 
och att man ständigt kan ändra sina tankeprocesser. Det är dock en komplicerad process 
bakom att ändra dessa tankeprocesser och Scientific Learning’s Fast ForWard program kräver 
att studenter spenderar 100 minuter om dagen, fem dagar i veckan upptill tio veckor för att 
skapa önskad hjärnförändring (Scientific Learning Corporation 2014, refererad i Prensky, 
2001: 4).  
 
Denna tid och ansträngning menar Prensky (2001: 4) att de digitala invånarna lägger på att 
spela videospel vilket rimligtvis borde ha förändrat deras hjärnor till att bearbeta denna typ 
av information. Liknande process menar han vidare krävdes när såväl televisionen som det 
skrivna språket och läsandet uppfanns (ibid). Just läsandet menar Prensky (ibid) är något av 
det svåraste våra hjärnor kan lära sig, och även något som skolan fokuserat stort på sedan 
det blev ett massfenomen. Dagens unga lär sig nu på ett helt annat, och ofta motsatt, sätt 
jämfört med vad de äldre någonsin gjort. Prensky (ibid) menar att ett linjärt sätt att lära ut 
kan sakta ner lärandet för hjärnor utvecklade genom spel och internetsurfande processer på 
datorer. De digitala invånarna har idag en annorlunda uppsättning kognitiva färdigheter 
jämfört med deras föregångare (Prensky, 2001: 5). Prensky (2001: 4) beskriver hur det idag 
antas att tonåringar använder olika delar av hjärnan och tänker olika när de använder 
datorn jämfört med vuxna.  
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Under följande avsnitt redogör vi för vår valda analysmetod och beskriver hur studien 
genomförts.        

     

4.	  METOD	  

4.1	  Forskningsansats	  -‐	  Kvalitativt	  synsätt	  

Då vår studie grundar sig på hur SeniorNets deltagare tolkar och uppfattar digitaliseringen 
av samhället har vi utgått från en kvalitativ metod (Backman, 2008: 53). Studien grundas på 
en subjektiv syn på verkligheten där de äldres uppfattning är det centrala temat ibid).  

4.2	  Forskningsdesign	  

Eftersom vi undersöker fenomenet, digitaliseringen, i dess kontext (SeniorNet) så har vi 
bedrivit en fallstudie (Backman, 2008: 55). Anledningen till att vi valde en fallstudie var för 
att det valda fenomenet i undersökningen upplevdes som för stort att utreda utan vidare 
begränsning (ibid). Vi har inte som syfte att verifiera tidigare teorier och hypoteser, utan vill 
snarare upptäcka en ny förståelse kring äldre och internet. Vilket även talar för att använda 
en kvalitativ fallstudie (Merriam, 2009: 27).  
 
Som tidigare nämnt har vår studie syftet att undersöka hur en grupp seniorer som visar 
intresse för Internet upplever Internet och dess information. Då vi undersöker detta bland 
en grupp seniorer som genomgår en Internetkurs hos SeniorNet kan man anta att om de 
teoretiska föreställningarna inte uppfylls här kommer de inte uppfyllas någon annanstans 
heller (Esaiasson et. al, 2009: 183). Därmed är vår studie ett kritiskt fall under för teorin 
gynnsamma omständigheter (ibid). 
 
Vidare har vi valt en studie av deskriptiv karaktär. Väl medvetna om den kritik som finns 
mot denna typ av studie är vår ambition att ständigt förankra metoden i såväl problemet 
som teorin för att säkerställa att vi inte enbart kommer göra en beskrivning av en händelse, 
utan åtminstone försöka komma fram till en slutsats som kan appliceras på andra fall än 
vårt (Esaiasson et. al, 2009: 37f).  

4.3	  Induktiv	  ansats	  

Vi har valt en induktiv ansats då vi vill grunda våra teorier och tolkningar i empirin 
(Backman, 2008: 54). Då den enda hypotesen på vårt fall skulle vara att äldre inte använder 
internet, gör vi inte en hypotesprövande utan snarare än hypotesgenererande studie, vilket 
Backman (ibid) menar är en induktiv ansats. Vi ämnade i vår studie att med grund i empirin 
finna orsakssamband och tänkbara förklaringar (Esaiasson et. al, 2009: 124). Dessa 
samband och förklaringar vill vi finna i gestaltningen av digitaliseringen av samhället bland 
den äldre generationen. Backman (2008: 54) menar att genom att endast göra en teoretisk 
översikt innan man samlar in empirin, låter man empirin tala först. Vidare menar han att 



 
 
Johanna Alba & Erika Skogsberg 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 12 

man senare kan komplettera med tänkbara teorier som befästes i den empiriska 
insamlingen (ibid). Den teoretiska översikten hade som avsikt att ge en överblick över 
tidigare forskning i ämnet samt guida oss i problemformulering och metodval vilket 
Backman (2008: 57) framhåller är översiktens syfte. Främst resulterade denna översikt dock 
i upptäckten av ett problem och en kunskapslucka i tidigare forskning, vilket la själva 
grunden för vår studie. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994: 110) menar att i en induktiv metod går forskaren in med ett 
öppet sinne, men att någon teori eller referensram används för att guida i forskningen. 
Dock används en teori eller referens för att ge riktning och systematik i arbetet snarare än 
att styra observationer och analyser (ibid). En sådan referensram var för oss vårt antagande 
om att många äldre inte använder internet, ett antagande vi baserade på tidigare nämnd 
undersökning om internetanvändning gjord av SOM-institutet (Bergström, 2013: 495).  

4.4	  Metodval	  och	  urval	  

Vi har valt att genomföra samtalsintervjuer som handlar om att synliggöra hur ett fenomen 
gestaltar sig (Esaiasson et. al, 2009: 284), vilket är själva syftet med vår studie. Det finns 
flertalet områden där samtalsintervjuer kommer till sin rätta, en av dem är när vi vill 
uppfatta hur människor själva uppfattar sin värld (Esaiasson et. al, 2009: 285). Då vi vill få 
fram hur den äldre generationen ser på digitaliseringen av samhället är denna metod väl 
överensstämmande med vårt syfte. En ytterligare fördel med samtalsintervjuer är 
möjligheten till uppföljningsfrågor (Esaiasson et. al, 2009: 283). Då vi valt att genomföra 
samtalsintervjuer har vi valt att anta en subjekt-subjektrelation. Denna relation menar Trost 
(2010: 91) betyder att intervjuaren och intervjudeltagaren befinner sig på samma nivå. 
Dock går det inte att vara helt jämställda då vi på förhand visste vad vi ville fråga om och 
på så sätt hade större vetskap, men vi har strävat efter att minimera vår maktposition som 
intervjuare vilket Trost (ibid) menar är viktigt.  
 
Vi ville få fram olika syner på digitaliseringen av samhället bland de äldre. Därmed har vi 
utgått från en strategisk urvalsmetod som maximerar spridning (Eneroth, 2005: 54f). I 
respondentintervjuer är personerna i sig inte det intressanta, utan deras tankegångar och 
resonemang (Esaiasson et. al, 2009: 295). Därför har vi inte tagit hänsyn till socio-
ekonomiska, demografiska och geografiska faktorer som till exempel utbildning, inkomst 
och stad. Med bakgrund i detta har vi inte aktivt valt ut intervjupersoner, utan istället 
förklarade vi vår studie inför samtliga kursdeltagare för att se vilka som kunde tänka sig 
ställa upp (Esaiasson et. al, 2009: 295). I princip ska våra intervjupersoner kunna bytas ut 
då det är tankarna snarare än personerna som är det centrala i vår studie (ibid). 
 
För att även få med sändaraspekten och undersöka hur denna grupp kan nås mest effektivt 
har vi valt att även intervjua en handledare från SeniorNet som håller i dessa utbildningar 
för att se hur man kan anpassa kommunikationen till denna målgrupp. Genom dennes 
position som handledare antar vi att hen besitter kunskap som är central för vår 
frågeställning, vilket är anledningen till vårt val att även genomföra denna 
informantintervju (Esaiasson et. al, 2009: 292).  
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4.5	  Genomförande	  

För att studien ska vara replikerbar kommer vi nu beskriva hur vi genomförde studien samt 
vilka tillvägagångssätt som använts. 
 
Under hösten 2014 bedrev SeniorNet fyra kurser (SeniorNet.se). Esaiasson et. al (2009: 
265) menar att för att öka svarsfrekvensen bör man genomföra samtalsintervjuerna vid ett 
tillfälle då samtliga potentiella deltagare är samlade. Därför genomförde vi 
samtalsintervjuerna i samband med kurstillfällena. Den initiala kontakten skedde dock med 
styrelsemedlemmar samt handledare på SeniorNet då vi först ville se huruvida de kunde 
tänka sig godkänna vår undersökning och närvaro men även för att på förhand skapa 
förtroende såsom rekommenderas av Esaiasson et. al (2009: 268). Följaktligen började vi 
med mailkontakt med två av styrelseledamöterna där vi presenterade oss själva, vår 
undersökning samt förslag på hur vi kunde komma i kontakt med deltagarna. Sedan följde 
vi upp med telefonsamtal där vi ytterligare presenterade oss och vår studie i syfte att skapa 
kontakt och förtroende vilket även det rekommenderas av Esaiasson et. al (2009: 268). När 
vi sedan fick deras godkännande ringde vi även till kursernas handledare och förklarade vår 
tidigare kontakt med styrelseledamöterna samt oss själva och studien. Samtliga var 
tillmötesgående och gick med på vårt förslag att presentera oss för deltagarna i början av 
varje kurs. Även deltagarna var tillmötesgående och trots att det krävdes viss övertalning 
hade vi inga problem med att få tillräckligt med intervjupersoner. Det är viktigt att klargöra 
att man gör en vetenskaplig studie (Esaiasson et. al, 2009: 290). Detta var vi därför 
noggranna med.   
 
