
 

MATS HAMMARSTEDT & DINO VISCOVI 
2019:5 

Digitalisering och integration                                                                         
– en studie av digital teknikanvändning bland 
äldre utrikes födda 



1 
 

Digitalisering och integration –                                                                                
en studie av digital teknikanvändning bland äldre 

utrikes födda 
 

Mats Hammarstedt 

Dino Viscovi 

 

Sammanfattning: rapporten kartlägger äldres (65-85 år) digitala vardag, och analyserar särskilt om skillnader 
föreligger mellan utrikes födda och inrikes födda. Analysen visar att skillnaderna grupperna emellan beträf-
fande såväl tillgång till, som användande av, digital teknik är små. De utrikes födda har tillgång till apparater 
(persondatorer, smarttelefoner, surfplattor, osv.) i samma uträckning som inrikes födda. De använder dem 
lika ofta som inrikes födda i kontakter med offentlig service. Det visar sig därtill att utrikes födda anslår mer 
tid till internetanvändning än infödda. Å andra sidan har de en något snävare användningsrepertoar. Rap-
portens huvudsakliga slutsats är att de utrikes födda i allt väsentligt är digitalt inkluderade i samma omfatt-
ning som de inrikes födda. Data har samlats in genom en postenkät (n=3 000) där 1 000 respondenter 
utgörs av infödda och 2 000 av utrikes födda (invandrade till Sverige före 1990). Bruttosvarsfrekvensen är 
64,1 procent. 

 

 

 

1. Inledning 

Sverige har haft en omfattande invandring sedan andra världskrigets slut. De första åren efter 
krigsslutet utgjordes invandringen till Sverige i huvudsak av flyktinginvandrare från länder i Öst-
europa. Från mitten av 1950-talet och under de kommande två decennierna kom invandringen att 
bestå av arbetskraftsinvandring, nu från andra nordiska länder och från länder i Västeuropa. Ar-
betskraftsinvandringen till Sverige avtog i början av 1970-talet, och under de senaste decennierna 
har invandringen till Sverige i allt väsentligt dominerats av människor som kommit till Sverige 
som flykting- eller anhöriginvandrare. 

Den omfattande invandringen har lett till att ungefär 1,9 miljoner människor, eller närmare 20 
procent av Sveriges befolkning, är födda utomlands. Att invandringen pågått under flera årtion-
den gör dessutom att en växande andel av den utrikes födda befolkningen i Sverige uppnått pen-
sionsåldern. År 2019 uppgår andelen personer som är 65 år eller äldre till över 10 procent av den 
utrikes födda befolkningen i Sverige.1   

Att en växande andel av de utrikes födda uppnår hög ålder ställer på flera sätt krav, inte minst på 
olika offentliga verksamheter. I den närmaste framtiden kommer ett allt större antal utrikes födda 
personer göra anspråk på exempelvis pensionssystem, sjukvård och äldrevård – och dessutom 
vara beroende av att på olika sätt komma i kontakt med de myndigheter som ansvarar för dessa 
verksamheter.  

                                                             
1 Se Statistiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik, olika årgångar. 
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Detta medför nya integrationsutmaningar. En del av utmaningarna kan kopplas till det faktum att 
snart sagt alla sektorer i samhället digitaliserar, detta gäller inte minst offentlig service och sjuk-
vård. Men digitaliseringen är inte oproblematisk. Forskning visar t.ex. att en inte obetydlig andel 
äldre (folkbokförda i Sverige i åldern 65 år och äldre), närmare bestämt 20 procent, helt saknar 
digitala apparater för internetanslutning – och långt fler har begränsade kunskaper och svårt att 
utföra rutinärenden som att hantera betalningar och vårdkontakter digitalt. Alltså lever en inte 
obetydlig andel äldre i Sverige i högre eller lägre grad av digitalt utanförskap. 
 
Beträffande utrikes födda personer som uppnått pensionsåldern är kunskaperna om effekterna av 
digitaliseringen minst sagt begränsade. Mot denna bakgrund syftar denna rapport till att med 
hjälp av en postenkät kartlägga den digitala vardagen, det digitala teknikinnehavet och användan-
det av tekniken, bland utrikes födda personer som uppnått åldern 65 år eller äldre samt visats i 
Sverige under lång tid (personerna som ingår i undersökningen har invandrat till Sverige senast 
1990).  
 
Genom att ställa frågor om de utrikes föddas digitala vardag studerar vi huruvida det digitala ut-
anförskap som finns bland äldre i Sverige har ytterligare en dimension: om äldre människor som 
är födda utomlands löper större risk än äldre människor som är födda i Sverige att hamna utanför 
det digitaliserande samhället.  
 

2. Den utrikes födda befolkningen i Sverige 

Sverige haft en relativt stor invandring sedan 1940-talet. Invandringens storlek, såväl som skälen 
till invandringen och invandrarbefolkningens ursprung, har dock förändrats genom åren. Från 
mitten av 1940-talet fram till 1950-talet utgjordes invandringen till Sverige i huvudsak av flyk-
tingar som kom från länder i Östeuropa. Från 1950-talet och fram till mitten av 1970-talet var 
merparten av invandrarna arbetskraftsinvandrare, även om en viss flyktinginvandring från länder i 
Östeuropa förekom också under 1950- och 1960-talen. Arbetskraftsinvandrarna kom under den-
na period i huvudsak från länder i Norden (framförallt Finland), Västtyskland, Österrike, Italien, 
Grekland och Jugoslavien.  

Arbetskraftsinvandringen var ett resultat av det efterfrågeöverskott på arbetskraft i Sverige som 
rådde från slutet av 1940-talet fram till mitten av 1970-talet och i sin tur ett resultat av den ekono-
miska och industriella expansionen. Under epoken med arbetskraftsinvandring rekryterades ut-
ländsk arbetskraft av såväl enskilda företag som i rekryteringskampanjer organiserade av Arbets-
marknadsstyrelsen (AMS) i samarbete med rekryterande företag. Därutöver underlättades arbets-
kraftsinvandringen av olika institutionella förändringar – beslutet om en gemensam nordisk ar-
betsmarknad 1954 innebar att den svenska arbetsmarknaden var öppen för invandrare från de 
nordiska länderna. Den allmänna liberaliseringen av invandringspolitiken innebar vidare att in-
vandrare fick vistas i Sverige om de hade anställning. I praktiken rådde närmast fri invandring för 
utländska medborgare. 

Vid slutet av 1960-talet infördes mera restriktiva regler för arbetskraftsinvandring. Arbetskrafts-
tillstånd för utländska medborgare krävdes före inresa till Sverige. Den svenska arbetsmarknaden 
stod dock alltjämt öppen för invandrare från de nordiska grannländerna. De alltmer restriktiva 
reglerna i kombination med lågkonjunkturer gjorde att invandringen från 1970-talet och framåt 
alltmer kom att få karaktären av flyktinginvandring. 

Flyktinginvandrarna kom ofta från länder utanför Europa. Under 1970-talet invandrade flyktingar 
från länder i Latinamerika och Asien. Under 1980-talet kom flyktingar från länder i Mellanöstern 
och Afrika. Invandringen från länder i Europa ökade på nytt under 1990-talet när flyktingar kom 
till Sverige som ett resultat av inbördeskriget i för detta Jugoslavien. Men från slutet av 1990-talet 
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och framåt har flyktinginvandringen i huvudsak utgjorts av människor från Mellanöstern och 
Afrika. Under 2010-talet nådde flyktinginvandringen från länder i Mellanöstern historiskt sett 
mycket höga nivåer. Flyktinginvandringen kulminerade under det som brukar benämnas flykting-
krisen åren 2015 och 2016 då från framförallt Syrien sökte asyl i Sverige.  

