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1 Inledning	
Under	lång	tid	har	vi	levt	i	industrisamhället,	men	utvecklingen	är	nu	på	väg	att	
leda	 oss	 in	 i	 ett	 digitalt	 samhälle.	 Fibernät	 byggs	 ut,	 digitala	 tjänster	 utvecklas	
och	det	finns	fler	och	fler	krav	på	att	faktiskt	vara	uppkopplad	för	att	kunna	delta	
i	och	dra	nytta	av	många	möjligheter	i	det	digitala	samhället.	Samtidigt	riskerar	
utsatta	grupper	att	hamna	utanför	utvecklingen	om	inte	särskilda	 insatser	görs	
för	 att	 öka	 det	 vi	 kallar	 “det	 digitala	 innanförskapet”.	 En	 sådan	 grupp	 är	 den	
äldre	befolkningen	i	samhället,	de	som	är	65	år	och	äldre.	Denna	rapport	handlar	
om	ett	iniativ	taget	för	att	öka	möjligheten	för	äldre	att	bli	en	del	av	det	digitala	
samhället.Utgångspunkten	är	en	utbildningsinsats	kallad	“Mer	Digital”,	utvecklad	
i	 Vara	 kommun,	 och	 förfinad	 av	 Telia	 Sverige.	 Denna	 rapport	 handlar	 om	 när	
insatsen	 Mer	 Digital	 genomfördes	 i	 Haninge	 kommun	 i	 samverkan	 med	 Telia	
Sverige	och	Högskolan	i	Skövde	och	som	gick	av	stapeln	under	maj	månad	2018.	
Haninge	 kommun	 och	 Telia	 ansvarade	 för	 genomförande	 av	
huvudarrangemanget,	medan	Högskolan	 i	Skövde	deltog	 för	att	beforska	vilken	
effekt	 en	 utbildning	 av	 detta	 slag	 faktiskt	 kan	 få	 på	 deltagarnas	 attityder	 och	
beteenden	rörande	digitalisering	och	ifall	detta	i	sin	tur	kunde	bidra	till	att	öka	
det	digitala	innanförskapet	för	äldre.		
	
Mer	 Digital	 i	 Haninge	 var	 organiserat	 i	 15	 utbildningstillfällen,	 med	 en	
utbildningsinsats	 per	 eftermiddag/kväll	 à	 tre	 timmar.	Mellan	50-100	deltagare	
per	 kväll	 satt	 uppdelade	 på	 ett	 större	 antal	 bord.	 Varje	 bord	 hade	 3-4	 datorer	
tillgängliga,	 och	 deltagarna	 fick	 också	 ta	 med	 sin	 egen	 digitala	 utrustning	 i	
termer	av	mobiltelefoner,	 surfplattor	och	annat.	Vid	borden	medverkade	också	
sammanlagt	 50-talet	 högstadieelever,	 tillsammans	 med	 utbildade	 handledare	
från	 kommunen.	 Konceptet	 Mer	 Digital	 utgjorde	 grunden	 för	 utbildningen.	 De	
yngre	deltagarna	och	handledarna	visade	därefter,	utifrån	deltagarnas	behov	och	
frågor,	hur	olika	digitala	tjänster	och	funktioner	fungerar.	Under	de	tre	timmarna	
bjöds	 deltagarna	 även	 på	 kaffe	 och	 tilltugg.	 Forskningen	 kring	 Mer	 Digital	
utfördes	på	plats	under	utbildningen.	Samtliga	deltagare	fick	en	enkät	att	fylla	i	
om	sina	nuvarande	IT-vanor	och	förväntningar	innan	utbildningen	inleddes,	och	
ytterligare	 en	 enkät	 om	 resultat	 och	 förmodade	 förändringar	 i	 det	 digitala	
beteendet	mot	 slutet	 av	 evenemanget.	Denna	 rapport	 beskriver	 resultatet	 från	
dessa	två	enkäter	där	de	huvudsakliga	slutsatserna	kan	sammanfattas	till:	

• Utbildningsinsatsen	var	generellt	mycket	uppskattad	bland	deltagarna.	
• Majoriteten	 av	 deltagarna	 upplever	 att	 deras	 initiala	 förväntningar	 på	

utbildningsinsatsen	har	mötts	med	råge.	
• Bilden	 av	 vad	 användning	 av	 digital	 teknik	 egentligen	 innebär	 har	

avdramatiserats.	
• Det	finns	en	tydig	indikation	på	att	deltagarna	har	flyttat	fram	gränserna	

för	sina	digitala	vanor.		
• Eventuell	motvilja	 och	 rädsla	 för	 att	 använda	digital	 teknik	har	minskat	

bland	deltagarna.	
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2 Bakgrund	om	digitaliseringen	och	dess	betydelse	

2.1 Digitaliseringens	utveckling	
Under	lång	tid	har	vi	levt	i	industrisamhället,	men	utvecklingen	är	nu	på	väg	att	
leda	oss	in	i	ett	digitalt	samhälle.	Gränser	håller	på	att	suddas	ut,	t.ex.	vad	gäller	
tid	 och	 plats,	 och	 den	 digitala	 omvandlingen	 kommer	 att	 förändra	 samhället	 i	
grunden.	 Statens	 Offentliga	 Utredningar	 (SOU	 2016:89)	 beskriver	 hur	
digitalisering	och	ny	teknik	är	motorer	 i	denna	utveckling,	men	att	den	ofta	 får	
genomslag	först	när	andra	förutsättningar	i	samhället	möjliggör	det,	och	att	det	
är	just	sådana	förändringar	vi	ser	hända	runt	omkring	oss	nu.	Samtidigt	skapar	
förändringarna	oro	för	att	inte	alla	ska	ha	lika	möjligheter	att	följa	med	och	vara	
delaktiga	 i	den	digitala	utvecklingen.	Tillgången	 till	datorer,	mobiltelefoner	och	
internet	i	Sverige	ökar.	Enligt	Internetstyrelsen	i	Sverige	har	exempelvis	98%	av	
Sveriges	 befolkning	 tillgång	 till	 en	mobiltelefon,	 och	 93%	 har	 dator	 i	 hemmet	
(Davidsson	 och	Thoresson,	 2017).	Det	 betyder	 dock	 inte	 att	 vi	 kan	 slappna	 av	
och	tro	att	allt	är	frid	och	fröjd.	Tillgång	till	internet	är	i	sig	inte	en	garant	för	att	
digital	 teknik	 utnyttjas.	 Nära	 430.000	 av	 den	 äldre	 befolkningen	 i	 Sverige	
använder	 inte	 internet	över	huvud	 taget,	vilket	betyder	att	de	går	miste	om	de	
digitala	möjligheterna	som	finns	(Davidsson	och	Thoresson,	2017).	Som	påpekas	
av	 Ebbers,	 Jansen	 och	 van	 Deursen	 (2016)	 är	 det	 i	 länder	 med	 en	 god	 IT	
infrastruktur	 mer	 relevant	 att	 titta	 på	 kompetens	 och	 attityder	 rörande	
användning	av	digital	teknik	än	tillgången	till	digital	teknik.	
	
