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Sammanfattning 

I denna studie presenteras digital delaktighet och utanförskap hos äldre i Angered, Göteborg.   1,1 

miljoner svenskar står idag utanför internet och den största anledningen till det är hög ålder.  

Sverige är, liksom många andra länder, i en utveckling mot ett digitalt samhälle. Kontakt 

med myndigheter, vården eller sociala relationer är i ett skifte att bli allt mer digitaliserat, 

men är hela samhället redo för en sådan utveckling?  

Syftet med studien är att studera digitalt utanförskap hos personer som är 50 år eller äldre 

bosatta i Angered, Göteborg. Empirin har samlats in genom en enkät med specifik 

inriktning på personer över 50 år bosatta i Angered. Studien genomfördes med en 

pappersenkät som delades ut till via träffpunkter i Angered. Resultatet visar att det finns ett 

samband mellan stigande ålder och ett digitalt utanförskap. Samtidigt anger 74 procent i 

studien (åldrarna 50 – 81+) att de känner sig digitalt delaktiga, antingen helt eller delvis. I 

studien framkom att 53 procent angav att internet var viktigt i deras vardagsliv och 30 

procent vill använda mer digital teknik i sin vardag. Tv och tidning spelar störst roll för 

respondenterna i vart de får sin huvudsakliga samhällsinformation ifrån. De främsta 

anledningarna till att vilja använda digital teknik mer är för att ta del av nyheter och 

samhällsinformation samt att kunna göra bankärenden.  
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Abstract  

In this study, digital participation is presented in elderly people living in Angered, 

Gothenburg. 1.1 million Swedes are excluded from the internet and the biggest reason for 

that is age. Sweden, like many other countries, is in a development towards a digital 

society. Contact with authorities, healthcare or social relations is in a shift to become 

increasingly digitalized, but is the entire society ready for such development?  

The purpose of the study is to look at digital exclusion among people who are 50 years or 

older in Angered. The data has been collected through a survey with a specific focus on 

adults who are older than 50 years, residing in Angered. The study was conducted with a 

paper survey with the help of employees in Gothenburg. The result shows that there is a 

connection between rising age and a digital exclusion. At the same time, 74 per cent of the 

participants (ages 50 - 81+) indicate that they feel included in the digital society, either 

completely or partly. The study found that 53 per cent says that the internet is important in 

their everyday life and 30 per cent want to use more digital technology in their everyday 

lives. TV and newspaper play the greatest role for the respondents in where they get their 

main social information from. The biggest reasons for wanting to use more digital 

technology is to be able to take part of news and social information and to do banking 

business 
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1. INTRODUKTION  

Individuella och strukturella faktorer för hälsan   

En god folkhälsa ska vara fördelad lika över hela befolkningen. Det innebär inte att alla 

kommer att ha samma hälsostatus.  Däremot handlar det om att alla ska ha samma möjlighet, 

oavsett socioekonomisk status, att uppnå en god hälsa. En sådan möjlighet skapas av både 

strukturella och individuella faktorer och dessa finns det chans att påverka med 

hälsofrämjande insatser (Göteborgs stad, 2014).  

De individuella faktorerna är de val som individen själv bestämmer över; exempelvis kost, 

motion eller alkoholkonsumtion.  Här spelar även sociala relationer och trygghet till familj 

eller vänner en viss roll. Förutsättningarna som ges under uppväxten kan vidare påverka våra 

levnadsvanor, livsbeslut och sociala relationer hela livet.  De strukturella faktorerna beskriver 

de villkor och miljöer som finns omkring oss. Individuella förutsättningar som utbildning, 

delaktighet och sysselsättning kan påverka villkoren för ett hälsosamt liv. Även strukturer i 

samhället som skolsystem, arbetsmarknad, bostadsmarknad, socialförsäkringar och 

sjukvårdssystem avgör vilka förutsättningar individen har att påverka sin livssituation. 

Samhällsstrukturen kan både främja och försämra befolkningens möjlighet till en god hälsa.  

Strukturerna ser ofta olika ut i olika delar av samhället, vilket bidrar till att hälsan blir 

ojämlikt fördelad (ibid).  

Utbildning har visats skapa möjlighet till en bättre förutsättning till ett välmående liv. Det kan 

bero på att individen då har en ökad kunskap och kan i högre grad fatta hälsosamma beslut.  

Det blir då lättare att orientera sig bland olika myndigheter och hälsosystem, enklare att 

komma in på arbetsmarknaden och i många fall genererar det en högre inkomst. Inkomsten 

påverkar i sin tur individens möjligheter till att enklare påverka sin livssituation (ibid). 

I och med att samhället digitaliseras i snabb takt ställs krav på att invånarna förväntas hänga 

med i utvecklingen. Många vardagliga sysslor har blivit digitaliserade och är inte längre lika 

tillgängligt för alla. Internetanvändning har koppling till både ålder och utbildningsnivå och 

för de grupper som i lägst grad använder internet kan samhällets utveckling bli ett 

skrämmande hot.   
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Hälsa och digital utveckling  

Enligt statistiska centralbyrån (2018) är medellivslängden i Sverige 84 år för kvinnor och 

närmre 81 år för män. Livsvillkor och levnadsvanor påverkar hälsan och möjligheten till ett 

långt och friskt liv. Däremot finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället 

och dessa skillnader fortsätter att öka. I Sverige skiljer det fem år i medellivslängd mellan 

högutbildade och lågutbildade (Hälsa 2020, 2015).  

Sverige är, liksom många andra länder, i en utveckling mot ett digitalt samhälle. Vardagliga 

sysslor genomförs allt mer över internet och möjligheterna för kommande utveckling är stora 

(regeringen,2016). Idag är det vanligt förekommande att betala hyra, beställa mat eller kläder 

och ha sociala relationer över internet. För många är dessa tjänster självklara, men det är inte 

alla i samhället som kan eller vill ta del av en sådan digitalisering (Nilsson, I. 2012). 

91 procent av befolkningen har bredband och internettillgång i hemmet och med sådan 

statistik toppar Sverige listorna över internetanvändning i världen. Så mycket som 93 procent 

av den svenska befolkningen (över tolv år) uppges ha en dator hemma (Davidsson 

& Thoresson, 2017). Trots dessa höga siffror är det inte alla som är inkluderade i den digitala 

världen. Findahl (2018) lyfter fram några faktorer som försämrar möjligheten till 

internetanvändningen i Sverige. Låg utbildningsnivå samt en låg hushållsinkomst visar på en 

lägre daglig användning av internet. Den vanligaste orsaken till att inte använda internet är att 

det inte är intressant (47 procent), därefter är det på grund av att tekniken är för krånglig (24 

procent). De som är 76 år eller äldre visar en relativt låg statistik (58 procent) på att ta del av 

offentlig information via internet (Davidsson & Thoresson, 2017). 