Vi genomförde sju samtalsintervjuer varav sex var respondentintervjuer och en 
informantintervju. Respondenternas ålder varierade mellan 76 – 86 år. Att begränsa sig till 
ett mindre antal intervjuer är att föredra då fokus ska ligga på kvalitet och inte kvantitet 
(Trost, 2010: 143f). Vi beslutade oss för att vi kunde utöka antalet intervjuer om vi kände 
att vi inte hade tillräckligt med material. Detta är något Trost (ibid) rekommenderar vid 
intervjuer då han menar att man kan göra urvalet fortlöpande. Med ett för stort antal 
intervjuer kan materialet bli svårt att hantera och det skulle bli svårare för oss att se detaljer 
och lägga märke till likheter och skillnader (Trost, 2010: 143). Varje intervju tog cirka 20 
minuter, ibland lite kortare då vi upptäckte att de två första intervjupersonerna var lite 
nervösa samt att vi inte följde upp med tillräckliga följdfrågor. Vi menar trots detta att vi 
fick betydelsefulla svar. Intervjuerna hölls under två veckor och skedde som vi nämnt 
tidigare i samband med kurstillfällena. Vid varje intervjutillfälle var vi båda på plats, den ena 
som intervjuare och den andra för att observera och föra anteckningar om till exempel 
kroppsspråk. Anledningen till att vi använde oss av en intervjuare var för att undvika att 
respondenten skulle känna sig i underläge vilket Trost (2010: 67) påpekar är troligt. Vi 
valde att spela in intervjuerna för att senare kunna lyssna till ordval och tonfall vilket Trost 
(2010: 74) också menar är en viktig del i intervjuer.  
 
Efter att vi genomfört samtalsintervjuerna så transkriberade vi dem omgående. För att vi i 
senare resultatredovisning och analys inte skulle gå miste om syftningar och tonfall 
antecknade vi diverse upptäckter under transkriberingens gång. Anteckningarna kunde röra 
om de betonat ett ord särskilt mycket eller tvekat när de svarat.  
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4.6	  Intervjuguide	  	  	  

Vi använde oss av öppna frågor då vi ville få så utförliga svar som möjligt (Esaiasson et. al, 
2009: 266). Lätta, begripliga frågor användes så att svarspersonerna skulle förstå och kunna 
svara så väl som möjligt (Esaiasson et. al, 2009: 275). Vidare använde vi så korta frågor som 
möjligt samt undvek i möjligaste mån negationer, även det för att göra begripliga frågor för 
svarspersonerna (Esaiasson et. al, 2009: 276). Vi inledde med några uppvärmningsfrågor av 
mer personlig natur, så som namn och ålder (Esaiasson et. al, 2009: 298). Frågorna 
grupperades sedan i teman enligt en frågemall. De tematiska frågorna användes i syfte att få 
intervjuobjekten att utveckla och resonera så fritt som möjligt kring uppfattningar och 
känslor av de fenomen vi undersökte, samt även som ett forum där intervjuaren påverkade 
så lite som möjligt (Esaiasson et. al, 2009: 298). Varje tema hade i sin tur en rad 
uppföljningsfrågor med syftet att ytterligare få intervjuobjekten att utveckla svaren (ibid). I 
de fall vi upplevde att svaren blev för vaga eller tunna ställde vi även direkta frågor för att 
leda personerna tillbaka till ämnet, exempelvis som när en av de tillfrågade pratade om 
information i allmänhet och vi ledde henne tillbaka till att prata om information på 
internet. Även tolkande frågor användes för att bekräfta tankegångar och åsikter (Esaiasson 
et. al, 2009: 299). Uppföljningsfrågorna samt de tolkande frågorna återfinns inte i vår 
frågemall då dessa styrdes av de enskilda samtalen (Esaiasson et. al, 2009: 298). Däremot 
återfinns dessa självklart i det transkriberade materialet.  

4.7	  Analysmetod	  

Vi sammanfattade resultatet utifrån väsensmetoden som försöker fånga de kollektivt 
gemensamma kvaliteterna för ett antal fall (Eneroth, 2005: 169f). Väsensmetoden fångar en 
grupps kännetecken, vad de gemensamt delar samt vad som gör att de skiljer sig från andra 
fall (Eneroth, 2005: 169f, 172).  Vi valde denna datasammanfattningsmetod då studiens 
syfte är att undersöka en seniorgrupps uppfattning av digitaliseringen av samhället, således 
är det gemensamma det intressanta (Eneroth, 2005: 169f).  

4.8	  Metodproblem	  och	  alternativ	  metod	  

En tänkbar metod till vår frågeställning hade kunnat vara fokusgrupper då den tar fram vad 
en grupp gemensamt tänker kring ett fenomen (Esaiasson et. al, 2009: 362). Fokusgruppers 
främsta styrka anses vara att generalisera idéer (ibid). Samtalsintervjuers främsta styrka är 
att förstå världen så som intervjupersonen uppfattar den, vilket var vår studies 
huvudsakliga syfte (Esaiasson et. al, 2009: 286). Detta resonemang var en av anledningarna 
till att vi valde intervjuer framför fokusgrupper. Efter genomförda intervjuer märkte vi att 
många av våra frågor uppfattades som mer känsliga än vad vi på förhand trott. Många av 
de intervjuade verkade nervösa och ursäktade att de var så okunniga. Detta kunde där med 
betyda att de inte ville visa upp denna okunnighet i en grupp, vilket styrker vårt val att 
använda oss av intervjuer (Trost, 2010: 45). Några deltagare tycktes skämmas över sina svar 
vilket gjorde oss tacksamma över valda metoden då fokusgrupper hade kunnat medföra att 
de deltagande inte vågat resonera fritt utan känt sig hindrade av övriga deltagare (ibid). En 
av deltagarna sa även vid ett specifikt tillfälle ”off-the-record” och ville att vi skulle stänga 
av ljudinspelaren. Detta betyder att vi fick information som hon inte ville ge officiellt. Trost 
(2010: 65) menar att denna typ av information inte kan användas på ett sådant sätt att den 
kan härledas tillbaka till henne. Detta tog vi hänsyn till i författandet av resultatkapitlet.  
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Under intervjuernas gång märkte vi att tidigare nämnda nervositet ledde till att intervjuaren 
la till mer uppmuntrande ord och frågor för att få intervjupersonerna att slappna av vilket 
ökade intervjuareffekten. Just fokusgrupper anses minska intervjuareffekten (Esaiasson et. 
al, 2009: 362). Detta hade kunnat vara fördelaktigt i vårt fall men vi tror ändå att frågornas 
känsliga natur var bättre lämpat för samtalsintervjuer.   
 
Intervjuerna genomfördes i ABF:s lokaler i Folkets Hus i Skönsberg där SeniorNet håller 
till. Vi fick genomföra intervjuerna i de rum som var tillgängliga och vid några av 
intervjutillfällena cirkulerade människor förbi, vilket inte var önskvärt då vi ville få de 
intervjuade att känna sig så bekväma som möjligt (Esaiasson et. al, 2009: 302). Trots att 
detta kunde uppfattas som störande upplevde vi inte att det påverkade resultatet i någon 
större grad då deltagarna alltid fortsatte på den mening och resonemang de varit inne på 
innan de blev störda.  
 
Inför intervjuerna valde vi att göra en provintervju för att testa våra frågor och se huruvida 
vi kunde få till ett dynamiskt samtal. Provintervjueras anses vara viktiga för att få fram just 
ett dynamiskt samtal då det är möjligt att testa struktur och formulering till exempel 
(Esaiasson et. al, 2009: 302). Dock gjorde vi denna provintervju på en klasskamrat vilket 
inte var fördelaktigt för oss då vi borde valt en person mer lik våra intervjupersoner (ibid). 
Hade vi gjort det är det möjligt att vi på förhand hade märkt att vår fråga ”hur föredrar du 
att kommunicera?” inte togs emot särskilt väl. Detta var nämligen tydligt under 
genomförandet av intervjuerna då i princip ingen av de tillfrågade förstod ursprungsfrågan 
utan kunde svara först efter en uppföljande direktfråga. Vi valde ändå att ta med detta i 
resultatet då vi genom följdfrågor upplevde att vi fick ett tillfredställande svar. Ytterligare 
en tänkbar begränsning är svaren på frågan ”vad tror du gör att många äldre inte använder 
internet idag?”, då vi glömde ställa denna till en av intervjupersonerna. Dock valde vi ändå 
att ta med denna fråga i analysen då vi upplevde att vi fick uttömmande svar från 
resterande.  
 
Innan intervjuerna hade vi för avsikt att intervjua runt hälften kvinnor och hälften män i 
möjligaste mån för att maximera spridningen och få så stor bredd som möjligt (Eneroth, 
2005: 67). Dock visades detta vara omöjligt då det var övervägande kvinnor som gick dessa 
kurser. Vi stötte endast på en man och han var inte intresserad av att ingå i 
undersökningen. Handledarna informerade att den stora majoriteten var kvinnor. På grund 
av detta är det uteslutande kvinnor som ingår i vår studie vilket man kan tänka begränsar 
resultatet en aning då vi inte kan garantera maximal spridning (Eneroth, 2005: 67). Dock 
har det visat sig att kvinnors och mäns internetanvändning skiljer sig ytterst lite åt 
(Bergström, 2014: 503). Därmed valde vi att inte göra om urvalet då vi upplever att denna 
missrepresentation inte påverkade vårt resultat.  