Oron	 för	 utanförskap	 var	 också	 anledningen	 till	 att	 exempelvis	 Svenska	
Stadsnätsföreningen	 genomförde	 en	 studie	 kring	 det	 digitala	 utanförskapet,	 i	
syfte	 att	 hitta	 vad	 som	 behöver	 göras	 för	 att	 minska	 detsamma	 (Svenska	
Stadsnätsföreningen,	2016).	En	av	de	grupper	som	riskerar	att	hamna	utanför	är	
den	 äldre	 delen	 av	 befolkningen.	 Det	 behövs	 därför	 insatser	 för	 att	 motverka	
detta,	 så	 att	 de	 som	 är	 65+	 istället	 hamnar	 i	 ett	 digitalt	 innanförskap.	 Enligt	
Svenska	 Statsnätsföreningen	 (2016)	 finns	 det	 fem	 barriärer	 som	 behöver	
hanteras	så	att	människor	inte	hindras	från	att	delta	 i	digitala	sammanhang:	1)	
bristande	kunskap;	2)	bristande	förmåga;	3)	bristande	motivation;	4)	bristande	
tillgång	till	 internet;	samt	5)	bristande	tillgång	till	hårdvara.	Det	medför	att	det	
behövs	 en	 samverkan	 mellan	 offentlig	 sektor,	 näringsliv	 och	 akademi	 för	 att	
kunna	lösa	problemen.	
	
Sammanfattningsvis	 finns	 det	 stora	 behov	 av	 att	 göra	 insatser	 för	 den	 äldre	
delen	 av	 befolkningen	 för	 att	 minska	 det	 digitala	 utenförskapet,	 exempelvis	 i	
termer	 av	 folkbildning.	 Det	 finns	 så	mycket	 att	 hitta,	 lära,	 underhållas	 av,	 och	
göra	på	nätet	och	för	att	ett	intresse	ska	kunna	väckas	måste	kunskapen	om	att	
det	finns	att	hitta	skapas.	Davidsson	och	Thoresson	(2017)	säger	till	och	med	att	
om	var	femte	person	som	är	nedkopplad	är	det	för	att	de	anser	tekniken	vara	ett	
hinder,	 då	 kan	 mycket	 göras.	 Om	 insatser	 för	 att	 skapa	 kunskap	 och	 visa	 på	
möjligheter	görs,	då	kan	många	av	dem	som	hotas	av	utanförskap	istället	hänga	
på	i	det	digitala	innanförskapet.	
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3 Vad	innebär	digitalisering	för	äldre?	
Utbildningsinsatsen	 i	 Haninge	 för	 invånare	 65+	 var	 anordnad	 för	 hjälpa	
deltagarna	att	bli	mer	digitala	och	på	så	sätt	påverka	det	digitala	innanförskapet	i	
positiv	riktning.	För	att	kunna	bedöma	vilken	effekt	och	betydelse	insatsen	hade	
fick	 deltagarna	 besvara	 en	 kort	 enkät	 i	 början	 av	 evenemanget	 rörande	
deltagarnas	 nuvarande	 digitala	 vanor	 och	 inställning	 till	 digital	 teknik.	
Digitalisering	anses	i	många	fall	vara	synonymt	med	teknik	och	användningen	av	
teknik	 och	 att	 vara	 uppkopplad,	 för	 att	 exempelvis	 kunna	 utföra	 ärenden	 och	
komma	i	kontakt	med	såväl	andra	människor	som	med	myndigheter.		
	
Den	första	frågan	i	den	inledande	enkäten	behandlade	på	vilket	sätt	deltagarna	
tror	 att	 digitalisering	 kan	 vara	 bra	 för	 dem	och	 vad	 som	 får	 dem	 intresserade	
(figur	 1).	 45%	anser	 att	 det	 är	 ett	måste	 att	 kunna	 ”hänga	med”	 i	 den	 senaste	
utvecklingen	 vad	 gäller	 både	 teknik	 och	 samhälle	 (”Nödvändigt	 att	 följa	 med	
utvecklingen”,	 ”Lära	mig	 grundläggande	 funktioner	med	 tanke	 på	 bland	 annat	
samhället.”).	
	

	
Figur	1:	Hur	digitaliseringen	kan	vara	bra	för	äldre	

	
Att	 få	 kunskap	och	 förmågor	 i	 att	 använda	nya	 tjänster	och	 appar	 är	 ett	 annat	
stort	område	som	digitaliseringen	kan	bidra	med	enligt	31%	av	deltagarna	(”Lätt	
att	 ta	 fram	 information,	 sköta	 betalningar,	 skicka	 information	 till	 vänner”,	 ”Att	
betala	räkningar	och	prata	med	barnbarnen”,	”Att	utföra	bankärenden	och	spara	
foton”).	 Möjligheten	 att	 kommunicera	 med	 omvärlden	 på	 olika	 sätt	 nämndes	
vidare	 av	 10%	 (”Kommunicera	med	 varandra”,	 ”Då	 kan	 jag	 kommunicera	med	
flera	och	ta	reda	på	mer”).	Övriga	kategorier	var	något	mindre,	men	typiskt	var	
att	 vardagen	 blir	 enklare	 (”Att	 förenkla	 vardagen”),	 och	 att	 digitalisering	
möjliggör	självständighet	(”Jag	vill	lära	mig	det	jag	behöver	för	att	inte	mina	barn	
ska	behöva	fixa	allt	för	mig,	vara	oberoende”).	
	
Digitalisering	 ses	 dock	 inte	 enbart	 som	 ett	 positivt	 fenomen,	 utan	 det	 finns	
nackdelar	och	uppfattningar	om	nackdelar.	Deltagarna	 fick	därför	också	 frågan	
på	vilket	sätt	digitaliseringen	kan	vara	mindre	bra	eller	vad	som	gör	att	de	blir	
ointresserade.	 Svarsbilden	 är	 mångfacetterad	 vad	 gäller	 potentiella	 nackdelar	
(se	figur	2).	Medan	19%	inte	tycker	att	något	är	svårt	med	digitaliseringen	finns	
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ändå	flera	områden	att	titta	på.	Den	största	kategorin	är	(31%),	kanske	inte	helt	
otippat,	 att	 digitalisering	 anses	 som	 svårt	 och	 problematiskt	 att	 hantera	 (”Det	
verkar	svårt	med	alla	knappar”,	”Svårt	att	fatta	alla	turer	i	datavärlden”,	”Tror	att	
det	är	svårt”).		
	