De som bor på landsbygd, har en låg utbildningsnivå eller låg hushållsinkomst använder i 

lägre grad internet dagligen. En dryg tredjedel av pensionärer använder inte internet dagligen. 

Bland de som i genomsnitt använder internet någon gång per vecka är det endast 24 procent 

som känner sig delaktiga i det digitala samhället (ibid).  

1,1 miljoner svenskar använder inte internet dagligen 

Davidsson och Thoresson (2017) rapporterar att den största förklaringen till att inte använda 

internet alls är ålder. Av personer som är 76 år eller äldre är det 42 procent som inte använder 
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internet alls. Det motsvarar omkring 332 000 personer. 49 procent av de som har förlorat sin 

man/maka står helt utanför internet (Ibid).  

Vidare visar rapporten svenskarna och internet (2017) att 28 procent av de som enbart har en 

grundskoleutbildning inte använder internet dagligen. Internetanvändandet visar sig också öka 

i takt med utbildningsnivån hos befolkningen.  De grupper som har lägst internetanvändning 

är pensionärer, sjukskrivna och arbetssökande. Av de som uppger att de använder internet 

någon gång i veckan är det 24 procent som upplever en digital delaktighet. Det är 38 

procentenheter mindre än de som använder internet dagligen (Davidsson & Thoresson, 2017). 

Äldre, social delaktighet och psykisk (o)hälsa  

Att åldras innebär flera risker, såväl fysiska som psykiska och hälsan kan för många försämras 

med stigande ålder. Välfärdstekniken kan användas för att främja den psykiska hälsan hos 

äldre och möjliggöra äldre personers självständighet, delaktighet och trygghet. Dessa faktorer 

kan tillsammans öka välbefinnandet.  Många äldre lider av ensamhet och social isolering, 

vilket kan vara riskfaktorer för att drabbas av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Forskning visar att äldre kan minska sin sociala isolering genom att öka kunskapen om 

användning av datorer och internet. Digitala kanaler kan skapa nya möjligheter för äldre att 

skapa och bibehålla sociala relationer utan att behöva lämna hemmet (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Det kan också förenkla vardagslivet i kontakt med myndigheter eller tillgången till 

samhällsinformation.  

Digital kompetens och delaktigheten som den medför är en viktig fråga och ses allvarligt på 

av både regering och skola. Svårigheterna ligger i att nå ut till alla i samhället oavsett ålder 

eller socioekonomisk status. Det har visat sig att lågutbildade, sjukskrivna och arbetslösa 

känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället än vad personer med högre utbildning gör 

(Davidsson & Thoresson, 2017).   

Gruppen äldre i denna studie omfattar flera generationer med olika kunskaper, erfarenheter 

och behov. Hos dessa olika åldersgrupper kan behovet av digitalt användande se olika ut. 

Gemensamt är dock att välfärdsteknik kan användas som social stimulans, oavsett den fysiska 

förmågan (SBU, 2017).  
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Göteborgs mål för en bättre folkhälsa 

Göteborg stad (2014) har två kommunfullmäktigemål som berör fördelningen av hälsa och 

livsvillkor i stadens befolkning; ”Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla 

göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader” samt att ”Skillnaderna i hälsa mellan 

olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska”.  

I enlighet med dessa mål finns tre goda skäl till att staden ska satsa på äldres hälsa;  

 Andelen äldre ökar  

 Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen 

 Det är aldrig försent att förbättra hälsan 

 

Det finns stora skillnader mellan olika delar av Göteborg. De med högre utbildningsnivå har 

en högre hälsa än de med lägre utbildningsnivå. Staden presenterade 2014 att göteborgarnas 

hälsostatus är beroende av den socioekonomiska statusen. I Göteborg där segregationen är 

tydlig blir skillnaderna stora mellan de geografiska områdena.  Den socioekonomiska statusen 

i de område där vi växer upp, bor och lever i påverkar våra livsvillkor. Det blir tydligt genom 

att studera medellivslängden och dess skillnader mellan geografiska områden i Göteborg. För 

män skiljer det som mest 9,1 år och för kvinnor skiljer det 7,5 år i medellivslängd mellan 

olika områden inom Göteborg (Göteborg, 2014).  

 

I rapporten ”skillnader i livsvillkor och hälsa” (2014) presenterade Göteborgs stad ett antal 

förslag för att förbättra hälsan hos befolkningen. Ett av dessa var förslag 30: Erbjud och 

samordna hälsofrämjande insatser.  Förslaget innefattade att minska skillnader i livsvillkor 

och hälsa genom att erbjuda ett likvärdigt utbud i alla stadsdelar. Alla medborgare ska ges 

samma förutsättningar att ta del av samhällsinformation och hälsofrämjande insatser. Särskilt 

fokus riktas mot att tydliggöra information och i synnerhet förenkla för äldre, personer med 

utländsk bakgrund, funktionsnedsättning eller låga ekonomiska resurser. Slutligen ska nya 

vägar utvecklas för att nå ut med information för äldre med lågt socialt deltagande (ibid).  
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Angered  

Angered är en stadsdel i norra Göteborg som tillhör ett av de mest segregerade områdena i 

staden.  Det finns flera socioekonomiska faktorer som Angered visar en lägre statistik på än 

övriga Göteborg. Medelinkomsten för befolkningen i Angered är 179 600 kr jämfört med 

Göteborg som ligger på 249 600 kr. 64 procent av de som är över 65 år i Angered är födda 

utomlands, i Göteborg är den siffran 22 procent. Endast 7 procent av de äldre (65+) i 

stadsdelen har någon form av hemtjänst. Andelen personer över 65 år i Angered förväntas öka 

med 14,4 procent till 2021 (Göteborgs stadsledningskontor, 2017). Baserat på dessa siffror är 

Angered intressant för att studera de äldres digitala delaktighet.  

2017 var folkmängden 52 720 i stadsdelen Angered i Göteborg, varav 6 042 av dessa var över 

65 år och 11 721 var mellan 45–64 år (Göteborgsbladet, 2018). Stadsdelen visar i en 

undersökning av äldres hälsa en större social isolering än övriga delar av Göteborg samt en 

mer utsatt ekonomisk situation. Angered ligger även högt i indikatorer som otrygghet, 

olycksfall, stillasittande fritid och dagligrökare. Stadsdelen har enligt mätningar en sämre 

socioekonomisk status än övriga Göteborg.  

Vid studiens uppstart togs kontakt med Göteborgs stad och stadsdelsförvaltningen Angered 

för att utforma en problemformulering. Två personer från den hälsofrämjande enheten i 

Angered upplevde att det saknades kunskap om digitalt innan-/utanförskap hos den äldre 

befolkningsgruppen i området. En diskussion kring saknaden om kunskapen inom ämnet 

ledde fram till tanken om att studera digital delaktighet i stadsdelen för att se om det behövs 

åtgärder för att öka hälsan hos befolkningen. 