Invandringens förändrade karaktär har gjort att sammansättningen av den utrikes födda befolk-
ningen i Sverige förändrats över tid, beträffande såväl de utrikes föddas ursprungsländer som ål-
derssammansättning. År 1970 utgjorde invandrare från de nordiska länderna ca 60 procent av den 
utrikes födda befolkningen i Sverige. Tio år senare kom majoriteten av den utrikes födda befolk-
ningen alltjämt från de nordiska länderna. Från 1980-talet och framåt har dock andelen utrikes 
födda från länder utanför Europa ökat successivt. År 1980 uppgick andelen utrikes födda från 
länder utanför Europa till knappt tolv procent av det totala antalet utrikes födda i Sverige. År 
1990 hade andelen ökat till knappt 28 procent. År 2000 uppgick andelen med ursprung i länder 
utanför Europa till knappt 40 procent av den utrikes födda befolkningen, för att 2017 uppgå till 
närmare 55 procent. Samtidigt var andelen utrikes födda från de nordiska länderna mindre än 13 
procent av den utrikes födda befolkningen år 2017. 

Den utrikes födda befolkningen har historiskt bestått av en större andel människor i förvärvsar-
betande åldrar och en mindre andel äldre än den inrikes födda befolkningen. Dock har andelen 
äldre i utrikes födda befolkningen ökat över tid, och år 2018 uppgår antalet utrikes födda perso-
ner som är 65 år eller äldre till närmare 260 000 vilket motsvarade närmare 15 procent av Sveriges 
utrikes födda befolkning.2 

 

3. Hushållen digitaliserar 

Redan vid 1980-talets början fanns persondatorer för hushållen tillgängliga på marknaden i Sveri-
ge. Det rörde sig ännu enbart om stationära datorer med mycket begränsad kapacitet. Ganska få 
exemplar letade sig därför in i hushållen3. Datorerna var huvudsakligen konstruerade som arbets-
redskap för ändamål som ordbehandling och bokföring. Av det skälet var den typiska datorinne-
havarna personer i akademikeryrken och egenföretagare. Det är först en bit in på 1990-talet som 
hushållen i större skala datoriserar, vilket har med internets tillkomst och expansion att göra. 

Med internet blev hemdatorn väsentligt mycket mer än ett hjälpmedel för yrkesverksamma, da-
torn blev också en underhållnings- och förströelseteknik för tidningsläsning, spelande och forum-
aktiviteter. Dock, trots de nya möjligheterna gick utvecklingen knappast i ett rasande tempo. Vid 
millennieskiftet hade lite drygt hälften av de svenska hushållen dator och internet – och digitalise-
ringsvågen förändrade inte särskilt mycket, vare sig för medieanvändningen eller vardagslivet i 
stort. Trycka tidningar, traditionell radio och teve var fortfarande ifråga om tidsåtgång de viktigas-
te medierna. I allt väsentligt såg svenskarnas fritid och vardagsliv likadant ut som det gjort tio el-
ler tjugo år tidigare (Mediebarometer 2005). Räkningar betalades sällan online, och Youtube be-
fann sig ännu inte ens i sin linda. 

Det var egentligen först så sent som mellan 2008 och 2010 som den digitala tekniken på ett mera 
genomgripande sätt började förändra svenskarnas vardag. Med smarta telefoner (iPhone lansera-
des 2008) och surfplattan (iPad kom 2010) och de trådlösa nätverken liksom effektivare distribu-
tion via både kabel och eter tog digitaliseringen verklig fart i hushållen och för allmänheten i 
stort. Vid den här tidpunkten hade också utbudet av innehåll, varor och tjänster expanderat be-
tydligt. 

                                                             
2 Se Statistiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
3 1987 hade mindre än tio procent av hushållen persondator, Weibull 1996. 
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Cybervärlden, för att använda ett idag nästan antikverat uttryck, hade på kort tid blivit både stör-
re, attraktivare, snabbare och mera lättillgängligt för användarna, även utanför bostäderna. Och 
sedan drygt tio ingår digital teknik och digitala apparater i nästan varje moment av det dagliga li-
vet. E-handeln ökar kontinuerligt: årligen noteras en stadig tillväxt av varor och tjänster.4 Tran-
saktioner av pengar sker genom olika appar. Också sociala relationer utspelar sig oftare på digitala 
plattformar som Facebook, Instagram eller Tinder. De flesta föreningar och politiska partier har 
hemsidor och sköter medlemskommunikationen digitalt. På samma sätt satsar stat och kommun 
på att digitalisera offentlig service. Skatteverket tillhandahåller numera deklarations-appar och in-
struktionsfilmer via Youtube – och sjukvården erbjuder utöver tillgång till e-journaler kognitiv 
beteendeterapi digitalt.  

Kort sagt, i så skilda roller som medborgare, medmänniskor, patienter eller kunder har digitala 
medier blivit näst intill obligatoriska inslag. Detta innebär naturligtvis många fördelar för både 
samhället som individen. Inte minst för äldre bär digitaliseringen på stora möjligheter. I synnerhet 
när den fysiska rörligheten börjar avta är det fördelaktigt att kunna sköta bank- och myndighets-
ärenden hemifrån eller att låna böcker och filmer från biblioteket med hjälp av surfplattan – eller 
få dagligvaror hemlevererade. Digitaliseringen kan kompensera för en del av de begränsningar 
som åldrandet innebär, och kan därför te sig som en självklar och positiv investering för varje 
äldre hushåll. Men riktigt så ser det inte ut idag. Alla äldre har inte tillgång till digitala medier, och 
användningen varierar stort. I mångt och mycket är graden av digital inkludering en resursfråga. 

 

4. Äldre och digitala medier 

Det har länge varit känt att distributionen av digitala medier har nått olika långt i olika åldersgrup-
per. Inte särskilt oväntat var det de yngre och barnfamiljerna som snabbast skaffade digitala appa-
rater, medan spridningen till de äldre gått mera beskedligt fram (Findahl 2011). Trots att Sverige, 
inte med orätt, vanligen beskrivs som ett land där digitaliseringen är särskilt snabb och omfattan-
de, saknade 2015 så stor andel som tjugo procent, var femte medborgare över 65 år, lågt räknat 
400 000 individer, digitala apparater för internetanvändning (Olsson et al 2019). 

Äldres relativa långsamhet kan inte bara betraktas som en generationsfråga, utan är också en fråga 
om resurser. Redan tidigt visade Murdock et al (1992) att hemdatorn på flera sätt skilde sig från 
redan etablerade kommunikationsmedier som telefonen och teven. De var relativt okomplicerade 
att få på plats – om inte annat för att återförsäljaren både transporterade och installerade appara-
terna i hemmen. När den lokala tevehandlaren gjort sitt, kunde familjemedlemmarna enkelt och 
utan större besvär börja titta och navigera mellan kanalerna, även i flerkanalssystem. Inte heller 
telefonen var särskilt krävande att handskas med, och Televerket ombesörjde installationen. 

Med hemdatorn förhöll det sig annorlunda. Det var för det första inte alldeles självklart var det 
var för slags artefakt: hur och vad den skulle användas till. Datorerna levererades inte heller fär-
diga för användning, utan avkrävde kunderna ett ganska omfattande iordningsställande – trots att 
det ändå betingade ett högt pris: i dagens penningvärde mellan tjugo och trettio tusen5. 

Den tidiga vågen av hemdatoranvändning, menade Murdock et al (1992), var framförallt förbe-
hållet resursstarka hushåll, och de pekade särskilt på tre typer av resurser. För det första fordrades 
materiella resurser i form av pengar för att kunna skaffa sig tekniken, men också en tillräckligt rym-
lig bostad med till exempel ett hemmakontor eller gästrum där datorn kunde placeras. För det 
andra, behövdes diskursiva resurser, som formell utbildning eller datorerfarenhet från arbetslivet för 

                                                             
4 Det stora detaljhandelsskiftet. 
5 Mellgren (2012) 
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att hjälpligt kunna ta sig an tekniken. Slutligen pekade Murdock et al (1992) på vikten av sociala 
resurser, vänner och bekanta, alltså nätverk att vid behov konsultera för råd, anvisningar och sup-
port. 