4.9	  Validitet	  och	  reliabilitet 

Reliabilitet och validitet kommer ifrån den kvantitativa metoden och är mer komplex att 
komma fram till i kvalitativa studier, men intervjuer och annan datainsamling ska ändå 
kunna bli trovärdiga (Trost, 2010: 133). I vår studie betyder detta till exempel att vi undvikit 
påståendefrågor och andra subjektiva uttalanden i samband med intervjufrågorna. Trost 
(2010: 134) menar att man bör ställa följdfrågor i de fall svaren inte varit tillräckligt 
uttömmande. Detta var något vi genomgående strävade efter att göra. Intervjuaren var 
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densamme i alla våra intervjuer för att minska risken för intervjuareffekten då svaren kan 
bli olika beroende på vem som ställer frågorna (Esaisason et. al, 2009: 302). Genom att 
lägga uppmärksamhet på begrepp och problem under undersökningens gång, samt 
noggrann beskrivning hur vi samlat in, analyserat och tolkat data så kan man stärka 
validiteten och reliabiliteten i en studie (Merriam, 2009: 175), något vi även strävat efter i 
vår. Vi har låtit tre oberoende personer granskat vår studie kritiskt och gett sina synpunkter 
på resultatet, och vi har även förklarat oklarheter som kan ha påverkat studien vilket 
(Merriam 2009: 179f) menar styrker studien ytterligare. Vidare menar Merriam (2009: 183) 
att genom att förklara bakomliggande faktorer och antaganden som studien grundar sig på, 
samt beskriva den undersöka kontexten, kan man ytterligare öka reliabiliteten. Detta har vi 
gjort bland annat genom att beskriva SeniorNet som är den kontext vi hämtat vår empiri 
från. Vi har noggrant kontrollerat den information vi tillhandahållit våra respondenter samt 
framfört tolkningar och beskrivningar till respondenterna för att resultaten ska bli 
trovärdiga.  
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I följande avsnitt presenteras studiens resultat av seniorernas åsikter uppdelat efter studiens 
frågeställningar. Först presenteras respondentintervjuerna och där efter informantintervjun för att 

göra det tydligt. Efter varje del följer sedan en analys av resultatet. 

 

5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
 
Respondenter 
Majvor, 76 år 
Lissy, 76 år 
Alice, 77 år 
Anna-Greta, 78 år 
Lena, 80 år 
Ingrid, 86 år 
 
Informant 
Maud, 67 år 
 

5.1	  Resultat	  -‐	  Hur	  ser	  seniorerna	  på	  att	  anpassa	  sig	  till	  Internet?	  

Samtliga respondenter kände ett motstånd till utvecklingen och tekniken som skäl till att 
många äldre inte använder Internet idag. Majvor upplevde att det finns en rädsla för att 
göra fel eller oro inför att förstöra någonting i ett medie hon inte känner sig så säker i. Lissy 
resonerar att utvecklingen har gått så fort och att man efter pensionen lägger av och sedan 
har svårt att sätta sig in i det igen. Motstånd mot knappar samt en rädsla inför vad hon 
benämner som ”knappåldern” menar Lena kan vara en anledning till att många äldre inte 
använder datorer och Internet.  
 

Men jag brukar ju säga det att knappåldern det är jag lite rädd för. Knappar överallt och knappar 
överallt. - Lena, 80 år. 

 
Denna rädsla är även något Anna-Greta tog upp då hon beskrev en rädsla för tekniken och 
berättade om hennes man som är total motståndare till Internet. Hon beskrev att han vill 
sitta och skriva för hand då han uppger att han ”vill ha någonting kvar”.  
 

Han frågade mig igår; ”vad är web för nånting” sa han. Ja, kopplingen mellan massa datorer och… 
ut i rymden så att säga. - Anna-Greta 78 år beskriver Internet för sin man 

 
Alice var även inne på samma spår om tekniken men uppgav även att minnet bland de 
äldre är en stor bov i dramat. Dock menade Alice till skillnad från de andra att utvecklingen 
är något positivt och att man bör hålla sig uppdaterad.  
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Det var väl lite kul också när det kom något nytt. Och sen måste man ju, man måste som jag ser 
det. - Alice 77 år. 

5.2	  Analys	  –	  Hur	  ser	  seniorerna	  på	  att	  anpassa	  sig	  till	  internet?	  

Samtliga seniorer beskrev en oro inför tekniken som orsak till att många äldre inte 
använder internet idag. En majoritet av de tillfrågade beskrev även hur de själva känner sig 
rädda inför utvecklingen av internet. Detta stärks av Palrey och Gasser (2008: 84) som 
beskriver hur varje ny medieteknik tagit emot med rädsla och oro. Denna rädsla för det 
okända menar Palfrey och Gasser (ibid) finns generellt i samhället, de menar även att 
människor tenderar att projicera denna rädsla på teknologin. Detta kan man bland annat se 
i Lissys resonemang om att utvecklingen har gått för fort och att hon efter pensionen har 
haft svårt att sätta sig in i den nya tekniken. Även Lenas beskrivna rädsla inför vad hon 
benämner som knappåldern kan förklaras utifrån Palfrey och Gassers teori om oro inför 
det okända. Denna skepsis och oro tyder på att de allra flesta av seniorerna är vad Rogers 
(2003: 284) beskriver som ”late majority” då dessa vill att osäkerheten kring en ny 
innovation måste försvinna innan de tar till sig den. De tenderar att acceptera en idé först 
när alla andra gjort det innan. Rogers (ibid) beskriver hur en majoritet av samhället utgör 
denna kategori och det går även att se i vår undersökta grupp. De kan även tänkas utgöra 
kategorin som Rogers benämner som laggards då denna grupp ofta är sist ut i samhället med 
att acceptera en ny idé. Även denna grupp är skeptiska inför nya idéer.  
 
Någon som däremot tenderar att tillhöra en annan kategori är Alice som beskriver en glädje 
inför utvecklingen samt att man även som pensionär måste hålla sig uppdaterad. Dessa 
tendenser går att återfinna i det Rogers (2003: 284) benämner som early majority. Dock 
beskriver han att denna grupp befinner sig mitt emellan de som är väldigt tidiga med att 
acceptera en ny idé och de som är ganska sena. Detta är svårt att sätta i perspektiv till Alice 
då hon går samma kurs som de övriga och därför kan tänkas befinna sig på samma plats i 
processen som de övriga. Dock står hon ut från den övriga gruppen då hon som nämnt 
tidigare, beskriver en positiv syn på utvecklingen samt en vilja att följa med den.  
 
Alice benämner ytterligare en faktor som gör det svårt för de äldre att anpassa sig till den 
nya teknologin. Hon menar att de äldres minne försvårar processen. Palfrey & Gasser 
(2008: 185f) menar att det finns en klyfta i dagens teknologiska samhälle mellan den 
information som produceras och det den mänskliga hjärnan kan ta emot. Denna klyfta 
menar de att de digitala invånarna lättare kan hantera även fast det kan vara svårt även för de 
som är vana internetanvändare. Denna process kan vara svårnavigerad för dem utan 
erfarenhet.  

5.3	  Resultat	  -‐	  Vad	  är	  seniorernas	  inställning	  till	  Internet?	  

Fyra av de deltagande använde datorer och Internet i deras tidigare arbetsliv och samtliga 
av dessa uppgav att det var ett naturligt steg att börja använda Internet. Majvor och Alice 
nämnde även SeniorNet som en bidragande faktor till att de började använda Internet. 
Vidare beskriver Lissy hur hon har så många intressen att hon varken har tid eller intresse 
att orka engagera sig i internet. Lena och Ingrid uppger att de inte använder Internet och 
Lena uppger att hon inte heller är särskilt imponerad. 
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Jag är ju inget sånt där fans om jag säger så. - Lena 80 år. 

 

På frågan hur deltagarna upplever Internet i sin vardag var det stor splittring bland svaren. 
Alla deltagare utom en var positiva till Internet som informationskälla. Beskrivningar som 
”enorm” och ”värdefull” förekommer bland de som är positivt inställda.  
 

Om man verkligen ger sig sjutton på att det här ska jag få reda på, så kan man få det. Via Internet. 
- Lissy 76 år. 

 

Lena tyckte att Internet är en bra informationskälla, men menade att Internet är som en 
tidning; det innehåll som finns där är det enda man får, alltså ett begränsat innehåll. Ingrid 
var den som var negativt inställd då hon beskrev hur samhället blir mer och mer 
opersonligt i och med internets utveckling. Dock menade hon att det var positivt för de 
som kan behärska det. Vidare diskuterade hon datorns roll i hennes vardag.  

 

Och så är jag lite så, jag har inte så lite att göra att jag kan sätta mig med datorn som något tidsfördriv som många 
har. - Ingrid 86 år.  

 
Majvor var en av de som var positivt inställd då de menar att Internet som 
informationskälla förbättrar hennes vardag.  
 

Jag menar det är ju en avgrund av möjligheter. - Majvor 76 år 

 

Däremot beskriver Majvor även en problematik. 
 

Ja det är ju möjligt att det är så stort att man inte kan greppa det. Det är som att hoppa i nåt 
tomrum. - Majvor 76 år. 