 

Kopplingen mellan socioekonomisk status och internetanvändning tyder på att Angered ligger 

lägre i digital delaktighet än andra delar av Göteborg. År 2009 låg internetanvändningen i 

Angered på 73 procent. Jämfört med riket som låg på 83 procent. Hammarkullen, som är en 

del av Angered, var nere på 69 procent. Det kan jämföras med Linnestaden i Göteborg som är 

ett eftertraktat område med en god socioekonomisk status som visade en internetanvändning 

på 88 procent (Västra götalandsregionen, 2010).   
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Problemformulering  

Rapporten svenskarna och internet (2017) visar att 500 000 personer står utanför internet, 

430 000 av dessa är äldre än 66 år. Av personer som är 76 år eller äldre är det 42 procent som 

inte använder internet alls. En del av dessa uppger dock att de ibland får hjälp av andra att 

utföra tjänster via internet. 

Socioekonomisk status såsom inkomst och utbildningsnivå har visat påverkan i 

internetanvändande hos seniorer. De med en låg inkomst och en låg utbildningsnivå använder 

i lägre grad också internet. Det kan ha sin grund i att dessa personer inte i samma utsträckning 

har använt datorer och internet under sitt yrkesverksamma liv. De kanske inte heller har 

upplevt de positiva med internet och känner därför inte ett behov av att införskaffa sig ny 

teknik (Nilsson, 2012).  

När gamla analoga system ersätts med nya digitala tjänster kan det upplevas som svårt och 

besvärligt av vissa. Ett exempel kan vara vårdtjänster som i allt högre grad sker via internet 

med hjälp av mobilt bank-id. Studien 'Borrowed access' – the struggle of older persons for 

digital participation” (2018) beskriver äldres upplevelse av digitaliseringen. Många uppger att 

det är svårt att klara av saker som tidigare har varit enkla, exempelvis att åka kollektivtrafik 

eller köpa en biobiljett. Saker som aldrig har varit svårt men som idag har blivit digitaliserat 

och därför inte är tillgängligt för alla. Följderna blir att några av de som står utanför internet 

antingen väljer bort dessa aktiviteter eller behöver hjälp att utföra dom. Det leder till två 

problem -En minskad egenmakt hos individen samt risk för social isolering (ibid).  

I en sammanställning av äldre personers hälsa i Göteborgs stad (2014) har det tagits fram fyra 

faktorer som bör ligga till grund de hälsofrämjande insatser som genomförs. Dessa områden 

är; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och matvanor. 

I Göteborgs budget för Angereds stadsdelsnämnd (2018) finns några mål för en bättre 

folkhälsa: 

 meningsfull fritid  

 Tidiga förebyggande insatser  

 Skapa förutsättningar för arbete  

 Demokratistärkande insatser  



12 

 

 

De som står utanför den digitala världen ska ha tillgång till samma rättigheter och möjligheter 

till ett hälsosamt åldrande och delaktighet i samhället. Därför måste den gruppen som väljer 

bort internet ges samma möjligheter för ett självständigt och demokratiskt liv som de som 

använder internet. 

Digitaliseringen skapar nya möjligheter att uppfylla de fyra tidigare nämnda mål. Internet kan 

ses som ett verktyg för att bidra till en meningsfull vardag hos seniorer samt att nå ut med 

hälsofrämjande insatser i stadsdelen. Nya kontakter och möjligheter till såväl mentala, fysiska 

och sociala aktiviteter kan skapas över digitala plattformar (Nilsson, I. 2012).  

Syfte  

Syftet är att studera digitalt utanförskap hos personer över 50 år bosatta i Angered (Göteborg) 

samt att förstå om delaktigheten påverkas av ett digitaliserat samhälle. 

Frågeställningar 

Hur påverkas de äldre personernas delaktighet av att fler tjänster i samhällets digitaliseras?  

Finns det ett samband mellan digitalt utanförskap och stigande ålder i Angered?  

Urvalsgrupp 

Svensktalande män och kvinnor i Angered som är 50 år eller äldre.   

Begreppsförklaringar  

Äldre personer är en förekommande grupp i det här arbetet. Gruppen äldre varierar i olika 

studier men vanligen är det personer över 65 år, och därmed ofta pensionärer. I detta arbetet 

har gränsen för äldre sänkts till 50 år, för att kunna använda arbetet för preventiva åtgärder.  

Tanken om att studera de som är över 50 år handlar om att kunna förebygga ohälsa bland 

äldre genom att även inkludera kommande generations pensionärer.  

 

Socioekonomisk status baseras på utbildningsnivå, inkomst och yrke. Det kan ligga till grund 

för vilka förutsättningar en individ har i ett samhälle. De socioekonomiska faktorerna 

påverkar våra levnadsval och vår hälsa.  Statusen brukar delas in som antingen hög eller låg, 

Den låga socioekonomiska statusen ger i högre grad fler hälsoproblem.  
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Digital delaktighet För att kunna vara digitalt delaktig krävs digital kompetens. Regeringen 

beskriver det som följande… ”Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är 

förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala 

utvecklingen och dess påverkan på ens liv” (SOU 2015:28). 

 

Digitalt utanförskap berör de personer som står utanför internet och digitaliseringen, 

medvetet eller oavsiktligt. Vad som definieras som ett utanförskap är svårt att avgöra, det är 

en känsla som varje individ upplever och själv får definiera. Det kan därför skilja mellan olika 

individer i enkätundersökningen för vad som bidrar till att de upplever ett utanförskap.  

Psykisk ohälsa är ett komplext begrepp. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) kan det 

förklaras som ” En övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. 

Begreppet psykisk ohälsa rymmer olika former av psykiska besvär och även kliniskt 

definierade sjukdomstillstånd”.   

 

IKT betyder Informations- och kommunikationsteknik och innefattar kommunikation via 

telefoni, medier, tv eller video. Begreppet innefattar de sätt som går att kommunicera via 

teknik och är inte kopplat till internettillgång. Forskningen är tudelad kring IKT-verktyg; en 

del studier visar på att det skapar nya möjligheter till att upprätthålla sociala relationer medan 

andra studier pekar på att det bidrar till en ökad social isolering (Nilsson, I, 2012),  
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2. METOD 

Frågeställningen är utformad i samarbete med Göteborgs stad för att bidra med att föra det 

hälsofrämjande arbetet i Angered framåt. En dialog med en utvecklingsledare för folkhälsan 

samt en äldrekonsult som arbetar hälsofrämjande i Angereds stadsdelsförvaltning bidrog till 

att hitta en kunskapslucka om digitaliseringen i arbetet mot en bättre folkhälsa.  