Distributionen av digital teknik till hushållen har aldrig varit jämn, skillnaderna är stora jämfört 
med radio och teve, och inom medieforskningen uppmärksammas digitala klyftor återigen 
(Helsper & Residorf 2017). 

Äldre, personer över 65 år, som användare av digitala medier är jämfört med yngre sparsamt un-
dersökta. Dels för att yngre och yrkesverksamma nästan alltid verkar intressantast för samhälls-
vetenskaperna, dels för att forskarna var nyfikna på och allmänt fascinerade av dem som tillägnat 
sig tekniken snabbast (jfr Syvertsen 2010). 

Det vore dock fel att säga att äldre är en bortglömd kategori, varken internationellt eller i Sverige.6 
Olsson et al har i olika studier med utgångspunkt i Murdocks (a.a.) resurskategorier visat att det 
finns positiva samband mellan de tre resurserna (ekonomiska, sociala och diskursiva) och tillgång 
till digital teknik och användningsrepertoar. Enkelt uttryckt: äldre med högre inkomster, längre 
formell utbildning och med aktiva sociala nätverk, har i genomsnitt fler apparater, och använder dem 
oftare och allsidigare, än äldre med mindre av dessa resurser, och är därigenom mera gynnade av 
och bättre rustade för ett digitaliserande samhälle. 

Två pågående studier gör situationen ännu tydligare. Den första, Samuelsson et al (kommande), 
uppmärksammar icke-användarna, det vill säga den femtedel av befolkningen mellan 65 och 85 år 
som helt saknar tillgång till internet. Studien visar att i gruppen icke-användare är inkomsterna i 
genomsnitt sett lägre, utbildningsbakgrunden kortare och den sociala isoleringen större än bland 
dem som både har och använder tekniken. I den andra, Olsson och Viscovi (kommande), upp-
märksammas så kallade silversurfare vilket syftar på äldre som använder tekniken i lika stor ut-
sträckning som yngre och får betraktas som höggradigt digitalt aktiva och kompetenta (Russel et 
al 2008). Silversurfarna har inte bara en utan flera apparater – smarttelefoner, surfplattor, laptop-
par – och inkomster över genomsnittet, och jämförelsevis längre utbildningar än. De lever aktiva 
medelklassliv, spelar boule och åker på vinresor – vilket många år av arbete i välbetalda yrken ger 
möjlighet till. 

Digitala medier kan mot den här bakgrunden ses som indikatorer på social framgång men också 
som indikatorer på integration i en bredare bemärkelse. För personer som både har och behär-
skar tekniken är alternativen fler både på marknaden, i civilsamhället och i relation till myndighe-
ter och offentlig service. Men för dem som står utan digitala medier kan rena rutinärenden nu-
mera vara svåra eller hart när omöjliga att utföra. Hur hittar människor i digitalt utanförskap 
telefonnummer till vårdcentralen när telefonnumren bara publiceras på regionens hemsida? Hur 
kontaktar de kommunen om bristande snöröjning? Och hur betalas parkeringsplatsen utan app? 

Forskning om äldre migranter och digital inkludering respektive exkludering finns det idag väldigt 
få exempel på, och det finns inga studier som behandlar den specifika situationen i Sverige. 

Viktigt att tillägga, i vissa avseenden är varje land unikt. Sverige exempelvis har haft en invandring 
som kvalitativt och kvantitativt skiljer sig från grannländernas, och har därtill en samhälls- och ar-
betsmarknadsmodell som inte omedelbart kan jämföras med Tysklands, Frankrikes och Kanadas 
eller något annat lands. Därför är det svårt att bilda sig en uppfattning om svenska förhållanden 
med hjälp av eventuella internationella studier. Vägarna till arbete och integration är väldigt olik-
artade. Av dessa skäl behövs kunskap om hur den äldre invandrade befolkningen i Sverige klarar 
digitaliseringen – och om den skiljer sig från den infödda. 

                                                             
6 Se bl.a. Christensen & Jerslev (red.) 2017, Slettemås et al (2018). 
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Med den här rapporten kan åtminstone tre vinster göras. För det första klargörs om det föreligger 
någon skillnad mellan infödda och utrikes födda ifråga om digital inkludering, vilket ur ett policy-
perspektiv är höggradigt intressant. Behövs till exempel särskilda åtgärder för att de utrikes födda 
ska kunna ta del av offentlig service? För det andra kan resultatet användas som en mera generell 
indikator på integration. Om de utrikes födda visar sig vara missgynnade i det här avseendet kan 
det vara ett tecken på att det relativt sämre utgångsläge som migranter vanligtvis har vid etable-
ringen kvarstår över lång tid och ända in i pensionsåldern. Men om detta vet vi ännu inget: även 
motsatsen är ett teoretiskt möjligt resultat. 

För det tredje är forskningen om äldre och digitala medier ännu sparsam, och den här, som ifråga 
om respondenter är den hittills största i landet, blir ytterligare ett bidrag till kunskapsmassan om 
äldre och digitala medier. 
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5. Material och bearbetningar 

För att få en bild av tillgång och användningsmönster har en postenkät distribuerats till 3 000 
slumpmässigt valda personer (OSU) varaktigt bosatta i Sverige och som därtill är mellan 65 och 
85 år gamla. Något fullgott alternativ till postenkäten, i form av exempelvis olika digitala lösning-
ar, finns inte eftersom undersökningen ska omfatta även individer utan tillgång till digitala medier 
– liksom individer som saknar färdigheter i att besvara e-enkäter. Urvalet är icke-proportionellt 
och stratifierat, vilket konkret innebär att det ingår 1 000 respondenter födda i Sverige samt 2 000 
födda i något annat land men har emigrerat till Sverige före 1990.7 

Datainsamlingen ägde rum den 26 september till den 5 december 2018.8 1 917 svar kom in, vilket 
innebär en bruttosvarsfrekvens på 64,1 procent. 

Skälen till stratifieringen och urvalskriterierna grundar sig i att studien särskilt intresserar sig för 
de grupper av utrikes födda som länge befunnit sig i landet, och mera konkret hur integration 
utvecklar sig över längre tidsrymder. De utrikes födda ska dessutom analyseras i tre kategorier: 
”födda i Norden utom Sverige”, ”i Europa utom Norden” samt ”födda utanför Europa.” För att 
statistiskt signifikanta analyser ska vara möjliga av de tre kategorierna är de utrikes födda alltså 
överrepresenterade i urvalet. 

Svarsfrekvensen varierar mellan inrikes och utrikes födda. I den förra gruppen har 74,3 procent 
besvarat enkäten och i den senare 59,0. Detta kan naturligtvis påverka resultatet. Därutöver upp-
visar urvalet ytterligare några av postenkätens typiska skevheter. Individer med högre inkomster 
och de med längre formell utbildning är något mer svarsbenägna än individer med lägre inkoms-
ter och med kortare utbildning. Män och kvinnor är dock i stort sett lika svarsbenägna. Också i 
fråga om ålder är skevheterna modesta. I stort är materialet av samma kvalitet som de årliga un-
dersökningarna från SOM-institutet.9 

För den kommande analysen har följande oberoende variabler konstruerats som ska fungera som 
mått på graden av digital inkludering. 

Tillgång. Det mest basala måttet på digital inkludering består i huruvida individer har respek-
tive inte har tillgång till apparater som gör internetanvändning möjlig. I formuläret frågar vi 
om respondenten har tillgång till bärbar dator (laptop), stationär dator (PC), surfplatta, 
smarttelefon, läsplatta, smart-teve respektive annan digital enhet. Svarsalternativen är ja 
eller nej. Det betyder att vi inte får veta exakt hur många apparater svarspersonerna faktiskt 
förfogar över (eftersom det är möjligt att ha flera enheter av samma slag). Däremot får vi 
information om de har tillgång och hur många olika typer av apparater de har. I så måtto är 
variabeln både kvalitativ och kvantitativ. Se tabellerna 6.1 och 6.2 nedan. 