	
Figur	2:	Hur	digitaliseringen	kan	vara	mindre	bra	

	
Oro	 för	 säkerhet	 är	 en	 relativt	 vanligt	 nämnd	 faktor	 (12%,	 ”Komma	 ihåg	
lösenord”,	 ”Bedrägerier”,	 ”Viss	 osäkerhet	 när	 det	 gäller	 att	 handla	 på	 nätet”),	
liksom	 teknikstrul	 på	 10%	 (”När	 datorn	 trasslar	 och	 jag	 inte	 har	 tillgång	 till	
hjälp”,	”När	det	hakar	upp	sig.”).	Många	tycker	också	att	det	digitala	tar	mycket	
tid	(”Det	är	tidsödande”)	och	ibland	också	att	det	är	mindre	personligt	(”Tappar	
den	 ’riktiga’	kontakten	med	människor”).	Flera	äldre	 (5%)	känner	också	att	de	
blir	 påtvingade	 digitalisering	 utan	 att	 ha	 ett	 eget	 val	 (”Allting	 går	 ut	 på	
digitalisering,	 man	 måste	 följa	 med	 även	 fast	 man	 är	 gammal”,	 ”Tvång!	 Vill	
bestämma	 själv	 om	 och	 när.	 Idag	 blir	 man	 tvungen	 av	 både	 myndigheter	 och	
affärer	att	ha	en	dator”).	
	
För	att	kunna	hantera	och	åstadkomma	ett	minskat	digitalt	utanförskap	behöver	
det	finnas	en	förståelse	för	vad	som	är	svårt	med	digitalisering.	Deltagarna	fick	
frågan	 om	 vad	 som	 upplevs	 som	 svårt	 (se	 figur	 3).	 Fyra	 större	 kategorier	
framkom:		

1. Kunskapsbrist	 (19%,	 ”Kan	 så	 lite”,	 ”Okunskap	 helt	 enkelt.	 Har	 ej	 haft	
någon	att	fråga”,	”Att	den	ständigt	förändras	och	att	den	gör	mig	osäker”);		

2. Snabb	 utveckling	 (19%,	 ”Att	 hinna	med	 i	 utvecklingen	 som	 pensionär”,	
”Utvecklingen	har	gått	för	fort,	inget	är	självklart	och	långt	ifrån	logiskt	i	
datorernas	värld”);		

3. Tekniken	(14%,	”Olika	fel	på	dator	och	internet”,	”Ny	teknik,	nya	uttryck,	
sitter	inte	i	ryggmärgen”,	”När	det	inte	fungerar”);	

4. Osäkerhet	och	 rädsla	 (13%,	 ”Rädd	att	 göra	 fel”,	 ”Osäkerhet,	 rädd	 för	att	
göra	fel	och	förstöra	något”,	”Jag	är	rädd	för	att	trycka	på	fel	knappar.	Vad	
händer	då?	Har	jag	gjort	något	tokigt?”)	
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Vet	ej	
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På	vilket	sätt	är	digitaliseringen	mindre	bra?	
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Figur	3:	Upplevda	svårigheter	med	digitalisering	

	
10%	anser	också	att	ALLT	är	svårt,	medan	9%	lyfter	fram	att	språket	är	en	stor	
del	 i	det	hela.	Det	kan	röra	sig	såväl	om	engelska	termer	som	mer	tekniskt	och	
”digitalt”	 språk	 (”Det	 kan	 t.ex.	 vara	 en	 mängd	 uttryck”,	 ”Bland	 annat	 alla	 nya	
termer”,	 ”Alla	nya	 termer	och	symboler”).	Flera	 lyfter	 fram	minnesproblem,	att	
komma	ihåg	det	man	har	lärt	sig	(”Jag	har	svårt	med	mitt	minne”,	”Komma	ihåg	
lösenord”),	liksom	även	här	att	det	är	en	generationsfråga,	att	ålder	och	uppväxt	
spelar	in	(”Att	man	startar	från	noll”,	”Nytt	för	en	gammal	man	85	år”).		
	
För	 att	 kunna	hantera	och	minska	digitalt	 utanförskap	är	det	 vidare	viktigt	 att	
veta	vad	som	påverkar	användningen	av	digitalisering,	 såväl	 i	 termer	av	sådan	
man	 praktiskt	 kan	 göra	 digitalt	 (figur	 4),	 som	 de	 som	 tillhandahåller	 det	 eller	
påverkar	på	annat	vis	(figur	###).	Figur	4	visar	på	en	stor	bredd	av	faktorer	som	
påverkar	användningen	av	digitalisering	och	digital	teknik.		
	

	
Figur	4:	Påverkar	användning	av	digitalisering	
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Tillgängliga	tjänster	är	en	stor	faktor	(33%,	(”Att	kunna	betala	räkningar”,	”SVT	
Play,	googla,	tidningar,	hemsidor”,	”Intrycket	av	att	man	måste	använda	digitala	
tjänster	och	att	det	förutsätts	att	alla	kan”).	Kunskap,	eller	bristen	på	densamma,	
är	en	annan	faktor	som	påverkar	användningen	(25%,	”Lära	sig	mer	och	känna	
sig	mer	säker”,	”Allting,	mera	kunskap”,	”Stora	möjligheter,	de	är	obegränsade”).	
Några	mindre	kategorier	inkluderar		

• Tekniken	(10%,	”Mobil,	dator”,	”Min	egen	tröga	dator,	mobilt	bredband”)	
• Enkelheten	 (9%,	 ”Det	 blir	 förstås	 lättare	 att	 betala	 fakturor”,	 ”Om	 det	

förenklar	för	mig”)	
• Utvecklingen	 (8%,	 ”Nödvändigheten	 att	 hänga	 med	 i	 utvecklingen,	

nyfikenhet”,	 ”Jag	upplever	att	allt	 fgler	 tjänster	digitaliseras.	Nödvändigt	
att	hänga	med	i	utvecklingen	av	digitala	tjänster”)	

Intressant	att	notera	är	att	den	egna	nyfikenheten	(7%)	påverkar	anammandet	
av	digitalisering,	samtidigt	som	tidsåtgången	för	det	kan	ses	som	negativt	(3%),	
och	möjligheterna	till	kommunikation	(5%).	
	