 

Vidare uppgav Lissy att hon inte tänker på Internet överhuvudtaget i sin vardag och Ingrid 
hade ingen uppfattning eftersom hon inte använder Internet. Det övervägande mest 
positiva med Internet var enligt deltagarna att hitta information. Att det är lättillgängligt 
och snabbt går att få ut meddelanden samt att hålla kontakt var ytterligare något de uppgav 
som positivt. Det var stor spridning angående det negativa med Internet. Lissy menade att 
den gamla utrustningen tog plats, således tolkar vi det som att hon missuppfattade frågan 
och menade datorn istället för Internet då hon bland annat pratade om att hon hade 
skrivaren i garderoben. Anna-Greta uppgav att hon inte har någon erfarenhet av något 
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negativt. Ingrid sa att hon upplevde Internet som svårt för att minnet inte fungerar som det 
ska i hög ålder. Alice menade att det negativa med Internet är det som kan hända där, till 
exempel lurendrejerier. Hon tog även upp att det finns mycket som hon inte vill ta del av, 
störande information och så vidare. Vidare ansåg Lena internet som något omständligt. 
 

Det tar ju tid tar det ju, inget klick klick klick bara heller. - Lena 80 år. 

 

Samtliga av de tillfrågade ställde sig negativa till sociala medier och menade att de inte har 
något intresse av det. Två av intervjudeltagarna; Lena och Anna-Greta, uppgav att de 
förstår att det är intressant för andra men att de själva inte upplever något behov att ha det. 
Anna-Greta hävdar vidare att hon tror att det är mycket skvaller på sociala forum. Lissy 
och Alice uppger att de har Facebook och använder det för att hålla koll på födelsedagar 
och barnbarn. Alice tillägger att sociala medier hör till utvecklingen. De resterande två 
deltagarna; Majvor och Ingrid, var ytterst skeptiska till sociala medier. Ingrid menar att hon 
levt tillräckligt länge utan detta medie för att kunna se behovet av det. 

5.4	  Analys	  -‐	  Vad	  är	  seniorernas	  inställning	  till	  Internet?	  

De tillfrågade som var positivt inställda till internet menar att internets roll som 
informationskälla är den starkaste fördelen. Majvor beskrev det som en avgrund av 
möjligheter samtidigt som hon även sa att internet var för stort för att greppa. Som ett 
resultat av medieutvecklingen menar Palfrey och Gasser (2008: 186) att en rad 
folksjukdomar vuxit fram, såsom Information Overload som förklaras som ett 
informationsöverflöde som tillkommit i och med digitaliseringen. Detta kan drabba såväl 
unga som vuxna men Palfrey och Gasser (2008: 193) beskriver att de med mindre 
erfarenhet och kunskapsnivå i användandet av digitala kanaler har större risk att drabbas. 
Således är det tänkbart att Majvor befinner sig i riskzonen att drabbas. Det finns en rad 
åtgärder för att hantera Information Overload men oavsett vilken av dessa man tillämpar så 
kommer en viss information förloras (Palfrey & Gasser, 2008: 196). Vidare beskriver de att 
ju mer information som måste bearbetas för att man ska förstå ett problem, desto större 
risk att drabbas av Information Overload. Detta kan även styrkas i Carey och Elton (2010: 31) 
teorier om att anpassningen till nya medier tar längre tid om det innebär en förändring av 
det nya mediet. Till exempel måste en vuxen som ska lära sig internet även lära sig använda 
datorer och dessa förändrade medievanor kräver ofta längre inlärning. Således kan dessa 
förändrade medievanor som Carey & Elton nämner leda till Information Overload då detta 
kräver stor informationsbearbetning. Majvor som beskriver internet som så stort att hoppa 
i ett tomrum kan tänkas ha svårt med denna bearbetningsprocess. Alice beskrev även att 
det finns mycket information som hon inte vill ta del av på internet och att det pågår 
lurendrejerier. Palfrey & Gasser (2008: 85) diskuterar internets säkerhetsrisker och 
beskriver att digitala invånare har lättare än digitala immigranter att upptäcka säkerhetsrisker 
såsom exempelvis bluffmail. Detta för att det finns en större kunskap och erfarenhet bland 
de digitala invånarna, därför kan säkerhetsperspektivet uppfattas som mer problematiskt 
bland de äldre.  
 
Det fanns en negativ inställning till sociala medier bland seniorerna. En del var ytterst 
skeptiska och Palfrey och Gasser (2008: 63) menar att det finns en klyfta mellan digitalt 
deltagande och digitalt okunnighet mellan de yngre och äldre. Vidare diskuterar de att 
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föräldrar och mor-och farföräldrar har svårt att förstå vad deras barn och barnbarn väljer 
att lägga ut på de sociala nätverken. Detta går att se i Anna-Gretas resonemang om att det 
är mycket skvaller på Facebook. Vidare beskrev Alice och Lissy att de har Facebook och 
motiverar det med att de vill hålla koll på barnbarnen vilket ytterligare stärker den teorin.  

5.5	  Resultat	  -‐	  Hur	  använder	  sig	  seniorerna	  av	  Internet?	  	  

Majvor, Anna-Greta och Alice uppgav att de använder internet regelbundet och mellan 
dessa skiftar det mellan varje dag och tre-fyra gånger. Anna-Greta beskriver hur hon 
använder internet varje vecka, bland annat för att skypa med sitt barnbarn i Madrid. Både 
Lissy och Lena uppgav att de inte använde Internet regelbundet, främst på grund av 
okunskap och tekniska problem med själva datorn. De sa även att de fick hjälp av barn och 
barnbarn med att testa datorn vilket ledde till att de vidare ville utbilda sig inom SeniorNet. 
Båda dessa sa samtidigt att de hade använt dator tidigare i deras arbetsliv men tappat 
kunskapen på senare dagar. Ingrid var väldigt skeptisk och uppgav okunskap men även 
ointresse som anledning till att hon inte använder internet samt hon inte förstår behovet i 
att ha en dator.  
 
Av de som använder Internet var det allra vanligast att söka ord och intressebaserad 
information, till exempel geologi som Majvor uppgav, samt maila. Endast en av de 
tillfrågade använde Internet i ett mediekonsumerande syfte då Alice uppgav att hon främst 
läste tidningar på nätet. Som tidigare nämnt berättade Anna-Greta att hon skypade ofta. 
Dock missförstod många av de tillfrågade ordet internet då de i deras svar mer syftade på 
datorn när de till exempel svarade att de skrev mycket i Word eller la Patiens.  
 
Majvor, Lissy, Anna-Greta och Alice beskrev hur de ibland söker information om företag 
eller föreningar på Internet. Lena sa att hon inte gör det i dagsläget då hon inte använder 
Internet särskilt ofta men att det är något hon kan tänka sig göra. Ingrid var den enda som 
uppgav att hon inte söker information alls då hon säger sig inte använda Internet. Majvor, 
Lissy och Alice berättade att de främst söker efter prisuppgifter och tågtider och så vidare. 
Lena, Alice och Anna-Greta uppgav att de söker efter sådant de är intresserade av, till 
exempel litteratur, konst och historia.  
 

Litteratur och konst och så. Som en pensionär gör. Gamla tanter uppehåller kulturer. - Lena 80 år 

 

Anna-Greta tillägger att hon även letar ord till sina korsord och menar att internet har 
ersatt uppslagsverken. Trots att vi fick tydliga svar om vad de uppger att de söker efter på 
Internet så tolkade de flesta denna fråga till informationssökande generellt och inte 
specifikt till företag eller föreningar. Exempelvis så angav Lena att hon ibland söker efter 
sådant hon är intresserad av, till exempel litteratur, samtidigt som hon svarade nej till att 
söka efter företag eller föreningar. Alltså kan man tänka sig att de inte såg företag som en 
del av sökresultatet om de till exempel var inne på Naturhistoriska riksmuseets hemsida 
och tog del av information.  
 
Även om vissa seniorer uppgav att de använder Internet regelbundet så föredrog samtliga 
att kommunicera via telefon eller direkt i första hand.  
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5.6	  Analys	  -‐	  Hur	  använder	  sig	  seniorerna	  av	  Internet?	  

De seniorer som använde sig av internet gjorde det främst för att söka information eller 
maila. Carey och Elton (2010: 49) har visat att i adoptionen av nya innovationer är tjänster 
viktigare än tekniken, vilket är en tänkbar förklaring till att maila kommer så högt upp 
bland internetanvändarna. Anna-Greta beskrev även hur hon använder internet för att 
skypa med sitt barnbarn vilket stödjer Carey och Eltons resonemang om att interaktiva 
tekniker sprids snabbare till den stora massan ju fler användare de har (Carey & Elton, 
2010: 30). Skype är både en tjänst och en interaktiv teknik vilket Carey & Elton menar 
spelar roll i spridningsprocessen. Både Lena och Lissy beskrev hur de via barn och 
barnbarn fick testa produkten, det vill säga datorn, innan de valde att gå vidare i 
inlärningsprocessen. Detta styrks av Carey och Elton (2010: 49) teori kring att det är viktigt 
att människor får testa produkten innan de accepterar och adopterar den. Detta kan även 
styrkas genom Rogers resonemang om att late majority och laggards som är sena i 
adoptionsprocessen fokuserar på tidigare erfarenheter om en innovation som de erhållit 
genom personlig kontakt med de som har kunskap om den. Som tidigare nämnt utgör de 
flesta i vår undersökta grupp tendenser till att tillhöra late majority och laggards (Rogers, 
2003: 292, 294). 
 