Användning, exponering: minuter per vecka. Respondenterna ombeds uppge hur ofta de använ-
der internet (dagligen, 5-6 dagar i veckan, 3-4 dagar i veckan, 1-2 dagar i veckan, någon 
gång i månaden, mera sällan, aldrig). De får också skatta hur lång tid de använder internet 
en genomsnittlig dag (ingen tid alls, 0-15 minuter, 16-30 minuter, 31-45 minuter, 46-60 
minuter, en till två timmar, mer än två timmar). De två variablerna har multiplicerats och 

                                                             
7 När urvalet gjordes i september 2018 var 1 585 162 inrikes födda individer mellan 65 och 85 år upptagna i ur-
valsramen. Av tusen personer visade sig fyra vara avlidna eller emigrerade – varför formuläret distribuerades 
till 996 individer. Likaså fanns 175 145 individer som invandrat före 1990 och av dessa kunde 1 995 kontaktas. 
Totalt distribuerades alltså formuläret till 2 991 personer. 
8 I ett första enkätutskick inkom 1 284 svar; efter ett påminnelsekort ytterligare 280. Därefter upprepades pro-
ceduren med ny enkät, vilket gav 261 svar samt en ny påminnelse resulterande i 91 svar. 
9 Jfr Tipple & Weissenbilder, SOM-rapport 2019:2 s 14 ff. 
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räknats om till minuter per vecka – och utgör alltså måttet på respondenternas använd-
nings- eller exponeringstid. 

Användningsindex. För att komma åt generella användningsmönster har två olika index ska-
pats. Användningsindexet bygger på sju frågor om hur ofta respondenten tar del av (i) ny-
heter digitalt, (ii) tittar på Play-TV, (iii) köper varor eller tjänster online, (iv) söker produkt-
information, (v) gör prisjämförelser, (vi) använder Swish och slutligen (vii) betalar räkningar 
online. Varje enskild variabel kan anta värden från noll till ett – och följaktligen kan indexet 
variera från noll till sju. Cronbach’s Alpha har använts för att informera om indexets kon-
gruens, vilket gav värdet 0,83. Ett likartat index har använts av Olsson et al (2018) och 
fångar aspekter av individen som mediepublik och konsument. 

Offentlig service-index. E-tjänster om erbjuds av stat och kommun ägnas särskild uppmärk-
samhet. Liksom nyss nämnda användningsindex ingår sju variabler som behandlats på sam-
ma sätt. Respondenten ombeds att ange hur ofta hen använt eller kontaktat (i) Försäkrings-
kassan, (ii) Pensionsmyndigheten, (iii) sjukvården och dessutom använt funktionen (iv) 
”Mina vårdkontakter”, (v) vidare digitalt kontaktat webbapotek, (vi) skatteverket samt (vii) 
myndigheter generellt. Indexet kan variera mellan noll och sju. Cronbach’s Alpha är som 
ovan tillfredsställande: 0,81. Ett index av liknande slag används av Olsson et al (2018) och 
fångar aspekter av individens som medborgare och mottagare av offentlig service. 

Sammantaget ska analysen visa om, och i vilken omfattning, människor har tillgång till digitala 
medier, i vilken omfattning den används, tidsåtgången, samt två särskilt utvalda områden, allmän 
användning och offentlig service, informera om bredden i repertoaren. Ju oftare en person an-
vänder digitala medier och ju bredare användningsrepertoaren är, desto mer digitalt inkluderad 
kan vederbörande beskrivas som. 

Analysens oberoende variabler består av nationell härkomst, kön och ålder. Dessutom undersöks 
hur olika resurser (jfr 4 ovan) förhåller sig till innehav och användning. Materiella resurser mäts 
som inkomst, bostadstyp och geografi, diskursiva resurser som formell utbildning samt sociala 
resurser slutligen, mäts som civilstånd och umgängesfrekvens. Genom att kontrollera för dessa 
faktorer i regressioner kan det ges ett tillfredsställande svar på om det råder skillnader mellan ut-
rikes och inrikes födda ifråga om digital inkludering. 

Kön. En dummyvariabel har konstruerats där man fått värdet 0 och kvinna värdet 1. 

Ålder. Kodat i levnadsår och varierar från 65 till 85. 

Inkomst. Respondenten anger bruttoinkomsten beräknat på samtliga personer i hushållet. 
Variabeln har kodats i tre intervall: 0-300 000 kr, 301 000-600 000 kr, 601 000 eller högre, 
och behandlas som dummyvariabler i regressionsanalyserna, Tabell 6.7 nedan. 

Bostad. Dummyvariabel. Hyrd bostad ges värdet 0, och ägd bostad – villa, bostadsrätt – ges 
värdet 1. 

Geografi. Den tekniska infrastrukturen skiljer sig mellan land och stad. Därför jämförs ren 
landsbygd och mindre tätorter som i dummyvariabeln ges värdet 0 medan större tätort, 
stad, större stad, osv. får värdet 1. 

Utbildning. Utbildning är uppdelat i tre kategorier: kort (grundskola, folkskola, realskola), 
mellan (gymnasieskola, fackskola, ett års eftergymnasial utbildning), lång (universitets/hög-
skoleutbildning). Utbildning behandlas som dummyvariabler i regressionsanalyserna, se 
Tabell 6.7 nedan. 
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Civilstånd. Dummyvariabel. Ensamstående ges värdet 0, personer i parförhållande, samman-
boende eller ej, värdet 1.  

Umgänge: Dummyvariabel. De respondenter som svarat att de träffar barn, barnbarn, släkt 
respektive vänner några gånger per år eller mera sällan, aldrig har fått värdet 0. Övriga, som 
alltså har ett mera frekvent umgänge, har fått värdet 1.  

Härkomst. Materialet är indelat i fyra kategorier. För det första personer som är födda i Sve-
rige, för det andra personer födda i Norden utom Sverige, för det andra i Europa utom 
Norden och slutligen personer födda utanför Europa. Härkomst behandlas som dummy-
variabler, se Tabell 6.7 nedan 

Den följande analysen börjar med en deskriptiv och redovisande del med endimensionella tabel-
ler och enklare bivariata analyser, tabellerna 6.1 till 6.6. Dessa följs av Tabell 6.7 där en multipel 
regressionsanalys ger det mest utförliga svaret på om och vilken mån det finns någon skillnad 
mellan infödda och infödda äldre ifråga om digital inkludering. 
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6. Resultat och analys 

Det mest basala sättet att mäta digital inkludering består i att utröna om och i vilken omfattning 
individer över huvud taget har tillgång till apparater för internetanvändning – det vill säga om de 
har möjlighet att använda PC, laptop, smarttelefon, surfplatta, smart-teve eller någon annan digi-
tal enhet (t.ex. en Chromebook).  

Tabell 6.1. Tillgång till apparater. Procent. 

Inga 18 

En 19 

Två 19 

Tre 19 

Fyra 14 

Fem eller fler 11 

Medeltal 2,29 

n 1847 

 

Redan en enkel frekvenstabell som Tabell ett ovan gör det tydligt att distributionen av digitala 
medier inte är jämnt fördelad bland de äldre. 25 procent (14 + 11) har tillgång till fyra olika enhe-
ter eller fler – och är i det hänseendet välutrustade. Men samtidigt saknar arton procent tillgång, 
och kan därför betraktas som i det närmaste helt digitalt exkluderade. Resultatet är inte överras-
kande utan i linje med enkätdata från hösten 2015 då motsvarande siffra var tjugo procent 
(Olsson et al 2019)10. I reala tal rör det sig om lågt räknat 400 000 äldre i Sverige som saknar 
tillgång till internet.11 

Personer som saknar digitala medier är dubbelt drabbade. För det första kan de inte åtnjuta de 
fördelar som digitaliseringen erbjuder. För det andra missgynnas de av begränsningar som upp-
står när olika analoga tjänster inte längre tillhandahålls. Utan internet är det till exempel svårt att 
få tag i telefonnummer; produktionen av tryckta telefonkataloger är numera mycket sparsam för 
att inte säga obefintlig. Och tjänster som internetbank eller lån av e-böcker har människor i utan-
förskap mycket små möjligheter att utnyttja. 