En enkätundersökning delades ut med syfte att undersöka individens tillgång och användning 

av internet samt dennes upplevda egenmakt och delaktighet i samhället. Frågorna utformades 

i samarbete med Göteborgs stad, stadsdelsförvaltning (SDF) Angered. Den var dels grundad i 

frågor som rör socioekonomisk status och internetanvändande, samt utformade för att kunna 

ge svar på vilka insatser som kan bli aktuella i Angered. Därav var flera professioner i 

Angered med och utformade enkäten för att uppnå ett så bra resultat som möjlig. 

Enkäterna delades ut i pappersform till personer över 50 år i Angered. De som svarade på 

enkäten var utvalda av kommunanställda som arbetar mot äldre på träffpunkter och andra 

verksamheter. Frågorna var skrivna på enkel svenska för att vara anpassade även för de som 

har svårigheter med det svenska språket.   

Studiepopulation 

Totalt svarade 39 personer på enkäten, vilket är 0,002% av den totala befolkningsmängden 

över 45 år i Angered 2018. Studiepopulationen är män och kvinnor i Angered som var 50 år 

eller äldre och språket är begränsat till Svensktalande. Urvalet är kopplat till vilka kontakter 

som kan hjälpa till att dela ut enkäten samt geografiskt begränsat till stadsdelen Angered i 

Göteborgs stad. Anledningen till att dra gränsen vid 50 år var på grund av två anledningar.  

 

1. Äldre personer är en riskgrupp för att hamna i ett digitalt utanförskap  

2. Resultatet av studien kan senare ligga till grund för hälsofrämjande insatser för äldre 

och därav är åldersgränsen lägre än 65 år för att kunna studera vad kommande 

pensionärer har för behov. Kartläggningen kan därför innefatta såväl åtgärder för nutid 

men även för preventiva insatser. 
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Datainsamling 

Data samlades in för att skaffa en förförståelse och kontext till studiefrågan. För att få en bild 

av forskningsläget inom ämnet söktes statistik och förförståelse i relevant litteratur som berör 

ämnet digitalisering samt hos följande myndigheter och organisationer;  

Folkhälsomyndigheten, Internetstiftelsen, Göteborgs stad, Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, Statistiska centralbyrån och svenska Stadsnätsföreningen.   

Artikeln Borrowed access' – the struggle of older persons for digital participation hittades via 

sökningar på databasen Onesearch med sökorden Digital inclusion AND older person. 

Sökningen gav 17 006 träffar efter att kraven ”peer reviewd” och publicerad mellan åren 

2015–2019 valdes.  

 

Kunskapen som hittades i rapporter, artiklar och hemsidor ligger till grund för utformningen 

av enkätfrågorna samt för en introduktion av ämnet. Sedan utformades enkätfrågor och 

missivbrev med utgångspunkt från syftet för studien och med hänsyn till vad Göteborgs stad 

ville ha mer kunskap om. Enkäten delades ut i pappersform eftersom den avser att studera 

även de som står utanför internet.  

Design  

Studien är en Tvärsnittsdesign, vilket är vanligt vid enkätundersökningar. En sådan design 

innebär i detta fall att studien genomförs vid ett specifikt tillfälle och deltagarna har inte 

studerats under en längre tid (Bryman, 2011).  

Analys 

För att kunna bearbeta och analysera den data som samlades in har det överförts manuellt från 

papper till dator. Frågorna i enkäten är mestadels slutna, vilket innebär att de som svarat har 

valt mellan svarsalternativ. Fördelarna är att materialet blir enklare att analysera än om 

frågorna är öppna. Det går enkelt att bearbeta materialet och att göra jämförelser mellan 

svarsalternativ och grupper. Dock har några frågor möjlighet till egna kommentarer för att få 

en mer nyanserad bild av ämnet. Vid bearbetning av data har programmet Excel använts för 

att mata in data, skapa diagram och studera samband mellan variabler (Bryman, 2011).  
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Analysen utgjordes av både univariat- och bivariat analys. Skillnaden mellan dessa är att en 

univariat analys analyserar en variabel i taget i exempelvis diagram eller frekvenstabeller 

medan en bivariat analys handlar om att studera om två variabler är relaterade till varandra, 

till exempel samband mellan en stigande ålder och ett digitalt utanförskap (Bryman, 2011).   

För att studera graden av ett linjärt samband mellan stigande ålder och upplevd digital 

delaktighet samt stigande ålder i förhållande till upplevda begränsningar i vardagen räknades 

Korrelationskoefficienten (Pearsons korrelationskoefficient) ut där sambandet mellan 

svarsalternativen studerades (Ejlertsson, 2012). Resultatet är presenterat i form av olika typer 

av diagram, frekvenstabeller och analyser av resultatet.  

Bortfallsanalys 

Hur många som blev tillfrågade att svara på enkäten är ej registrerat och därför finns inga 

siffror på hur stort bortfallet mellan de som blev tillfrågade och de som svarade är. Däremot 

finns det ett visst bortfall bland svarsalternativen där flera frågor har lämnats tomma. Det kan 

bero på att den svarande inte har förstått frågan eller inte vill svara på den. 

Reliabilitet och validitet  

Vid en enkätundersökning kan flera frågor förekomma som avser att mäta ungefär samma 

sak, fast i olika betoningar eller nyanser. Ett nyckelord vid utformandet av enkäten var att det 

skulle vara lätt att fylla i svarsalternativen och risken för missförstånd minimeras, då blir 

precisionen större (Trost, J & Hultåker, O, 2016).  

För att undvika missförstånd har negationer undvikts i frågorna och språket skulle vara lätt att 

läsa. På så vis ökar reliabiliteten (Ibid).  

Etiska överväganden 

I samband med enkätens utdelning medföljde ett missivbrev som förklarade studiens innehåll 

och syftet med studien. Av etiska skäl och enligt informationskravet var texten lättskriven och 

tydlig för att alla skulle kunna ta till sig informationen. Det förklarades att deltagandet är 

frivilligt och sker konfidentiellt och vem jag som upphovskvinna är. För att delta i studien 
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behövde deltagarna ge sitt samtycke och fick information om att de när som helst kunde 

avsluta sitt deltagande i studien.  

Studien är utformad med sin grund i fyra etiska principer;  

- informationskravet: Att deltagarna fick information om studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt. 

- samtyckeskravet: Deltagarna bestämde själva över sin medverkan.  

- konfidentialitetskravet: Uppgifter och data som samlades in har behandlats med största 

respekt. Ingen obehörig har haft tillgång till deltagarnas personuppgifter eller liknande.  

- nyttjandekravet: Data som samlades in användes endast till sitt syfte  

(Bryman, A. 2011).  

 

Det finns etiska reflektioner kring att studera den äldre generationen med hjälp av enkäter. 

