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Sammanfattning 
I takt med den snabba tekniska utvecklingen har användningen av internet ökat markant de senaste 

åren. Internet har blivit en del av människans vardag där man både kan handla och betala räkningar 

online. Men har alla människor i dagens informationssamhälle möjlighet och tillräcklig kunskap för 

att ta del av denna utveckling? En undersökning gjord av stiftelsen .SE 2014 visade på att 57% av de 

yngre pensionärerna i åldrarna 65–75 år och 81% av de äldre pensionärerna i åldrarna 76+ år inte 

känner sig delaktiga i informationssamhället. Denna rapport syftar till att undersöka vilka hinder äldre 

upplever med internetanvändningen och vad som kan göras för att ta itu med dessa hinder. För att 

undersöka de hinder äldre upplever vid användningen av internet har vi som utgångspunkt använt oss 

av undersökningsmodellen UTAUT2 som undersöker acceptans av ny teknik. Modifieringar har gjorts 

av modellen där bland annat undersökningsområdet förtroende lagts till. Semistrukturerade intervjuer 

gjordes på ett seniorboende i Örebro och genom dessa kunde vi se att de främsta hindren med 

användningen av internet var; okunnighet, rädsla och ångest för det okända, brist på självförtroende 

och stöd, samt en avsaknad av intresse och behov. Utifrån de hinder som identifierats har vi kommit 

fram till att det finns flera faktorer som behövs för att underlätta användningen av internet och för att 

få fler äldre att börja använda internet; stöd, motivation, attityd och bättre utformning av webbplatser. 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till undersökningen, samt dess syfte och 

problemformuleringar. Valda avgränsningar tas också upp.  

1.1 Bakgrund 

Tekniken utvecklas ständigt och i en hög takt, dagens teknologiska era är en helt annan jämfört med 

tidigare decennier. I början av 90-talet slog internet igenom och 1995 var det mindre än 1% av 

världens befolkning som hade tillgång till internet, till skillnad från dagens samhälle där ca. 40% av 

världens befolkning har en internetanslutning (Internet Live Stats, 2017). I början av interneteran 

fanns det endast ett fåtal webbplatser för användarna att besöka men genom åren har antalet 

webbplatser expanderat och idag, 2017, finns det mer än 4 miljarder webbplatser (World Wide Web 

Size, 2017). Internet har blivit en stor del av människors vardag och det blir allt smidigare att sköta 

vardagliga tjänster via internet, tjänsterna blir mer lättillgängliga och utbudet större (Chen, Lin & 

Liang, 2014). Människor betalar räkningar, beställer varor, sköter sina vårdkontakter, kommunicerar 

med andra individer via sociala medier och så vidare. 

 

Findahl (2010) talar om att många verksamheter och organisationer väljer att erbjuda sina tjänster via 

internet på grund av att det är ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt att tjäna pengar på. Det är dock 

inte alla personer i samhället som har möjlighet att ta del av dessa digitala tjänster och därmed kan de 

uppfatta den digitaliserade utvecklingen som någonting negativt. Internetanvändning är konsekvent 

negativt relaterad till ålder, vilket innebär att andelen internetanvändare är mindre i äldre populationer 

än hos de yngre populationerna (van Deursen & Helsper, 2015). Många av de människorna i den äldre 

generationen har inte samma internetvana som den yngre generationen eller kanske till och med aldrig 

har använt sig av internet, vilket gör att i takt med att allt mer saker görs via internet glöms dessa äldre 

individer bort. Internetbanken är ett exempel på ett relativt nytt koncept där man betalar räkningar via 

internet istället för exempelvis brevbaserade girotjänster eller över disk (som användes förr). Tänker 

man då på den äldre generationen kan det vara svårt för dem att lära sig det nya sättet. Det skapas ett 

digitalt utanförskap. 

 

I takt med att samhället utvecklas har livslängden ökat och förväntas fortsätta öka, vilket leder till en 

ökning av antalet äldre människor i samhället (Statistiska Centralbyrån, 2015). Denna grupp av äldre 

människor har inte samma internetvana som den yngre generationen och blir därför ofta bortglömda 

när det kommer till tekniken, de är sällan inräknade i den primära målgruppen för de nya 

teknikprodukterna. Detta blir ett problem då denna åldersgrupp utgör en stor del av befolkningen, 

2014 beräknades det vara ca. 2 miljoner människor i Sverige som var över 65 år gamla (Davidsson, 

2015, 21 maj). Många äldre ser användningen av internet som någonting svårt. Osäkerhet, brist på 
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intresse och internetfärdigheter, otillräckligt med tid och hög anslutningskostnad är några av de skäl 

som identifierats till varför senioranvändare inte är online (van Deursen et al., 2015).  