Nitton procent av de äldre har endast en apparat, och kan därigenom betraktas som inkluderade 
– om än inte fullt ut. Med en laptop i bostaden är mycket vunnet, det går att se på strömmande 
teve, betala räkningar, beställa tågbiljetter och mycket mer. Men med endast en laptop – fast utan 
smarttelefon – blir det däremot vanskligare att administrera saker som e-biljetter. Och individen 
är dessutom utestängd från funktioner som Swish och appar för parkeringsavgifter och tidtabel-
ler. Den som å andra sidan har en smarttelefon, men ingen annan enhet, är sämre utrustade för 
att ta del av nyhetsmedier, se på film, fylla i blanketter eller hantera e-post. 

                                                             
10 Förändringen från 20 till 18 procent är inom felmarginalen, vi kan med andra ord inte sluta oss till att någon 
reell skillnad föreligger. 
11 En korstabulering av härkomst och icke-användare (individer utan apparater) ger inga signifikanta skillnader: 
Chi2 0,164. 
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Att vara digitalt inkluderad är sålunda inte bara fråga om att med en digital enhet i princip kunna 
komma åt internettjänster och digitala plattformar. Den som både har surfplatta och smarttelefon 
befinner sig i en betydligt bättre belägenhet än den som bara har den ena eller den andra appara-
ten. Förhållandet är känt sedan tidigare. Det är till och med så att ju fler apparater en individ har 
tillgång till, desto större är sannolikheten för både frekventare och allsidigare användning (Olsson 
et al 2018). 

Låt oss nu titta på bivariata analyser av tillgång med utgångspunkt från variablerna som ska ingå i 
regressionsanalyserna längre fram i Tabell 6.7. 

Tabell 6.2. Tillgång till digitala medier. Antal apparater. Medeltal. 

  M SD n t-test ANOVA 
Alla 2,29  1,68 1847 
Kön     6,67*** 
 man 2,57 1.72 864 
 kvinna 2,05 1,59 962  
Ålder     14,00*** 
 65-75 2,66 1,66 1228  
 76-85 1,56 1,45 603  
Inkomst     169,13*** 
 0-300 TKR 1,70 1,48 818 
 301-600 TKR 2,61 1,58 693 
 601 TKR < 3,60 1,51 254   
Bostad    -7,52*** 
 hyr 1,81 1,57 434 
 äger 2,50 1,67 1350  
Geografi    ns 
 land 2,20 1,68 496 
 stad 2,35 1,67 1325  
Utbildning     140,54*** 
 kort 1,61 1,53  755 
 mellan 2,61 1,62  506 
 lång 3,01 1,68  554   
Civilstånd     10,04*** 
 Ensamstående 1,72 1,51 553 
 Parrelation 2,55 1,69 1278  
Umgänge    -3,28** 
 sparsamt 1,90 1,54 122 
 frekvent 2,42 1,68 1508  
Härkomst    ns 
 Sverige 2,37 1,66 718   
 Norden utom Sverige 2,17 1,70 589 
 Europa utom Norden 2,67 1,69 350 
 Utanför Europa 2,46 1,66 176   
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Betraktas Tabell 6.2 ovan uppifrån och ner kan vi inledningsvis konstatera att genomsnittet för 
urvalet som helhet är 2,29 apparater, och därefter att män har tillgång till en halv apparat mer än 
kvinnor.12 Vidare uppvisar ålder ett negativt, om än högst förväntat, samband; 65-75-åringarna 
har i genomsnitt en apparat mer än åldersklassen över, 76-85-åringarna. 

Inkomst visar sig ha ett positivt samband: för varje steg på den tredelade inkomstskalan ökar an-
talet apparater med nästan ett. Kategorin med högst inkomster har lite drygt dubbelt så många 
apparater som den med lägst: 3,6 respektive 1,7. 

Äldre som äger sin bostad är också rikligare utrustade med digitala apparater än dem som hyr sin 
bostad. Bostadsort, huruvida respondenterna är bosatta på landsbygden eller i tätort, ger däremot 
inga signifikanta skillnader. Trots att landsbygden har sämre infrastruktur med fler driftavbrott 
och färre hushåll med fiberkabel tycks detta alltså inte påverka innehavet som sådant (jfr Olsson 
et al 2018). 

Utbildning ger förväntade skillnader, ju längre den formella utbildningen är, desto större tillgång 
finns till olika digitala apparater. Kategorin med längst utbildning har nästan dubbelt så många 
apparater (3,01) som den med kortast (1,61). 

Även de sociala indikatorerna har effekt, personer som lever i parförhållanden liksom de som har 
ett jämförelsevis mera frekvent umgänge, har tillgång till fler apparater än ensamstående liksom 
de socialt mera isolerade. Tätare sociala relationer ökar i sig sannolikt incitamenten att skaffa digi-
tala medier – och dessutom vet vi att sociala nätverk är understödjande för alla aspekter av an-
vändningen, från anskaffande av apparater till handhavande, uppdatering och support 
(Bakardjieva 2005; Olsson och Viscovi 2018).  

Nu till den centrala frågan om härkomst och huruvida skillnader mellan utrikes och inrikes födda 
föreligger. Genomsnittet varierar mellan 2,17 och 2,67 – och sammantaget visar en tvåvägs anova 
inga signifikanta skillnader. Men, analyserar vi därutöver variablerna parvis, ger ett t-test vid han-
den att det finns en signifikant skillnad (0,95) mellan individer födda i Sverige och individer födda 
i Norden (utom Sverige) som redovisar en något lägre siffra. Övriga parvisa jämförelser renderar 
inga signifikanta skillnader. 

Sammanfattningsvis, det övergripande mönster som kan konstateras är att tillgång till digitala ap-
parater främst är en resursfråga. Sambandet mellan materiella, diskursiva och sociala resurser och 
tillgång till apparater är positivt – och helt i linje med tidigare forskning – medan det däremot inte 
går att tala om ett entydigt samband mellan nationell härkomst och tillgång. 

Nästa aspekt av digital inkludering handlar om i vilken omfattning digitala medier används. 

                                                             
12 Resultaten skiljer sig från Olsson et al (2018) härvidlag: inga könsskillnader noterades. En tanke som kan ligga 
nära till hands är att urvalet med en högre andel utrikes födda förändrar siffrorna en smula. Men, undersöker vi 
könsskillnader och konstanthåller härkomst finner vi ett i stort sett likartat resultat. Män födda i Sverige har i 
genomsnitt 2,60 (364) apparater. Kvinnor födda i Sverige har 2,14 (353). Män födda i Norden har 2,44 (230). 
Kvinnor födda i Norden: 2,00 (354). Män födda i Europa utom Norden: 2,69 (180). Kvinnor födda i Europa utom 
Norden: 1,79 (67). Män födda utanför Europa: 2,56 (90). Kvinnor födda utanför Europa: 2,38 (84). 
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Tabell 6.3. Internet: användningsfrekvens. Procent. 
Dagligen 56 56 
5-6 dagar i veckan 5 61 
3-4 dagar i veckan 7 68 
1-2 dagar i veckan 5 73 
Någon gång i månaden 4 77 
Mera sällan 3 80 
Aldrig 20 100 
n 1865 
 

Tabell 6.3 beskriver användningsfrekvensen i procent, och visar att en klar majoritet av de äldre 
kan betraktas som tämligen frekventa användare. 61 procent av dem använder internet fem dagar 
i veckan eller oftare, och 56 procent gör det dagligen. Respondenterna har alltså överlag integrerat 
de digitala medierna i sina vardagsrutiner på samma sätt som teve, radio och dagspress. 

