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Sammanfattning

Undersökningen som har bedrivits handlar om hur äldre vuxna använder digitala tjänster

på  internet,  hur  deras  tankar  är  kring  dessa  och  vilka  problem  som  kan  uppstå  vid

användandet. Syftet med undersökningen är att behandla kvalitativ information för att se

vilka faktorer som påverkar äldre vuxna att använda sig av olika digitala tjänster för att

manövrera sig i samhället. Detta syfte har uppstått ifrån problemet där äldre vuxna är den

minsta men snabbast växande användargruppen att ta del av digitala möjligheter jämfört

med andra, då dagens samhälle mer eller mindre kräver att man har någon slags digital

kompetens  för  att  kunna  ta  del  av  dess  tjänster.  Utifrån  syftet  har  vi  formulerat  vår

forskningsfråga  ”Äldre vuxna är den grupp av digitala  användare som ökar fortast  till

antalet, men är totalt sätt fortfarande den lägst representerade användargruppen. Vad är det

som bidrar till den snabba ökningen och hur tar vi lärdom av dagens användare för att i

framtiden kunna anpassa digitala tjänster för denna åldersgrupp?” Vi valde att skriva om

detta projekt då vi tycker att ämnet är relevant och intressant att undersöka. Eftersom man

kan se uppenbara problem kring detta i vardagen valde vi att djupare undersöka området

för att skapa oss en bredare uppfattning. Vi har använt oss av kvalitativa metoder som

observationer och semi-strukturerade intervjuer, dessa har tillämpats från tidigare kunskap

om hur man utför dessa metoder för att möjliggöra en god datainsamling. Vi har också

skapat en egen modifierad modell baserad på Technology Acceptance Model (TAM) och

Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) som används för att mäta

teknikacceptans. Den modifierade modellen appliceras på informationen vi tog fram ifrån

dem kvalitativa metoderna. Resultatet ifrån fyra informanter visar att det finns avgörande

faktorer som påverkar användandet av digitala tjänster som erfarenhet och behov, men

dessa faktorer är individuella och varierar från person till person vilket leder till att det inte

finns ett  enda svar på frågan utan måste besvaras för varje enskild tjänst.

Nyckelord: Teknikacceptans; Unified Theory of Acceptance and Use of Technology; 

Digitalisering; Digitala Tjänster; Internet;
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Summary

The survey has been conducted about how older adults use digital services on the Internet,

what  their  thoughts  are  about  them and  the  problems  that  can  arise  during  use.  The

purpose of the survey is to treat the qualitative data to see what factors affect older adults

to  use various digital  services  to  operate  in society.  This purpose has arisen from the

problem  which  older  adults  are  the  smallest  but  fastest  growing  user  group  to  take

advantage  of digital  opportunities,  today's  society more  or less requires  that  you have

some  sort  of  digital  knowledge  to  be  able  to  benefit  from its  services.  Based on the

objective, we have formulated our research question "Older adults are the fastest growing

group of digital users, but in total still the lowest represented user group. What contributes

to the rapid rise and what can we learn from the users of today on how to develop digital

services for this age group in the future?" We chose to write about this project because we

think that the subject is relevant and interesting to explore. Since one can see the obvious

problems regarding this in everyday life, we chose to more deeply explore the area to give

us  a  broader  view.  We  have  used  qualitative  methods  like  observations  and  semi-

structured interviews, these have been applied from prior knowledge of how to perform

these methods to enable a good data collection. We have also created our own modified

model based on the Technology Acceptance Model (TAM) and the Unified Theory of

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) used to measure technology acceptance.

The modified model is applied to the information we developed from them qualitative

methods.  The  results  from four  informants  indicate  that  there  are  critical  factors  that

influence the use of digital services such as experience and needs, but these factors are

individual and varies from person to person resulting in that there is not a single answer to

the question but must be answered for each individual service.

Nyckelord: Technology acceptance; Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology; Digitization; Digital Services; Internet;
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade, SeniorNet och alla trevliga deltagare som vi

har fått äran att lära känna.  Tack till  alla som offrade sin fria tid för att ställa upp på

intervjuer och därmed bidra med värdefulla åsikter och tankar för vårt forskningsprojekt.

Även  tack  till  vår  handledare  Thomas  Ivarsson  som  stöttat  och  hjälpt  oss  under

forskningsprojektets gång.
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1  Introduktion

Man kommer under denna undersökning att bedriva ett forskningsprojekt om hur äldre

vuxna (äldre vuxna har man använt som begrepp och substitut till pensionär eller senior

och refererar till åldern 65+) anpassar sig till det digitala samhället och tar del av tjänster

som  numera  finns  att  tillgå  digitalt.  Undersökningen  kommer  att  behandla  kvalitativ

information för att se vilka faktorer som påverkar äldre vuxna att använda sig av olika

digitala tjänster för att manövrera sig i samhället.

Digitaliseringskommissionen  (2015)  menar  med  att  Sverige  idag  är  ett  av  de  ledande

länderna när det gäller tillgång och användning inom IT-området. Det övergripande målet

för IT-politiken  är att  Sverige ska vara bäst  i  världen på att  använda digitaliseringens

möjligheter. Därför har behov som att delta i samhällets digitalisering vuxit fram, för att

främja Sveriges möjligheter att fortsätta utvecklas som rikt välfärdssamhälle. 

 

Forskningen  sker  kring  äldre  vuxna,  något  som  vid  projektets  inledning  redan  hade

diskuterats. Man beslutade sig därför för att göra en typ av förundersökning där man fick

ta del av tankar och synpunkter ifrån en grupp äldre vuxna för att kunna hitta ett tydligt

problemområde. Många av de äldre kände en viss skepticism och rädsla till den digitala

förändring som sker i vårt samhälle, vid vidare diskussion fick man även veta varför de

väljer att sätta sig in i användandet av datorer och internet, de kände att de inte längre hade

ett val. Flera av tjänsterna som äldre vuxna förlitat sig på under många år finns nu mera

inte tillgängliga i samma utsträckning, många tjänster går mot ett digitaliserat format som

man förväntas anpassa sig till, eller gå miste om helt.
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1.1  Tidigare forskning och problemformulering

Rogers, E (1995) har tidigare bedrivit forskning om tekniken och menar med att det finns

fem olika grupper av adoptanter som tar till  sig och använder sig av den. I dessa fem

grupper ingår Innovatörerna, tidiga användarna, tidiga majoriteten, sena majoriteten och

ointresserade där majoriteten av adoptanterna är äldre vuxna.

Mollenkopf  &  Fozard  (2004)  beskriver  i  sin  artikel,  Technology and  the good life:

Challenges  for  current and  future generations  of aging people,  de olika  områden  som

påverkas av teknik, och problematik som uppstår för den äldre generationen. Beroendet av

teknik har snabbt växt fram inom alla delar av dagligt liv då nya objekt börjar användas,

och gamla familjära objekt snabbt byts ut mot nya. (Mollenkopf & Fozard, 2004).

Enligt  Hart,  Chaparro  &  Halcomb  (2008)  är  äldre  är  snabbast  växande  konsument

segmentet  av  internetanvändare  och  enligt  Findahl  (2014)  har  internettillgången  bland

äldre ökat kraftigt under de senaste åren.

Problem som berör  icke-  användarna  av internet  när  samhället  digitaliseras  har  under

senare år nämnts i flera olika medier och artiklar. Diskussioner och förslag om hur man

ska minska antalet icke-användare av internet har därför uppkommit för att försöka främja

Sveriges möjligheter att fortsätta utvecklas som rikt välfärdssamhälle 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). 

I tidigare studier har Nielsen (2013) identifierat problematik i beteendet hos äldre vuxna

då de navigerar sig genom digitala gränssnitt för att utföra uppgifter. Som Nielsen ser det,

bör nästan 100 procent av skulden falla på webbplatsen och deras designers.
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Problemet som man avser att undersöka i denna studie utgår ifrån tidigare forskning som

menar att äldre vuxna har svårighet att utnyttja ny teknik där internet och dess tjänster står

i fokus.

I undersökningen vill man ta del av tankar och synpunkter om hur äldre vuxna upplever

användandet av digitala tjänster och om det finns eventuella användbarhetsproblem som är

specifika för denna användargrupp.  Även identifiera  vilka digitala  tjänster äldre vuxna

utnyttjar i sin vardag, och ifall en generell inställning till teknik påverka användargruppens

val av tjänst.

1.2  Syfte och frågeställning

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka synpunkter och tankar  som äldre vuxna

upplever kring digitaliseringen, vilka faktorer som påverkar de att använda sig av olika

digitala tjänster för att manövrera sig i samhället. Undersökningen kommer främst rikta in

sig på användningen av tjänster som övergått digitalt,  men som den äldre generationen

växt upp utan.

Forskningsfråga: 

Äldre vuxna är den grupp av digitala användare som ökar fortast till antalet, men är totalt

sätt fortfarande den lägst representerade användargruppen. Vad är det som bidrar till den

snabba ökningen och hur tar  vi lärdom av dagens användare för att i  framtiden kunna

anpassa digitala tjänster för denna åldersgrupp?
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1.3  Avgränsning

I studien undersöker man en grupp äldre som precis börjat lära manövrera sig i det digitala

samhället  vi  lever  i.  Resultatet  man tagit  fram baseras  på  denna grupp man i  studien

undersökt och kommer inte kunna relatera till alla. Problematik, behov och resultat kan

komma att skilja sig individuellt när det kommer till olika åldersgrupper. Här kan faktorer

som tidigare arbete, funktionsnedsättning, tillgång och ålder göra skillnad. 

Vi kommer utifrån resultatet att göra en sammanställning och bedömning av vad som är

relevant  information  att  presentera,  men  tidsåtgången  är  begränsad  och  man  kommer

därför inte att spendera tid vid att framställa grafiska prototyper för att tydliggöra problem.

1.4  Målgrupp

Man kommer att presentera ett resultat som går att nyttja kring utveckling eller anpassning

av  digitala  tjänster  för  äldre  vuxna.  Rapporten  riktar  sig  främst  till  utvecklare  och

designers av digitala tjänster och gränssnitt.
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2  Bakgrund och teori

Under  detta  kapitel  definierar  man  en  teoretisk  bakgrund.  Förklarar  teori  kring

teknikacceptans,  användbarhet,  UTAUT samt  en  egen modifierad  modell  som skapats

utifrån insamlad teori.

2.1  Bakgrund

Vid tidigare forskning av teknik och digitala tjänster behandlas ofta problemen med hjälp

av statistik över sådant som internetanvändning och digital tillgänglighet. Informationen

som ofta får stå i fokus är sambandet mellan ålder och låg användning av internet och dess

digitala tjänster. 

2.1.1 Internets uppkomst och tidiga adoptanter

Internets grund lades redan på 60-talet då dess föregångare Advanced Research Projects

Agency  Network  (Arpanet)  skapades  år  1969  av  det  amerikanska  försvarets

utvecklingsavdelningen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Arpanet

var världens första fungerande paketväxlande nätverk där ett meddelande kunde skickas

från  en  punkt  till  en  annan  via  ett  nätverk,  som lade  grund  till  datorkommunikation

världen över genom att koppla samman olika datorer. 

Drömmar  fanns  redan  på  den  här  tiden  att  människor  skulle  ha  möjligheten  att

kommunicera  via  datorer  och  var  under  70-talet  ett  sätt  för  specialister  inom

datorvetenskap  på  ledande  universitet  i  USA  att  sammankoppla   datorer  och  skapa

datornät mellan sig. Fram till slutet av 80-talet var nätverken som hade skapats tillgängliga

endast till ett fåtal som forskare, universitetsfolk och vissa företag. Internet spreds sakta

för allmänheten och styrdes underifrån, det menas med att vem som helst kunde sätta upp

och skapa nya tjänster som man kunde ta del av. I början av 90-talet skapades world wide

web (www) som är det primära verktyget man använder för att interagera över internet och
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bara  några  år  senare år  1994 skapades  dem första  sökmotorerna  som underlättade  för

allmänheten att ta del av internets tjänster och innehåll. Spridningen av internet i Sverige

började först  efter  spridningen tagit  fart  i  USA. Då internet  började sprida sig var det

främst  de som var  datorkunniga  och välutbildade  med bra  inkomst  som var  de tidiga

användarna mellan år 1995 och 1997. Internet började uppmärksammas stort i medier och

började sprida sig ordentligt år 1998 och 1999 då det tillkom en miljon nya användare

varje år. Jämför man med åren 1998 och 1995 är det tjänstemän och kontorsanställda som

redan tidigare har datorvana främst ifrån arbetet som fortfarande är majoriteten men också

andra yrken inom sjukvård och skola där datorer används i arbetet (Findahl, 2010).

Rogers, E (1995) har tidigare bedrivit forskning om tekniken och menar med att det finns

fem olika grupper av adoptanter som tar till  sig och använder sig av den. I dessa fem

grupper ingår Innovatörerna,  de tidiga användarna,  tidiga majoriteten,  sena majoriteten

och ointresserade. Innovatörerna var bland de första att testa den nya tekniken och blev

internetanvändare före 1995. De tidiga användarna av internet var de som nämns tidigare

datorkunniga med ett  teknikintresse och började använda tekniken mellan år 1995 och

1997. Den tidiga majoriteten kallas gruppen när internets spred sig ordentligt  och flest

användare anslöt sig 1998 – 1999 .