1.2 Problemsituation 

Det blir svårare att leva i ett informationssamhälle om man inte har tillgång till eller kan använda sig 

av internet, det skapas en slags utanförskap och oro bland de äldre att de ska missa viktig information. 

Undersökningen Svenskarna och internet 2014 som gjordes av .SE, en stiftelse för 

internetinfrastruktur, visade på att 57% av de yngre pensionärerna i åldrarna 65-75 år och 81% av de 

äldre pensionärerna i åldrarna 76+ år inte känner sig delaktiga i informationssamhället (Findahl, 

2014). Det finns en klyfta mellan de personer som använder informationsteknik, såsom internet, och 

de som inte använder sig av det. Davidsson och Thoresson (2017) menar dock att den digitala klyftan 

krympt de senaste åren och att användningen av internet bland äldre har ökat, år 2017 använde ca. 

50% av de personer i åldrarna 76+ år internet i hemmet (Davidsson et al., 2017), jämför med 2014 då 

endast 24% använde internet dagligen i hemmet (Davidsson & Findahl, 2016). Den digitala klyftan 

har minskat men den är fortfarande inte borta. 

  

Det blir därför viktigt att erbjuda hjälp och andra verktyg som kan skapa möjligheter för att slussa in 

de äldre i det ständigt utvecklande informationssamhället, detta för att minska känslan av utanförskap 

hos de äldre. Tar man inte hänsyn till denna grupp människor och räknar med dem i samhället är det 

lätt att man hamnar fel, vilket gör det viktigt att undersöka hur de äldre faktiskt använder internet samt 

vad de upplever som problematiskt. Detta för att kunna erbjuda hjälp och stöttning. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Utifrån problemsituationen ställs följande problemformuleringar: 

- Vilka hinder uppfattar äldre med användningen av internet? 

- Vad kan man göra för att ta itu med dessa hinder? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka de hinder som äldre uppfattar med användningen av internet, samt vad som 

kan göras för att underlätta användningen. 
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1.4 Avgränsning 

Gränsen för användning av internet är idag väldigt svår att dra då man exempelvis per definition 

använder internet om det är så att man har en IP-telefon hemma. Vi har därför valt att avgränsa 

användningen av internet till användning av webbplatser och appar. Vi har även valt att avgränsa oss 

ytterligare genom att endast titta på användningen via datorer, läsplattor och smartphones.  

 

I denna studie har vi valt att definiera äldre som personer i åldrarna 65+ år.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring äldres internetanvändning. Faktorer som 

underlättar internetanvändningen kommer också att tas upp.  

2.1 Upplevda hinder med användningen av internet 

Gatto och Tak (2008) har studerat upplevda hinder vid internetanvändning bland äldre och kommit 

fram till fyra stycken hinder; frustration, funktionella begränsningar, misstro och tid. En svag 

förståelse för användning av datorutrustning och internetfunktioner har en tendens att skapa 

frustration hos de äldre. Något som också bidrar till att frustration skapas är oönskat spam, popup-

fönster, annonser och så vidare. Informationshämtning var en annan faktor som bidrog till frustration, 

ett problem som då upplevdes hos de äldre var att de hade svårt att hitta tidigare hämtad information 

igen (Gatto et al., 2008). Fysiska och psykiska begränsningar är också något som hindrar äldre från att 

använda internet. Chen et al. (2014) pratar om att äldre exempelvis kan ha svårt att se, svårt att höra, 

ha begränsad rörlighet eller ha svårt att tolka och bearbeta information. Gatto et al. (2008) menar 

också på att den bristande kunskapen kring användning av internet kan leda till ett begränsat nöje av 

denna teknik. Forskarna fortsätter med att en skepticism gentemot internets säkerhet vid hantering av 

personlig information finns bland de äldre och gör att de undviker vissa webbplatser där de riskerar att 

avslöja personliga uppgifter, vilket gör att de får problem att använda vissa tjänster. Saunders (2004) 

pratar om att det finns en rädsla för det okända, de äldre personerna vågar inte gå in på sidor som de 

inte använt tidigare då de inte vill hamna på någon olämplig webbplats. Tilliten för internet blir därför 

ett hinder. Tid är något som också tas upp som ett hinder då många äldre känner att de inte har 

tillräckligt med tid för att lära sig använda internet. Samtidigt finns det en del som är rädda för att 

internet ska bli beroendeframkallande (Gatto et al., 2008). 