Observera dock att 20 procent aldrig använder digitala medier. 18 procent saknar tillgång, detta 
har redan visats ovan i Tabell 6.1. Men det tycks finnas en liten kategori äldre, två procent, som i 
och för sig har tillgång till apparater, men aldrig använder dem. Detta förstärker ytterligare bilden 
av att åtminstone 400 000 äldre befinner sig i utanförskap. 

Ytterligare ett sätt att mäta användningen är att kombinera användningsfrekvens och tidsåtgång en ge-
nomsnittlig dag och därigenom beräkna tidsåtgång per vecka i minuter. 

Tidigare har det visat sig att tillgång till apparater korrelerar positivt med användning på det sättet 
att ju fler apparater användaren har tillgång till desto mer och allsidigare används de (Olsson et al 
2018).13  

Det vi kan förvänta oss härnäst är därför att flera av sambanden från Tabell 6.2 ovan kommer att 
upprepas, det vill säga att med ökade resurser blir användningen mera omfattande.  

                                                             
13 Provas sambandet (med Pearsons r) på det här aktuella enkätmaterialet mellan apparater och tidsåtgång blir 
värdet 0,53**, ett klart positivt samband med andra ord. 
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Tabell 6.4. Internetanvändning. Minuter i veckan: medelvärde. 
  M SD n t-test ANOVA 
Alla 272  299 1864 
Kön     3,88*** 
 man 301 302 869 
 kvinna 247 294 976  
Ålder     13.16*** 
 65-75 331 308 1253  
 76-85 152 240 596 
Inkomst  
 0-300 TKR 221 297 822 
 301-600 TKR 293 292 702 
 601 TKR < 423 282 256  47,779*** 
Bostad    ns 
 hyr 263 322 435 
 äger 280 293 1370  
Geografi    -2,76** 
 landsbygd 243 285 500 
 tätort 285 305 1625  
Utbildning     113,942*** 
 kort 159  247 754 
 mellan 320  299 524 
 lång 388  313 558   
Civilstånd     -2,70** 
 Ensamstående 243 315 558 
 Parrelation 285 291 1293 
Umgänge    ns 
 sparsamt 284 313 119 
 frekvent 282 299 1533 
Härkomst 
 Sverige 242 267 717  
 Norden utom Sverige 267 304 597 
 Europa utom Norden 289 320 362 
 Utanför Europa 385 339 176  11,313*** 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
 

Medelvärdet för den undersökta populationen är 272 minuter i veckan, alltså fyra timmar och 32 
minuter – eller knappt 40 minuter om dagen. (Observera att detta inte beskriver den äldre ge-
nomsnittsanvändaren eftersom de utrikes födda dels är överrepresenterade, de utgör i realiteten 
ungefär tio procent av de äldre, och dels anslår mer tid än de infödda. Den genomsnittliga äldre 
användaren avsätter knappt 250 minuter i veckan.) 
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Mäns användning, visar tabellen, är i tid mer omfattande än kvinnors; det skiljer dem emellan en 
knapp timme per vecka och fem sex minuter om dagen. Ålder visar på ett förväntat negativt sam-
band, vi kan notera en halvering av tiden för den äldre åldersklassen, 76 till 85 år, från 331 minu-
ter i veckan till 152. 

Inkomst renderar som tidigare ett positivt samband, medan hyrd eller ägd bostad inte har någon 
betydelse för omfattningen av användningen. Det gör däremot bostadsort: i relativ landsbygd 
läggs något mindre tid på digitala medier. Detta kan ha att göra med den lägre och mera sårbara 
tekniska prestandan, vilket påverkar användning strömmande tjänster, framförallt film och teve, 
negativt. Med ständiga avbrott och lägre ljud- och bildkvalitet, blir det mindre attraktivt att ta del 
av längre sekvenser av rörlig bild digitalt. 

Den formella utbildningens längd får även här ett tydligt genomslag. Gruppen med kortast utbild-
ning använder digitala medier hälften så lång tid som den med längst. 

Att leva i parrelation har positiv inverkan på användningstiden, medan umgänge inte har någon 
betydelse i sammanhanget. 

Härkomst, har vi sett, har inget påtagligt inflytande över tillgången till digitala medier. Men när 
det gäller användningens omfattning i tid kan det förhålla sig annorlunda. Resultatet antyder att 
användningen ökar i takt med att det geografiska avståndet till Sverige växer. De parvisa skillna-
derna är emellertid endast signifikanta för de utomeuropeiskt födda, som särskiljer sig från samt-
liga grupper. Återstår att se om mönstret försvinner eller förstärks med fördjupad regressionsana-
lys i Tabell 6.7. 

Sammanfattningsvis, så här långt i genomgången finns inga övertygande belägg för att utanför-
skapet för äldre med invandrarbakgrund skulle vara större än de infödda äldre, det kan rentav 
förhålla sig tvärt om – att de utrikes födda anslår något mer tid för användning av digitala medier.  
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Tabell 6.5. Användningsindex: 0-7. 
  M SD n t-test ANOVA 
Alla 2,21 1,43 1394 
Kön 
 man 2,31 1,41 673 
 kvinna 2,11 1,44 710 2,70** 
Ålder 
 65-75 2,45 1,39 1007  
 76-85 1,57 1,32 381 10,70*** 
Inkomst  
 0-300 TKR 1,74 1,31 572 
 301-600 TKR 2,43 1,39 545 
 601 TKR < 3,05 1,31 229  86,394*** 
Bostad 
 hyr 1,97 1,39 435 
 äger 2,29 1,42 1370 -3,40** 
Geografi 
 land 2,16 1,40 358 
 stad 2,23 1,43 1022 ns 
Utbildning 
 kort 1,59  1,27 483 
 mellan 2,46***  1,42 410 
 lång 2,64***  1,34 485  82,940*** 
Civilstånd 
 Ensamstående 1,86 1,46 380 
 Parrelation 2,34 1,39 1006 -5,59*** 
Umgänge 
 sparsamt 1,78 1,25 90 
 frekvent 2,30 1,41 1188 -3,33** 
Härkomst 
Sverige 2,41 1,45 553  
Norden utom Sverige 2,11** 1,41 438 
Europa utom Norden 1,99*** 1,45 276 
Utanför Europa 2,12ns 1,20 121  6,668*** 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Användningsindex mäter sju olika aspekter av internetanvändningen, dels exponering för nyheter 
och strömmande teve, dels vardagliga göromål kopplade till hemmets administration som att be-
tala räkningar eller swisha pengar. Likaså ingår e-handel och sökande efter produktinformation 
(se 5 ovan). Måttet ger naturligtvis, som i Tabell 4 indikationer om användningsfrekvens generellt, 
men det ska här i första hand förmedla en bild av bredden eller omfattningen av användningsreper-
toaren (Hasebrink och Domeyer 2012). 
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Som tabellen visar upprepar sig i allt väsentligt de samband vi tidigare identifierat. Män noteras 
för högre värden än kvinnor och har alltså en något bredare repertoar. Vidare minskar bredden 
med stigande ålder.  

Inkomst har också viss effekt, och än en gång är det fråga om en positiv sådan. De ekonomiskt 
mera välbeställda har en större repertoar än de mindre bemedlade. Även bostadstyp har viss be-
tydelse. Likaså kvarstår utbildning som en viktig och positiv faktor liksom de sociala indikatorer-
na. Gruppen med tätare umgänge noteras också för högre värden. 

I fråga om härkomst finns en svag men icke desto mindre signifikant effekt: och nu gäller ett om-
vänt förhållande jämfört med Tabell 6.4 ovan. Det är individer födda i Sverige som står för den 
bredare repertoaren, medan utrikes födda noteras för en mer begränsad repertoar. 

Skillnaderna är inte särskilt stora, det bör understrykas. Och möjligen kan de förklaras av att måt-
tet som sådant har en viss kulturell skevhet. Det fångar till exempel inte upp användningen av so-
ciala nätverksmedier som Skype eller Facebook, något migranter gärna använder sig av för att 
upprätthålla kontakter (jfr. Oiarzabal 2012). Icke desto mindre finns en skillnad, återstår snart att 
se om sambandet håller streck för en fördjupad analys i Tabell 6.7. 