Enligt  Findahl  (2010)  minskar  sedan  spridningen  vid  millennieskiftet,  då  den  senare

majoriteten ansluter sig och de mest intresserade redan har skaffat sig internet. Frågor som

uppstår är om internet är tillräckligt intressant och användbart för den resterande delen

som än inte blivit internetanvändare. Ser man till den senare majoriteten som anslöt sig

efter år 2006 menar Findahl (2010) att de har kortare utbildning än resterande grupper där

4  av  10  är  pensionärer,  huvudsakligen  yngre.  En  tredjedel  arbetar  med  yrken  som

sömmerska, byggnadsarbetare och lastbilschaufför. Var tionde är studerande. Denna grupp

menar Rogers, E (1995) består bara inte av äldre människor utan att alla åldersgrupper

ingår i den senare majoriteten.  
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Den ointresserade gruppen består av betydligt fler äldre än alla andra och påvisar att lägre

inkomst och utbildning är det som är den bidragande faktorn  till utanförskapet men även

att det inte finns något intresse eller behov till att använda  internet och ny teknik. 

2.1.2 Ökad delaktighet bland äldre vuxna

Äldre vuxna är idag den snabbast  växande konsument  segmentet  av internetanvändare

(Hart, Chaparro, & Halcomb, 2008), Enligt Findahl (2014) har internettillgången bland

äldre ökat kraftigt under de tre senaste åren. Mellan åren 2011 och 2014 har tillgången

ökat tio procent (78-88%) i åldrarna 66 till 75 år och åtta procent (39-47%) för de som är

äldre  än  75  år.  Den  ökade  tillgången  till  internet  motsvarar  dock  inte  alltid  en  ökad

användning, främst bland de äldre pensionärerna som är äldre än 75 år. Det är mestadels

bland  de  yngre  pensionärerna  som  tillhör  åldersgruppen  66-75  år,  användningen  av

internet ökat med 12 procentenheter från 67 till 79 procent.

Generationsskillnader mellan pensionärer visar sig påverka ökningen av både tillgång och

användning av internet då de har helt olika internethistorier bakom sig. Generationer som

var pensionärer år 2014 består av 20, 30 och 40- talister. När spridningen av internet tog

fart under 90- talet var 40- talisterna mitt uppe i sina yrkesliv, de som var välutbildade och

arbetade på kontor var vana att arbeta med datorer och kunde snabbt ta till och lära sig

använda internet. 30- talisterna var i slutet av sina yrkeskarriärer, även här visade sig de

som var välutbildade och hade tidigare vana av datorer lära sig använda internet, men inte

i samma utsträckning då de tillhörde de äldsta på sina arbetsplatser. De flesta 20- talisterna

pensionerades år 1994 och kunde inte ta del av internetspridningen från sitt yrke i samma

utsträckning som de andra generationerna kunde (Findahl, 2014). 

Bland de äldre över 65 år använder 77 procent E-post, 41 procent utför bankärenden över

internet  och  37  procent  laddar  ner  blanketter.  Dessa  internetanvändare  över  65  år  är

således mycket  aktiva men de är till  antalet  inte  många.  De flesta äldre använder inte
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internet och räknar vi om procenttalen till andelar av den äldre befolkningen över 65 år

blir siffrorna helt annorlunda. 14 procent av de äldre använder E-post, åtta procent utför

bankärenden via internet och sju procent laddar ner blanketter (Findahl, 2008).

Nielsen (2013) har listat några av dem viktigaste aktiviteterna äldre vuxna gör på nätet,

där  de  också  förklarat  specifikt  vad  de  gjort  eller  testat  på.  De  äldre  vuxna  i

undersökningen  nämner  några  aktiviteter  och  tjänster  som utförs  över  internet.  En av

informanterna i studien vänder sig till internet för att få tag i hälsoinformation för att ta

reda på ytterligare information om recept som man kan få utskrivet för att veta vad det

handlar om. Genom  att använda sig av internet för att se utbud och priser på olika resor

kan man oftast hitta dem billigaste alternativen, men att man helst inte vill lägga in sitt

kreditkort över nätet då man känner en viss osäkerhet utan hittar man en flygresa ringer

man flygbolaget istället. Man använder också internet för hobbies då en av informanterna

nämner att man vänder sig till internet för att kontrollera vad det går för tv- program, och

ville också ha tag i biljetter till en föreställning. Man kom så långt till att man kunde se

namnet på föreställningen, men då uppstod problemet att man inte visste hur formulären

skulle fyllas i för att slutföra beställningen. Prenumeranter av Wall Street Journal får en

fysisk tryckt kopia samt tillgång via internet, den tryckta kopian saknar ofta information

som  finns  tillgänglig  via  den  version  som  finns  på  internet.  Fördelen  med  internet

upplagan är att den uppdateras ofta, samt att man kan gå tillbaka i tiden för att läsa tidigare

utgåvor. Informanterna uppskattar möjligheten att kunna ha tillgång till sina bankkonton

och pensionskonton när som helst på dygnet. Genom att shoppa kläder, böcker och mat på

nätet kan man spara pengar. En deltagare gillar att sticka, och använder internet för att

köpa garn. Genom användning av internet hittar man släktingar och gamla vänner, och kan

därmed återskapa kontakter. Utifrån denna information kan man se att det finns flertalet

anledningar  till  att  äldre  vuxna  använder  sig  av  internet.  Webb  utvecklare  behöver

anstränga sig mer för att anpassa sina sidor utifrån de förutsättningar som den mänskliga

åldrandet medför och göra sidorna snabbare och enklare att använda. 
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2.2  Användbarhet

Användbarhet en viktig faktor som ska ge användaren en klar förstaelse om hur nagot

fungerar.  Enligt  Norman  (2002)  handlar  det  om  att  designern  ska  skapa  en  tydlig

konceptuell modell som stämmer överens med användarens mentala bild av en produkt

eller en tjänst. Cooper (2007) menar att om man förstår målet hos användaren kan man

uppfylla dess mål och skapa ett värde för den som produkten eller tjänsten är riktad mot.

Om en användare således inte förstår sig på hur man använder sig av en produkt eller en

tjänst  har  man  inte  lyckats  att  uppfylla  målet  och  kan  inte  förmedla  det  värde  som

användaren ska känna när han eller hon interagerar med denna produkt eller tjänst. Att

förmedla god användbarhet i allt man skapar är viktigt för att användaren ska fortsätta att

interagera och använda det. 

Användbarhet är inte bara viktigt att ha i åtanke när man skapar fysiska produkter eller

tjänster utan används även för att skapa digitala gränssnitt. Målet med användbarhet inom

digitala gränssnitt är i princip detsamma som med en fysisk produkt eller en tjänst, att man

ska  hjälpa  användaren  av  ett  system  att  utföra  dennes  uppgifter.  Användbarhet  inom

digitala gränssnitt är hjälpsamt för användare som inte kan spendera lång tid med att ta

reda  på  hur  det  fungerar  eller  är  mindre  datorkunniga.  Ett  användargränssnitt  är  den

synliga delen av ett system som knappar, menyer, kryssrutor, bakgrundsfärg men också

informationsbytet som sker mellan systemet och användaren (Cooper, 2007).

Dix et al (2004) påpekar att  det är viktigt  att  den som designar ett  användargränssnitt

borde använda sig av dem lämpligaste designprinciperna för att främja användbarheten i

ett  system. Det finns många olika designprinciper  och riktlinjer  att  tillgå för att  skapa

användbara gränssnitt i dagsläget men vissa är enklare att följa än andra. Bland dessa har

Nielsen (2005) tagit  fram tio designprinciper  som är väl kända och följs för att  skapa

användbarhet i gränssnitt.  Dessa tio principer är framtagna och baseras på 249 tidigare
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användbarhetsproblem som samlats in från elva tidigare projekt (Nielsen, 1994). Nielsens

tio designprinciper innehåller följande riktlinjer:   

Systemstatus synlighet - Användaren bör alltid bli informerad från systemet om vad som

händer samt informerad om vad användarens nästa uppgift är.

Samband mellan systemet och den verkliga användaren - Systemet borde kommunicera

genom användarens språk snarare än systemspråk. Med termer och ord som användaren

både förstår och är familjär med. 

Användarkontroll och frihet -  Alla användare vill ha kontroll och frihet i ett gränssnitt.

Ibland  gör  användaren  misstaget  och  behöver  en  utväg,  systemet  borde  därför

tillhandahålla  knappar  som  han  ta  användaren  tillbaka,  framåt  eller  hem  för

användarkontroll. 

Konsekvenser och standarder -  Korrekta standarder och konsekvenser är viktig för alla

platser användaren besöker i ett gränssnitt. Det är viktigt att undvika användartvivel om

olika ord, situationer eller åtgärder innebär samma sak.

Hjälpa  användaren  återställa  fel  - Om användaren  stöter  på  problem eller  fel  borde

systemet förklara för användaren på ett begripligt sätt hur det återställs. 

Förebygga fel - Bättre än ett bra felmeddelande från systemet borde gränssnittet vara väl

designat för att ifrån första början orsaka att användaren gör fel. Instruktioner om hur man

använder sig av systemet borde vara synligt och lättåtkomligt. 

Flexibilitet och effektivitet - Det som inte ses av den ovana användaren brukar förenkla för

användare som är mer vana att använda ett system som genvägar och kortkommandon.

Det är viktigt att systemet erhåller både funktioner och alternativ för båda användarna.
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Estetisk  och  minimalistisk  design  -  Dialoger  bör  innehålla  grundläggande  information

snarare än uppgifter som är irrelevanta eller sällan behövs.

Igenkänna snarare än återkalla - Minimera användarens minnesbelastning genom att göra

objekt,  funktioner  och  andra  val  mer  synliga.  Användaren  ska  inte  behöva  minnas

information från en del av en dialog till  en annan. Instruktioner om hur man använder

systemet ska vara relevanta och synliga när det behövs.

Hjälp  och  dokumentation  -  Även  om det  är  bättre  om ett  system kan  användas  utan

dokumentation,  kan  det  vara  relevant  att  erbjuda både  hjälp  och  dokumentation.  All

information borde var lätt att söka efter, fokusera på användarens uppgifter, lista konkreta

åtgärder som ska utföras och inte ta för mycket plats.

2.2.1 Äldre vuxna och användbarhet i digitala gränssnitt

Äldre användare över 65 år är enligt Nielsen (2013) 43 procent långsammare att ansluta

sig till internet 2012, jämfört med den yngre åldersgruppen mellan 21 och 55 år. Nielsen

säger  att  detta  är  en  klar  förbättring  jämfört  med  tidigare  studier,  men  att  designen i

gränssnitten måste bli bättre och anpassas till de äldre användarna. I de rikare länderna är

det äldre användare som utgör den sista åldersgruppen att ansluta sig till internet eftersom

de andra åldersgrupperna redan är anslutna i mycket större antal. De yngre användarna i

USA  utgör  majoriteten  av  internetanvändarna  men  att  äldre  vuxna  visar  en  mycket

snabbare ökning i användningen av internet. Internetanvändare i USA över 65 år utgjorde

14 procent  år  2000 och nu år  2015,  58 procent  jämfört  med  yngre  internetanvändare

mellan åldern 18-29 som år 2000 bestod av 70 procent, ökat till 96 procent.

Nielsen (2013) förklarar att den snabba ökningen av äldre användare de senaste åren beror

på och hur internets tjänster underlättar för samhället. Man vill självklart ta del av det som

erbjuds  då  det  i  de  flesta  fallen  är  både  billigare  och tidsparande  att  använda  sig  av

tjänsterna som erbjuds på internet.
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2.2.2 Äldre vuxna och identifierad beteendeproblematik

I  studien  Senior  Citizens  (Ages  65  and  older)  on  the  Web av  Nielsen (2013),  har

problematik i beteende identifierats då äldre vuxna navigerar sig i olika gränssnitt för att

utföra uppgifter. I studien testades 29 olika webbplatser och kontrollgruppen som testades

bestod av 31st äldre vuxna över 65 år, samt 20st yngre användare mellan åldern 21-55.

Nielsen  förklarar  att  problematik  som identifierades  indikerade  på  att  45  procent  var

obekväma med  att  testa  nya  saker  eller  tvekade  på  att  utforska  andra  alternativ.  Han

nämner  ett  exempel  där  uppgiften  var  att  kontrollera  temperaturen  i  Dallas,  Texas  i

Januari,  där  en  av  de som ställde  upp i  undersökningen navigerade  sig direkt  till  sin

favoritwebbplats.  När  informationen  inte  kunde  hittas  på  denna  webbplats,  ville

användaren inte utforska nya alternativ och gå till en annan webbplats utan gav upp. 

         

De yngre användarna i kontrollgruppen tog dubbelt så stor risk än de äldre användare och

provade på flera olika metoder såsom webbplatssökning, kontextuell hjälp, eller chatt för

att  hitta  svar  på  sina  frågor  eller  för  att  slutföra  uppgifter.  När  användarna  stötte  på

problematik, skyllde 90 procent av de äldre vuxna det var de som hade gjort fel, jämfört

med 58 procent av de yngre användarna. Som Nielsen ser det, bör nästan 100 procent av

skulden  falla  på  webbplatsen  och  deras  designers,  eftersom dem flesta  av  problemen

kunde ha undvikits om man hade lagt ner mer uppmärksamhet att följa riktlinjerna och

designprinciperna för att skapa användbarhet i gränssnitten.  Äldre vuxna var 51 procent

mer benägna att vända sig till sökmotorer som Google eller Bing än de yngre användarna

för att slutföra uppgifter, då dessa områden var bekanta och kändes mer tryggt än andra

alternativ  på  webben.  Äldre vuxna visade  sig vara långsammare  och mer  metodiska  i

utförandet av uppgifterna. Hela 95 procent av de äldre vuxna tänkte noga igenom varje

steg  eller  klick  de  utförde  innan  de  gick  vidare,  då  endast  35  procent  av  de  yngre

användare uppvisade detta metodiska beteenden. Nielsen förklarar att även om de äldre

vuxna agerade metodiskt gav det tyvärr inte bättre resultat, vilket framgår i studiens poäng

(Nielsen, 2013).
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2.2.3 Erbjud stödjande design 

 

Att erbjuda stödjande design i användargränssnitt beskriver Nielsen (2013) i sin studie är

väldigt viktigt. När olika webbplatser bryter principerna att använda olika färger för att

tydligt skilja mellan besökta och obesökta hyperlänkar, är det svårt att hålla reda på var

man redan har varit.  Detta gäller  för alla åldersgrupper, äldre vuxna visar sig dock ha

svårare att komma ihåg vilka delar av en webbplats som de har besökt och är därför mer

benägna att upprepade gånger återvända till samma plats. 