Trots att det var tydligt att tjänster var att föredra när de använder Internet så var det ännu 
tydligare att Internet inte var en av de kanaler som seniorerna föredrog att kommunicera 
via. Detta då telefon eller direktkommunikation var mest önskvärt. Således vänder de sig till 
Internet i andra hand vilket Prensky (2001: 3) menar är ett exempel på en brytning hos en 
digital immigrant. Rogers (2003: 20) å andra sidan beskriver tid som ett viktigt element i 
innovationsprocessen då han menar att individer skiljer sig åt i hur lång tid de tar på sig att 
godkänna en ny idé eller teknik. Då både telefon och direktkommunikation har funnits en 
längre tid har de därmed haft mer tid på sig att ta till sig dessa, till skillnad från Internet 
som är en relativt ny kanal för seniorerna.   

5.7	  Resultat	  -‐	  Vad	  tycker	  seniorerna	  om	  att	  alltfler	  företag	  flyttat	  mer	  av	  sin	  
information	  och	  tjänster	  till	  Internet?	  

I denna fråga var det liten spridning bland deltagarna. De allra flesta var negativt inställda 
och menade att det inte var något för den äldre målgruppen. Majvor var positivt inställd 
och menade att det är praktiskt att till exempel kunna betala räkningar på Internet. Även 
Majvor beskrev dock en problematik då hon menade att man först måste lära sig hantera 
tekniken, samt känna sig trygg i processen.  
 

Man får öva sig så att man känner sig hemma med det. I början var det lite hjärtklappning. - 
Majvor 76 år. 

 
Lena menade att man inte längre hederligt kan göra tjänster öga mot öga och beskriver att 
Internet känns osäkert. Ingrid var den mest negativa och lyfte även frågan till en nyhetsnivå 
då hon beklagade sig över att nyheterna idag alltid hänvisar vidare till webben istället för att 
exempelvis ge fullständiga sportresultat. Alice var till en början negativt inställd och 
menade att det blev krångligare för henne i och med internets utveckling, dock sa hon även 
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att hon idag snabbare kunde komma i kontakt med till exempel sin vårdcentral vilket hon 
nämnde som positivt.  
 

Man går inte in på ett kontor utan man ska göra mer och mer själv. Och det är väl en utveckling, 
man måste växa med den. - Alice 77 år. 

 

Lissy och Anna-Greta menade att utvecklingen är positiv för den yngre generationen, men 
problematisk för de äldre då de menar att dem inte hänger med.  

5.8	  Analys	  -‐	  Vad	  tycker	  seniorerna	  om	  att	  alltfler	  företag	  flyttat	  mer	  av	  sin	  
information	  och	  tjänster	  till	  Internet?	  

Carey och Elton (2010: 42) beskriver hur olika människor anpassar sig till utvecklingen i 
olika utsträckning. Vidare beskriver de att yngre och medelålders generellt sätt är snabbast i 
att adoptera en ny innovation eller produkt. Detta reflekteras i att majoriteten av de 
tillfrågade uppvisade en negativ inställning till att alltfler företag flyttar sin information och 
tjänster till internet. Majvor var den enda som ställde sig positivt till att till exempel kunna 
betala räkningar på internet, men även hon resonerade kring en otrygghet inför den 
utvecklingen. Således påvisar seniorerna att de ännu inte anpassat sig till just denna 
innovation, vilket styrks av Carey & Eltons tankar om att denna målgrupp är sena med att 
ta till sig en ny utveckling. Även i denna fråga kom det upp beskrivningar om internet som 
osäkert vilket återigen styrker Palfrey och Gassers (2008: 84) resonemang om människors 
rädsla till det okända som lätt överförs på ny teknologi.  

5.9	  Resultat	  -‐	  Hur	  har	  SeniorNet	  påverkat	  seniorernas	  uppfattning	  om	  Internet?	  

Anledningar att söka till SeniorNet varierade bland de tillfrågade. Majvor beskrev att det är 
roligt att ha en trygghet i form av en lärare i bakgrunden som gör att man vågar göra sådant 
man inte törs hemma. Både Lissy och Lena uppgav en ny dator som skäl till att gå med i 
kursen, och beskrev även ett behov att lära sig att använda dem. Anna-Greta blev 
rekommenderad av vänner efter ett Friskis & Svettis-pass och det var även vänner som fick 
henne att köpa en surfplatta till att börja med. Ingrid hade sett annonser i tidningen och 
hon angav även att platsen var lättillgänglig och lämplig för henne. Alice beskrev hur hon 
ville följa med i utvecklingen och lära sig, och hon har även varit med i SeniorNet sedan 
start. 
	  
Deltagarna angav att utbildningen har gett dem trygghet, utvecklat dem till att börja 
använda Internet samt bidragit till att de ser nyttan bakom användning av internet. Majvor 
angav att utbildningen har gett henne säkerhet. Lissy och Lena menade att utbildningen har 
tagit dem ett steg framåt i att använda dator och Internet. Vidare beskrev Lissy som med 
sina 76 år är yngst i gruppen, att hon har fått en större insikt att det är en nyttig kunskap att 
kunna nyttja teknologin, något även Ingrid beskriver. Anna-Greta nämnde även 
gruppdynamiken och att man delar samma erfarenhet och utmaningar som något hon tar 
med sig från kursen. Alice beskrev att hon nu lärt sig att använda internet, något hon såg 
som betydelsefullt. 
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Jag skulle inte vilja mista internet. Jag tycker jag kan få veta så mycket där. Också sysslar jag med 
släktforskning och det är ju väldigt bra att man kan titta där. - Alice 77 år. 

 
Deltagarna verkade överlag nöjda med utbildningen och Majvor och Alice nämnde bland 
annat SeniorNets syfte ”äldre lär äldre” som något positivt. 
 

Jag tycker det är bra för temat är ju att äldre ska lära äldre så de lärare som är de förstår ju liksom 
mina problem så det är ingen lärare som står här uppe (visar högt upp med händerna) utan han 
står här (visar båda händerna mer nära varandra). Lite högre än mig men i alla fall så att han kan 
tala mitt språk så att säga. - Majvor 76 år. 

 

Alice menar att det finns en större förståelse bland de äldre lärarna kontra yngre människor 
då kurslärarna tar allt i ett lägre tempo bland annat. 
 

Det är mycket som är bra i det här med att äldre lär äldre. Att det var det som var utgångspunkten. 
För jag tror man kan förstå varandra bättre. Och svårighet att lära. Ni som är unga ni kan snappa 
upp och hålla kvar, men det kan man inte som äldre. Eller det är väl olika det också men … Jag 
har jättesvårt att hålla kvar. - Alice 77 år. 

 

Lissy menade att det är positivt med små grupper då alla hinner få hjälp. Kunskap om hur 
en dator fungerar menade Lena varit den största lärdomen. Anna-Greta lyfte ledaren som 
hon menar är positiv och öppen. Ingrid beskrev att hon i alla fall lärt sig att slå på datorn 
hemma en del, även om hon menade att det är svårt. Samtidigt betonade hon att intresset 
inte riktigt finns vilket leder till att hon hellre gör något annat, till exempel löser korsord. 
Initialt ansåg hon att det var väldigt roligt men hon beskriver hur hon tappade entusiasmen 
med tiden. 
 

Ja jag känner att jag inte behärskar det, det blir så mycket liksom att jag trycker på allt haha. Ja, jag 
trycker på allt. På allting bara jag undersöker. - Ingrid 86 år. 

 
Det var skilda åsikter kring vad som varit mindre bra med utbildningen. Den enda orsaken 
som delades var att det varit tekniska problem under kursernas gång, då både Majvor och 
Anna-Greta uppgav denna anledning. Lissy och Lena hade svårt att komma på något 
negativt men Lena menade att det var svårt att säga då kursen ännu inte var avslutad. Alice 
tyckte att det stundtals var för många elever samt att äldre inte alltid är särskilt bra på att 
vara elever vilket kunde störa arbetsmiljön. Ingrid ansåg att man borde ta saker i lite 
långsammare tempo. 
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När man kommer upp i åldern såhär då får dem inte ta allting så fort utan du måste liksom ta allt 
lite långsammare för det blir för mycket att ta in. För som sagt, hjärnan är fullproppad ändå när 
man är gammal. - Ingrid 86 år. 

 

På frågan angående hur man skulle kunna förbättra utbildningen på SeniorNet hade många 
av de tillfrågade svårt att svara. Lissy och Alice hade svårt att komma på någonting 
överhuvudtaget och Anna-Greta tyckte det var svårt att svara på innan utbildningen var 
avslutad, men la till att hon än så länge var nöjd. Lena å andra sidan blev obekväm och 
begärde att stänga av inspelningen och uttala sig off the record så där väljer vi att inte 
redovisa resultatet enligt hennes önskan, som vi tidigare nämnt i metodkapitlet. Majvor 
kom däremot på en konkret förbättring då hon föreslog att man skulle ta med sina egna 
datorer och arbeta med. Ingrid föreslog att man borde ta åldern mer i åtanke och sänka 
tempot på lektionstillfällena då hon menade att det ibland var svårt att ta in saker och ting. 
 
Alla deltagare skulle rekommendera andra att genomföra SeniorNets utbildningar och 
flertalet påpekar att de redan gör så. Lissy hade dock en invändning och det var förutsatt 
att det fortsätter vara små grupper då hon menar att en större grupp skulle innebära att 
man förmodligen inte hängde med och fick svar på sina frågor. Både Alice och Anna-Greta 
beskriver ett ansvar hos pensionären att följa med i utvecklingen. 
 