Vilka	 som	 påverkar	 användningen	 av	 digitalisering	 spänner	 också	 över	 några	
olika	kategorier,	 där	 samhället	 i	 stort	 (34%)	och	privata	organisationer	 (25%)	
dominerar	(”Samhället	som	kräver	att	man	ska	använda	digitala	tjänster”,	”Hela	
samhället	 påverkar”,	 ”Bank,	 nätbutiker,	 söka	 information”).	 Av	 mer	 enskilda	
persongrupper	 kommer	 vänner	 högt	 (12%),	 tätt	 följt	 av	 barn	 (10%),	 anhöriga	
generellt	(9%),	samt	yngre	(9%,	yngre	innefattar	såväl	egna	barnbarn	som	andra	
yngre	personer	i	samma	generationsintervall).		
	

	
Figur	5:	Påverkar	användning	av	digitalisering	

4 Direkta	effekter	från	utbildningstillfället	
	
Deltagarna	 fick	 som	 avslutning	 till	 utbildningstillfället	 fylla	 i	 en	 uppföljande	
enkät	 rörande	 hur	 de	 upplevde	 utbildningstillfället.	 Totalt	 fanns	 fem	
övergripande	 frågeställningar:	 1)	 Har	 dina	 förväntningar	 på	 aktiviteten	
uppfyllts?	2)	Har	din	syn	på	det	digitala	förändrats	och	i	så	fall	hur?	3)	Kommer	
du	göra	något	annorlunda	 framöver	när	det	gäller	det	digitala	och	 i	 så	 fall	 vad	
och	hur?	4)	Hur	lär	du	dig	bäst	och	mest	om	digitalisering	och	digitala	tjänster,	
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och	av	vilka	lär	du	dig?,	samt	5)	Varför	tror	du	att	äldre	människor	ofta	hamnar	i	
ett	digitalt	utanförskap?	Vi	börjar	dock	med	den	sista	 frågan	på	första	enkäten,	
som	undersökte	vilka	förväntningar	deltagarna	hade	på	evenemanget.		
	

4.1 Förväntningar	innan	Mer	Digital	
Innan	 utbildningen	 startade	 var	 sista	 frågan	 till	 deltagarna	 vilka	 förväntningar	
de	 hade	 inför	 evenemanget	 (figur	 6).	 En	 klar	majoritet	 (80%)	 ville	 helt	 enkelt	
lära	sig	mer	om	såväl	dator/mobil	som	om	digitala	tjänster	(”Lära	mig	vardaglig	
digitalisering”,	”Mera	kunskap”,	”Att	bli	 lite	klokare”).	Flera	upplever	sig	osäkra	
på	om	de	klarar	att	ta	till	sig	det	“nya”	(9%).	Några	citat	som	visar	på	detta	är:	
“Hoppas	att	jag	kan	lära	mig	något”,	“Att	lära	mig	lite	mer,	större	säkerhet”,	samt	
“Att	jag	ska	bli	mer	säker	på	problemen	som	uppstår”.		
	

	
Figur	6:	Förväntningar	på	utbildningen	

	
Några	 väntade	 sig	 inte	mycket	 från	 dagen	 (4%)	medan	 andra	 inte	 visste	 vilka	
förväntningar	 de	 hade	 (3%).	 Sammantaget	 var	 det	 4%	 (2+2)	 som	 antingen	
väntade	sig	att	det	skulle	bli	roligt,	eller	att	de	hade	mycket	höga	förväntningar	
(”Stora”,	”Hoppfull,	roligt”).		
	

4.2 Blev	förväntningarna	uppfyllda?	
En	klar	majoritet	av	deltagarna	(93%)	är	generellt	nöjda	med	utbildningstillfället	
och	 att	 de	 fått	 ut	 minst	 det	 de	 förväntade	 sig	 från	 utbildningstillfället	 (se	
figurerna	7	och	8).		
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Figur	6:	Uppfyllda	förväntningar?	

	
Många	 uttrycker	 inte	 så	mycket	mer	 än	 ”Jättebra”,	 ”Bra”,	 och	 ”Uppfyllt	 väldigt	
mycket”	men	andra	omdömen	är	mer	målande	rörande	vad	utbildningstillfället	
mynnat	ut	i	för	dem	personligen	(”Trevligt.	Jag	har	lärt	mig	att	se	morgonnyheter	
på	olika	TV-program”,	”Telefonen	fungerade	dåligt,	hjälp	av	Telia”).	Handledares	
och	ungdomars	roll	 lyfts	 fram,	där	eleverna	beskrivs	som	kunniga,	 lyhörda	och	
har	 rent	 generellt	 setts	 som	 ett	 positivt	 inslag	 av	 deltagarna.	 Uttalanden	 som	
”Det	 har	 varit	 givande.	 Mycket	 duktig	 handledare”,	 “Bra!	 Kunniga	 och	 trevliga	
handledare”,	 ”Eleverna	var	 fantastiska	och	kunde	svara	på	nästan	allt”	och	 ”Av	
härliga	 ungdomar	 som	 har	 varit	 väldigt	 tillmötesgående”	 exemplifierar	
upplevelsen	 av	 att	 samspelet	 och	 relationen	mellan	 handledare,	 utbildare	 och	
deltagare	 fungerat	 på	 ett	 tillfredställande	 sätt.	 Deltagarna	 som	 samlades	 vid	
borden	under	utbildningsdagarna	hade	 inte	 träffats	 förut,	men	tillsammans	såg	
de	 att	 de	 kunde	 lära	 av	 varandra	 och	 öka	 inkluderingen	 med	 gemensamma	
krafter.	
	

	
Figur	7:	Uppfyllnad	av	förväntningar	
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Deltagarna	 poängterar	 även	 att	 utbildningstillfället	 verkligen	 har	 gett	 tydliga	
svar	på	de	frågor	som	deltagarna	eventuellt	haft	med	sig	till	utbildningstillfället	
vilket	kan	ses	 i	 följande	uttalanden:	”Har	 lärt	mig	 lite	som	 jag	 inte	kunde”,	 ”Jag	
fick	svar	på	de	frågor	jag	hade”	och	”Ja,	jag	har	fått	bra	coachning”.		
	