I studien visade det sig att äldre vuxna ofta hade problem med att läsa felmeddelanden,

mycket på grund av ordval som var oklara eller otydliga men också att felmeddelandets

placering i gränssnittet förbises på grund av överflöd av andra designelement. När äldre

vuxna stöter på felmeddelanden är enkelhet ännu viktigare att förmedla för att ge stöd:

fokusera på felet,  förklara  det  tydligt,  och göra det  så  enkelt  som möjligt  att  åtgärda.

Gränssnitt bör anpassas till äldre vuxna så mycket som möjligt så att det underlättar för

hur de föredrar att göra saker. I studien uppgav hälften av de äldre vuxna att de föredrar att

föra anteckningar över åtgärder och instruktioner om hur man använder olika webbplatser

och  gränssnitt  som de  behöver  eller  ofta  besöker.  Om ett  sådant  gränssnitt  förändras

drastiskt, kan dessa anteckningar bli missledande, och man behöver anstränga sig mer för

att förstå den nya designen om den inte är tillräckligt användbar (Nielsen, 2013).

Gränssnitt kan självklart inte alltid förbli densamma för evigt. Det är dock värt att försöka

upprätthålla konsekvens i viktiga nyckelsteg så länge som möjligt. Man kan också minska

det  framtida  behovet  av  omstrukturering  av  ett  gränssnitt  genom  att  utföra

användbarhetsforskning eller följa framtagna designprinciper (Nielsen, 2013).
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2.3  Teknikacceptans

Termen teknik har flera definitioner  och typer  av teknik kan differentieras  längs olika

dimensioner.  I  vidaste  mening kan teknik definieras  som  "ett  ord för allt  som hör till

människans tillverkning och användning av verktyg, maskiner, apparater, byggnader och

andra konstruktioner” (Nationalencyklopedin).

2.3.1 Technology Acceptance Model

Technology Acceptance  Model  (TAM)  introducerades  av  Davis  (1986),  och  är  den

grundläggande  modellen  för  att  mäta  teknikacceptans  för  ett  informationssystem.  Ett

informationssystem  är  ett  system  som  samlar  in,  lagrar,  bearbetar  och  distribuerar

information. Målet med TAM är att kunna skapa en generell förklaring kring avgörande

faktorer av dator acceptans, att förklara användarbeteende kring ett brett område av dator

teknologi för slutanvändare medans att samtidigt vara kortfattad och teoretiskt legitim.

TAM  utformades  i  ett  försök  att  uppnå  dessa  mål  genom  att  identifiera  ett  fåtal

fundamentala variabler taget från tidigare forskning kring det kognitiva och avgörande

faktorer av dator acceptans. Dessa variabler utvinner man vid utförandet av TAM som

metod.  TAM  baseras  på  två  populära  uppfattningar.  Perceived usefulness (U)  och

Perceived ease of use (EOU),  Perceived usefulness definieras  som  en  användares

subjektiva sannolikhet att användandet av ett specifikt system kommer att öka han eller

hennes  arbetseffektivitet.  Perceived ease of use syftar  till  den  grad  som  framtida

användare förväntar sig att ett system ska fungera obehindrat. (Davis, Bagozzi & Warshaw

1989) 
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2.3.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (se figur 2.2) är den modell som

anses  vara  den  mest  omfattande,  presterar  högst  och  framför  dem  bästa  resultaten  i

dagsläget.  UTAUT  utvecklades  som  en  syntes  av  teknikacceptans.  teknikacceptans

definieras som hur en användare kommer att använda och acceptera en teknik eller system.

Olika modeller har skapats runt detta, den mest använda är Technology Acceptance Model

(se figur 2.1). UTAUT är en enhetlig modell  som bygger  på tidigare studier ifrån åtta

framstående modeller inom informationssystem (Venkatesh et al. 2003).
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Figur 2.1 - Technology Accepance Model (TAM)



 

Venkatesh et al. (2003) beskriver dem:

Theory of Reasoned Action (TRA) - Taget från socialpsykologi, TRA är en av dem mest 

fundamentala och inflytelserika teorier om mänskligt beteende. Den har använts för att 

förutsäga ett brett spektrum av beteenden. 

Technology Acceptance Model (TAM) - Detta är en av dem mest populära 

forskningsmodeller för att förutsäga användning och acceptans av informationssystem och

teknik av användare (se figur 2.1). TAM har studerats och kontrolleras av olika studier 

som undersöker den enskilda tekniken beteende acceptans i olika informationssystem.

Motivational Model (MM) - En betydande mängd forskning inom psykologi stöder allmän

motivationsteori  som  en  förklaring  till  beteende.  Flera  studier  har  undersökt

motivationsteori och anpassat den för specifika sammanhang.

Theory of Planned Behavior (TPB) - TPB utökar TRA genom att lägga till föreställningen 

av upplevd beteendekontroll. I TPB uppfattas beteendekontroll att vara ytterligare en 

faktor för avsikt och beteende.

Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB) - Denna modell kombinerar TPB med upplevd 

användbarhet från TAM för att ge en hybridmodell.

Model of PC Utilization (MPCU) - Denna modell presenteras som ett konkurrerande 

perspektiv av TRA och TPB. Thompson et al., (1991) har anpassat och raffinerat modellen

för IS sammanhang och använde den för att förutsäga PC utnyttjande.

Innovation Diffusion Theory (IDT) - Grundat inom sociologi, inom IS. Moore och 

Benbasat (1991) har anpassat modellen utifrån kännetecken från innovationer som 

presenteras av Rogers för att studera individuell teknikacceptans.

Social Cognitive Theory (SCT) - En av dem mest kraftfulla teorier om mänskligt beteende 

är Social Cognitive Theory.

21(69)



 

Utifrån  dessa  åtta  modeller  har  Venkatesh  et  al.  (2003)  tagit  fram Unified  theory  of

acceptance and use of technology som syftar till  att förklara en användares avsikter att

använda ett informationssystem och undersöka påföljande användarbeteende. 

UTAUT består av fyra olika nyckelkonstruktioner:

Performance Expectancy - Definieras som graden en individ tror att  man använder ett

system,  där  systemet  kommer  att  hjälpa  honom  eller  henne  att  uppnå  vinster  i  en

arbetseffektivitet. 

Effort Expectancy - Definieras som graden av lätthet förknippad med användningen av

systemet.

Social Influence - Definieras som graden där en individ uppfattar vikten i att andra tror på

att han eller hon bör använda det nya systemet. 

Facilitating Conditions - Graden där en enskild anser att en organisatorisk och teknisk

infrastruktur för att stödja användningen av systemet.
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Figur 2.2 - Unified Theory of Acceptance and use of technology (Venkatesh et al. 2003).



 

2.3.3 Modifierad modell

Utifrån  kunskapen om teknikacceptans,  TAM och UTAUT har  man  tagit  del  av  dem

konstruktioner  som utgör  tidigare  modeller  och  anpassat  detta  för  att  kunna skapa  en

modifierad  modell  som kommer  att  följas  vid  det  vidare  arbete  som undersökningen

innefattar.

 

Modellen  utgår  ifrån  tre  nyckelkonstruktioner  Performance  Expectancy  (PE),  Effort

Expectancy (EE) och Social Influence (SI) som grund för att förstå en användares avsikter

att använda ett informationssystem och undersöka användarbeteende. 

Med dessa tre nyckelkonstruktioner förväntas man inbringa tillräckligt information för att

avgöra  huruvida  det  faktiska  användandet  av  en  digital  tjänst  uppfyller  ett  värde  hos

individen eller leder till att man avfärdar tjänsten ifråga. Genom att kombinera dem tre

nyckelkonstruktionerna hoppas man kunna komma fram till ett sammanfattat värde, och

detta värde ska ge information som visar på ifall man har för avsikt att använda en viss

tjänst eller inte.
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Figur 2.3 - Modifierad modell



 

Med dem styrande variablerna Experience och Needs (se figur 2.3) kan man avgöra ifall

det finns oförutbestämda faktorer som kan påverka resultatet för nyckelkonstruktionerna.

Tidigare erfarenhet (Experience) kan bidra till att använda någon typ av system som bidrar

till ökad användning av digitala tjänster. Behov (Needs) förklarar om det finns speciella

faktorer  hos  en  specifik  individ  som kan påverka  det  sammanställda  resultatet  utifrån

nyckelkonstruktionerna.  Detta  är  personliga  behov  som  måste  uppfyllas  innan  man

överhuvudtaget överväger att använda tjänsten, exempelvis hur underhållsfritt ett system

måste fungera för användaren, eller hur fort det ska gå att genomföra en viss interaktion.

User Value är en utomstående variabel och definieras som den grad en användare upplever

ett värde hos en digital tjänst. Detta kan påverka det faktiska användandet av en tjänst,

vilket i sin tur leder till ett beslut om att man accepterar eller avfärdar tjänsten. 

Jämförelsevis  kan  man  se  skillnad  från  UTAUT  som  inkluderar  kön  och  ålder  som

styrande variabler (se figur 2.2), de personer man avser att undersöka tillhör en specifik

åldersgrupp (65+ år) där alla ingår inom definitionen för äldre vuxna, ålder är därmed en

faktor  som  inte  anses  bidra  till  förändrade  resultat.  Det  efterfrågade  resultatet  ska

representera  äldre  vuxna som helhet  och  man  väljer  därför  att  exkludera  kön som en

styrande faktor.
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3  Metod

I  detta  kapitel  redogörs  metoden  som  använts  i  studien.  Vetenskaplig  ansats,  dem  utförda

undersökningarna (observationer och intervjuer) samt en etisk överläggning.

3.1  Vetenskaplig ansats

Vid induktiv forskning utgår man ifrån en enskild händelse och samlar ihop information

för att slutligen dra generella slutsatser. Detta görs ofta utan koppling till teorin. Teorin

görs  sedan  utifrån  erfarenheter  som  man  skaffat  sig  och  observationer  som man  har

genomfört. Den deduktiva forskningen utgår från en tidigare teori som ofta utgör grunden

för det problem man skall studera. Man tillämpar sedan sin teori i en situation för att få en

ny bild som kan jämföras med verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 

Metoden  i  vårt  fall  är  en  induktiv  med  utgångspunkt  ifrån  verkligheten.  Genom  att

applicera observationer och intervjuer som kvalitativa undersökningar skapar man under

resans gång sin teori. 

Metoderna  som  vi  har  valt  att  använda  oss  av  i  undersökningen  är  observation  och

intervju. Observation valde vi att utföra i början av undersökningen då vi ansåg att vi ville

skaffa oss en underliggande uppfattning om hur en grupp äldre vuxna interagerar med

tekniken. Vi genomförde observationer i rätt kontext och samtidigt deltog i studiegruppen

genom  att  hjälpa  till  när  problematik  uppstod,  dokumenterade  vi  det  som  vi  kunde

identifiera på plats. Observationerna hjälpte oss att förstå området vi undersökte mer där

vi kunde samla in data om problematik som uppstod samtidigt som vi lärde oss av vad

som gruppen tyckte var intressant att lära sig. Observationerna som utfördes lade också en

grund  till  intervjuerna  som vi  utförde  senare  i  undersökningen,  där  vi  direkt  efter  vi

genomförde observationerna kunde ge en förfrågan till grupperna om det fanns intresse att

delta i intervjuer.
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Utifrån tidigare erfarenhet och tidigare forskning inom området valde vi att  använda oss

av intervjuer som metod i undersökningen, detta då vi ansåg att informationen vi kunde få

ut  av  denna  metod  skulle  ge  oss  ett  mer  användbart  resultat  än  andra  alternativ.

Alternativet  i  vårt  fall  hade  varit  enkäter,  som  är  en  kvantitativ  undersökning  där

informanterna får svara på förutbestämda frågor. Vi tror att resultatet gynnades av att vi

kunde hålla en öppen konversation med informanterna, eftersom vi då kunde rikta in oss

på specifika problemområden under intervjuernas gång.

3.2  Observation

Observation är en undersökning som används för att samla in data genom att observera en

användare i en kontext när denne interagerar med en produkt eller  tjänst man har som

syfte att undersöka. Genom att observera en användare när de utför uppgifter i rätt kontext

kan man identifiera viktiga detaljer i ett användarbeteende (Cooper, 2007). 

Cooper (2007) menar med att många människor har svårt att bedöma sina egna beteenden

och av rädsla för att verka dum, eller inkompetent tala om vad de känner är problematiken

när de interagerar med till exempel en programvara eller utför en uppgift. När man utför

en intervju kan man fråga användaren av det man undersöker, hur de själva känner att de

manövrerar  uppgiften  men  det  kan  leda  till  mindre  kompletta  eller  mindre  korrekta

uppgifter. Man kan alltså prata direkt med användaren om hur man tror att de beter sig,

eller kan man i första hand följa deras beteende genom observationer för att få en bättre

uppfattning av problemområdet.