Men absolut, får man utbildning så ska man ta det. Det är ett sätt att hänga med i samhället och 
hänga med i nutiden. Så är det. - Alice 77 år 

 

Jag tycker det, som pensionär måste man följa med lite i utvecklingen och så, jag tycker det är 
viktigt. - Anna-Greta 78 år  

5.10	  Analys	  -‐	  Hur	  har	  SeniorNet	  påverkat	  seniorernas	  uppfattning	  om	  Internet?	  

Anna-Greta beskrev gruppdynamiken inom SeniorNet som något positivt då de delar 
liknande erfarenhet och utmaningar. Vidare berättade hon att hon blev rekommenderad av 
vänner att söka kursen, samma vänner som även fick henne att köpa en surfplatta till att 
börja med. Rogers (2003: 18f) beskriver just hur personer lättare tar till sig en innovation 
när de kommer ifrån likartade människor som redan anammat innovationen. Spridningen 
av en innovation eller teknik menar Rogers (ibid) är en väldigt social process och nämner 
något han kallar för homofili som går ut på att en spridning av en idé eller teknik ofta sker 
via individer som liknar varandra. Samtliga deltagare uppger att de skulle rekommendera 
SeniorNets kurser till vänner och bekanta, vilket kan tänkas öka spridningen av 
internetanvändningen alltmer. Vidare beskriver Rogers (ibid) hur olika typer av grupper 
eller individer försöker uppnå ett gemensamt mål genom gemensam problemlösning. Detta 
fokus på att gemensamt nå ett mål ökar spridningen av innovationer, vilket verkar 
gynnsamt för SeniorNet och reflekteras i Anna-Gretas resonemang om gruppdynamiken.  
 
Något som genomgående kommer fram i studien är SeniorNets huvudsakliga syfte att äldre 
lär äldre. Detta har visat sig vara av värde för deltagarna och bland annat Majvor och Alice 
säger att handledarna talar deras språk. Just språket är något Prensky bygger sin teori om 
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digitala invånare och digitala immigranter på. Han menar att de digitala invånarna talar det digitala 
språket medan de digitala immigranterna alltid kommer ha en brytning oavsett hur mycket de 
lär sig om den nya omgivningen (Prensky, 2001: 1ff). Liksom Majvor och Alice beskriver 
Prensky (ibid) hur unga och äldre talar olika språk.  
 
Vidare diskuterar Prensky (2001: 4) problematiken i att digitala immigranter idag lär ut till de 
digitala invånarna trots att deras syn på information skiljer sig markant. Detta blir ett 
problem då lärarna och eleverna talar olika språk, vilket saktar ner läroprocessen. Alltså 
betyder detta att dagens unga idag lär sig på ett motsatt sätt än de äldre och att ett linjärt 
sätt att lära ut saktar ner lärandet för de med hjärnor som är utvecklade genom 
internetsurfande processer (ibid).  De kognitiva färdigheterna skiljer sig åt mellan de digitala 
invånarna och de digitala immigranterna då tonåringar använder andra delar av hjärnan samt 
tänker olika när de använder datorn, jämfört med äldre människor. Vidare beskriver 
Prensky (2001: 3f) hur lärandet måste baseras på en steg-för-steg-metod samt i ett långsamt 
tempo när man lär ut till digitala immigranter. Detta skiljer sig jämfört med de digitala 
invånarnas lärande då dessa föredrar att multitaska och bearbeta information snabbt och 
interaktivt. Detta är något de i SeniorNet utnyttjar genom att äldre lär äldre och således 
talar både elever och lärare samma språk samt tar hänsyn till en långsammare 
utlärningsmetod, något som samtliga deltagare anser är positivt. Ingrid ansåg dock att man 
kunde ta det ännu långsammare.  

5.	  11	  Informantintervju	  med	  Maud	  Blomberg	  

Maud Blomberg är 67 år gammal och en av SeniorNets handledare. Hon har hållit i 
datakurser sedan 80-talet och flertalet vuxenutbildningar.  

5.12	  Resultat	  -‐	  Seniorers	  syn	  på	  hur	  information	  flyttas	  till	  Internet	  

Maud var ytterst skeptisk till att alltfler företag och aktörer flyttat sina tjänster till internet 
då hon menar att det fortfarande finns många som är 50 år och uppåt som inte kan 
använda datorer. Hon anser att företag kan anpassa sin information till den äldre 
generationen. Hon föreslår vidare att man bör få välja bort pappersinformation istället för 
att välja till den. När det gäller digital kommunikation menar Maud att företagen måste göra 
sina hemsidor lättare att navigera sig på. Hon tar upp ett, vad hon menar är ett 
skräckexempel, nämligen DinTurs hemsida då hon tycker att det är oerhört svårt att få 
fram en tidtabell på den. Företagen behöver göra tydligare menyer så att de äldre lättare ska 
hitta informationen de söker menar Maud.  

 

Ja du har ett skräckexempel här i stan och det är turlisterna, det är nästan ett ”ski i hel” (syftar på 
skit i helvete) att hitta på deras hemsida så att man får fram en turlista. Och jag som då är datorvan 
har svårt att få fram det. - Maud Blomberg, 67 år 

 

När det gäller betaltjänster upplever Maud att det finns en önskan om att kunna bemästra 
det men förutsatt att de kan så upplever hon inte att det finns något problem eller oro inför 
det. Att få fler att använda sig av internet benämner hon som en generationsfråga.  
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5.13	  Analys	  -‐	  Seniorers	  syn	  på	  hur	  information	  flyttas	  till	  Internet 

Prensky (2001: 3) menar att digitala immigranter kommer ha en brytning som till exempel kan 
yttra sig genom att man vänder sig till internet som informationskälla i andra hand snarare 
än som förstahandskälla. Detta reflekteras i Mauds förslag om att företag bör erbjuda att 
man kan välja bort pappersinformation snarare än att välja till det. Maud resonerar vidare 
att företag bör anpassa sin kommunikation för äldre genom att bland annat göra tydligare 
menyer på hemsidor. Som tidigare nämnt menar Palfrey och Gasser (2008: 193) att de med 
mindre erfarenhet och kunskap i användandet av digitala kanaler tenderar att lättare 
drabbas av Information Overload. När man befinner sig i ett tillstånd av Information Overload så 
spelar det ingen roll hur man försöker att undvika ett överflöd av information då en viss 
del av informationen ändå alltid kommer att gå förlorad (Palfrey & Gasser, 2008: 196). 
Dock menar Palfrey och Gasser (2009: 194) att de som är drabbade har lättare att acceptera 
och reagera på information om det är av enklare slag. Maud menar att företagen bör 
anpassa sin kommunikation för de äldre och Palfrey och Gasser (2008: 199) menar att 
teknologin både är en orsak och en lösning till Information Overload. Detta då teknologin kan 
möjliggöra att man genom mindre bearbetning av information snabbare når sitt mål, 
genom att hemsidor exempelvis personifieras så att de rekommenderar köp och 
information baserad på tidigare sökhistorik (ibid).  
 
Till skillnad från de tillfrågade deltagarna så upplever Maud inte att det finns en oro bland 
seniorerna för betaltjänster. Hon menar att så länge de har kunskapen att hantera tekniken 
så finns ingen oro inför att göra det. Dock upplever hon en önskan om att kunna bemästra 
det. Detta skiljer sig från de flesta av SeniorNets deltagare som uttryckte en skepsis och oro 
inför att ta sig an tjänster på internet. Maud menar att internetanvändning är en 
generationsfråga, vilket även styrks av Carey och Elton (2010: 42) som menar att yngre och 
medelålders människor generellt sätt snabbast adopterar en ny innovation eller produkt.  

5.14	  Resultat	  -‐	  SeniorNet	  som	  utbildning	  

Maud håller i en fortsättningskurs och förklarar att de alltid följer en på förhand uppbyggd 
mall. Vidare beskriver hon att alla deltagare får ett utskrivet kompendium så att de kan följa 
med i kursens gång. Kompendiet funkar även som hjälp för de som missat ett kurstillfälle. 
Fortsättningskursen är mer inriktad mot internet men just denna grupp upplever hon inte 
riktigt har grunderna ändå.  
 

Den här kursen, var lite... Ska ju vara en fortsättningskurs men alla kan inte hantera musen en 
gång. – Maud Blomberg, 67 år 

 

Vidare beskriver hon hur det mest fokuseras på att lära ut att använda mailen. Även att 
beställa biljetter till exempelvis tåg är något de fokuserar på. Att betala via internetbanker är 
även med i utlärningskonceptet sedan anpassar dem alltid efter efterfrågan och önskemål. 
Till denna grupp har det till exempel varit att använda Word och att lära sig att överföra 
bilder från kameran till datorn. Generellt menar Maud att det största behovet bland 
kursdeltagarna är att lära sig maila. Hon tror att seniorerna vågar mer via SeniorNet och får 
mer självförtroende. Hon framhåller också att det är många kvinnor som går vilket hon 
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tror beror på att de nu tagit över ansvaret över till exempel hemmets ekonomi när de blivit 
ensamma. 
 
Det ingår inte i utbildningens mall att lära ut sociala medier, däremot görs det på 
efterfrågan. Maud menar att deltagarna främst brukar efterfråga Facebook i så fall men att 
det oftast är ett senare steg och inte något de främst är ute efter. Maud menar vidare att en 
del har Facebook-konton även om många inte kan hantera det.  
 

Det är några av dem som har Facebook-konto men de vet inte riktigt vad de ska göra med dem, 
för det är väl barnbarn som har lagt upp dem på Facebook. – Maud Blomberg, 67 år 

 

Själv har hon Facebook men säger sig inte vara så kunnig. SeniorNets utbildningar har 
inget stort fokus på appar eller spel, däremot beskriver hon hur hon brukar låta deltagarna 
lägga patiens för att de på så vis lär sig använda musen. Hon lägger även till att den kurs 
som utgår från iPads troligtvis fokuserar på appar. 
 