Givetvis	finns	det	även	deltagare	som	inte	var	nöjda	med	utbildningen,	dock	var	
dessa	som	sagt	i	klar	minoritet.	Vissa	har	helt	sonika	svarat	”nej”	på	frågan	vilket	
inte	 ger	 något	 större	 utrymme	 för	 någon	 djupare	 analys.	 Dock	 har	 andra	
deltagare	 lämnat	 mer	 information	 angående	 varför	 de	 inte	 är	 nöjda	 med	
utbildningstillfället.	Vissa	uttrycker	en	besvikelse	över	att	de	inte	fick	ha	med	sig	
egna	enheter	på	annan	plattform.	Det	som	nämns	är	iPads	och	Mac-datorer	som	
inte	 kunnat	 användas	 under	 utbildningstillfället	 vilket	 gjort	 att	 vissa	 deltagare	
inte	 fått	 svar	 på	 de	 frågor	 de	 eventuellt	 haft	 med	 sig	 till	 utbildningstillfället.	
Några	uttryckte	också	att	informationen	inför	evenemanget	brast	då	de	inte	var	
medvetna	om	att	de	skulle	ha	med	sig	egna	frågor	(”Tyvärr	inte.	Trodde	kursen	
skulle	presenteras	 i	 en	annan	 form	och	att	 vi	 skulle	bli	undervisade	 som	 förr	 i	
tiden	och	att	vi	skulle	få	ställa	frågor	till	 föreläsaren.	Jag	var	inte	alls	förberedd	
på	att	vi	skulle	haft	frågor	med	oss.	Man	vet	inte	tillräckligt	mycket	för	att	kunna	
ställa	vettiga	frågor”).	
	
En	 annan	 faktor	 som	 påverkat	 vissa	 deltagare	 är	 den	 situation	 i	 vilken	
utbildningen	 genomförs.	 Vissa	 deltagare	 tycker	 att	miljön	 har	 varit	 ”högljudd”	
och	 att	 det	 varit	 svårt	 att	 dela	 dator	 med	 en	 annan	 deltagare	 vilket	 i	 sin	 tur	
påverkat	 koncentration	 och	 möjligheter	 till	 en	 effektiv	 utbildningsinsats.	
Deltagare	har	kommit	till	utbildningen	med	redan	registrerade	konton	etc.	men	
utan	 vetskap	 om	 lösenord	 och	 andra	 grundläggande	 uppgifter.	 Frågor	 rörande	
att	återskapa	lösenord	och	diverse	inloggningar	kan	helt	enkelt	inte	genomföras	
utan	 kod-dosor	 och	 grundläggande	 kontouppgifter	 vilket	 inte	 alltid	 varit	
uppenbart	för	deltagarna.	

5 Förändad	syn	på	det	digitala		
Många	 deltagare	 (64%)	 upplever	 att	 synen	 på	 användningen	 av	 digital	 teknik	
förändrats	 till	det	bättre	efter	utbildningstillfället	(se	 figur	8).	Rent	generellt	är	
det	 uppenbart	 att	 för	 många	 deltagare	 har	 deras	 synsätt	 på	 digitalisering	 på	
något	 sätt	 förändrats,	 ofta	 till	 ett	mer	 positivt	 håll	men	 i	 vissa	 fall	 åt	 det	mer	
negativa	hållet.	Vissa	deltagare	uppger	även	att	deras	 synsätt	 inte	ändrats	alls,	
vilket	 i	 vissa	 fall	 innebär	 att	 de	 redan	 innan	 haft	 en	 positiv	 inställning	 till	
digitalisering	medan	det	i	andra	fall	innebär	det	motsatta:	“Synen	är	densamma	
men	jag	har	lärt	mig	mycket	nytt”,	“Nej	inte	förändrats.	Fortfarande	tycker	jag	att	
KRÄVS	att	man	hänger	med	och	alla	kan	 inte”	 samt	 “Min	syn	är	 inte	nämnvärt	
förändrad.	Det	krävs	arbete	och	åter	arbete”.	
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Figur	8:	Förändrad	syn	på	användningen	av	digital	teknik	

	
Tyvärr	 är	 det	 många	 som	 uppger	 att	 de	 inte	 upplever	 någon	 förändrad	 syn	
kortfattade	i	sina	svar	vilket	gör	att	det	är	svårt	att	mer	i	detalj	få	insyn	i	varför	
de	inte	upplever	någon	förändring	(många	deltagare	svarar	helt	enkelt	”nej”	och	
inget	mer).	En	något	mer	detaljerad	bild	av	svaren	presenteras	i	figur	9.	
	

	
Figur	9:	Förändringar	i	synen	på	det	digitala	

	
Av	 de	 mer	 positiva	 omdömena	 går	 det	 att	 observera	 olika	 aspekter	 som	 lyfts	
fram.	 En	 sådan	 aspekt	 är	 en	 generell	 avdramatisering	 av	 digitalisering	 som	
företeelse	 och	 att	 mycket	 digital	 teknik	 inte	 upplevs	 som	 speciellt	 svår	 att	
hantera:	“Nu	vågar	jag	trycka,	gör	inget	om	det	blir	fel”,	“Att	det	inte	är	så	svårt	
och	 farligt”,	 och	 “Mer	kunskap	kanske	 får	mig	att	 använda	datorn	mer”.	Likaså	
lyfter	deltagarna	insikten	om	att	användning	av	digitala	verktyg	är	en	ribba	man	
måste	 ta	 sig	över	och	att	den	enda	vägen	dit	 är	 att	 arbeta	och	öva.	Uttalanden	
som:	 ”Tror	 jag	vågar	prova	mera	nu”	beskriver	 insikten	om	vikten	av	att	 ta	sig	
igenom	 en	 första	 fas	 som	 kan	 upplevas	 som	 komplicerad	 och	 krånglig	 för	 att	
sedan	 förbättras.	 Vissa	 deltagare	 uttrycker	 även	 att	 de	 insett	 att	 de	 behöver	
investera	i	ny	digital	teknik	oftast	i	form	av	ny	hårdvara:	“Köpa	ny	bärbar	dator”	
och	“Ja,	inser	att	det	är	dags	att	byga	min	gamla	dator	från	2009”.	
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6 Förändrat	beteende	efter	utbildningen	
Givet	den	förändrade	synen	på	digitalisering	och	IT	är	det	tydligt	att	många	av	de	
medverkande	 avser	 att	 börja	 använda	 digitala	 hjälpmedel	 i	 en	 högre	
utsträckning	och	 för	 fler	ändanmål	än	vad	som	skett	 innan.	Som	redan	 till	 viss	
del	påtalats	har	benägenheten	att	testa	digital	teknik	och	olika	applikationer	ökat	
bland	deltagarna	vilket	till	viss	del	antas	bero	på	att	rädsla	för	både	teknik	och	
informationssäkerhet	 minskat	 på	 grund	 av	 ökade	 kunskaper	 och	 en	 allmänt	
större	insikt	i	vad	digitalisering	innebär	rent	konkret	för	individen.		