3.2.1 Urval

De som har  observerats  i  studien  är  en  grupp äldre  vuxna då  man  tagit  kontakt  med

SeniorNet i Kalmar för att genomföra undersökningen. Observationerna genomfördes på

Studiefrämjandet  i  Kalmar  i  samband  där  studiecirklarna  Steg  1  och  Steg  2  har  sin

undervisning.  (Steg  1,  här  deltar  äldre  med  ingen  eller  mindre  datorvana.  Steg  2,  en

fortsatt undervisning från Steg 1, med mer avancerad undervisning.)
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3.2.2 Datainsamling

Observationer utfördes för att man i den här studien ska skaffa sig en god uppfattning av

området  som man undersökt.  Genom att  observera  när  studiegruppen använder  sig  av

datorer och internet kan man dokumentera vanliga problem som uppstår. Samtidigt som

som observationerna utfördes sparades anteckningar ner i pappersformat för att samla in

data utifrån relevant problematik som identifieras. 

3.2.3 Analys

När  data  ifrån  observationerna  var  insamlad,  sammanställdes  anteckningarna  till  ett

digitalt dokument där informationen sedan kategoriserades. Dessa kategorier är något som

vi själva har tagit fram i efterhand för att på ett lättare och mer överskådligt sätt kunna se

vilka områden som är mest påverkade. Kategoriseringen gjorde det även enklare för vår

egen del att skapa intervju frågor, då visste vi vart vi skulle lägga vikten och hur man

utformade frågorna för att kunna ringa in ett problemområde så bra som möjligt.
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3.3  Intervju

Intervjun är en undersökning som utförs ansikte mot ansikte för att samla in information

på ett sådant sätt att spontana konstruktioner och rekonstruktioner av "verkligheten" kan

äga rum. Fokusgrupper, individuella intervjuer, antingen strukturerade eller ostrukturerade

är exempel på detta.

Semi-strukturerade  intervjuer  är  en  utav  dem mest  använda  kvalitativa  undersöknings

metoder.  En  semi-strukturerad  intervju  är  ett  verbal  utbyte  där  en  person  försöker  få

information från en annan person, vanligtvis interagerar hela personen, med verbalt språk

och kroppsspråk kombinerat för att forma en konversation. Även om den som förbereder

intervjun har en lista över förutbestämda frågor, är en semi-strukturerad intervju mer en

öppen  konversation  som  erbjuder  informanten  en  chans  att  uttrycka  tankar  utanför

ramarna.  Till  skillnad  från  en  vanlig  strukturerad  intervju  där  alla  frågor  är  helt

förutbestämda. (Longhurst, 2003)

Genom att applicera den modifierade modellen (se 2.2.3) tar vi fram intervjufrågor som

baseras på dem tre nyckelkonstruktionerna Performance Expectancy,  Effort Expectancy

och Social Influence (se bilaga 1). Efter utförandet hoppas man få ta del av faktorer som

leder till det faktiska användandet av digitala tjänster. Vi försökte anpassa intervjun för att

få  svar  på  viktiga  frågor  kring  användning av  digitala  tjänster  och möjliggöra  att  det

fortsatta arbetet kring undersökningsområdet får ett så tydligt resultat som möjligt.

3.3.1 Urval

I vårt urval av intervjupersoner utgick vi ifrån de äldre vuxna som är villiga att ställa upp

på intervjuer, varpå vid förfrågning fick vi ett antal svar från personer som var villiga att

ställa upp. Beslut om vilka personer som vi slutligen valde fick bli i mån av tillgänglighet

och  tid,   vi  lyckades  planera  in  intervjuer  med  fyra  personer.  Målgruppen  är  relativt

specifik och så länge informanterna faller inom ramen för “äldre vuxen” anses det vara en

relevant källa.
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3.3.2 Datainsamling

Utgår ifrån den frågeställning som tidigare har tagits fram (se 1.2 & 1.3), vi lägger stor

vikt  i  att  formulera  frågor  på  ett  tydligt  sätt.  Intervjuerna  skedde  enligt  ett  semi-

strukturerat perspektiv och resultatet ger därför inte ge svar på specifika frågor utan en typ

av reflektion över problem som helhet. Semi-strukturerade sättet att utföra metoden på är

lämpligt för de intervjupersoner som man undersökte, detta tillät  intervjupersonerna att

uttrycka sig själva fritt,  vilket är nödvändigt då många av dem termer som finns inom

området kan vara främmande för informanterna.

3.3.3 Analys

Den analys vi bedrev utgick ifrån datainsamlingen och skedde i form av sammanställning

och  jämförelse  av  olika  tankar  och  synpunkter.  Detta  utför  man  för  att  försöka  hitta

samband  som kan presenteras  som ett  resultat.  Det  första  steget  var  att  lyssna  på  de

inspelade  intervjuerna,  och  sedan  sammanställa  det  mest  relevanta  till  löptext.  Detta

gjordes för varje intervjuperson. Det sammanställda materialet kategoriserades sedan till

dem olika nyckelkonstruktionerna som vår modifierade modell (se 2.3.3) bygger på, för att

på ett lättare sätt kunna tillämpa modellen och se ifall man kan få ut ett resultat. För att

lättare  kunna  se  all  information  som  tas  fram  under  varje  intervju  skapade  vi  en

sammanställning i form av nyckelord, där informationen från varje intervju placerades i en

tabell med kategoriseringar utifrån vår modifierade modell. 

3.4  Etiska överväganden

Etiska  överväganden  gjordes  för  att  skydda  deltagares  identitet  vid  observationer  och

intervjuer som utfördes. Intervjuerna som spelades in kommer heller inte att publiceras på

något  sätt,  utan  bara  användas  i  datainsamlingssyfte  för  att  inte  gå  miste  om  viktig

information.  Man kommer heller  inte att  uppge deltagare vid deras riktiga namn,  utan

byter  ut  dessa mot ett  trovärdigt alternativ.  Detta klargjordes för varje deltagare innan

metoden  utfördes.  Inga  skriftliga  kontrakt  gjordes,  utan  beslutades  via  muntlig

överenskommelse.
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3.5  Reliabilitet och validitet

För att kunna presentera ett tillförlitligt resultat kräver det att reliabiliteten och validiteten

för vårt arbete är god. I vårt fall säkerställer vi detta genom att sätta vissa ramar (semi-

strukturerade intervjuer) för hur metoden ska utföras så att det vi anser vara viktigt blir

behandlat, vi kan då även försäkra oss om att varje intervjutillfälle kommer att utgå kring

samma område och följa en struktur utifrån våra huvudfrågor. Intervjuerna kommer inte

att transkriberas ord för ord, utan kommer sammanställas genom avlyssning av inspelat

material  som  framtas  under  intervjuerna,  genom  ljudupptagning  minskar  vi  störande

faktorer som kan påverka våra resultat. 

Intervjuernas resultat kommer hålla en förhållandevis hög validitet eftersom vi håller oss

till ämnet med hjälp av den semi-strukturerade intervjuns ramar, diskussionerna riskerar

annars att  sväva ut och bidra med information som inte  tillför  något relevant  för vårt

undersökningsområde. Observationernas resultat kommer att utgå ifrån det som vi själva

anser  vara  relevant  vid  observationstillfället,  validiteten  påverkas  därför  av  våra

förutfattade meningar kring problemområdet, en god förkunskap är därför extra viktigt för

att kunna urskilja vad som är relevant eller inte.
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4  Resultat och analys

Detta kapitel sammanställer all den data som man har samlat in under utförandet utav dem olika

undersökningarna.  Resultat  presenteras  i  form  av  löpande  text  tillhörande  varje  framtagen

kategori,  för  att  läsare  skall  kunna  förstå  sambanden  och  innebörden  av  informationen  som

presenteras.

4.1  Observation 1 (Steg 2)

Observationen utfördes 2015-04-21 vid Studiefrämjande i Kalmar där SeniorNet håller i

sina studiecirklar. Observation 1 av studiegrupp Steg 2 med 8 deltagare som pågick 2.5

timmar. 

4.1.1 Osäkerhet

Den osäkerhet som visade sig under observationerna gällde ofta saker som automatiskt

dyker upp på skärmen, saker som information kring programuppdateringar, popups eller

virusskydd. När saker och ting ändrar färg vet man ofta inte innebörden utav detta. Många

i studiegruppen har svårt att ta in information när för mycket visas samtidigt, och detta

verkar bidra till  ökad osäkerhet då de ofta inte vet ifall en uppgift blir rätt utförd. När

problem uppstår är det många som inte vågar avbryta och säga till, ofta tar man hjälp utav

varandra istället för att få hjälp utav studieledaren.

4.1.2 Problem

Alla i studiegruppen hade problem med att använda datorer på ett eller annat sätt, t.ex. att

förstå konceptet för filmapp systemet. Det är även svårt för personerna att tolka olika typer

av ikoner och begrepp kring datorer och teknik, exempelvis ”webbläsare”.
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4.1.3 Intresse

Personerna i studiegruppen hade några önskemål om saker de skulle vilja kunna ta del av,

man skapade som en typ av önskelista över dessa saker. De allra flesta sa att E-post var det

mest intressanta området men även att själv kunna utföra betalning av räkningar.

4.1.4 Inlärning

Metodiken  man  använder  för  inlärning  baseras  på  olika  principer,  man  använder  ofta

metaforer för att förklara mer komplicerade funktioner. Igenkänning är något som verkar

fungera effektivt, man antecknar även mycket för hand på papper. Många observerar hur

studieledaren utför vissa uppgifter, istället för att själva utföra dem.
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4.2  Observation 2 (Steg 1)

Observationen utfördes 2015-04-21 vid Studiefrämjande i Kalmar där SeniorNet håller i

sina studiecirklar. Observation 2 av studiegrupp Steg 1 med 8 deltagare som pågick 2.5

timmar. 

4.2.1 Osäkerhet

Många i denna grupp känner osäkerhet vid manövrering kring en dators alla funktioner,

det man känner oro kring är betalning av räkningar där man är rädd över att andra ska få

tillgång till  känslig information. Att registrera ett användarkonto var problematiskt, och

principen att man behöver olika användarkonton för olika tjänster var det många som inte

förstod.

När  man  stöter  på  problem  hjälper  man  ofta  varandra  att  lösa  dessa,  och  många  av

problemen uppstår när saker automatiskt dyker upp (t.ex. reklam) som blockerar relevanta

element.

4.2.2 Problem

Som tidigare nämnt är principen med att man behöver olika användarkonton för olika 

tjänster på internet oklart, vilket blir tydligt här då många inte kan avgöra skillnaden 

mellan sin e-post och andra konton. Att söka efter olika källor är också svårt, man vet att 

Google är en sökmotor för att hitta till olika saker, men att välja rätt källa var inte alltid 

lätt då man ofta valde fel svarsresultat. 

Man har lärt sig att använda dubbelklick för att komma åt program på skrivbordet, detta är

något man tror fortsätter på internet, där många dubbelklickar på alla knappar och länkar 

vilket ibland ställer till det för användarna.

Färgsättning av länkar förvirrar användarna då man inte vet vad det ska symbolisera.
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4.2.3 Intresse

Studiegruppen framför att man är intresserad av att lära sig använda e-post, sociala medier

och att kunna utföra betalningar över internet.

4.2.4 Inlärning

För att lära sig olika funktioner går man genom uppgifterna stegvis, i lugn takt.

Man är noga med att inte göra för mycket på en gång, och man använder metaforer till 

verkliga livet så att man kan förstå sig på det man utför lättare. Många utav deltagarna är 

självkritiska när de utför uppgifterna och ibland känns det som att de ger upp innan de har 

satt igång.
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4.3  Intervjuer

4.3.1 Performance Expectancy

Gerd känner att hon inte riktigt vet vad det finns för utbud över internet. Hon berättar att

det svåraste oftast inte är att hitta information, det är att veta hur man tar sig vidare och

navigerar  sig på en sida.  Britta  använder  internetbanken,  men upplever  det pilligt  och

komplicerat. Hon föredrar autogiro när det kommer till räkningar. Den största fördelen är

sparar massvis med tid som annars hade spenderats åt pappersarbete. Stig använder sig av

internet  för att  betala räkningar och utföra olika bankärenden, skillnaden från när man

betalade  räkningar  förr  genom  att  fylla  i  blanketter  och  hur  man  gör  idag  via

internetbanken är att information om olika mottagare sparas, vilket underlättar när man

ska betala någon upprepade gånger. Det är bara att fylla i belopp och bekräfta. Kerstin har

nyligen lärt sig att använda Kalmar Stadsbiblioteks system för att beställa böcker på nätet,

Hon berättar  att  denna tjänst  är  idag nödvändig för  att  överhuvudtaget  kunna få tag i

aktuella böcker då dessa väldigt fort blir utlånade. Hon föredrar det digitala möjligheterna

då man snabbt får reda på om en bok är utlånad, eller när den kommer in etc.