Det sista indexet, för offentlig service, ska ge en uppfattning om omfattningen av den digitala 
interaktionen med olika myndigheter och sjukvården (se 5 ovan). 
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Tabell 6.6. Offentlig service. Index: 0-7. 

  M SD n t-test ANOVA 
Alla 0,93 0,77 1434 

Kön 
 man 1,03 0,79 700 
 kvinna 0,84 0,75 725 4,72*** 
Ålder 
 65-75 1,01 0,77 1033  
 76-85 0,61 0,68 395 10,48*** 
Inkomst  
 0-300 TKR 0,77 0,75 588 

 301-600 TKR 0,98 0,74 561 
 601 TKR < 1,26 0,72 235  37,483*** 

Bostad 
 hyr 0,91 0,80 309 
 äger 0,94 0,76 1092 ns 
Geografi 
 land 0,92 0,76 378 
 stad 0,93 0,78 1044 ns 
Utbildning 
 kort 0,65 1,27 483 
 mellan (1,06) 1,42 410 
 lång (1,12) 1,34 485  58,661*** 
Civilstånd 

 Ensamstående 0,83 0,85 407 
 Parrelation 0,97 0,74 1021 -2,89** 
Umgänge 
 sparsamt 0,81 0,70 94 

 frekvent 0,95 0,76 1220 ns 
Härkomst 
Sverige 0,92 1,45 553  
Norden utom Sverige 0,90 1,41 438 

Europa utom Norden 0,93 1,45 276 
Utanför Europa 1,08 1,20 121  ns 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
 



19 
 

Precis som med användarindex ingår sju variabler. Värt att betona är att det ligger i sakens natur 
att värdena med detta index blir betydligt lägre än för ett mera generellt index som det ovanstå-
ende användningsindexet. Skatteverket och Pensionsmyndigheten har vi knappast anledning att 
kontakta lika ofta som vi tar del av nyheter eller betalar räkningar via internetbanken. Som en 
följd härav, låg användningsfrekvens och låga indexvärden, blir också den statistiska signifikansen 
lidande. 

Men, trots detta, ålders- såväl som könsskillnaderna upprepar sig återigen, och på samma sätt 
som tidigare: kvinnor har lägre värden än män, yngre högre värden än äldre. Vidare ser vi att 
gruppen med den kortaste utbildningen avviker, de bokförs för det lägsta värdet. Slutligen är in-
dexvärdet högre också för dem som lever i en parrelation. 

I allt väsentligt förhåller det sig sålunda med offentlig service som med användningen i stort. De 
resursstarka använder digitala medier för detta ändamål oftare och har en bredare repertoar – och 
de utrikes födda påminner i detta avseende till övervägande del om de inrikes födda. 

Härkomst har i frågan om offentlig service inget signifikant inflytande. 

* * * 

Så här långt har vi fått en övergripande bild av materialet, och kunnat slå fast att ungefär fyra av 
fem äldre har minst en apparat för internetanvändning. En knapp femtedel saknar tillgång. Men 
61 procent, en klar majoritet, använder tekniken fem dagar i veckan eller oftare – och nationell 
härkomst ser inte ut att ha något otvetydigt samband med graden av digital inkludering, varken 
positivt eller negativt. 

Mycket längre än så här kommer vi inte med bivariata analyser. I nästa och avslutande steg ska 
sambanden utvecklas och analyseras genom multipel regressionsanalys. Först då blir det möjligt 
att bilda sig en mer välgrundad uppfattning om de isolerade effekterna av respektive variabel – och 
framförallt om utrikes födda avviker från de infödda ifråga om digital inkludering. 

Regressionsanalysen informerar dels om det över huvud taget finns ett samband mellan oberoen-
de och beroende variabel, och dels vilken riktning sambandet har (positivt eller negativt) – och 
slutligen också om effekten (storleken på beta-koefficienten). Det går alltså att rangordna effek-
terna, om dessa är större eller mindre, till exempel om utbildning betyder mer än ålder eller tvärt-
om. 

Nedan behandlas kolumnerna i Tabell 6.7 från vänster till höger och uppifrån och ned. 
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Tabell 6.7. Tillgång till digitala medier ETC. Linjär regression. 

 Antal Tid. Internet Användnings- Offentlig 

 apparater användning index service 

  Beta Beta Beta Beta 

Kön Man/kvinna -,082*** -,058* -,030 ns -,109*** 

  (-,77) (14,64) (,074) (,041) 

Ålder År -,221*** -,237*** -,208*** -,214*** 
  (-,007) (1,37) (,007) (,004)  

Inkomst 0-300 TKR 

 301-600 TKR 1,24*** ,059* ,129*** ,052 ns 

  (,092) (17,46) (,089) (,049) 

 601 TKR < 1,29*** ,107*** ,181*** ,101** 

  (,908) (24,45) (,121) (,066) 
Bostad Hyr, äger ,100*** -,004 ns ,019 ns -,030 ns 

  (,092) 17,48 (,092) (,050) 

Geografi Land/stad ,036 ns ,031 ns ,027 ns -,015 ns 

  (,085) 16,27 (,083) (,045) 

Utbildning kort 

 mellan ,153*** ,162*** ,223*** ,190*** 
  (,095) (17,82) (,092) (,050) 

 lång ,239*** ,229*** ,254*** ,237*** 

  (,096) (18,37) (,093) (,051) 

Civilstånd Ensam/par ,044 ns -,055* -,011 ns ,002 ns 

  (,096) (18,38) (,094) (,051) 
Umgänge Sparsamt/frekvent  

,067** ,000 ns ,086** ,050 ns 

  (,144) (27,75) (,143) (,077) 

Härkomst Sverige  

    

Norden utom Sverige -,010 ns ,062* -,086** ,008 ns 
  (,089) (17,043) (,087)  (,048) 

Europa utom Norden -,017 ns ,057* -,118*** -,018 ns 

  (,106) (20,04) (,101) (,056) 

Utanför Europa  ,004 ns ,109*** -,087 *** ,009 

  (,139) (26,59) (,139) (,075) 

Konstant, B  5,833*** 1142,2*** 5,229*** 2,871*** 
  (,568) (109,351) (,569) (,312) 

R2 (justerad)  ,253 ,171 ,211 ,148 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.  
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Antal apparater. Flera av de samband som redan redovisats i Tabell 6.2 kvarstår även här under 
kontroll för oberoende variabler. Män har sålunda, allt annat lika, tillgång till något fler apparater 
än kvinnor, och tillgången minskar med stigande ålder (-,221). 

Effekterna av materiella resurser som inkomst och bostadstyp upprepar också mönstret som från 
Tabell 6.2. Diskursiva resurser, uttryckt i formell utbildning, har en positiv effekt och därtill – 
jämte ålder – störst sådan (0,153 respektive 0,239) av de i modellen ingående variablerna. Även 
graden av umgänge har visst inflytande över tillgången. 

Härkomst, slutligen ger, till skillnad från Tabell 2, ingen signifikant effekt för någon av grupperna. 
Födelselandets inverkan på digitalt utanförskap i det här avseendet, tillgång, kan därför avskrivas. 
De äldre utrikes födda har samma nivå av tillgång som de infödda i samma ålder. 

Tid för internetanvändning. Den genomsnittliga individen i urvalet använder internet fyra timmar och 
32 minuter i veckan (= 272 minuter, se Tabell 6.4) eller knappt 40 minuter om dagen. Men varia-
tionerna är relativt stora – detta har redan konstaterats – mellan olika kategorier av äldre, vilket 
nu också regressionsanalysen vidimerar. 

Män använder i tid räknat något internet något mer än kvinnor, och ålder har en betydande nega-
tiv effekt för avsatt tid (-,221). Inkomst renderar åter ett positivt samband. Även betydelsen av 
utbildning är påtaglig (0,162 respektive 0,229). Civilstånd, att leva i en parrelation, påverkar an-
vändningen, men observera, nu negativt, vilket inte var fallet i Tabell 6.4. Ensamstående avsätter 
alltså något mer tid för internetanvändning än personer i parrelationer. 