6.1 Vilja	till	förändring	direkt	vid	utbildningstillfället	
Totalt	 sett	 är	 utbildningstillfället	 en	 tydlig	 indikator	 på	 att	 synen	 på	 digital	
teknikanvändning	 åtminstone	 på	 kort	 sikt	 förändrats	 för	 de	 medverkande	
deltagarna	 då	 78%	 svarande	 menar	 att	 de	 kommer	 göra	 saker	 annorlunda	
framöver	när	det	gäller	digital	teknikanvändning	(se	figur	10).		
	

	
Figur	10:	Förändra	beteende	efter	utbildningen	

	
Många	deltagare	uppger	att	de	kommer	göra	saker	annorlunda,	dock	är	det	inte	
alla	som	är	specifika	gällande	vad	de	avser	att	göra	annorlunda.	Många	påpekar	
dock	 att	 de	 ska	 arbeta	 vidare	 med	 de	 kunskaper	 de	 fått	 med	 sig	 från	
utbildningstillfället	som:	”Nej,	förutom	att	anvbända	mobilen	mer”,	”Jag	kommer	
definitivt	 börja	 använda	 Skype”,	 och	 ”Fortsätter	 som	 förut	 och	 försöker	 hänga	
med”.	En	mer	detaljerad	bild	av	svaren	presenteras	i	figur	11.	
	

	
Figur	11:	Förändrat	beteende	efter	utbildningen	
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6.1.1 Hur	lär	du	dig	bäst	om	digitalisering	och	av	vem?	
Merparten	av	deltagarna	lyfter	fram	vikten	av	att	lära	sig	om	digitala	teknik	via	
olika	varianter	av	sociala	nätverk.	Den	klart	vanligaste	vägen	till	kunskap	är	att	
själv	sitta	och	pröva	(71%,	”Egen	träning”,	”Testa,	prova,	våga”,	”Genom	att	själv	
använda	datorn	och	söka”).	Betydelsen	av	individuell	hjälp	är	också	poängterad	i	
svaren	(11%,	”När	någon	visar”,	 ”Någon	 lugn	person	som	jag	kan	 fråga	om	och	
om	 igen	 tills	 jag	 fattar	på	mitt	 sätt”),	 samtidigt	som	kurser	 (10%)	kommer	 tätt	
därefter	(”Kommunen	anordnar	utbildning”,	”Av	lärare”).	Möjligheten	att	kunna	
ställa	frågor	(7%)	är	också	betydelsefull,	där	den	man	frågar	kan	variera	(”Frågar	
andra	som	kan	mer”,	”Fråga	barnbarn”,	”Pröva	själv	och	fråga”).		
	

	
Figur	12:	Översikt:	Hur	lär	du	dig	bäst	om	digitalisering?	

	
Av	 vem	 de	 lär	 sig	 bäst	 är	 i	 huvudsak	 familjerelationer	 där	 yngre	 generationer	
bistår	den	äldre	generationen	med	kunskaper	(figur	13).	Ofta	handlar	detta	om	
barnbarn	eller	andra	ur	samma	generation	(”Barnbarn”,	”Unga	människor	men	ej	
släkt.	De	har	inte	tålamod	med	en	gammal	farmor”,	”Vad	jag	har	fått	reda	på	idag	
är	guld	värt.	Den	unge	man	som	hjälpt	oss	idag	är	det	bästa	som	har	hänt”).	Tätt	
följt	 på	 ungdomarna	 kommer	 de	 egna	 barnen	 (29%,	 ”Barnen”,	 ”Av	mina	 barn,	
men	de	har	så	bråttom	att	förklara”),	följt	av	vänner	(17%).		
	

	
Figur	13:	Av	vem	lär	du	dig	bäst	om	digitalisering?	
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Övriga	 anhöriga	 kommer	 sedan,	 vilken	 inkluderar	 såväl	 make/maka	 som	mer	
generella	uttalanden	(10%,	”Min	man	lär	bra,	men	tycker	jag	är	tjatig”,	”Min	fru”)	
Det	 finns	 även	 en	 potentiell	 risk	 för	 utanförskap	 när	 äldre	 med	 låg	
grundläggande	kompetensnivå	som	saknar	ett	socialt	nätverk	i	form	av	anhöriga.	
Med	tanke	på	att	så	många	av	deltagarna	nämner	någon	form	av	anhörigrelation	
som	främsta	kanal	 till	kunskap	är	det	viktigt	att	 inte	glömma	bort	de	 individer	
som	 inte	har	 samma	enkla	 tillgång	 till	 rådgivning.	Det	 finns	helt	 enkelt	 inte	 en	
enkel	kanal	till	någon	att	fråga	om	det	skulle	behövas.	

6.1.2 Varför	tror	du	att	äldre	människor	ofta	hamnar	i	ett	digitalt	utanförskap?	
Deltagarnas	syn	på	hur	digitalt	utanförskap	skapats	handlar	främst	om	brist	på	
kunskap,	 rädsla	 samt	 att	 äldre	 känner	 att	 ny	 teknik	 introducerats	 snabbt	 i	
samhället	och	att	äldre	av	olika	skäl	inte	varit	en	del	av	denna	introduktion	(figur	
14).	 Dock	 finns	 det	 grundläggande	 skillnader	 till	 en	 mer	 generell	 attityd	 till	
samhällelig	 förändring	 som	 spelar	 stor	 roll	 när	 deltagarnas	 syn	 på	 digitalt	
utanförskap	diskuteras.	
	