Många i denna gruppen kanske ser dåligt eller har svårigheter att kryssa i frågorna (Trost, J & 

Hultåker, O., 2016). I Angered är befolkningen mångkulturell och därav kan det finnas 

begränsningar med språket.  

Arbetet är byggt på kunskap samlat från tidigare rapporter och artiklar. Dessa är utskrivna 

enligt American Psychological Association referenssystem i syfte att klargöra källorna för 

läsaren.  
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3. RESULTAT  

Demografisk statistik  

I studien ingick sammanlagt 39 deltagare från olika kontaktnät i stadsdelen Angered i 

Göteborgs stad. Målgruppen var personer 50 år eller äldre och urvalet skedde med hjälp av 

anställda i Göteborgs stad. Andelen kvinnor var något högre, 64 procent, jämfört med männen 

som var 36 procent. Alla av de svarande angav att de var bosatta i Angered.  

Figur 1. Åldersfördelning av 39 deltagare i Angered, Göteborgs stad.  

 

Figur2. Sysselsättning av 39 deltagare i Angered, Göteborgs stad.  
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Digital kunskap  

På frågan om de ägde en smartphone svarade 61 procent av respondenterna ja men endast 23 

procent svarade ja på frågan om de hade kunskapen för att göra vad de ville/ behövde på den. 

36 procent uppgav att de hade delvis med kunskap och 0,3 procent svarade att dem inte hade 

kunskapen.  

På frågan om hur många som ägde en surfplatta svarade 54 procent ja, varav 14 procent av 

dessa inte hade den kunskapen de önskade/behövde för att använda den. Av smartphone, 

dator, surfplatta och hemtelefon var hemtelefon den hårdvara som flest personer (n=30) ägde. 

Det visar sig också att det är den hårdvaran som möjliggör sociala relationer som de svarande 

hade mest kunskap för att hantera.   

Tabell 1. Ägande av tekniska hårdvaror hos 39 deltagare i Angered, Göteborgs stad.  

Äger du en… 

                                                                                                                                          

Ja  Nej  

 

Surfplatta  55% 45%    n=38 

Smartphone 63% 37% n=38 

Hemtelefon  79% 21% n=38 

Dator  63% 37% n=38 

Tv  100% 0% n=39 

Radio  97% 3% n=39 

    

    

Hur ser internetanvändandet ut på olika enheter? 

Figur 3. Hur ofta deltagarna använder internet på en smartphone. Totalt svarade 38 personer.  
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Figur 4. Hur ofta deltagarna använder internet på en dator.  Totalt svarade 37 personer.  

 

Figur 5. Hur ofta deltagarna använder internet på en surfplatta.  Totalt svarade 36 personer.  

 

Figur 6. Hur ofta deltagarna använder internet på en lånad enhet, tex på ett bibliotek. Totalt svarade 

34 personer.  
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Tabell 2. Om du sällan eller aldrig använder internet, vad beror det på?   

Krångligt   8% 

Använt internet och dator mycket på jobbet  8% 

Jag har ingen dator, telefon eller surfplatta                  15% 

Jag har inte tid  15% 

Jag vet inte hur jag ska göra  15% 

Jag är inte intresserad  31% 

Jag har en hjärnskada och är ordblind  8% 

Digital delaktighet  

Figur 7. 38 personer som är 50 år eller äldre i Angered besvarade frågan om de känner sig delaktiga i 

det digitala samhället.  

 

Figur 8. Svarsfördelning över om deltagarna känner sig delaktiga i det digitala samhället, fördelat i 

ålderskategorier.  
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De äldre fick besvara frågan om de brukade be andra att göra saker åt dem på internet. 13 

procent bad ofta andra att göra tjänster åt dem över internet, 67 procent svarade ibland och 20 

procent svarade aldrig. Bilden nedan visar åldersfördelningen mellan svarsalternativen.  

Figur 9. Svarsfördelningen på frågan om deltagarna brukar be andra att göra saker på internet åt 

dem. Totalt svarade 39 personer.  

 

Vidare besvarades frågan om hur viktigt internet är i respondentens vardagsliv. 53 procent 

uppgav att internet var viktigt, varav en person skrev en egen kommentar att ”det är roligt”. 5 

procent svarade vet inte och 26 procent uppgav att det varken var viktigt eller oviktigt. Det 

var 16 procent som angav att internet inte var viktigt i deras vardag.  

Figur 10. 38 deltagare i Angered, Göteborg svarade på frågan om dem upplever begränsningar i 

vardagen på grund av att samhället blir mer digitalt.  
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Figur 11. 38 deltagare i Angered, Göteborg, besvara defrågan om deras sociala liv har påverkats av 

att samhället blir mer digitalt.  

 

En person i enkäten angav att ”Det går för fort äldre personer bland annat, klarar inte 

tekniken ” och en annan person skrev kommentaren… 

...”Om man ska boka biljetter ex SJ och stena line och inte kan på datorn så får man betala 

en straffavgift vilket är så otroligt dåligt”.  

Dessa personer visar att den digitala utvecklingen kan skapa problem och en diskriminering i 

vardagen hos de äldre och att den snabba utvecklingen kan bidra till en exkludering från den 

digitala delaktigheten.  

Tillgång till samhällsinformation  

På frågan ”Är det enkelt att hitta information om vad som händer i Angered, Göteborg och i 

Sverige?” svarade 44% ja, 36 % ibland, 10% nej och 8% vet inte. Av de svarande är det 2% 

som har valt att inte besvara denna frågan, därav uppnår totalen inte 100%.  

Respondenterna fick också svara på frågan om vart de får sin huvudsakliga 

samhällsinformation ifrån. Utefter kategorierna i frågan om det är enkelt att hitta 

samhällsinformation visar tabellen nedan (tabell 3) vart de olika grupperna får sin 

samhällsinformation ifrån.  
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Tabell 3. Presenterar vart deltagarna får sin huvudsakliga samhällsinformation ifrån, baserat på hur 

enkelt de tycker att det är att finna samhällsinformation i Angered, Göteborg och Sverige.  

Är det enkelt att hitta 

information om vad som 

händer i Angered, Göteborg 

och Sverige?  

Baserat på 

svarskategorierna i 

tidigare fråga, vart får 

respondenterna sin 

huvudsakliga 

samhällsinformation 

ifrån? Andel i %  

Ibland 

Internet 19% 

Tv 38% 

Radio 19% 

Tidning  19% 

Via vänner eller familj  5% 

Ja 

Internet  17% 

Tv  29% 

Radio  20% 

Tidning 23% 

Via vänner eller familj  5,5% 

Annat  5,5% 

Vet inte 

Tv 60% 

Radio  20% 

Tidning  20% 

Nej 
Internet 25% 

Via vänner eller familj  25% 

 Tv 50% 

 

I figur 12 presenteras frågan om vart respondenterna får sin huvudsakliga 

samhällsinformation som exempelvis nyheter och politik ifrån. Resultatet visar att en TV har 

en betydande roll i förmedling av samhällsinformation både som ensam huvudsaklig källa 

men också som ett komplement tillsammans med andra alternativ. Internet förekommer i 

många svar tillsammans med andra alternativ och är inte lika betydande i sin roll som ensam. 
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Figur 12. 39 deltagare i Angered besvarade frågan om vart de får sin huvudsakliga 

samhällsinformation ifrån. Flera svarsalternativ kunde väljas.  