 

Findahl (2014) pratar om att pengar är en annan faktor som kan ses som ett hinder. Att använda 

internet är inte något man betalar för en gång utan det är en kostnad som måste betalas varje månad, 

vilket en del äldre anser vara för dyrt. Saunders (2004) pratar också om kostnader som ett hinder, i sin 

undersökning fanns det en oro bland äldre att den tekniska utrustningen, datorn, snabbt skulle bli 

föråldrad och att man skulle tvingas köpa en ny inom en snar framtid.   

 

En negativ attityd och brist på självförtroende är också något som tas upp som hinder. Då många 

äldre människor oftast upplever en rädsla för ny teknik, såsom internet, kan det bidra till att 

internetanvändningen upplevs som ångestfylld och man försöker därmed undvika användningen av 

internet. När äldre ställs inför situationer som kan upplevas som oöverkomliga kan negativa attityder 

uppstå och skapa ett motstånd hos de äldre. Attityden gentemot internet har en avgörande roll för dess 

användning (van Deursen et al., 2015). Att man känner sig för gammal är också en vanlig ursäkt som 
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används (Findahl, 2015). Den bristande kunskapen kring användningen av internet hos äldre menar 

Boulton-Lewis, Buys, Lovie-Kitchin, Barnett och David (2007) leder till ett dåligt självförtroende, 

vilket skapar en rädsla för nya situationer och därmed kan göra så att man väljer att avstå från att ens 

försöka. En negativ attityd kan också grunda sig i att de äldre människorna inte är uppvuxna med 

internet på samma sätt som yngre generationer, vilket gör att de ser tekniken som någonting krångligt. 

Findahl (2014) nämner att 23% av de äldre personerna inte har eller använder sig av internet är på 

grund av att det är för krångligt.  

 

De äldre människorna som inte växt upp med internet ser denna digitalisering utifrån och somliga 

upplever den som någonting negativt, enligt Findahl (2015) är 63% av de äldre inte intresserade av att 

ens börja använda internet. Att de inte känner ett intresse för att börja använda internet är oftast på 

grund av att de inte känner ett behov av internet (Findahl, 2015), de klarar av vardagen ändå. 

2.2 Faktorer som underlättar internetanvändning 

2.2.1 Motivation 

Boulton-Lewis et al. (2007) har utfört en studie med fokus på lärande av teknik i aktivt åldrande och 

kommit fram till att motivation och självförtroende är två viktiga aspekter när det kommer till att lära 

sig något, och speciellt viktigt för äldre. En negativ attityd har tidigare tagits upp som ett hinder för 

äldre vid internetanvändning och även Boulton-Lewis et al. (2007) nämner att äldre till en början 

tenderar att sakna motivation till att använda internet. De äldre har andra intressen såsom exempelvis 

sina närstående, hälsa och fritid, men det är när de äldre kan koppla ihop dessa intressen med internet 

som de kan bli motiverade till att börja använda internets tjänster (Boulton-Lewis et al., 2007).  

 

Chen et al. (2014) pratar om att man inte bara kan lansera nya tjänster och tvinga de äldre till att 

använda internet då det kan skapa en omvänd situation där användarna istället motarbetar 

internetanvändandet. Chen et al. (2014) förespråkar därför vikten av att skapa motivation och föreslår 

att man exempelvis ska utveckla fler webbplatser där äldre personer är målgruppen. De webbplatser 

som idag är utvecklade för äldre anser Chen et al. (2014) vara otillräckliga då de oftast innehåller en 

enda funktion som inte anses vara tillräcklig för att tillgodose behoven hos de äldre. Enligt forskarna 

bör man därför utveckla gränssnitt som är enkla och tydliga utan att användarfunktionen sänks. 