Slutligen, det i Tabell 6.4 endast antydda sambandet mellan härkomst och tid för användning är 
nu signifikant. Samtliga grupper, det vill säga personer födda i Norden utom Sverige, i Europa 
utom Norden och utanför Europa noteras för mer tid för internetanvändning än infödda. Och 
mest markant är det för den sistnämnda kategorin, personer med bakgrund i ett land utanför 
Europa. 

Även i det här hänseendet, tid för användning, kan det därför konstateras att det saknas stöd för 
att utrikes födda i högre grad skulle befinna sig i utanförskap än inrikes födda. Snarare använder 
de utrikes födda digitala medier i något högre grad. Enkätmaterialet kan inte ge svar på varför det 
förhåller sig på det här sättet. Ett tolkningsförslag är att datorn och internet, och inte minst med 
Skype, Facebook och Instagram, är särskilt stora tillgångar för individer som har släkt och vänner 
på långt geografiskt avstånd, och som dessutom erbjuds åtkomst till hemlandets eller hemsprå-
kets medier och digitala plattformar (jfr. Rydin & Sjöberg 2008; Olarzabal 2012). 

Den digitala tekniken, kunde vi säga, används kompensatoriskt för relationer och aktiviteter som 
infödda i högre grad kan hålla vid liv utan att använda digitala medier. 

Användningsindex. Det finns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor när vi analyserar 
användningsrepertoaren. Däremot krymper repertoaren med stigande ålder (-,237). Inkomst ger 
som tidigare ett positivt samband, och den formella utbildningens längd tydligt relaterad till an-
vändningsrepertoarens omfattning (,223 respektive ,254). Även grad av umgänge har en positiv, 
om än liten, effekt. 

Å andra sidan står det klart att de utrikes födda har en mer begränsad användningsrepertoar än de 
inrikes födda, trots att de totalt sett alltså anslår mera tid för att använda digitala medier. Eventu-
ellt kan skillnaden bero på själva indexkonstruktionen där användning av sociala medier inte finns 
med och där specifika frågor om utländska plattformar saknas. 
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Icke desto mindre, i fråga om intresse för nyheter, play-teve och betalningar och e-handel etc. 
uppvisar det aktuella enkätmaterialet signifikanta skillnader. De inrikes födda har en något bre-
dare repertoar än de utrikes födda. 

Offentlig service, index. När det gäller myndighets- och vårdkontakter har det redan framhållits att 
den allmänt låga användningsfrekvensen gör att den statistiska signifikansen blir lidande. Med 
detta i beaktande föreslår ändå siffrorna att det övergripande mönstret består: att kvinnor har en 
något mindre repertoar än män, och att ålder påverkar negativt (-,214). Det högsta inkomstskiktet 
noteras för en något bredare repertoar – och utbildning korrelerar likaså positivt med indexet och 
har den största effekten (,190 respektive ,237). 

Allra sist, härkomst har ingen betydelse: sambanden är inte signifikanta. De utrikes födda använ-
der alltså offentlig service i samma omfattning som de infödda. 

* * * 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att i två fall, tillgång respektive offentlig service, visar analysen 
att utrikes födda inte skiljer sig från infödda svenskar ifråga om digital inkludering. I två andra fall 
finns däremot skillnader: de utrikes födda anslår mer tid till internetanvändning än infödda – men 
konstateras å andra sidan ha en lite snävare användningsrepertoar. 

Möjligen är det för enkelt att säga att som skillnaderna drar åt två olika håll tar de i princip ut va-
randra. Men hur det än förhåller sig, kan undersökningen totalt sett inte peka på några avgörande 
skillnader när det gäller tillgång till och användning av digitala medier som kan förklaras av natio-
nell härkomst. 

Därför måste en sammanfattande och huvudsaklig slutsats utmynna i att de utrikes födda är digi-
talt inkluderade i samma omfattning och på samma sätt som de inrikes födda. 

 

7. Diskussion 

Resultaten är relevanta på mer än ett sätt. Att äldre utrikes födda är digitalt inkluderade i lika hög 
grad som infödda kan först och främst betraktas som ett mått på integration och i vilken utsträck-
ning gruppen äldre migranter som helhet lyckats etablera sig i Sverige. 

Det kan vara värt att hålla i minnet att för den enskilda individen innebär vanligtvis emigrationen 
i en första fas att hen befinner sig i en sämre belägenhet än jämförbara etablerade individer i ma-
joritetsbefolkningen. Situationen kan beskrivas i termer av ekonomiskt kapital, humankapital och 
socialt kapital; samtliga tre kapitalformer tenderar att minska som en följd av migrationen. Även 
för individer som snabbt får ett arbete måste ändå bostad och andra nödvändigheter skaffas. Ut-
bildningar matchar sällan nationella arbetsmarknaders krav och anpassning måste ske, (validering, 
språkinlärning), vilket tar tid. Och nätverken av kontakter som är fördelaktiga för såväl yrkeskar-
riär och livskvalitet måste också etableras. 

De nyligen anlända befinner sig alltså oftast i ett sämre utgångsläge än de jämförbara infödda ge-
nerationskamraterna: ekonomiskt, meritmässigt och socialt. Men med tiden, tio, femton eller tju-
go år, tenderar skillnader att utjämnas – vilket alltså den här studien av äldres digitala inkludering 
är ytterligare ett exempel på. De utrikes födda äldre är idag lika väl digitalt integrerade som de in-
rikes födda. 

Utöver detta kan resultaten sättas i relation till den pågående digitaliseringen av det svenska sam-
hället, en process som på intet sätt ser ut att avta. ”Sverige har som mål att vara bäst i världen på 
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att nyttja digitaliseringens möjligheter”, har Regeringens digitaliseringsråd deklarerat (se även Blix 
2018). 

Det betyder att relationerna mellan medborgare, myndigheter och offentlig service sannolikt allt 
mer kommer att involvera digital teknik, vilket alltså fordrar att den enskilde dels har tillgång till 
apparater av lämplig standard men också har kompetensen att hantera dem. 

Våra data pekar inte på att några särskilda åtgärder, utöver de befintliga, behöver vidtas för att in-
tegrera de utrikes födda som levt många år i Sverige. Däremot visar våra data, i likhet med svens-
ka och internationella studier, att såväl innehav som kompetens är en resursfråga. Och detta är i hi-
storisk jämförelse med andra medier något kvalitativt nytt. Telefon, radio och teve liksom lokal-
tidningen har inte på motsvarande sätt varit lika utpräglade klassmedier; samtliga tillhörde folk-
hemmets grundmöblemang (Mediebarometer 1999). Men detsamma gäller inte på motsvarande 
sätt de digitala medierna – som dessutom är föränderliga. De digitala medierna fordrar dels att 
användarna kontinuerligt köper nya apparater, och dels fortbildar sig i en takt och omfattning 
som inga tidigare medieformer krävt. 

400 000 personer över 65 år i Sverige är fortfarande inte utrustade för att kunna få del av digitali-
seringens möjligheter. Ungefär lika många har endast en apparat och är därmed jämförelsevis be-
gränsade – för att klara vardagens digitala kravstruktur fordras åtminstone en smarttelefon och 
åtminstone en surfplatta.  

Det är främst individer med god ekonomi och med längre utbildningar i bagaget som kan dra nyt-
ta sig digitaliseringens fördelar. Individer mer kortare utbildningar och lägre inkomster befinner 
sig oftare i utanförskap. Slutligen är kvinnor inte riktigt lika inkluderade som män. 

Dessa kunskaper bör beaktas vid utformningen av den framtida digitaliseringspolitiken. För äldre 
utrikes födda med många år i Sverige ser det dessbättre ut som att inga särskilda åtgärder behöver 
sättas in. 
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