4.3.2 Effort Expectancy

Gerd betalar nu räkningar via internet som hon nyligen har börjat med, men känner att hon

inte riktigt kommit igång. Hon känner sig osäker på om det blir rätt eller fel när hon utför

bankärenden,  hon  upplever  att  det  är  för  många  steg  i  processen  och  vet  inte  vilken

ordning man ska utföra dem. Hon nämner att hon har svårigheten med att förstå olika

symbolers betydelse på hemsidor och skulle vilja ha förklaringar i pappersformat bredvid

henne som kan tyda innebörden. Detta tror Gerd skulle hjälpa henne att kunna navigera sig

lättare mellan hemsidor och förstå innebörden av vissa funktioner. En faktor som påverkar

Britta vid användningen av digitala tjänster är ens humör vid tillfället, detta uppger hon ha

inverkan på resultatet då hon i många fall ger upp för tidigt när något blir för svårt eller

krångligt att utföra.  Stig tycker att det är svårt att minnas hur en digital tjänst fungerar i

tillfällen där det krävs att man genomgår många moment för att utföra den. 
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Det positiva med digitala tjänster är att när man väl har lärt sig dem fungerar det relativt

enkelt att utföra dess tänkta funktion. Det gäller bara att lära sig först, och för honom är

upprepning det bästa sättet att minnas en sak. Kerstin säger att upprepning av det man har

lärt sig är till stor nytta för att skapa en långvarig kunskap om ett visst ämne men skulle

vilja bli mer aktiv inom det digitala, och med viss självkritik tycker hon att det är så lite att

vara aktiv inom att hon borde vara mer kunnig än vad hon faktiskt är.

4.3.3 Social Influence

Gerd berättar att hon kände sig exkluderad, överallt blir man hänvisad till någon typ av

digital tjänst för att kunna ta del av information. Detta var en stor anledning till att hon

började sätta sig in i det digitala samhället som vi har idag, för att likvärdigt kunna ta del

av informationen som finns.Britta säger att det handlar helt enkelt om att anpassa sig efter

dagens  samhälle  eftersom många  tjänster  väljer  att  exkludera  traditionella  medel  som

kontantbetalning tvingas man mer eller mindre att söka sig till dem andra alternativ som

finns att tillgå. Media har stort inflytande på hennes syn på internet där information kring

bevakning  och  datalagring  påverkar  hennes  säkerhetskänsla  när  hon  använder  vissa

tjänster. Stig säger att han aldrig känt sig speciellt tvungen att sätta sig in i det digitala

utan det var ett eget initiativ. Han känner en viss oro till att använda sig av banktjänster

som mobilt BankID, detta eftersom han läst i media att säkerheten kan vara bristfällig om

man inte är försiktig. Han säger också att så länge man är frisk då inget stoppar dig att

hänga med i samhället kan Stig rekommendera att man börjar sätta sig in i det digitala.

4.3.4 Experience

Gerd har  tidigare  jobbat  på operationsavdelningen  i  Kalmar.  I  sitt  arbete  har  hon fått

använda sig av datorer när hon skulle skicka röntgenbilder men har annars ingen större

erfarenhet av tekniken. Gerd berättar att man då hade färdiga program och behövde bara

trycka på två olika knappar så man visste hur man skulle göra. Britta har utifrån sina

tidigare yrken ingen tidigare kunskap om datorer och digitala tjänster. I sitt  vardagliga
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arbete används nuförtiden datorer och tillhörande tjänster för att kunna utföra sitt yrke på

ett  smidigt  sätt,  till  en början användes ett  traditionellt  system som sköttes via fysiska

papper. Stig har i sitt arbete haft tillgång till dator, men det var i ett tidigt skede och han

inte anpassa sig efter skolsystemet innan Stig han uppnå pensionsålder. Kerstin berättar att

hon tidigare använt dator inom sitt yrket, främst för att samla ämnesplaneringar.

4.3.5 Needs

Gerd säger att hon har behov av att följa utvecklingen så man kan ta del av informationen

som erbjuds. Hon säger att både det ena och det andra försvinner och tar upp betalningar

som ett exempel som för det mesta sköts digitalt. Anledningen till att Gerd och hennes

man numera betalar sina räkningar över internetbanken är möjligheten att spara pengar då

räkningarna kostar pengar om man ska ha dem i pappersform. Britta har inget behov för

sociala medier, men hon uppger samtidigt att hon heller inte har provat tjänsterna som

finns att tillgå, hon kan därmed inte avgöra ifall det intresserar henne eller inte. Att fysiskt

kunna bläddra i en bok är något som inte går att matcha med en digital motsvarighet, då

själva bläddrandet är en interaktion som upplevs vara grundläggande för användningen.

Stig har behov av att kunna betala räkningar över internet eftersom det går snabbt och

enkelt,  men  känner  samtidigt  behovet  för  kontanthantering  då  det  är  många  mindre

verksamheter förlitar sig på detta. Kerstin tycker att språket som idag används hos daglig

media  är  något  som ibland  kan vara  svårt  f,  med  hjälp  av internet  kan  hon lätt  hitta

definitioner på ord som hon inte förstår. För henne är det ovärderlig information, hon vill

hålla  sig  uppdaterad  för  att  kunna  få  en  inblick  i  det  samhälle  som hennes  barn  och

barnbarn växer upp i. 
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4.4  Analys

Analysen av dem utförda observationerna samt intervjuerna kommer att sammanfatta och 

reducera text ur varje intervju för att kunna utvinna en lättbegriplig överblick. Tabeller 

ifrån intervjuerna med både gemensamma och unika nyckelord har gjorts, dessa kopplas 

sedan till analyserande text kring varje enskild kategori.

4.4.1 Observation

Observationerna  skedde  löpande,  och  i  punktform.  Efter  utförandet  kategoriserades

punkterna. 

Osäkerhet - Det visade sig att det ofta uppstår en viss osäkerhet i gruppen när det spontant

dyker  upp  popups  i  form  av  uppdateringar,  felmeddelanden  och  information  om

virusskydd på datorn samt när det blir för mycket information på skärmen samtidig. När

någon upplever en viss osäkerhet i gruppen söker sig de flesta till den som sitter bredvid

för  hjälp och försöker  tillsammans  lösa problematiken.  En del  vågar  inte  säga till  när

problem stöts på och många känner sig osäkra om något blir  rätt  utfört eller  inte. Det

verkade  också  vara  förvirrande  när  text  skulle  markeras,  då  osäkerhet  till

markeringsfärgen bidrog till om texten var markerad eller inte. 

Problem –  Denna kategori omfattar oväntade problem som kunde uppstå vid användandet

av datorerna och dess tjänster, här såg vi att nästan alla stöter på problem på ett eller annat

sätt. Autostart funktionen skapade förvirring och rädsla i gruppen, många trodde att det

var något typ av virus då saker automatiskt dök upp på deras skärm. Att förstå konceptet

för hur ett operativsystem fungerar med underliggande mappar och filsystem är svårt att

greppa, man använder sig ofta av metaforer för att tydliggöra vissa tillhörande funktioner

och svårbegripliga begrepp.
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Intresse - Inför varje kurs skapade gruppen tillsammans en lista om vad de ville lära sig. 

Det som var mest eftertraktat var e-post och betalning av räkningar över internet.

Inlärning – Man använder sig av fysiska medel som anteckningar och instruktionsböcker

för  att  främja  inlärningen.  Inlärningen  går  ut  på  att  en  erfaren  handledare  visar  hela

gruppen hur man utför en aktivitet, sedan får de själva försöka hänga med. Stöter man på

problem för man en öppen diskussion.

4.4.2 Intervju

Denna  tabell  (Tabell  1)  visar  en  sammanställning  av  samtliga  intervjupersoners

gemensamma  nyckelord.  Detta  för  att  kunna  se  helheten  på  ett  övergripligt  sätt.  Här

presenteras  sådant som upprepades  utav fler  än en intervjuperson. Detta  gör vi för att

belysa  dem  problemområden  som  uppmärksammats  under  observationerna,  och  som

sedan påvisats vid dem utförda intervjuerna.

Tabell 1: Gemensamma nyckelord

Experience

(Bakgrund)

Performance
Expectancy

Effort
Expectancy

Social
Influence

Needs Tjänster

Jobb i Kalmar Snabb information Upprepning Media påverkar ointresserad 
av social 
media

E-post

SeniorNet Inlärning svårt Rekommenderas Spara pengar Media

Dator i jobbet För många steg Känna 
likvärdighet

Kontanthante
ring

Internetbank

Internettillgång Känner visst 
tvång

Känslan av 
fysisk vara
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Denna tabell (Tabell 2) visar de unika nyckelorden i en sammanställning av sådant som

inte  kunde  kopplas  till  ett  generellt  problemområde,  alltså  något  som  bara  enskilda

intervjupersoner  berättade  om.  Detta  gör vi i  förhoppning om att  kunna ge läsaren en

möjlighet  att  lättare  förstå  de  faktorer  som ofta  uppstår  före  andra  faktorer  som bara

uppstår vid enskilda fall.

Tabell 2: Unika nyckelord

Experience

(Bakgrund)

Performance
Expectancy

Effort
Expectancy

Social
Influence

Needs Tjänster

Saklighet Fysisk tjänst går
ibland fortare

Lär sig av 
andras problem

Anonymitet Börsen

För mycket 
resultat

Humör påverkar
resultat

Eget initiativ Lära sig 
betala 
räkningar

Bilder

Ologiska problem Inget tvång Skicka bilder Wikipedia

Odemokratisk Musik

Vårdguiden

BankID & 
Swish
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Experience (Bakgrund) - Samtliga intervjupersoner som har deltagit i undersökningen är

medlemmar i SeniorNet och har valt att lära sig om datorer och det internet erbjuder. Som

vi ser i tabell 1 har alla tidigare haft tillgång till datorer i sitt arbete, men det visade sig

främst vara system för att sköta vissa specifika uppgifter. Intervjupersonerna berättar att

erfarenhet man fick av att använda datorer i sitt yrke förr, har man svårt att använda sig av

idag då tekniken har utvecklats så pass mycket. Idag har alla tillgång till internet i hemmen

och använder sig av olika tjänster för att anpassa sig i det digitala samhället. Tjänster som

E-post, Media och Banktjänster har visat sig vara något som majoriteten använder sig av

antingen dagligen eller vid behov. 

Performance  Expectancy  (PE)  -  Intervjupersonerna  har  under  intervjun  (se  bilaga  2)

berättat om tjänster som används i vardagen och hur man utnyttjar dessa. Problem uppstår

ofta, men att identifiera problem och ringa in detta till en specifik orsak är svårt då många

faktorer är individuella.  Man ser inga tydliga samband hos problemen som uppstår för

intervjupersonerna då problem som upplevs som ologiska uppstår ur situationer där man

inte förstår orsaken eller hur man kan lösa det. Användbarheten hos en tjänst står till stor

del för hur intervjupersonerna upplever helheten hos en digital tjänst, det finns mycket

som kan påverka detta.  Flera stycken tycker att en god användbarhet bidrar till att man

snabbt kan hitta information kring det man söker men ibland kan osäkerhet uppstå när

man möts av för mycket resultat.

Effort Expectancy (EE) - Att ta det första steget in i tekniken är en svår uppgift för många,

man vet inte vart och hur man ska börja. Intervjupersonerna går gemensamt på kurser för

att  lära  sig  ta  del  av  olika  tjänster  och  funktioner  som finns  tillgängliga,  här  får  de

guidning och hjälp av någon med erfarenhet. Exempel på sådant som har nämnts under

intervjuerna är att man ofta behöver gå igenom för många steg innan man når sitt mål.

Det bästa sättet att lära sig är genom att skapa en rutin, och då är det upprepning som

fungerar bäst. En av intervjupersonerna nämner att ifall en fysisk tjänst är mer lätthanterlig

använder man sig hellre av det alternativet än den digitala. Hur ens grundinställning och
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humör är inför en viss tjänst kan även påverka slutresultatet, blir något för krångligt ger

man upp, men ifall man har en stark vilja att lära sig en viss tjänst går det oftast bättre.

Social Influence (SI)  -  Att anpassa sig efter samhället  verkar vara viktigt  om man vill

kunna ta del av information eller digitala tjänster likvärdigt. Två av informanterna berättar

att man någon gång känt sig exkluderad i olika situationer när man inte fått tillgång eller

gått miste om information som andra kunde ta del av digitalt, detta tvång visar sig också

vara en av de största anledningarna till  att  informanterna valt  att  bli digitalt  delaktiga.

Informanterna menar  på att  det finns yttre  faktorer exempelvis media som tidigare har

påverkat att inte använda sig av vissa tjänster över internet där säkerheten är en stor faktor.

En av informanterna nämner att man aldrig har känt något tvång att bli digitalt delaktig

utan att det baseras på eget initiativ. Att bli digitalt delaktig är något som rekommenderas

av  informanterna,  ifall  man  har  möjligheten.  En  informant  tycker  att  internet  är

odemokratiskt eftersom dem källor som man länge använt numera helt förflyttas till en

digital plattform, och man känner att det heller inte går att påverka detta.

Needs - Tjänster som används och kommer att användas av intervjupersonerna baseras på

vilka behov som behöver uppfyllas. Resultatet visar på att det inte fanns något behov för

samtliga att lära sig om Sociala Medier då man inte är intresserad. Medan det finns behov

att betala räkningar digitalt, man inser nyttan att spara pengar då det tillkommer en summa

om man väljer  att  betala  via  pappersfaktura.  En faktor  som påverkar  övergången från

fysisk  till  digitala  tjänster  är  känslan  av  en  viss  produkt.  Man  kan  exempelvis  läsa

tidningen på internet utan problem, men att man är så pass van vid att göra det ur en fysisk

pappers produkt att saknaden hade blivit för stor. Man hoppas på att kontanter kommer att

fortsätta vara en betalningsmöjlighet i framtiden, då en av informanterna menar att små

verksamheter ofta förlitar sig på mindre summor.
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5  Diskussion och slutsats

Detta kapitel redogör diskussioner kring dem resultat som man kommit fram till utifrån den 

utförda metoden. Man kommer även ta upp reflektioner kring sin metod som använts och hur 

upplägget har påverkat resultatet. Avsnittet presenterar även en slutsats och förslag till fortsatt 

forskning.