	
Figur	14:	Orsaker	till	digitalt	utanförskap	för	äldre	

	
Äldre	känner	ofta	att	de	 inte	kan	 tillräckligt,	men	också	att	det	 saknas	brist	på	
hjälp	att	få	(28%,	”Brist	på	hjälp.	Aldrig	varit	i	kontakt	med	datahantering	innan	
pensionen	utan	hamnar	i	en	helt	främmande	värld”,,	”Mycket	att	lära	–	minnet”,	
”Pga	 okunskap	 och	 ingen	 att	 fråga”).	 Kunskapsbrister	 tillsammans	med	 rädsla	
står	 för	 mer	 än	 hälften	 av	 de	 upplevda	 orsakerna	 till	 digitalt	 utanförskap.	
Rädslan	(27%)	hindrar	och	 försvårar	 för	äldre	att	delta	 i	det	digitala	samhället	
(”Rädda”,	Rädsla	 för	att	 göra	 fel	och	konsekvenserna	om	man	gör	det”,	 ”Rädda	
för	 att	 prova	 något	 nytt”).	 Om	 olika	 insatser	 på	 något	 sätt	 kan	minska	 digital	
rädsla	 är	 detta	 ett	 första	 steg	 mot	 en	 mer	 digitaliserad	 äldre	 befolkning.	 Om	
rädslan	kvarstår	känns	det	mycket	svårt	att	nå	fram	men	om	digital	teknik	kan	
avdramatiseras	 ökar	 chanserna	 betydligt	 för	 fortsatta	 framgångsrika	
utbildningsinsatser.	Det	är	 tydligt	att	möjligheter	att	 testa	och	känna	på	digital	
teknik	under	varsam	handledning	där	alla	former	av	frågor	kan	besvaras	är	den	
enskilt	största	framgångsfaktorn	för	att	minska	digitalt	utanförskap.			
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Flera	lyfter	fram	att	många	äldre	inte	är	intresserade	av	det	nya	och	det	i	sig	är	
ett	 hinder	 för	 att	 ta	 till	 sig	 digitaliseringen	 (”13%,	 ”Ointresse”,	 ”Vi	 känner	 inte	
behovet	direkt.	Det	mesta	klarar	man	ändå	(har	klarat	ändå)”).	Den	sista	större	
kategorin	 är	 en	 tydligt	 uttalad	 generationsskillnad	 som	 förklaring	 på	
utanförskapsrisken	(”Generationsfråga”,	”Vi	har	inte	haft	datorer	sen	vi	var	unga	
som	 dagens	 ungdomar”,	 ”Ett	 nytt	 samhälle.	 Äldre	 är	 uppväxta	 under	
’analogtiden’	 och	 har	 svårt	med	 koder	 och	 lösenord	 eller	 är	 lite	 skeptiska	mot	
förändringar”).	Dessutom	finns	några	mindre	kategorier,	som	tillgång	till	teknik	
(dator	 och	mobil),	 skepticism	mot	 det	 nya,	 språk	 (datorspråk	 och	 engelskan),	
ekonomi	 (dyr	 teknik),	 samt	 fysiska	hinder	 (reumatism	 i	 fingrar,	dålig	 syn,	 etc).	
De	 som	utvecklar	 teknik	och	programvaror	och	appar	bör	 ta	hänsyn	 till	 äldres	
ibland	 nedsatta	 fysiska	 förmågor	 i	 utformningen	 av	 digital	 teknik	 och	 digitala	
tjänster,	för	att	säkerställa	att	så	många	som	möjligt	får	chansen	att	ta	till	sig	den.		

7 Diskussion	
	

7.1 Mer	Digital	som	utbildningsinsats	
Utifrån	undersökningen	kan	vi	se	att	utbildningsinsatsen	Mer	Digital	har	haft	en	
tydlig	påverkan	på	deltagarnas	attityder	och	på	deras	beteenden	rörande	digital	
teknikanvändning.	Utbildningsinsatsen	i	Haninge	kommun	för	invånare	65+	var	
anordnad	för	att	öka	det	digitala	innanförskapet	och	hjälpa	deltagarna	att	bli	mer	
digitala.	 Kan	 vi	 säga	 att	 den	 har	 lyckats	med	detta?	Med	 tanke	 på	 det	 positiva	
gensvar	 vi	 sett	 under	 utbildningen	 och	 de	 faktiska	 förändringarna	 i	 både	
beteende	och	attityder	till	digitaliseringen	och	digital	teknik	är	svaret	ett	absolut	
ja.		
	
Svenska	Stadsnätsföreningen	(2016)	identifierade	fem	barriärer	som	kan	hindra	
människor	från	att	deltaga	i	digitala	sammanhang:	bristande	kunskap,	bristande	
förmåga,	 bristande	 motivation,	 bristande	 tillgång	 till	 Internet,	 samt	 bristande	
tillgång	 till	 hårdvara.	 Utbildningsinsatser	 som	 Mer	 Digital	 har	 verkat	 för	 att	
hantera	 främst	 de	 första	 tre,	 då	 deltagarna	 enligt	 egen	 utsago	 fått	 mer	
kunskaper,	mer	 insikt	 och	 inspiration	 att	 deltaga,	 samt	 ökad	 förmåga	 att	 göra	
detsamma.	 Även	 tillgång	 till	 teknik	 och	 internet	 har	 funnits	med	 på	 ett	 hörn	 i	
insatsen,	då	Telias	personal	fanns	tillgängliga	för	att	diskutera	detta	om	intresse	
fanns.	 Denna	 studie	 har	 visat	 att	 utbildningsinsatser	 som	 Mer	 Digital	 ger	 en	
tydlig	 effekt	 på	 äldre	människors	möjligheter	 att	 få	mer	 kunskap	 och	 intresse.	
Det	blir	viktig	del	i	att	skapa	ett	hållbart	samhälle	på	sikt.		
	

7.2 Generella	lärdomar	
Samhället	 förändras	 med	 digitaliseringen,	 ibland	 utan	 att	 konsekvenserna	 av	
insatserna	är	alltför	tydliga.	Det	medför	ett	krav	på	att	mottagaren	kan	behärska	
tekniken,	och	när	den	kunskapen	inte	finns	försvårar	det	för	fler	att	kunna	delta	i	
samhällets	olika	aktiviteter.	Erbjudanden	från	t.ex.	COOP	eller	ICA	kommer	också	
ofta	digitalt,	och	om	 inte	 tillgången	 till	 lämpliga	digitala	plattformar	 finns,	eller	
om	 inte	 kunskapen	 som	 behövs	 för	 att	 kunna	 nyttja	 erbjudandena	 finns,	 då	
skapas	en	ojämlikhet	i	samhället.		
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Flera	som	ansåg	sig	vana	vid	användning	av	digital	teknik	har	också	uttryckt	att	
IT	är	mer	komplicerat	idag	än	förut,	vilket	gör	det	svårare	även	för	dem	att	hänga	
med	i	hur	saker	och	ting	är	uppbyggda	och	varför	de	behöver	göra	det	de	måste	
för	att	saker	ska	hända.	Ett	exempel	är	att	datorer	förr	ofta	var	förinställda	med	
alla	program	som	behövdes,	medan	användarna	idag	förväntas	 installera	appar	
och	program	själva,	liksom	göra	de	inställningar	som	behövs	i	desamma.	Det	är	
långt	ifrån	alla	som	har	den	kunskapen,	särskilt	inte	bland	de	äldre.	Ett	exempel	
är	notifieringar	från	appar,	där	många	saknar	kunskaper	i	hur	de	kan	stängas	av	
eller	 justeras.	Om	de	därför	får	många	“pling”	 i	 telefonen	konstant	riskerar	den	
nya	 tekniken	 att	 istället	 orsaka	 stress,	 vilket	 minskar	 lusten	 att	 använda	 det	
digitala.	 	 Här	 är	 det	 också	 relevant	 att	 nämna	 utformningen	 av	 tekniken,	 både	
vad	gäller	storlek	på	skärm	och	storlek	på	knappar.	Flera	deltagare	nämnde	att	
den	lilla	storleken	på	båda	dessa	påverkar	deras	möjlighet	att	använda	tekniken,	
exempelvis	för	dem	som	lider	av	stela	leder.	Vad	gäller	storleken	på	skärmen	kan	
det	dels	bero	på	att	de	inte	kan	göra	inställningar	för	att	öka	fontstorlek,	eller	att	
dålig	syn	gör	det	svårt	att	använda	små	skärmar	generellt.	
	