Rodrigues, Carreira och Goncalves (2014) pratar om att man borde utveckla interface med speciella 

funktioner som exempelvis; större text, knappar och ikoner, då det visat sig att äldre tenderar att 

trycka på fel knapp när de använder internet via mobilen. Att arbeta med interfaceutformning tror 

Chen et al. (2014) kommer minska det digitala gapet och förhindra att äldre blir sårbara i 

informationssamhället.  
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2.2.2 Tidigare erfarenheter 

Findahl (2015) pratar om att faktorer såsom inkomst, utbildning och yrkesbakgrund påverkar vilka 

som använder internet och i vilken utsträckning dessa individer använder internet. Dessa faktorer kan 

göra att två jämnåldriga personer använder internet för olika ändamål och i varierad utsträckning då 

de har skilda bakgrunder. Enligt Findahl (2015) har de äldre personerna som har en grund- eller 

folkskoleutbildning som högsta utbildning en lägre procentenhet, 22%, vad gäller tillgång till internet 

jämfört med de som studerat på högskolenivå, 60%. Det finns också en skillnad mellan hur många 

bland de äldre som har tillgång till internet och som använder internet, det kan skilja upp till 10–15%. 

Detta menar Findahl (2015) framför allt utmärker sig bland de äldre med en låg utbildning såsom 

folk- och grundskola. Bland de yngre lågutbildade pensionärerna i åldrarna 65–75 år hade 83% 

tillgång till internet 2014, medan endast 69% av dessa använde sig av internet. Bland de äldre 

lågutbildade pensionärerna i åldrarna 76+ år hade 36% tillgång till internet 2014 och 22% av dessa 

använde sig av internet. Bland de högutbildade yngre pensionärerna skiljer sig inte tillgången och 

användningen av internet åt, nästintill alla använder sig av internet. De tidigare erfarenheterna en 

individ besitter har en betydelse vid ökad ålder, och påverkar utsträckningen av internetanvändningen.  

 

Castilla, Garcia-Palacios, Miralles, Breton-Lopez, Parra, Rodriguez-Berges och Botella (2016) pratar 

om att minnes- och inlärningsprocessen går snabbare när individen är bekant med inlärningsobjektet, 

när det finns en tydlig korrespondens mellan tidigare erfarenhet och den nuvarande situationen 

tenderar inlärningen att bli enklare. Forskarna fortsätter med att de äldre ofta är en utsatt grupp i dessa 

situationer då de oftast har mindre kunskap och tidigare erfarenheter av internetanvändning. Det blir 

därför viktigt att ta hänsyn till äldres tidigare erfarenheter och vanor vid utveckling av webbplatser. 

Castilla et al. (2016) har utfört en studie om relevansen av navigationen på webbplatserna och kommit 

fram till att en linjär navigation är mer lämplig för äldre användare. De äldres erfarenheter är oftast 

relaterade till analoga referenser där information presenteras på linjärt sätt, exempelvis böcker. Här 

slipper användaren organisera informationen då den redan är ordnad, till skillnad från den 

hypertextuella navigeringen där användarens beslut ändrar innehållet och ordningen. Castilla et al. 

(2016) studie visade på att det tog kortare tid att fullfölja en uppgift och att det blev en markant högre 

sannolikhet att klara av uppgiften när navigationen var linjär. Testanvändarna upplevde en bättre 

användbarhet och kontroll jämfört med den hypertextuella navigeringen.  

2.2.3 Behov 

Vad de äldre känner för behov och vad samhället skapar för behov kommer påverka 

internetanvändningen. En del äldre upplever enligt Findahl (2015) inget behov av att använda internet 

då de är nöjda med sin tillvaro, andra uppfattar internet som ett tvång. Att förstå nackdelarna med ett 

liv utan internet är en viktig faktor som kan tänkas bidra till att få fler äldre att använda internet. En 
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undersökning Findahl (2015) gjort 2014 visade på att 2 av 3 pensionärer som inte använder sig av 

internet har svårt att nämna några nackdelar med internet, endast 1 av 4 pensionärer kan nämna 

nackdelar med internet. Samtidigt är det en stor del av den äldre befolkningen som känner att de står 

utanför informationssamhället, 57% bland de yngre pensionärerna och 81% bland de äldre 

pensionärerna (Findahl, 2014). Saunders (2004) pratar om att det är viktigt att visa på de positiva 

effekterna av att använda internet och på så sätt öka internetanvändningen bland äldre. Han nämner 

bland annat att de psykosociala ökar i samband med användningen av internet, en ökad 

internetanvändning bland äldre minskar ensamheten och risken för depression, samt skapar en mer 

positiv attityd gentemot teknik. Detta leder till en förbättrad livskvalité bland de äldre. Davidsson et 

al. (2016) talar också om att internet påverkar den sociala tillvaron positivt. De tar även upp positiva 

aspekter såsom att man kan sköta ekonomin och hantera bankärenden vi internet, det underlättar även 

handeln då man kan beställa varor som man sedan får hem direkt i brevlådan. Internet har dessutom 

inga öppettider utan skapar en frihet för användaren med snabb och konstant tillgänglighet. Brattberg 

(2017) tar även upp fördelar såsom att internet bidrar med bra träning för minnet. 40% av de äldre 

människorna drabbas av nedsatt minne, men en kontinuerlig användning av hjärnträningsprogram via 

internet har visat sig förbättra minneskapaciteten betydligt. Processen att bearbeta information och ta 

in kunskap har också förbättrats i och med denna hjärnträning via internet (Brattberg, 2017).  