 

Mer kunskap och stöd  

På frågan ”Vill du använda mer digital teknik i din vardag? ” svarade 30 procent ja och 40,5 

procent svarade nej. De som önskade använda mer digital teknik fick besvara följdfrågan ”om 

ja, på vilket sätt?”. Deltagarna kunde välja flera svarsalternativ.  

Figur 13. Svarsfördelning över på vilket sätt deltagarna önskar använda mer digital teknik. Flera 

svarsalternativ kunde väljas. Totalt svarade 13 personer.  
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Figur 14. Vad behöver deltagarna för att använda mer digital teknik i vardagen?  
Flera svarsalternativ kunde väljas.  

 

Samband mellan variabler  

Tabell 4. 38 deltagare bevarade frågan om de upplever begränsningar i vardagen på grund av 

digitaliseringen.   

 

Upplever du Begränsningar i vardagen på grund av att samhället blivit 
mer digitalt? 

ja 10,5% (N=4) 

kvinna  50% 

man  50% 

ja delvis  44,7%(N=17) 

kvinna  70,5% 

man  29,4% 

nej 36,8%(N=14) 

kvinna  64,2% 

man  35,7% 

vet inte  7,9%(N=3) 

kvinna  66,7% 

man  33,3% 

Totalt 100%(N=38)  
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Figur 15. Hur ägandet av olika tekniska produkter ser ut fördelat på ålder.  

  

18 procent av totalt 38 deltagare ägde alla hårdvaror som angevs i  figur 15 (Hemtelefon, 

smartphone, dator och surfplatta).  

Sambandet mellan ålder och ett upplevt digitalt utanförskap räknades ut med 

korrelationskoefficient. Resultatet visar -0,154 som indikerar ett svagt linjärt samband mellan 

stigande ålder och digitalt utanförskap (Ejlertsson, G, 2012).  

Även begränsningar i vardagen på grund av att samhället blir mer digitalt och ålder räknades 

ut. Resultatet visar även här ett svagt linjärt samband mellan en stigande ålder och upplevda 

begränsningar i vardagen med ett resultat av korrelationskoefficienten på 0,095. 
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4. DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enkäten har inte nått ut till alla invånare över 50 år i Angered. Eftersom den delades ut med 

hjälp av anställda på olika boenden, föreningar, gruppträffar osv. finns risken att den missar 

de som är mest socialt isolerade. Resultatet riskerar att inte få med allas synpunkter och 

åsikter och kan därför riskera att vara snedfördelat. Totalt svarade 39 deltagare på enkäten, 

vilket endast är ett litet urval av befolkningen i Angered. Eftersom urvalet dessutom kan ses 

som en variant av bekvämlighetsurval är det inte med säkerhet som resultatet kan representera 

hela befolkningen. Snedfördelningen mellan könen bidrar också till ett snedfördelat resultat ur 

ett större perspektiv (Trost & Hultåker, 2016). Dessutom är majoriteten av de svarande i 

ålderskategorin 71–80 år, vilket kan påverka resultatet av de siffror som påvisar ett digitalt 

utanförskap. Men resultatet av ett utanförskap kan vara ett viktigt fynd, oavsett om det skiljer 

mellan åldersgrupper eller andra kategoriseringar. Därav kan resultatet vara av intresse för 

kommunens fortsatta hälsoarbete.  

För att nå en bredare urvalsgrupp hade enkäten kunnat postas till de som är folkbokförda i 

Angered och är över 50 år, alternativt delas ut med hjälp av hemtjänst eller liknande. På så vis 

hade enkäten nått ut till en större grupp och gett ett mer rättvist resultat. Dock visade 

statistiken på ett lågt användande av hemtjänst i Angered. Det skulle också krävas mer tid och 

pengar för att undersöka ämnet i en större skala, och därav valdes inte sådana metoder.  

Att utvärdera ett ämne som delaktighet kan vara svårt, eftersom det är deltagarens egen åsikt 

och upplevelse som styr. Ämnet digital delaktighet är abstrakt och svårt att mäta med 

konkreta siffror, både i form av statistik men också i undersökningsfrågorna. Dessutom är det 

upp till var och en vad som anses att vara delaktig. Därav baseras resultatet på deltagarnas 

känslor/upplevelser om ämnet, vilket kan vara bra att ha i åtanke vid utvärderingen.  

Resultatdiskussion  

Könsfördelningen bland de svarande var mestadels kvinnor, 64 procent kvinnor och36 

procent män. Urvalet i form av socioekonomisk bakgrund blev homogent då de som delade ut 

enkäterna upplevde svårigheter att få med de personer som var utlandsfödda. Det var för 
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tidskrävande att fånga upp och inkludera de personer som hade behövt mer tid eller hjälp för 

att kunna svara på enkäten, med exempelvis språksvårigheter.  

Resultatet visar att det finns många som önskar vara mer digitalt delaktiga men som saknar 

kunskapen för att lyckas med det. Samtidigt visar resultatet att majoriteten av deltagarna 

anger att deras liv har påverkats positivt av att samhället blir mer digitalt. Men för en del av 

de som ännu inte fått möjligheten att kunna nyttja dessa positiva hälsoeffekter med 

digitaliseringen finns också en önskan om att lära sig mer. Om inga åtgärder sätts in för att 

hjälpa denna grupp finns risken att de kan uppleva ett digitalt utanförskap (Reneland- 

Forsland, L, 2018). 

Många av deltagarna ägde flera tekniska hårdvaror (som ex. surfplattor, smartphones, datorer 

osv.) men hade endast delvis med kunskap för att göra det dem önskade/behövde göra. Det 

finns alltså en begränsning i användandet av dessa hårdvaror som gör att de svarande inte kan 

använda dom fullt ut. Studien visar att 23 procent inte känner sig digitalt delaktiga och 54 

procent känner sig endast delvis digitalt delaktiga. Det var därför intressant att studera hurvida 

det fanns ett intresse att vara mer digitalt delaktig eller inte.  46 procent angav att de inte ville 

använda digital teknik mer i sin vardag och endast 33 procent ville öka sitt digitala 

användande.  Problematiken i detta blir att en stor andel av de äldre inte känner sig delaktiga i 

det digitala samhället. Många av dessa vill förmodligen inte heller lära sig mer om digital 

teknik. Det framgår dock i resultatet att internet är en relativt viktig faktor i de svarandes 

vardagsliv samt att det finns begränsningar i vardagen för de som inte använder internet i stor 

skala.  