5.1  Resultatdiskussion

Det resultat som undersökningen gett kan inte rikta sig till alla som ingår i åldersgruppen

65+, utan resultatet vi har fått fram är bara representativt till informanterna som deltog i

undersökningen.  Man  kan  se  utifrån  resultatet  att  det  fortfarande  finns  osäkerhet  och

problematik i användandet av teknik och digitala tjänster, de äldre vuxna vi har undersökt

är väldigt positiva till  användandet i jämförelse med personer som inte har någon som

helst erfarenhet av teknik och digitala tjänster. Rogers, E (2005) säger att det finns fem

olika  adoptanter  av  teknik,  utav  dessa  tillhör  de  personer  vi  har  undersökt  den  sena

majoriteten. Den återstående gruppen som fortfarande inte har anpassat sig till det digitala

är  den ointresserade,  vi  kan inte  dra några slutsatser  kring denna grupp när  det gäller

exempelvis ålder, men om vi skulle göra en gissning utifrån vad vi har observerat skulle vi

säga att majoriteten av alla ointresserade tillhör gruppen äldre vuxna. Rogers, E (1995)

menar  att  den  senare  majoriteten  inte  bara  består  av  äldre  människor  utan  att  alla

åldersgrupper ingår i den, men att den ointresserade gruppen består av betydligt fler äldre

än alla andra.

Findahl  (2014) nämner  att  tjänster  som används flitigast  bland äldre  vuxna är  E-post,

Internetbank och nedladdning av blanketter.  Som man kan se utifrån vår undersökning

stämmer  denna  information  väl  överens  med  vårt  resultat  då  informanterna  också

använder sig mest av E-post och internetbanken för att betala räkningar. Man kan utifrån

observationerna på SeniorNet att detta är något man efterfrågar att få lära sig använda. Vi

inte  kan göra någon koppling till  är  nedladdning av blanketter  så som Findahl  (2014)
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nämner det då vi varken genom observationer eller intervjuer fick fram denna information,

däremot var media och samhällsinformation något av det populäraste man använde sig av

på internet.

Hart, Chaparro & Halcomb (2008) säger i sin forskning att äldre vuxna är den snabbast

växande konsument segmentet av internetanvändare. Vi tror att anledningen till att antalet

användare i denna åldersgrupp har ökat de senaste åren är att många nu inser nyttan med

det digitala möjligheterna, också då samhället i större utsträckning använder sig av digitala

tjänster som mer eller mindre kräver att man är aktiv på något sätt. 

Mollenkopf & Fozard (2004) forskning visar att teknikens snabba tillväxt beror på att nya

objekt börjar användas, och gamla familjära objekt snabbt byts ut mot nya. Vårt resultat

visar  att  det  finns  känslor  som  att  man  känner  sig  tvungen  att  använda  nya  objekt

exempelvis digitala tjänster via internet för att likvärdigt kunna ta del av det som erbjuds i

samhället idag, det är därför man väljer att visa ett deltagande.

Man kan se indikationer på vad som kan vara en anledning till att man lämnar eller vänder

sig till andra tjänster som erbjuds digitalt. Det kan också bero på faktorer som att många

hellre  ger  upp  än  att  behöva  lära  sig  nya  informationsflöden.  Nielsen  (2013)  har  ett

exempel  på  hur  en  användare  i  Texas  gav  upp  istället  för  att  fortsätta  leta  då  hans

favorithemsida inte gav honom rätt information. Detta kan man även se i våra resultat,

Britta uppger att hon ger upp när något blir för svårt eller krångligt att utföra (se 4.4.3).
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5.1.1 Resultat och teoretiska kopplingar

Den osäkerhet  som vi  observerade kan kopplas  till  teorin,  den påvisar  många likheter

mellan  observationsresultatet  och  bakgrundsteorin.  Exempelvis  störande  element,  som

Nielsen (2013) förklarar vara problematiskt för äldre vuxna vid användning av internet.

Våra resultat visar på liknande problematik då studiegruppen ofta stöter på problem med

saker som plötsligt ”dyker upp” på skärmen och blockerar andra element.

Vid observationerna framgick det tydligt vilka tjänster som var de mest intressanta för

studiegruppen,  nämligen  E-post  och  Banktjänster,  även  detta  stämmer  överens  med

statistik som Findahl (2008) presenterar kring äldre över 65 år där de flesta använder E-

post och utför bankärenden över internet.

Man observerade  även att  studiegruppen använder  sig av fysiska  anteckningar,  där de

listar olika problem och hur man går till väga för att utföra en viss uppgift på ett korrekt

sätt. I Nielsens undersökning (2013) uppgav hälften av de äldre vuxna att de föredrar att

föra anteckningar över åtgärder och instruktioner om hur man använder olika webbplatser

och gränssnitt som de behöver eller ofta besöker.

Alla de som deltog i vår intervju har tidigare haft tillgång till  datorer i sitt arbete,  det

visade sig främst vara system för att sköta specifika uppgifter vilket inte bidrog till ökad

allmänkunskap  kring  internets  digitala  tjänster  och  tekniken  i  sig.  Personer  med

kontorsjobb har ofta högre datorvana än andra då detta har varit ett verktyg som tidigt

utnyttjats  av  kontorsarbetare,  men  för  de  informanter  vi  intervjuat  hade  tekniken  inte

hunnit  etablera  sig  innan  man  hann  nå  pensionsålder.  Intervjuresultaten  visar  att

majoriteten använder sig utav E-post, media och Banktjänster vilket bekräftar det som vi

tidigare observerat och som Findahl (2008) presenterat som resultat.
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Intervjupersonerna nämner att de ofta behöver gå igenom för många steg för att nå sitt

mål, eller för att lösa specifika uppgifter där problem ofta uppstår ur ologiska situationer

som gör det allt svårare att lösa uppgiften. 

Användbarheten är en viktig faktor i detta Nielsen (2013) menar att designen för digitala

tjänster måste anpassas så pass mycket att ingen användare ska känna sig osäker eller stöta

på  plötsliga  fel.  Här  kan  designers  följa  Nielsens  10  design  principer  för  att  öka

användbarheten hos ett system.

Många upplever det svårt att sätta sig in i tekniken, och att komma igång är ofta det största

hindret uppger Gerd.  Insatsen för många äldre varierar kraftigt. Tidigare undersökningar

visar att låg användning av teknik kan bero på ointresse Findahl (2014). Som Nielsen ser

det, bör nästan 100% av skulden falla på webbplatsen och deras designers, eftersom de

flesta av problemen kunde ha undvikits om de hade lagt ner mer uppmärksamhet att följa

riktlinjerna  och  designprinciperna  för  att  skapa  användbarhet  i  gränssnitten.  Att  yttre

faktorer  påverkar  användande av digitala  tjänster  är  inget  som överraskar,  detta  gäller

generellt  alla  som använder  teknik.  Men här  försöker  man  hitta  sådant  som påverkar

specifikt äldre vuxna vid användning av digitala tjänster. Man kan tydlig se att media har

stor inverkan på äldres inställning till datorer i allmänhet och internet i synnerhet. Flera

intervjupersoner uppger att de känner sig rädda för att bli övervakade eller lurade när de är

inne på internet. De kan därför i många fall känna ett tvång att sätta sin in i teknik även

ifall man inte vill, det är därför viktigt att tänka på att ta ansvar och erbjuda tjänster på ett

sätt som äldre vuxna kan förstå för att inte förlora potentiella kunder eller användare.

Findahl (2014) har tidigare informerat om olika faktorer som bidrar till att äldre vuxna inte

använder internet. De exempel som han nämner bekräftas även vid dem intervjuer som vi

utför. Exempelvis lågt intresse där många av intervjupersonerna berättar om anhöriga med

samma inställning. Annan jämförelse är svårtolkad då mycket tidigare forskning baseras

på kvantitativ data till skillnad från våra kvalitativa resultat.
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Förutom ointresse kan funktionshinder spela en stor roll och vara en bidragande faktor till

det faktiska användandet.

5.2  Metodreflektion

Genom att kombinera observation med semi-strukturerade intervjuer menar Cooper (2007)

att  man  får  en  bra  grund  att  stå  på  då  data  ifrån  intervjuerna  blir  mer  pålitlig.

Observationerna utfördes innan intervjuerna och hjälpte oss att utveckla en djupgående

förståelse av området, för att senare kunna utveckla relevanta semi-strukturerade frågor

utifrån dessa observationer och den framtagna modellen. Vi valde att observera de äldre

vuxna i en kontext där de lär att manövrera datorer och internet via SeniorNet i Kalmar.

Detta för att i förstahand kunna identifiera problematik som är trovärdig.

Intervjuerna valde vi att dokumentera via ljudinspelning för att inte gå miste om någon

relevant data man lätt kan missa då man till exempel för skriftliga anteckningar. Vi valde

också  att  använda  denna  datainsamlingsteknik  för  att  lägga  all  fokus  på  de  man

intervjuade för att visa sitt största intresse och engagemang. Då vi deltog och hjälpte till

att undervisa på SeniorNets studiecirklar byggde vi också upp ett förtroende till de som vi

senare  intervjuade.  Det  anser  vi  vara  viktigt  för  att  informanterna  ska  känna  sig  så

bekväma som möjligt när man utför en kvalitativ undersökning.

I en undersökning som denna skulle det vart enklare att samla in data genom kvantitativa

metoder, exempelvis enkätundersökningar som skulle gett en större mängd data och ett

mer  mätbart  resultat.  Vi  ansåg  att  det  redan  fanns  mycket  information  framtagen  av

kvantitativ data och vi ville gå mer djupgående kvalitativt samtidigt som vi undersökte

kvantitativ data från andra studier. Dessutom lämpar sig en kvalitativ undersökning bättre

i  vårt  fall  då  vi  undersökte  en  mer  specifik  grupp  under  en  kort  period.  Vi  skulle  i

efterhand vilja  intervjua fler  för att  kunna få  fram mer  jämförbara  och unika resultat.

Eftersom  vi  intervjuade  fyra  stycken  tror  vi  att  resultaten  kan  beror  på  individuella

faktorer och kanske resultera annorlunda om vi intervjuade flera.
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Intervjuerna valde vi att dokumentera via ljudinspelning för att inte gå miste om någon

relevant data man lätt kan missa då man till exempel för skriftliga anteckningar. Vi valde

också  att  använda  denna  datainsamlingsteknik  för  att  lägga  all  fokus  på  de  man

intervjuade för att visa sitt största intresse och engagemang. Då vi deltog och hjälpte till

att undervisa på SeniorNets studiecirklar byggde vi också upp ett förtroende till de som vi

senare  intervjuade.  Det  anser  vi  vara  viktigt  för  att  informanterna  ska  känna  sig  så

bekväma som möjligt när man utför en kvalitativ undersökning. Vi skulle i efterhand vilja

intervjua  fler  för  att  kunna  få  fram  mer  jämförbara  och  unika  resultat.  Eftersom  vi

intervjuade fyra stycken tycker vi att mycket av resultaten beror på individuella faktorer

som kanske skulle resultera annorlunda om vi intervjuade fler.

Vår modell används för att ta fram relevant information för att kunna dra en slutsats över

det faktiska användandet och ifall det leder till att man accepterar eller stöter bort en viss

tjänst.  Genom  att   ta  del  av  informationen  som  framgår  vid  intervjuerna  kan  man

kategorisera detta utifrån nyckelkonstruktionerna och dra en slutsats kring vilka kategorier

som påverkar det slutliga användandet. Genom att göra detta vet man vilken kategori man

bör fokusera på  vid utveckling  av en specifik  tjänst  för  att  nå ett  lyckat  resultat  som

slutanvändaren väljer att acceptera. Resultatet man får ut är kopplad till den tjänst man

undersöker och det går därför inte att applicera resultatet för alla tjänster utan man bör

utföra modellen för varje specifik tjänst för att nå ett bra resultat.  Vi kan inte säga att

modellen är helt och hållet pålitlig eftersom den bara har applicerats på information ifrån

fyra stycken individer. Modellen behöver därför appliceras på fler och utifrån det testas

och se om den är valid för att kunna utvecklas ytterligare.
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5.3  Slutsats

Dagens  digitala  kompetens  bland  äldre  vuxna  kommer  troligtvis  skilja  sig  från  hur

framtidens äldre ser på det digitala. Men man kan heller inte förutspå hur det kommer se

ut I framtiden, utvecklas inte framtida teknik med äldre i åtanke så kommer det troligtvis

alltid att finnas problem av äldre vuxnas användning av digitala tjänster.

Utifrån resultatet i undersökningen kan man dra slutsatsen att de äldre vuxna som deltagit

i vår studie är väldigt positiva till digitala möjligheter och ser inga nackdelar med det. Vi

har kommit fram till att det fortfarande finns osäkerhet i användandet av tekniken och dess

tjänster  men  att  det  är  överkomligt  då  man  anstränger  och  vill  lära  sig  mer  för  eget

främjande. Faktorerna som påverkar det faktiska användandet av en tjänst är i stort sätt det

som berör konstruktionerna i den modifierade modellen vi har tagit fram. Faktorerna kan

vara hur många och vad som helst och det är svårt att säga exakt vilka det är då det är

varierande från person till person. 

Varje individ har förutfattade krav eller uppfattningar på hur en typ av tjänst ska fungera.