Maud menar att handledarna kompletterar varandra väl samt att det är eldsjälar som 
brinner för detta, vilket reflekteras i utbildningarna. Trots detta har det periodvis varit dålig 
efterfrågan på kurserna, men det är något som går i vågor menar Maud. Liksom deltagarna 
är Maud inne på att tekniska problem är det som fungerat mindre bra med utbildningen. 
Många delar datorer och vet inte hur de ska göra med till exempel uppdateringar. Hennes 
förslag om förbättring handlar om just detta då hon skulle önska en person som kunde 
ansvara för datorerna lite bättre.  

5.15	  Analys	  -‐	  SeniorNet	  som	  utbildning	  

Maud beskriver hur deltagarna får ett utskrivet kompendium över kursplanen som är 
ytterligare ett exempel på tidigare nämnda brytning som Prensky (2001: 3) hävdar att digitala 
immigranter har. Att skriva ut dokument för att lättare få en överblick över texten menar 
Prensky (ibid) är signifikativt för digitala immigranter. Palfrey och Gasser (2008: 194) 
benämner även denna strategi med att skriva ut dokument, dock med syftet att minska ett 
överflöd av information.  
 
Vidare beskriver Maud hur kursen i stort fokuserar på tjänster såsom att boka biljetter och 
maila vilket ytterligare stärker Carey och Elton (2010: 49) teori om att tjänster är mycket 
viktigare än tekniken. Med detta menas att man fokuserar på att lära ut hur man mailar, 
snarare än att lära om tekniken som gör det möjligt att maila.  

5.16	  Resultat	  -‐	  Äldre	  lär	  äldre	  

Maud hävdar att det mest positiva med SeniorNet är att det är seniorer som lär seniorer. 
Detta då det oftast är barnbarn som lär seniorerna annars, vilket hon menar kan vara 
jobbigt. Tryggheten att kursen endast är till för de äldre tror hon också bidrar, då man inte 
ska behöva skämmas över sin okunskap.  
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Jag tror att det är en trygghet att känna det, att jag behöver inte känna mig dum fast jag är 70 år 
och inte kan datorer. - Maud Blomberg 67 år 

 
Resonemanget om att seniorer lär seniorer som något positivt är något Maud återkommer 
till under intervjuns gång.  
 

5.17	  Analys	  –	  Äldre	  lär	  äldre	  

Precis som deltagarna beskriver Maud SeniorNets syfte att äldre lär äldre som positivt. 
Palfrey och Gasser (2008: 63) beskriver en skillnad i beteende i de digitala miljöerna mellan 
yngre och äldre människor. Vidare diskuterar Prensky (2001: 3) att det finns bevis för att en 
individs erfarenheter ändrar sättet man tänker på. Miljö och kultur påverkar människors 
tankeprocesser vilket betyder att människor från olika kulturer alltså inte bara tycker olika 
om saker, utan även tänker olika vilket syns i Mauds resonemang om att det är svårt när 
barnbarnen ska lära seniorerna om exempelvis Facebook. Således styrks Mauds och 
deltagarnas resonemang om de positiva fördelarna med att äldre lär äldre.  
 
Som vi tidigare diskuterat visar de flesta av SeniorNets deltagare karaktärsdrag från Rogers 
(2003: 284) kategorier late majority och laggards. Maud å andra sidan visar snarare tendenser 
till att tillhöra kategorin Rogers benämner som early adopters (Rogers, 2003: 283). Denna 
kategori beskrivs vara mer integrerad i det lokala samhället samt anses vara tidigare i att 
anta nya idéer. Vidare beskrivs de som opinionsledare som genom sitt accepterande av en 
ny idé hjälper till att få med sig de som är kritiska (ibid).  
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I detta avsnitt diskuterar vi slutsatser vi dragit utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

6.	  SLUTSATS	  

6.1	  Hur	  ser	  seniorerna	  på	  att	  anpassa	  sig	  till	  Internet?	  

Det är mycket oro och rädsla förknippat med att följa med i utvecklingen bland de äldre. 
Samtliga beskriver ett motstånd till utvecklingen och även till själva tekniken. Ett liknande 
motstånd har historiskt sett funnits gentemot tidigare teknologiska utvecklingar och är 
således en vanlig upplevelse av ny utveckling. 
 
Även det sviktande minnet bland de äldre togs upp som en negativ faktor i 
anpassningsprocessen, något även det återfinns teoretiskt då det beskrivs hur den 
mänskliga hjärnan har svårt att bearbeta den enorma informationsmängd vi utsätts för i 
dagens samhälle. Det var endast en av de tillfrågade som benämnde utvecklingen som 
något positivt. I det stora hela kan man se att de flesta uppfattade det som otäckt att 
anpassa sig till Internet.  

6.2	  Vad	  är	  seniorernas	  inställning	  till	  Internet?	  

Det positiva menar seniorerna är Internets roll som informationskälla. Vi tyckte detta 
resonemang var intressant då seniorerna genomgående var negativt inställda till Internet i 
de övriga frågorna. Den tidigare uttryckta negativa inställningen till Internet och 
utvecklingen gestaltades här i en positiv syn. Detta då seniorerna upplevde Internet som 
informationskälla som något värdefullt. 
 
Det var dock bara hälften av de tillfrågade som såg Internet överlag som något positivt i 
deras vardag, då resterande menade att det var svårt då minnet inte fungerar som det ska 
samt att det är en plats med störande information och att man kan råka illa ut. Det finns 
teoretiska belägg som visar att det är svårare för ovana Internetanvändare att upptäcka och 
hantera säkerhetsrisker på Internet vilket kan förklara denna rädsla. Vidare beskrev de ofta 
Internet som något svårt och krångligt.  
 
När vi ställde frågor om sociala medier stötte vi på stort motstånd till en början. Alla 
seniorer ifrågasatte mediet och sa att det inte var för dem. Efterhand kom det fram att två 
av seniorerna hade Facebook trots att de sa att de inte hade några sociala medier. De 
motiverade detta med att de hade Facebook för att hålla koll på barnbarn. Det märktes 
även tydligt att de flesta kände till sociala medier på grund av barn och barnbarn, vilket kan 
förklaras med att spridningen av nya innovationer ofta är en väldigt social process. De som 
är sena i att anta en ny innovation lägger ofta stor vikt på personlig kontakt med personer 
som antagit en innovation, vilket ytterligare förklarar att barnbarnen påverkat seniorerna i 
att skaffa Facebook. 
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6.3	  Hur	  använder	  sig	  seniorerna	  av	  Internet?	  

Hälften av seniorerna uppgav att de använder Internet regelbundet, de övriga hänvisade till 
okunskap och brist på intresse men även tekniska problem. Det var tydligt att de som 
uppgav att de använde Internet gjorde det av intresseskäl, det vill säga för att upprätthålla 
hobbys och aktiviteter. Några sa att de ibland sökte information om företag eller liknande, 
främst i syfte att ta reda på pris eller tågtider.  
 
Trots att hälften uppgav att de använder Internet regelbundet var det tydligt att samtliga 
seniorer inte vänder sig till Internet i första hand. Samtliga föredrog att kommunicera via 
telefon eller direkt, vilket vi inte var särskilt förvånande över. Som teorin menar är det 
vanligt att de som inte är födda med tekniken använder Internet i andra hand. 

6.4	  Vad	  tycker	  seniorerna	  om	  att	  alltfler	  företag	  flyttat	  mer	  av	  sin	  information	  och	  
tjänster	  till	  Internet?	  

Även i denna fråga florerade beskrivningar så som ”osäkert” och alla utom en person var 
negativt inställda. Teoretiskt sett är det tydligt att människor anpassar sig olika till nya 
utvecklingar vilket förklarar denna skillnad. Även handledaren Maud var skeptisk till 
företagens digitalisering då hon menade att det fortfarande var många äldre som inte vet 
hur man använder Internet. Hon föreslog en del förändringar företagen bör göra för att 
anpassa sin kommunikation till de äldre. Dels att välja bort pappersinformation snarare än 
att välja till den men även att göra hemsidor lättare att navigera. Hennes förslag får stöd i 
teorin då seniorerna, som tidigare nämnt, inte vänder sig till Internet i första hand. Vidare 
finns det stöd för att man svarar på budskap av enklare grad om man har svårt att bearbeta 
information. 
 
Två personer beskrev dock något positivt med företagens digitalisering då de menade att 
det var praktiskt då de snabbare kunde utföra tjänster. Som teorigenomgången visar 
uppfattas tjänster som viktigare än tekniken vilket kan förklara den negativa synen på 
utvecklingen men den positiva aspekten på möjligheten att utföra tjänster på Internet. 
 
Seniorerna lyfte att denna utveckling säkerligen var positivt för den yngre generationen 
men att de äldre seniorerna ser det som problematiskt.  

6.5	  Hur	  har	  SeniorNet	  påverkat	  seniorernas	  uppfattning	  om	  Internet?	  

De flesta beskriver en trygghet och ett nyfunnet självförtroende tack vare SeniorNets 
utbildningar. De beskriver även hur de utvecklat sin kunskap i att använda Internet och 
datorer. Samtliga uttryckte att de var nöjda med utbildningen och att de skulle 
rekommendera vänner och bekanta att genomgå dessa kurser. 
 