Många	 äldre	 upplever	 svårigheter	 i	 att	 hänga	 med	 i	 den	 snabba	 tekniska	 och	
digitala	utvecklingen.	De	uttrycker	behovet	av	tid	och	att	kunna	få	hjälp.	För	att	
kunna	utveckla	ett	hållbart	samhälle	där	så	många	äldre	som	möjligt	kan	delta	i	
digitala	aktiviteter	och	företeelser	behöver	utbildningar	och	stöd	utvecklas	som	
tar	hänsyn	till	detta.	Exempelvis	behöver	många	äldre	sitta	ner	i	lugn	och	ro	och	
kunna	fråga	någon	om	det	som	är	aktuellt	för	just	dem.	Det	behöver	inte	handla	
om	 enskild	 hjälp,	 utan	 ett	mindre	 socialt	 sammanhang	 (som	 grupperna	 under	
Mer	Digital)	är	också	viktigt.		

7.3 Förbättringsförslag	av	utbildningsinsatsen	
I	 framtida	 insatser	 kan	 det	 också	 vara	 värt	 att	 se	 över	 kompetensen	 hos	
handledarna,	 då	 upplevelsen	 är	 att	 de	 inte	 besatt	 mycket	 mer	 kunskaper	 än	
deltagarna.	Detta	kan	till	viss	del	ses	som	en	fördel	då	deltagarna	inser	att	de	inte	
är	själva	om	att	sakna	digitala	kunskaper.	Dock	kan	det	antas	att	grundläggande	
kunskaper	om	digital	teknikanvändning	borgar	för	mer	kvalitativ	information	till	
deltagarna.	Om	kunskapen	ska	kunna	ökas	är	det	viktigt	att	den	finns	där,	även	
om	det	personliga	mötet	och	tiden	som	kan	ägnas	åt	deltagarna	på	utbildningar	
som	denna	i	princip	är	mer	värd	än	kunskapen	i	vissa	lägen.		
	
Resultatet	 av	 denna	 undersökning	 kan	 utgöra	 en	 grund	 för	 översyn	 av	
utbildningarnas	 innehåll.	 Exempelvis	 kan	 de	 nackdelar	 deltagarna	 ser	 kunna	
inspirera	 kommande	 utbildningar	 så	 att	 rädslorna	 kan	 minskas	 ytterligare	
genom	att	 kunskapen	om	hur	de	 bör	 agera	 ökar.	 Förberedelser	 för	 problemen	
tillsammans	med	ett	fokus	på	möjligheter	ger	deltagarna	stora	möjligheter	till	att	
förbli	i	ett	digitalt	innanförskap.	
	
Kommande	 kommuner	 som	 planerar	 liknande	 utbildningsinsatser	 bör	 även	 i	
förväg	 analysera	 möjligheterna	 till	 eventuella	 fortsatta	 utbildningsinsatser	 då	
det	 vid	 ett	 flertal	 tillfällen	 efterfrågades	 i	 direkt	 anslutning	 till	
utbildningstillfället.	 Att	 i	 förväg	 ha	 en	 konkret	 handlingsplan	 för	 fortsatta	
aktiviteter	 tillsammans	 med	 olika	 intresseorganisationer,	 exempelvis	 PRO	 och	
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SeniorNet,	kommer	sannolikt	ge	annu	bättre	långsiktiga	effekter.	
		
I	 mångt	 och	 mycket	 är	 det	 deltagarnas	 initiala	 intresse	 för	 att	 medverka	 i	
utbildningen	 som	 kan	 sägas	 styra	 utgången	 av	 utbildningen.	 Det	 kan	 antas	 att	
den	som	väljer	att	anmäla	sig	och	faktiskt	tar	sig	tid	att	medverka	i	utbildningen	
också	har	 ett	 grundläggande	 intresse	 för	 att	 lära	 sig	mer	 om	digital	 teknik.	De	
individer	som	väljer	att	inte	medverka	i	liknande	utbildningsinsatser	på	grund	av	
bristande	intresse	och	liknande	kommer	oavsett	tillvägagångssätt	vara	svåra	att	
nå	ut	till.	

Referenser	
Davidsson,	 P.	 &	 Thoresson,	 A.	 (2017),	 Svenskarna	 och	 internet	 2017:	
Undersökning	om	svenskarnas	internetvanor,	Internetstiftelsen	i	Sverige	
Ebbers,	W.	E.,	Jansen,	M.	G.	M.	&	vanN	Deursen,	A.	J.	A.	M.	(2016),	Impact	of	the	
digital	divide	on	e-government:	Expanding	from	channel	choice	to	channel	usage.	
Government	Information	Quarterly,	33,	685-692.	
SOU	 2016:89	 (2016),	 För	 digitalisering	 i	 tiden,	 Digitaliseringskommissionen,	
Statens	 Offentliga	 Utredningar,	 Slutbetänkande,	 Stockholm,	 Sverige,	 ISBN	 978-
91-38-24540-8	
Sourbati,	 M.	 (2009),	 ‘It	 could	 be	 useful,	 but	 not	 for	 me	 at	 the	moment’:	 older	
people,	 internet	access	and	e-public	service	provision.	New	Media	&	Society,	11,	
1083-1100.	
Svenska	Stadsnätsföreningen	(2016),	En	studie	om	digitalt	utanförskap,	Umecon	
på	uppdrag	av	Svenska	Stadsnätsföreningen	