Vikten av dessa förutfattade meningar kan variera beroende på tidigare erfarenheter eller

behov som behöver uppfyllas. Har man tidigare erfarenheter av tjänsten kan det påverka

ens beslut kring användning, eller är man helt ovetande och grundar sitt beslut på ett annat

sätt. Faktorerna som vi tror är ledande till det avgörande användandet av en tjänst är om

tjänsten  uppfyller  något  typ  av  behov  som  till  slut  uppfyller  ett  värde  och  gynnar

användaren. Ifall en tjänst inte uppfyller ett specifikt värde eller behov hos en användare

kommer detta påverka användarens beslut om att acceptera tjänsten. 
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5.4  Förslag till fortsatt forskning

Inför framtida arbeten inom området hade det varit intressant att inkludera fler metoder

som ger ytterligare data, men framförallt att inkludera fler intervjupersoner för att kunna

precisera  sina  resultat  ytterligare.  Med denna information  hade  man  eventuellt  kunnat

bevisa fler problemområden som vi inte har identifierat i vår datainsamling.

Det hade varit intressant att bygga vidare på den modifierade modellen, göra en tydligare

definition och introducera variabler för dem olika huvudkonstruktionerna för att  kunna

presentera ett mätbart resultat. 

Det finns även ett antal ämnen som hade varit lämpliga att undersöka för området, men

som inte inkluderats i samband med denna forskningsrapport, exempelvis värdeskapande

och motivation.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Intervjufrågor: 

(Bakgrund) -
1. Jobbat med Datorer/Teknik tidigare? 
2. Tillgång till internet? 
3. Vad använder du internet till idag? Hur ofta?
4. Vad är din generella inställning till det internet erbjuder? Vad fick dig att vilja lära dig?
5. Vad tänker du på när du hör ordet Tjänst? Vad är en tjänst för dig? 

(PE) -
1. Vad förväntar du dig när du använder en digital tjänst?
2. Vilken typ av tjänster använder du i din vardag? Både fysiskt & Digitalt, På vilket

sätt underlättar tjänsterna din vardag? 
3. På vilket sätt tror du att digitala tjänster kan gynna? Ifrån de fysiska alternativen 
4. Vad skulle motivera dig till att använda ett digitalt alternativ mot det fysiska? Och

Tvärtom
(EE) - 

1. Hur enkelt är det att använda sig av tjänster på internet? Till skillnad ifrån fysiska
2. Vad är svårast med att utföra en digital tjänst över internet? Att förstå hur man gör,

vart man ska trycka etc. 
(SI) -

1. Känner du dig tvungen av utomstående att börja använda dig av internet? Digitala
medel? 

2. Tycker  du  att  andra  som  inte  använder  internet  tjänster  borde  gör  det?
Rekommenderar du att börja lära sig? 

(FC) - 
1. Känner du att det är lätt att få stöd utav företaget vars tjänst du utnyttjar? (både

fysiskt och digitalt)
2. Vilket ansvar tycker du ett företag har att hjälpa sina användare? 

Vad tycker du är för och nackdelar med digitala jämfört med fysiska tjänster?

Finns det något som förhindrar dig att utföra en tjänst över internet eller fysiskt? Vilken
typ av tjänst föredrar du då att  använda dig av? Jobbigt att  röra sig,  Lära sig hur det
fungerar, andra faktorer etc.
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Bilaga 2 – Enskilda  intervjuer

Intervju 1 – Gerd

Denna  intervju  utfördes  2015-05-12  vid  Kalmar  stadsbibliotek.  Intervjun  tog  ca.  40

minuter  och spelades in med hjälp av en mobiltelefon med applikationen HTC Sound

Recorder. 

Upplägget för denna Intervju baseras på den modifierade modell som vi tidigare framställt

(se 2.3.3). Här presenteras resultatet enligt de nyckelkonstruktioner som modellen bygger

på. Resultatet komprimeras till en mindre tabell där viktiga nyckelord från varje intervju

listas. Detta för att lättare kunna identifiera unika variabler som varje informant framför. 

Experience (Bakgrund)

Gerd har  tidigare  jobbat  på operationsavdelningen  i  Kalmar.  I  sitt  arbete  har  hon fått

använda sig av datorer när hon skulle skicka röntgenbilder men har annars ingen större

erfarenhet av tekniken. Gerd berättar att man då hade färdiga program och behövde bara

trycka på två olika knappar så man visste hur man skulle göra.

Gerd har tillgång till internet i sitt hem i form av fibernät som nyligen installerats. Hon ger

exempel på några digitala tjänsterna som hon använder i sin vardag. Eniro för att söka reda

på okända nummer och få svar på vem som ringer mig, E-post för att kunna ta emot och

förmedla information bland olika kontakter. Gerd berättar att hon också har planer på att

börja använda Spotify som är en digital musiktjänst. Utöver detta uppger Gerd att hon

ibland läser dagstidningen på internet, går in på Blocket, tar reda på recept, handarbete och

söker efter  allmän information,  hon gillar  att  pröva sig runt. “Jag prövar lite här och

prövar lite där”.



Performance Expectancy (PE)

Gerd känner att hon inte riktigt vet vad det finns för utbud över internet. Hon berättar att

det svåraste oftast inte är att hitta information, det är att veta hur man tar sig vidare och

navigerar sig på en sida. 

Gerd tycker att en fördel med digitala tjänster är att man inte är bunden till en enda fysisk

vara. Om man har en dagstidning som exempel, är det praktiskt för Gerd och hennes man

att kunna dela då dem är två i hushållet. Då kan man turas om och dela upp sig, en läser

digitalt och den andra i pappersform. Eller om man glömmer den någon gång kan man

också läsa digitalt. En tjänst som Gerd uppskattar är att ta del av videoklipp som erbjuds i

digitala tidningar på internet för att öka läsarens upplevelse.

Gerd tycker egentligen inte att det finns några nackdelar med de digitala möjligheterna

utan tvärtom. Hon tycker att man har stor nytta av tekniken och det blir bara mer och mer

som utvecklas. Gerds mål med att ta del av det digitala är att försöka lära sig mer och

utvecklas själv.

Effort Expectancy (EE)

Gerd betalar  nu räkningar via internet  som hon nyligen har börjat  med. Detta har hon

försökt  att  utföra  på  egen hand,  men  upplevde  att  hon inte  riktigt  “kom igång”.  Hon

känner sig osäker på om det blir rätt eller fel när hon utför bankärenden, hon upplever att

det är för många steg i processen och vet inte vilken ordning man ska utföra dem. Så för

säkerhets skull tar hon numera hjälp av en granne med kunskap om hur internetbanken

fungerar. Hon berättar att man känner sig säkrare när någon som har koll hjälper till, då

vet man att det blir rätt gjort.

Gerd  tyckte  att  det  var  svårt  är  att  ta  steget  in  i  tekniken.  Hon  nämner  att  hon  har

svårigheten  med  att  förstå  olika  symbolers  betydelse  på  hemsidor  och skulle  vilja  ha

förklaringar  i  pappersformat  bredvid henne som kan tyda  innebörden.  Detta  tror  Gerd



skulle hjälpa henne att kunna navigera sig lättare mellan hemsidor och förstå innebörden

av vissa funktioner.

Social Influence (SI)

Gerd berättar att hon kände sig exkluderad, överallt blir man hänvisad till någon typ av

digital tjänst för att kunna ta del av information. Detta var en stor anledning till att hon

började sätta sig in i det digitala samhället som vi har idag, för att likvärdigt kunna ta del

av informationen som finns.

Gerd är med i en bostadsförening där hennes kvarter ingår. Hon berättar om ett tillfälle där

föreningen skulle nå ut med information till  området.  Då det var tre hus som saknade

tillgång till  internet och E-post, så bostadsföreningen fick skriva ut papper och lägga i

brevlådorna.  Hon tar också upp ett exempel då en annan förening som tog för givet att E-

post var det enda medel som krävdes för att nå ut med information och helt enkelt glömt

bort  att  förmedla information till  dem utan E-postadresser,  detta  drabbade Gerd.  Detta

gjorde  att  Gerd  kände  sig  exkluderad  och  undrar  varför  man  ska  gå  miste  om  den

informationen. Hon menar att många ofta tar för givet att man använder sig av digitala

alternativ, det är helt klart en fördel att kunna ta del av information likvärdigt.

Gerd tycker det är rimligt att företag ska ta ansvar och kunna erbjuda sina tjänster så att

alla förstår och kan använda dem, men påpekar samtidigt att hon förstår att detta inte är en

prioritet hos företag som riktar in sig till en viss målgrupp.

Gerd  har  tidigare  känt  lite  tvång  till  att  börja  lära  sig  det  digitala  samhället  men  är

generellt väldigt positiv till det digitala. Hon berättar att hon kan rekommendera det till

alla att börja lära sig. Gerd säger att det kan vara svårt till en början att lära sig då det inte

känns som man kommer någonstans, man måste ha tålamod.“Nu tycker han där hemma

att det är bra när jag kan göra grejer på internet, och uträtta ärenden åt honom med.”



Needs

När vi i intervjun pratar om tidningar digitalt berättar Gerd en anledning till varför hon

skulle välja att läsa en tidning i pappersform, hon föredrar själva känslan att bläddra i en

dagstidning till morgonkaffet. 

Gerd  säger  att  hon  har  behov  av  att  följa  utvecklingen  så  att  man  kan  ta  del  av

informationen som erbjuds. Hon säger att både det ena och det andra försvinner och tar

upp betalningar som ett exempel som för det mesta sköts digitalt.  “Man känner att man

måste hänga med då allt utvecklas så snabbt.”

Gerd berättar att hon aldrig har handlat på internet, detta uppges främst bero på att hon

som nybörjare inte har hunnit utforska de tjänster som finns att tillgå inom området. Gerd

säger att innan hon ska våga sig på att handla över internet, vill hon själv känna att hon har

tillräckligt med kunskap föra att kunna utföra ett köp och veta mer om området.

Innan Gerd började utföra sina bankärenden på nätet skötte hennes man alla betalningar i

fysisk form. Anledningen till att Gerd och hennes man numera betalar sina räkningar över

internetbanken är möjligheten att spara pengar då räkningarna kostar pengar om man ska

ha dem i pappersform.



Nyckelord

Experience

(Bakgrund)

Performance
Expectancy

Effort
Expectancy

Social
Influence

Needs Tjänster

Jobbat i 
Kalmar

Svårt att navigera
sig

Svårt att lära 
på egen hand

Exkluderad Hålla sig 
uppdaterad

internetbank

Ingen tidigare
erfarenhet

Positivt inställd till
digitala tjänster

Känner 
osäkerhet

Vill kunna ta del
av info.

Kunna betala 
räkningar

E-post

Tillgång till 
internet

Praktiskt För många 
steg

Vill känna sig 
likvärdig

Spara pengar Köp & Sälj 
marknad

Prövar sig 
runt

Svårt att ta 
steget in i 
teknik

Skulle 
rekommendera

Gillar känslan 
av fysisk 
tidning 

Musik

SeniorNet Känt tvång Tidning & media

Sökmotor

Kontaktuppgifter



Intervju 2 – Britta

Denna  intervju  utfördes  2015-05-13  vid  Kalmar  stadsbibliotek.  Intervjun  tog  ca.  40

minuter  och spelades in med hjälp av en mobiltelefon med applikationen HTC Sound

Recorder.

Upplägget för denna Intervju baseras på den modifierade modell som vi tidigare framställt

(se 2.3.3). Här presenteras resultatet enligt de nyckelkonstruktioner som modellen bygger

på. Resultatet komprimeras till en mindre tabell där viktiga nyckelord från varje intervju

listas. Detta för att lättare kunna identifiera unika variabler som varje informant framför. 

Experience (Bakgrund)

Britta bor i Nybro, ett samhälle strax utanför Kalmar. Hon jobbar som personlig assistent

och  pendlar  dagligen  till  Kalmar.  Britta  har  utifrån  sina  tidigare  yrken  ingen tidigare

kunskap  om  datorer  och  digitala  tjänster.  I  sitt  vardagliga  arbete  används  nuförtiden

datorer och tillhörande tjänster för att kunna utföra sitt yrke på ett smidigt sätt,  till  en

början användes ett traditionellt system som sköttes via fysiska papper.

Performance Expectancy (PE)

Britta tycker att det implementerade systemet har underlättat det vardagliga arbete som

utförs, exempel på detta är när något går fel. Man kan numera sköta förändringar direkt

via datorn. Den största fördelen är sparar massvis med tid som annars hade spenderats åt

pappersarbete.

Britta använder internetbanken, men upplever det pilligt  och komplicerat.  Hon föredrar

autogiro när det kommer till räkningar. Hon berättar om ett exempel där hon använde sin

internetbank för att  betala  en räkning. Betalningen vägrade gå igenom trots  upprepade

försök, till  slut  lyckades hon lösa problemet med hjälp av den tekniska supporten hos

banken. Problemet var att hon hade angett datumet på fel sätt, för henne saknade detta



logik vilket medförde att hon inte kunde förstå problemet. “Man har slitit ett par gånger,

förra gången höll jag på att slänga ut datorn genom fönstret.”

Andra tjänster som hon utnyttjar är, Mobilt BankID och Swish.

Att  hitta  information  om  specifika  ord  upplevs  vara  komplicerat,  det  ger  för  många

resultat och att använda den fysiska motsvarigheten med att använda en uppslagsbok går

ibland fortare.“Att få en särskild förklaring på ett ord, det kan nästan vara lättare att

använda en uppslagsbok.”