Vi fann att det mest intressanta var några av deltagarnas resonemang att äldre lär äldre. Det 
framkom genomgående under studien som något positivt då de menade att handledarna 
talade samma språk som eleverna. Vidare beskrev seniorerna svårigheter med att lära sig 
nya saker som äldre men att SeniorNet tog hänsyn till detta bland annat genom att ta det i 
ett långsammare tempo. Som beskrivet i teorikapitlet är det viktigt att lärare och elever 
utgår från samma syn på information, vilket förklarar seniorernas positiva uppfattning. 
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Deltagarna får medhåll av handledaren Maud som framhåller SeniorNets syfte att äldre lär 
äldre som något positivt. 
 
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att de äldre är skeptiska och visar oro inför Internet 
men att de ändå känner intresse inför samt ser nyttan med att kunna använda Internet.  
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I det sista avsnittet presenteras våra tankar och reflektioner kring resultatet och till sist ger vi 
förslag till framtida forskning. 

 

7.	  SLUTDISKUSSION	  
 
En intressant reflektion var att många av seniorerna såg på Internet som en hobby vilket 
står i kontrast till många yngre som snarare ser Internet som en integrerad del i vardagen.  
 
Spridningen av innovationer var ett centralt tema i vår studie då vi ville undersöka hur 
seniorerna uppfattar utvecklingen av Internet. Roger’s Diffusion of Innovation anses vara en 
viktig teoretisk kugge i området och här fann vi ett visst stöd för vårt empiriska resultat. En 
av aspekterna vi styrkt genom resultatet var teorin om att olika människor tar till sig 
innovationer på olika sätt och tidsomfång. Några av de fem kategorier Roger’s nämner i 
adoptionsprocessen tycker vi oss se tendenser till bland seniorerna. Till exempel ser vi 
tecken bland seniorerna att de tillhör kategorin laggards, då de visar tendenser till att vara 
misstänksamma mot nya utvecklingar samtidigt som de tillhör de sista i samhället att ta till 
sig en ny idé. Rogers benämner just tid som något väldigt viktigt i adoptionsprocessen, men 
vi menar att denna aspekt brister bland seniorerna. De seniorer som går dessa kurser är 
bland de sista i samhället att ta till sig Internet, därmed borde de alla tillhöra kategorin 
laggards. Dock ser vi tendenser från flera kategorier, som till exempel Alice som beskriver 
en glädje inför att följa med i utvecklingen och således kan tänkas tillhöra kategorin early 
majority. Trots att hon visar tendenser till att tillhöra early majority så är hon fortfarande en av 
de sista i samhället att ta till sig Internet. Därmed faller Rogers syn på kategorierna bland 
dessa seniorer. Det finns modeller inom kommunikationsfältet för det mesta idag men här 
är seniorer en förbisedd grupp. Det saknas perspektiv på hur seniorerna föredrar att 
kommunicera samt hur man mest effektivt kan nå dem. 
 
Diffusion of Innovation är väl ansedd inom den akademiska världen såväl som inom 
kommunikationsfältet, men vi anser att den behöver utvecklas för att även ta hänsyn till 
den äldre målgruppen. Prensky’s Digital Natives, Digital Immigrants å andra sidan finner vi 
starkt stöd för i vår empiri. Digital Natives, Digital Immigrants åstadkommer det som Diffusion 
of Innovation inte gör, det vill säga att förklara hur denna bortglömda generation ser på 
information. Dock förklarar inte Digital Natives, Digital Immigrants hur de äldre förhåller sig i 
adoptionsprocessen. Båda dessa teorier härstammar ursprungligen utanför 
kommunikationsfältet vilket ytterligare stärker vår tes om att det saknas fokus på hur man 
kommunicerar med den äldre generationen inom kommunikationsforskningen. Genom 
historien har det alltid funnits ett kunskapsglapp mellan generationer men i takt med 
digitaliseringen av samhället står de med okunskap utanför vilket kräver att man vet hur 
man ska nå dessa.  
 
Ju äldre du är, desto mindre är sannolikheten att du har kunskap om datorer och Internet. 
Detta kan vara ett demokratiskt problem då Internet innebär stora informationsmöjligheter 
och alltmer information och tjänster återfinns digitalt idag. Väntar man på att dagens äldre 
generation ska försvinna? Studier (se t. ex. Bergström 2014) visar dock att detta problem 
kommer att återfinnas även efter denna generation då sociala sammanhang har stor 
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betydelse för den digitala klyftan. Ålder kommer alltid påverka vilka som står i den digitala 
skuggan. Framtidens digitala glapp menar Bergström (2014: 504) kommer handla om 
spridningen och användningen av framtida medier, plattformar och applikationer snarare 
än spridningen av just Internet som idag. Därmed anser vi att man bör bedriva ytterligare 
forskning i ämnet då det är viktigt att komma fram till hur man mest effektivt kan nå den 
äldre generationen. För trots att Internet är ett specifikt problem för den äldre 
generationen just nu, så kommer det digitala glappet fortsätta att vara ett samhällsproblem.  
 
Den problematik vi beskrivit med internet och seniorer kräver snabba forskningsåtgärder 
då denna generation med liten Interneterfarenhet snart inte kommer att finnas längre. 
Dock kvarstår saknaden av kommunikationsforskning mot äldre människor då detta glapp 
kommer fortsätta att vara aktuellt. Således anser vi att det är ett högst aktuellt område för 
forskarna att ta sig an.  

7.1	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Framtida forskning bör fokusera på kommunikationsmodeller med fokus på åldrande och 
dess fysiska, psykiska och sociologiska konsekvenser. Detta för att komma fram till hur 
man mest effektivt når äldre människor. 
 
Med i utgång i denna studie hade det varit intressant att göra en liknande studie fast 
jämföra en grupp som går en Internetkurs med en grupp som inte går en kurs eller visar 
intresse för Internet. Detta för att få fram synen på digitaliseringen även bland de äldre 
som inte deltar i den. Ytterligare vore det intressant att få med företagsperspektivet, 
exempelvis undersöka huruvida banker anpassar sin kommunikation till de äldre på något 
vis.  
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9.	  BILAGOR	  

9.1	  Respondentintervju	  

Namn? 
Ålder? 

Tema	  1:	  Deltagande	  i	  digitala	  sfären	  

Använder du Internet regelbundet? 
Om ja, hur ofta? 
Om nej, varför inte? 
Vad gör du när du använder Internet?  
Hur kom det sig att du började använda Internet? 
Var det ett naturligt eller stort steg att börja använda Internet?  

Tema	  2:	  Inställning	  till	  Internet	  

Hur upplever du Internet i din vardag? 
Vad är det positiva med Internet? 
Vad är det negativa med Internet? 
Hur ser du på sociala medier? Definierar: till exempel Facebook, Instagram. 
Använder du sociala medier? 
Varför/varför inte? 
Vad tror du gör att många äldre inte använder Internet idag? 

Tema	  3:	  Kommunikation	  

Hur föredrar du att kommunicera?  
- Hur ser du på Internet som informationskälla? 

Tema	  4:	  Företag	  och	  offentlig	  sektor	  på	  Internet	  

Vad tycker du om att alltfler företag och aktörer inom den offentliga sektorn flyttat alltmer 
av sin information och tjänster till Internet? 
Brukar du söka upp information om företag eller föreningar på Internet? 
Om ja, vad är du då intresserad av att hitta på hemsidan?  
Om nej, vad skulle kunna få dig att söka information på Internet? 

Tema	  5:	  SeniorNet	  som	  utbildning	  

Vad fick dig att söka SeniorNets utbildning? 
Vad har utbildningen gett dig? 
Vad har fungerat bra? 
Vad har fungerat mindre bra? 
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Hur tycker du att man skulle kunna förbättra utbildningen?  
Skulle du rekommendera andra att genomföra utbildningen? 

9.2	  Informantintervju	  

Allmänna frågor: 
Vad är genomsnittsåldern bland kursdeltagarna? 
Finns det några allmänna krav på handledarna? Utbildning osv. 

Tema	  1:	  SeniorNet	  

Hur kommer det sig att du valt att bedriva dessa kurser? 
Varför tror du att människor väljer att gå på dessa kurser? 
På vilket sätt tror du att SeniorNet påverkar äldre människors syn och användande av 
Internet? 
Hur är kurserna upplagda? 
Vad fokuserar ni mest på? 
Vad upplever du att det största behovet bland kursdeltagarna är?  

Tema	  2:	  Företag	  och	  offentlig	  sektor	  på	  Internet	  

Vad tycker du om att alltfler företag och aktörer inom den offentliga sektorn flyttat alltmer 
av sin information och tjänster till Internet? 
Anser du att företag på något sätt kan anpassa sin kommunikation till den äldre 
generationen? 
I sådana fall, hur? 
Om inte, utveckla? 
Hur upplever du att deltagarna känner kring exempelvis att betala över Internet? 
Hur tror du att man skulle kunna få fler äldre att använda sig av Internet? 

Tema	  3:	  Sociala	  medier	  

Hur ser ni på sociala medier i SeniorNet? 
Lär ni ut sociala medier i SeniorNets kurser? 
Om ja, på vilket sätt och vilka medier? 
Om nej, varför inte? 
Finns det en efterfrågan om sociala medier bland kursdeltagarna?  
Använder du själv sociala medier? 
På er hemsida har ni ”Roliga sidan” med bland annat Sudoku. Upplevde ni att det fanns ett 
behov av denna funktion bland er målgrupp? 
Fokuserar ni något på appar och spel i er utbildning? 

Tema	  4:	  SeniorNet	  som	  utbildning	  

Vad upplever du fungerar bäst med era utbildningar? 
Vad upplever du fungerar mindre bra? 
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Hur skulle man kunna förbättra utbildningarna? 
 
 
 
 