Detta problem orsakas av att samhället i för hög takt digitaliseras utan att alla följer med i den 

utvecklingen. Att göra bankärenden och ha kontakt med myndigheter digitalt angavs vara en 

anledning till att vilja/tvingas bli mer digital. Men eftersom inte alla vill bli mer digitaliserade 

eller söka information på den vägen, behöver samhället fortfarande vara tillgängligt med 

analoga verktyg. Om samhället fortsätter att digitaliseras i hög takt och det mesta sker över 

internet kan det finnas en risk att de personer som inte vill/kan digitaliseras hamnar i ett 

utanförskap.   

Resultatet i studien kan användas som ett kunskapsunderlag för att öka förståelsen i 

kommunen om de som inte kan eller vill vara digitalt delaktiga. Därefter behöver ett aktivt 
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arbete bedrivas för att dels ge stöd för de som vill bli mer digitala men samtidigt underhålla 

tjänsterna för de som önskar att förbli utanför den digitala världen.  

Identifiera orsakerna 

Utifrån studiens resultat kan följande orsaker till att inte använda internet identifieras:  

- Bristande kunskap  

- Bristande förmåga  

- Bristande motivation  

- Bristande tillgång till hårdvara 

Den stora utmaningen är hur personer med låg digital kunskap ska få motivation att vilja 

investera sin tid i att lära sig ny teknik. Och är det verkligen något som samhället kan kräva? 

Det finns en attityd idag om att ”vänta ut” den generationen som har svårast med internet och 

digital teknik för att sedan kunna digitalisera hela samhället. Dock är orsaken till digitalt 

utanförskap oftast starkare än så, och visar ett samband mellan annat utanförskap. Det finns 

även ekonomiska hinder för en del att bli digitalt delaktiga, vilket är ett problem om flera av 

samhällets tjänster digitaliseras. Det leder till en demokratisk fråga om tillgängligheten till 

samhällsinformation eller tjänster (Svenska stadsnätsföreningen, 2016).  

Vidare reflekterar jag under studien gång om det komplexa i att digital delaktighet kräver 

tillgång till tekniska hårdvaror samt kunskapen om hur dessa används. Utvecklingen av smart 

teknik går i snabb takt framåt och det kan vara svårt för den äldre generationen att både vilja 

och kunna hänga med.  

Digital delaktighet  

Digitalt utanförskap är ett omtalat begrepp och en sökning på google.se gav, 2019-04-26, 

306 000 resultat. Eftersom inte alla vill bli mer digitaliserade eller söka information på den 

vägen, behöver samhället fortfarande vara tillgängligt med analoga verktyg. Genom att 

samhället digitaliseras och det mesta sker över internet riskerar de personer som inte vill/kan 

digitaliseras att hamna i ett utanförskap (Reneland, F., L, 2018).  
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Diskussionen kan vidare utvecklas i om digitaliseringen medför bra eller dåliga hälsofaktorer. 

En del kan uppleva en större social isolering om internettjänster tar mer utrymme i vardagen, 

andra kan se det som en möjlighet att öka sitt sociala nätverk. Även här handlar det om 

individens egna tankar och värderingar inom ämnet, vilket också kan ligga till grund för hur 

våra digitala vanor ser ut.  

Forskning visar att vissa grupper i samhället är mer utsatta för att hamna i ett digitalt 

utanförskap. Däremot är digital delaktighet ett val, och även de med goda förutsättningar till 

digital kunskap kan aktivt välja att stå utanför den digitala världen. Det är vår demokratiska 

rättighet att själva välja om vi vill vara en del av digitaliseringen eller inte. Utvecklingen får 

inte hota existensen för de som inte vill digitaliseras, kommunerna ska inte heller hämma dem 

som önskar hjälp att ta nytta av digitaliseringen. Det är därav en balansgång att vidare 

utveckla och sprida den digitala kunskapen samtidigt som det inte får utesluta traditionella 

tillvägagångssätt.  

Jag tror att idéen om att ”vänta ut” den äldre generation för att sedan i högre takt digitalisera 

samhället är en farlig tanke. Det kommer alltid finnas dem som inte kan eller vill vara digitalt 

delaktiga, och vem har egentligen rätten att tvinga dem?  

Men för de som önskar mer kunskap för att öka sitt digitala användande är kommun och 

landsting skyldiga att investera i en sådan samhällsutveckling (Digidel, 2019). Regeringen 

satsar nu 1,6 miljoner kronor på att öka den digitala delaktigheten runt om i landet med hjälp 

av nätverket Digidel. Nätverket startades 2013 och är ett samarbete mellan alla som vill 

främja den digitala delaktigheten så som kommuner, myndigheter, folkbibliotek med mera 

(Ibid).  

Etiska överväganden  

Trost, J & Hultåker, O (2016) menar att det finns etiska reflektioner kring att studera den 

äldre generationen med hjälp av enkäter. Många äldre kanske ser dåligt eller har svårigheter 

att kryssa i frågorna. Urvalsgruppen är 50 år och äldre, vilket kan leda till att många av de 

svarande kan ha ett behov av hjälp med att besvara frågorna.  
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I enkätundersökningen fick deltagarna frivilligt ställa upp, med information om att de när som 

helst kunde avbryta studien och att deltagandet var helt anonymt. Inga personuppgifter eller 

privat information samlades in då det inte fanns ett behov av det. Studien är utformat efter 

fyra etiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Insamlingen av data följde riktlinjerna i vetenskapsrådets skrift god 

forskningsed och etik och moral har noga övervägts under studiens gång (vetenskapsrådet, 

2017).  

Slutsats  

Sambandet mellan stigande ålder och ett digitalt utanförskap leder till begränsningar i 

vardagen och är således en demokratisk fråga. Det finns en önskan om mer kunskap och stöd 

hos de äldre i Angered för att kunna bli mer digitalt delaktiga. Framför allt finns en vilja att 

förenkla vardagen med hjälp av digitala verktyg, men för att kunna detta behövs 

kunskapsstärkande insatser i samhället.   

Vidare behövs en kartläggning om hur utbredd problematiken kring digitalt utanförskap i 

Göteborg är, då sådan information saknas i dagsläget. Denna enkätundersökning skulle kunna 

ses som en pilotstudie för en större kartläggning, där alla stadsdelar inom Göteborg är 

inkluderade. Beroende på vad resultatet visar kan insatser sättas in för att eventuellt stärka 

delaktigheten för de som idag upplever ett digitalt utanförskap.   
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Bilaga 1, Enkätundersökning 

SDF Angered                                                                       

 

Information om studentarbete 

Mitt namn är Maria Sundholm och jag är student på Högskolan i Skövde. I kursen “Hälsofrämjande 

arbete” och i mitt examensarbete vid Högskolan i Skövde ska jag genomföra en studie om det digitala 

användandet bland personer som bor i Angered och är äldre än 50 år.  