2.2.4 Hjälpmedel & stöd 

Boulton-Lewis et al. (2007) pratar om att äldre kan lära sig använda internet men att det tar längre tid 

än för de yngre. Mubarak och Nycyk (2017) har gjort en undersökning om hur äldre människor i både 

u-land och i-land påverkas av den digitala klyftan och har i sina resultat kommit fram till att det 

digitala utanförskapet är konsekvent kopplat till vilken nivå av stöd och uppmuntran som de äldre får. 

Vad en individ har för socialt stöd från familj och vänner kommer påverka internetanvändningen för 

den äldre då de äldre oftast behöver hjälp med tekniken. Att lära sig i grupp är något som Boulton-

Lewis et al. (2007) anser kan vara utmanande då användarna kan besitta olika mängder kunskap, det 

är dock denna typ av hjälpmedel i grupp som oftast erbjuds. Boulton-Lewis et al. (2007) och Gatto et 

al.:s (2008) forskning visar på att äldre lär sig bäst i situationer där en person lär ut, en-mot-en 

utbildning.  

 

Hjälpmedel för de personer som ska lära ut har också utvecklats. Brattberg (2017) har tagit fram 

en sådan guide för att lära andra personer hur de på bästa sätt ska lära äldre personer använda internet. 

Hur en person lär ut nya kunskaper kommer påverka användningen.   
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som valts för att besvara problemformuleringarna som 

identifierats. Metodkritik och etik kommer även att tas upp. 

3.1 Bakgrund till metodval och planerat utförande 

Denna undersökning har genomförts med hjälp av både en empiri och teori. Den empiriska delen 

gjordes genom den kvalitativa metoden intervjuer. Intervjuer valdes på grund av att man får en chans 

att ställa följdfrågor samt att det kan tänkas skapa en djupare och mer detaljerad förståelse. Samt att 

det är enklare för respondenten att föra sin åsikt i talan än i text (Oates, 2006). För att forma 

intervjufrågorna och analysera svaren har vi utgått från UTAUT2. Det är en modell som undersöker 

acceptans av ny teknik (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003), i vårt fall är tekniken internet. 

Valet av denna modell grundar sig i att; en låg acceptans existerar om det finns hinder för acceptans. 

Vissa ändringar har dock gjorts i denna modell för att den ska passa vårt syfte och 

undersökningsområde, se 4.Teori 

 

En litteraturstudie har också gjorts. Analysen av resultaten från intervjuerna kommer användas 

tillsammans med litteraturstudier kring tidigare forskning inom ämnet, detta för att kartlägga vilka 

hinder äldre människorna uppfattar med internetanvändning samt vad man kan göra för att underlätta 

användningen av internet för dem. 

3.2 Tillvägagångssätt för tidigare forskning 

Inhämtningen av tidigare forskning har i den här rapporten skett via tre olika databaser; Google, 

Primo och IEEE Explore. Sökmotorn Google användes i början för att skapa en översiktlig och 

bredare bild av ämnet. För att sedan orientera sig bland all information användes Örebro universitets 

sökfunktion Primo. Ämnesdatabasen IEEE Explore som inriktar sig på datavetenskap och informatik 

användes sedan för att få mer specifika sökresultat inom detta område.  

 

För att hitta tidigare forskning inom detta ämnesområde började vi brainstorma fram sökord. 