Effort Expectancy (EE)

Det nya systemet på jobbet krävde viss anpassning och lärdom, personalen blev erbjuden

att få delta i kurser för att lära sig. Systemets användning är specifik och ger henne ingen

vidare kunskap som går att överföra till sitt personliga användande av digitala tjänster. 

En faktor som påverkar  Britta  vid användningen av digitala  tjänster  är  ens humör vid

tillfället, detta uppger hon ha inverkan på resultatet då hon i många fall ger upp för tidigt

när något blir för svårt eller krångligt att utföra.

Social Influence (SI)

En anledning till att Britta har satt sig in i användandet av datorer och digitala tjänster är

att man i dagsläget inte kan ta del av nödvändig information, som exempelvis information

från kommuner och vården.  “Man får inte ett sådant papper i sin hand idag, utan allt

ligger på internet vad jag förstår.” 

Britta  upplever  att  man  ibland  kan  känna  ett  visst  tvång  att  sätta  sig  in  det  digitala

samhället,  eftersom  många  tjänster  väljer  att  exkludera  traditionella  medel  som

kontantbetalning tvingas man mer eller mindre att söka sig till dem andra alternativ som

finns att  tillgå.  Det handlar helt  enkelt  om att  anpassa sig efter  dagens samhälle.  Hon

tycker samhället kan vara odemokratiskt när det kommer till digitaliseringen, ett exempel



som tas upp är Text-tv. Detta är en tjänst som ofta utnyttjas men som håller på att fasas ur

och förflyttas till internet istället. Hon tycker att utbudet försämras när man samlar allt till

ett och samma ställe.

Säkerheten är en aspekt som har stor inverkan på beslut om att inte handla från internet.

Media har stort inflytande på hennes syn på internet där information kring bevakning och

datalagring påverkar hennes säkerhetskänsla när hon använder vissa tjänster.

Needs

Behovet för sociala medier har inte funnits hos Britta, men hon uppger samtidigt att hon

heller inte har provat dem tjänster som finns att tillgå, hon kan därmed inte avgöra ifall det

intresserar henne eller inte.

Vid eftertanke tycker  hon däremot att  det finns fördelar  med att  använda tjänster som

detta, då det kan möjliggöra att personer med viss funktionsnedsättning kan förmedla och

ta emot information som de annars inte hade kunnat göra.

Britta tycker att känslan av att använda fysiska tjänster uppges vara en stor anledning till

varför  man  drar  sig  från  att  använda  den  digitala  motsvarigheten.  Att  fysiskt  kunna

bläddra i en bok är något som inte går att matcha med en digital motsvarighet, då själva

bläddrandet är en interaktion som upplevs vara grundläggande för användningen.



Nyckelord

Experience

(Bakgrund)

Performance
Expectancy

Effort
Expectancy 

Social
Influence

Behov Tjänster

Jobbar i 
Kalmar.

Underlättat 
vardagligt 
arbete

Uppslagsbok 
går fortare.

Kan ej ta del av
info.

Ointresserad 
av Sociala 
medier

internetbank

Ingen tidigare 
kunskap.

internetbank 
komplicerat

Humör påverkar
resultat

Odemokratiskt Ser fördelar för
andra

Mobilt 
BankID, 
Swish

Använder 
dator i jobbet.

Ologiska 
problem

Känner tvång Föredrar 
känslan av 
fysisk vara.

E-post

Seniornet För många 
resultat

Att anpassa sig
efter samhället

Tillgång till 
internet

Media skapar 
osäkerhet



Intervju 3 – Stig

Denna intervju utfördes 2015-05-13 hemma hos Stig. Intervjun tog ca. 40 minuter  och

spelades in med hjälp av en mobiltelefon med applikationen HTC Sound Recorder.

Upplägget för denna Intervju baseras på den modifierade modell som vi tidigare framställt

(se 2.3.3). Här presenteras resultatet enligt de nyckelkonstruktioner som modellen bygger

på. Resultatet komprimeras till en mindre tabell där viktiga nyckelord från varje intervju

listas. Detta för att lättare kunna identifiera unika variabler som varje informant framför. 

Experience (Bakgrund)

Stig är uppväxt i Kalmar, han har tidigare arbetat inom läraryrket. Han är pensionerad och

lär sig om datorer vid SeniorNet i Kalmar. Stig har i sitt arbete haft tillgång till dator, men

det var i ett tidigt skede och han inte anpassa sig efter skolsystemet innan Stig han uppnå

pensionsålder.

När Stig först  ville börja använda datorer var målet  främst  att  lära sig spara bilder på

datorn och skicka iväg filer i digitalt format via E-post. 

Performance Expectancy (PE)

Stig har länge använt sig av internet för att betala räkningar och utföra olika bankärenden,

det  tycker  han  är  viktigt.  Han  är  ofta  inne  och  kollar  sporten  på  Aftonbladet  och

Expressen, och håller sig allmänt uppdaterad med Barometern då han tycker att det går

snabbt att få tillgång till information. 

Stig  ger  exempel  på  funktion  som  har  förbättrats,  skillnaden  från  när  man  betalade

räkningar   förr  genom att  fylla  i  blanketter  och hur  man gör idag  via  internetbanken.

Information  om  olika  mottagare  sparas,  vilket  underlättar  när  man  ska  betala  någon

upprepade gånger. Det är bara att fylla i belopp och bekräfta.



Stig följer även börsen på nätet, det är inget område som han är speciellt insatt inom, men

det hjälper honom om att hålla sig uppdaterad.

Effort Expectancy (EE)

Stig tycker att det är svårt att minnas hur en digital tjänst fungerar i tillfällen där det krävs

att man genomgår många moment för att utföra den. Stig nämner att man behöver öva mer

hemma  för  att  kunna  lära  sig  och  hålla  kunskapen vid  liv.  Det  positiva  med  digitala

tjänster är att när man väl har lärt sig dem fungerar det relativt enkelt att utföra dess tänkta

funktion. Det gäller bara att lära sig först, och för honom är upprepning det bästa sättet att

minnas en sak. 

Social Influence (SI)

Stig säger att han aldrig känt sig speciellt tvungen att sätta sig in i det digitala utan det var

ett  eget  initiativ.  Han  berättar  att  han  har  fått  mycket  lärdom  ifrån  SeniorNet  och

rekommenderar det. Han säger också att så länge man är frisk då inget stoppar dig att

hänga med i samhället kan Stig rekommendera att man börjar sätta sig in i det digitala.

Stigs tidiga osäkerhet kring digitala tjänster fick honom att länge hålla sig till kontanter

istället för bankkort, men eftersom dagens samhälle i många fall kräver det har han nu

anpassat sig och använder det ofta. “Nu använder jag oftast bara kortet.”

Stig känner en viss oro till  att  använda sig av banktjänster som mobilt  BankID. Detta

eftersom han läst i media att säkerheten kan vara bristfällig om man inte är försiktig. Han

är noga med att aldrig lämna ut sin personliga information, som uppgifter och lösenord.

Men detta  är  svårt  då han känner  sig osäker på vilken information  som är säker eller

osäker att lämna ifrån sig. 

Han nämner ett exempel då han skulle boka ett rum hos ett vandrarhem som därefter bad

om hans bankkortsnummer. För att försäkra sig om sin säkerhet kontaktade Stig sin dotter

med större erfarenhet för att höra om man kunde göra så eller inte. 



Needs

Ett behov Stig har är att kunna betala med kontanter,  han vill inte att  kontanterna ska

försvinna av många anledningar. Han ser bankernas minskade kontanthantering som ett

problem. Att begränsa kontanthantering tror han hindrar många mindre verksamheter att

fungera som förlitar sig på mindre summor. Stig tycker det är skrämmande då det numera

är svårt att ens få tag på kontanter, när bankomaterna minskar.

Stig är inte intresserad av att själv lära sig eller använda Facebook. Även fast Stig får lära

sig lite om Sociala medier på SeniorNet. 

Nyckelord

Experience

(Bakgrund)

Perceived
Usefullness

 Effort
Expectancy

Social
Influence

Needs Tjänster

Jobbat i 
Kalmar.

Betalar 
räkningar.

Svårt att 
minnas.

Inte känt tvång. Kontant 
alternativ.

internet bank.

SeniorNet. Går snabbt att få
information.

Upprepning. Eget initiativ. ointresserad 
av sociala 
medier.

Läser tidning.

Tillgång till 
dator i jobb.

Öva mer. Rekommenderas
.

Spara 
pengar.

Börsen

Ingen tidigare 
erfarenhet.

Enkelt när man 
lärt sig.

Media påverkar 
syn.

E-post

Tillgång till 
internet

Bilder



Intervju 4 – Kerstin

Denna intervju utfördes 2015-05-13 hemma hos Kerstin. Intervjun tog ca. 40 minuter  och

spelades in med hjälp av en mobiltelefon med applikationen HTC Sound Recorder.

Upplägget för denna Intervju baseras på den modifierade modell som vi tidigare framställt

(se 2.3.3). Här presenteras resultatet enligt de nyckelkonstruktioner som modellen bygger

på. Resultatet komprimeras till en mindre tabell där viktiga nyckelord från varje intervju

listas. Detta för att lättare kunna identifiera unika variabler som varje informant framför. 

Experience (Bakgrund)

Kerstin  har  en  bakgrund  i  läraryrket,  hon  är  nu  pensionär  och  ingår  i  en  grupp  som

tillsammans lär sig använda datorer genom SeniorNet. Hon berättar att hon tidigare använt

dator inom sitt yrket, främst för att samla ämnesplaneringar. Men för hennes del har det

varit  mycket  nyttigt  att  lära sig använda datorer.  Hon har lärt  sig att  betala  räkningar,

vilket hon uppger vara viktigt för framtiden. Under intervjun uppger hon att hon fått nya

insikter om att den digitala utvecklingen faktiskt är av godo, något som hon själv inte har

reflekterat över tidigare.

Performance Expectancy (PE)

Kerstin  har nyligen lärt  sig att  använda Kalmar Stadsbiblioteks  system för att  beställa

böcker på nätet, tjänsten fungerade bra ända tills hon väl skulle beställa en bok och fick till

svars att  bibliotekskortet  inte  fungerade.  Hon ringde till  biblioteket  där dem kunde ge

henne support för att lösa problemet. Hon berättar att denna tjänst är idag nödvändig för

att överhuvudtaget kunna få tag i aktuella böcker då dessa väldigt fort blir utlånade. Hon

föredrar det digitala möjligheterna då man snabbt får reda på om en bok är utlånad, eller

när den kommer in etc.    



Kerstin använder ibland vårdguiden på internet, hon tycker det är en saklig och bra tjänst

som ger svar på de flesta ämnen som man skulle vilja veta mer om. Wikipedia uppskattas

likaså, men hon är väl medveten om de brister som kan finnas med denna tjänst.

Effort Expectancy (EE)

En stor anledning till att det har tagit sådan tid för Kerstin att sätta sig in i det digitala

samhället är rädslan för att förstöra något. Hon uppger att hon tidigare har varit rädd för att

göra  fel  att  man  förstör  datorn.  “Jag var  rädd för  att  göra  fel,  rädd för  att  förstöra

datorn.”

Att använda bankkort är något som Kerstin utnyttjar i sin vardag, hon berättar om en gång

då  hon fick problem när en bankomat, helt slumpmässigt svalde hennes kort. Det viktiga

för henne var då inte att få ett nytt bankkort, utan att få tillbaka samma kort, med samma

fyrsiffriga kod. Denna kod har Kerstin använt i över 20 år, och för henne är det mycket

viktigt att den förblir den samma.

Kerstin säger att  upprepning av det man har lärt  sig är till  stor nytta  för att  skapa en

långvarig kunskap om ett visst ämne men skulle vilja bli mer aktiv inom det digitala, och

med viss självkritik tycker hon att det är så lite att vara aktiv inom att hon borde vara mer

kunnig än vad hon faktiskt är. Bankärenden via internet är något som hennes man har

skött tidigare, men vill trots detta lära sig hur man själv gör.

Social Influence (SI)

Kontanthanteringen är något som Kerstin hoppas förblir, hon tycker att kontanter är en

nödvändighet för att kunna utföra vissa saker i vardagen. Exempelvis insamlingar av olika

slag, kollekten i kyrkan, barn som samlar pengar till skolresor.

Kerstin berättar att hon ibland har svårt att lära sig att utföra vissa uppgifter när hon deltar

på SeniorNets lektioner. Hon tycker att man bäst lär sig av vad andra har för problem.



Needs

Språket  som idag  används  hos  daglig  media  är  något  som ibland  kan  vara  svårt  för

Kerstin, med hjälp av internet kan hon lätt hitta definitioner på ord som hon inte förstår.

För henne är det ovärderlig information, hon vill hålla sig uppdaterad för att kunna få en

inblick i det samhälle som hennes barn och barnbarn växer upp i. 

Sociala nätverk så som Facebook intresserar inte Kerstin, men hon skulle gärna vilja få

information om hur man följer bloggar på internet. Det finns en specifik blogg som hon

gärna skulle vilja läsa, problemet för Kerstin är att hon inte vet hur pass synlig man är när

man navigerar sig runt på internet. Hon är rädd att ifall hon besöker en blogg, att hennes

identitet ska synas för  administratören.

I dagsläget skriver Kerstin mycket E-post meddelanden, hennes mål är att kunna bifoga

bilder  och  förmedla  dessa.  Hon  har  som en  typ  av  tradition  att  skicka  bilder  på  sin

trädgård, detta gör hon genom vanliga brev och skriver meddelanden för hand. Hon anser

att det skulle bli enklare att kunna bifoga allt digitalt och sedan skicka iväg som E-post.
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