Syftet är att få en förståelse för om och hur äldre personers delaktighet påverkas av ett allt mer 

digitaliserat samhälle. Studien görs i samarbete med stadsdelsförvaltningen Angered som med hjälp 

av svaren kan se vilka behov som finns och kunna utveckla arbetet med att stötta medborgare i 

användande av digital teknik.   

Att delta i undersökningen är helt frivilligt. Undersökningen är konfidentiell, vilket betyder att svaren 

som samlas in inte kommer kunna identifieras till dig. De besvarade enkäterna kommer att förstöras 

när rapporten är färdig och godkänd.  

Om du har några frågor är du välkommen att i första hand kontakta mig enligt mina kontaktuppgifter 

nedan, eller min lärare Gabriele Eiben: gabriele.eiben@his.se  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Göteborg den 5 februari, 2019 

Maria Sundholm 

Tel: 0700764872 

Mail: d16marsu@student.his.se 

mailto:Mail:%20d16marsu@student.his.se
mailto:Mail:%20d16marsu@student.his.se
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1. Hur gammal är du? w 

50–60 

61–70 

71–80 

81+ 

2. Jag är…  w 

Kvinna 

Man 

Annat 

Vill inte svara 

3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?  w 

 Pensionär   

 Arbetande  

Arbetslös  

Sjukskriven  

Studerande 

Annat  

4. Bor du i Angered?  w 

Ja  

Nej 
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5. Äger du något av följande…. 

Smartphone 

Ja 

Nej  

Om ja, har du kunskapen för att göra det du vill/behöver på den?  

Ja 

Ja, delvis  

Nej  

Ingen åsikt  

Hemtelefon eller annan mobiltelefon 

Ja 

Nej  

Om ja, har du kunskapen för att göra det du vill/behöver på den?  

Ja 

Ja, delvis  

Nej  

Ingen åsikt  

Dator w 

Ja 

Nej  
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Om ja, har du kunskapen för att göra det du vill/behöver på den?  

Ja 

Ja, delvis  

Nej  

Ingen åsikt  

Surfplatta  

Ja 

Nej  

Om ja, har du kunskapen för att göra det du vill/behöver på den?  

Ja 

Ja, delvis  

Nej  

Ingen åsikt  

Tv w 

Ja 

Nej  

Om ja, har du kunskapen för att göra det du vill/behöver på den?  

Ja 

Ja, delvis  

Nej  
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Ingen åsikt  

Radio  

Ja 

Nej  

Om ja, har du kunskapen för att göra det du vill/behöver på den?  

Ja 

Ja, delvis  

Nej  

Ingen åsikt  

 

6. Hur ofta använder du internet med hjälp av… 
 
Mobiltelefon  

Aldrig  

Ibland  

Ofta  

Vet inte  

Dator 

Aldrig  

Ibland  

Ofta  



40 

 

 

Vet inte  

Surfplatta 

Aldrig  

Ibland  

Ofta  

Vet inte  

Lånad enhet (t.ex. dator på bibliotek)  

Aldrig  

Ibland  

Ofta  

Vet inte  

7. Om du aldrig eller sällan använder internet, vad beror det på? (du 

kan välja flera svar) 

 Jag är inte intresserad 

Jag vet inte hur jag ska göra 

Jag har ingen dator, telefon eller surfplatta 

 Det är för dyrt 

 Jag har inte tid  

Annat:________________________________________________________  
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8. Brukar du någon gång be andra personer att göra saker på internet 

åt dig?  

 Aldrig 

 Ibland 

 Ofta 

 Vet inte 

9. Hur viktigt är internet för dig i ditt vardagsliv? 

 Inte viktigt 

 Varken viktigt eller oviktigt 

 Viktigt 

 Vet inte 

 

10. Vart får du din huvudsakliga information om t.ex. politik och 

nyheter från? w 

Radio  

Tidning  

Internet  

TV 

Via vänner eller familj  

Annat  
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11. Tycker du att det är enkelt att hitta information om vad som händer 

i Angered, Göteborg och i Sverige?  

Ja  

Nej  

Ibland  

 Vet inte 

12. Känner du dig delaktig i det digitala samhället?  

 Ja 

 Ja delvis 

 Nej 

 Vet inte 

 

13. Upplever du att ditt sociala liv har påverkats på grund av att samhället har blivit mer 

digitalt?  

 Ja, det har påverkats positivt 

 Ja, det har påverkats negativt 

 Ja, men det är varken positivt eller negativt 

 Nej, det har inte påverkats 

 Vet inte 

14. Upplever du begränsningar i vardagen på grund av att samhället blir mer digitalt? 

 Ja 
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 Ja delvis 

 Nej 

 Vet inte 

Om ja, På vilket sätt?  

 Hålla kontakt med vänner och familj 

 Söka jobb eller andra fritidsaktiviteter 

 Göra bankärenden, t.ex. betala räkningar, kontoutdrag, m.m.  

 Kontakt med myndigheter t.ex. pensionsmyndighet, försäkringskassan 

 Boka tvättstuga eller annat som rör hemmet 

 Söka information om t.ex. öppettider, biljettpriser, telefonnummer, adress 

 Betala buss/spårvagnsbiljetter, bilparkering  

 Ha kontakt med vården, t.ex. boka tider, läsa journaler 

 Ta del av nyheter och samhällsinformation 

 Vet inte 

 Annat:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

15. Skulle du vilja använda digital teknik mer i din vardag?   w 

Ja 

Nej  
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Vet inte   

Om ja, På vilket sätt?  

 Hålla kontakten med familj och vänner  

 Söka jobb eller andra fritidsaktiviteter 

 Göra bankärenden, t.ex. betala räkningar, kontoutdrag, m.m.  

 Kontakt med myndigheter t.ex. pensionsmyndighet, försäkringskassan 

 Boka tvättstuga eller annat som rör hemmet 

 Söka information om t.ex. öppettider, biljettpriser, telefonnummer, adress 

 Betala buss/spårvagnsbiljetter, bilparkering  

 Ha kontakt med vården, t.ex. boka tider, läsa journaler 

 Ta del av nyheter och samhällsinformation 

 Vet inte 

 Annat:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Vad skulle du behöva för att göra det? 

Mer kunskap och stöd 

 Fysiska hjälpmedel för att kunna använda tekniken 

 Bättre ekonomi 

 Vet inte    
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 Egen kommentar: 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
 
Om du har synpunkter på denna undersökning eller vill skriva något 
mer om ämnet, Gör gärna det här. Tack för hjälpen!  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 