Utgångspunkten för sökningen av litteratur blev begreppet “elderly internet use”. Sökfunktionen 

Primo genererade 58 261 träffar vid sökningen och ämnesdatabasen IEEE Explore genererade 281 

träffar. För att minska ner sökningarnas antal genererade träffar till ett mer hanterbart och tidsaktuellt 

tal användes sökmotorernas filtreringsverktyg. Urvalsfunktionerna som användes för litteraturen var; 

vetenskapligt granskad, skriven på svenska eller engelska och vara skriven inom åren 2004 till 2017 

Anledningen till valet vetenskapligt granskad grundar sig i att vi vill ha material som är granskat av 

någon annan forskare inom samma ämnesområde. Detta på grund av att litteraturens trovärdighet kan 
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tänkas öka då litteraturen även blivit granskad av någon annan ämnesexpert (Oates, 2006). Valet av 

språk grundar sig i språkliga och kunskapsmässiga begränsningar. Litteraturens valda omfång av årtal 

grundar sig i att vi vill ha aktuell information då tekniken är något som ständigt är under utveckling. 

 

Användandet av de ovanstående urvalsfunktionerna resulterade i ett minskat sökresultat med färre 

träffar. Sökfunktionen Primo genererade 30 696 träffar vid sökningen och ämnesdatabasen IEEE 

Explore genererade 216 träffar. Utifrån dessa träffar började vi läsa igenom litteraturens rubriker, vi 

ville titta generellt på internetanvändningen bland äldre vilket gjorde att vi försökte undvika allt för 

specifika studier på webbplatser så som exempelvis Facebook. Utifrån rubrikerna valdes sedan 

artiklar ut för fortsatt läsning av abstract. Behandlade litteraturen internetanvändning bland äldre eller 

hur man ska utveckla system för att anpassa dem efter äldre människor valdes litteraturen ut för 

fortsatt läsning och bearbetning. Utifrån den litteratur som valdes ut granskades i sin tur dess källor 

och vissa kom att användas även i våran studie. Vi tittade även på den utvalda litteraturens nyckelord 

och använde oss av dessa för att utöka sökningarna i de olika sökmotorerna. 

3.3 Tillvägagångssätt för intervjuer 

Den intervjutyp som används i denna rapport är semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju är en intervjuform som innebär att informanten förbereder ett antal frågor och beroende på 

konversationens flöde kan informanten genom dessa frågor sedan ställa följdfrågor (Oates, 2006). 

Genom användandet av semistrukturerade intervjuer blir samtalet delvis fritt samtidigt som det finns 

en viss struktur i det hela. Man utgår här ifrån en intervjuguide, undersökningen har ett fokus men 

deltagaren kan svara fritt. En fördel med denna intervjutyp är att samma typ av frågor kan ställas till 

flera olika deltagare vilket möjliggör jämförelse av svar (Oates, 2006). 

 

Semistrukturerade intervjuer används oftast för djupare undersökningar där syftet är att upptäcka och 

undersöka personliga aspekter (Oates, 2006), vilket är vad vi vill göra. Vi vill komma in 

respondenterna på djupet för att kunna få en detaljerad förståelse för de problem som de upplever vid 

användningen av internet, samt få en uppfattning om de hinder som äldre personer som inte använder 

sig av internet upplever. Vi är dock medvetna om att antalet respondenter oftast är begränsat till ett 

mindre antal vid denna typ av datagenereringsmetod då intervjuer är tidskrävande. Detta leder till att 

man får färre respondenter att dra slutsatser från och gör enligt Oates (2006) att det blir svårare att dra 

slutsatser som är generaliserande för en specifik grupp av människor.  

3.3.1 Val av personer för intervju 

Vi har valt att definiera äldre som personer i åldrarna 65+ år, vilket göra att det är dessa människor 

som blir vårt val av personer för intervju. 
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Vi valde att inte exkludera de som aldrig tidigare använt sig av internet då de i en hög grad befinner 

sig i ett digitalt utanförskap. Vi kontaktade därefter ett seniorboende i Örebro och frågade om de ville 

ställa upp på intervjuer, vilket de ville. Valet av personer för intervju blev därför de personer som 

erbjöd sig att ställa upp från seniorboendet. 

3.3.2 Upplägg och utformning av intervjufrågor 

Vid framtagningen av intervjufrågor var vi noga med att formulera frågorna på ett relativt kort men 

relevant sätt, detta för att göra det enkelt för respondenterna att komma ihåg frågan. Vi försökte 

undvika att ställa två frågor i en då det enligt Oates (2006) finns en risk för att respondenterna blir 

förvirrade av för långa frågor och att man då tvingas upprepa frågan ett flertal gånger. För att 

ytterligare undvika förvirring hos respondenterna försökte vi vara tydliga och avstå från att använda 

ord med flera betydelser för att inte skapa tvetydigheter. Vaga frågor och uttryck försökte vi också 

undvika, klarhet och tydlighet är viktiga faktorer vid en intervju (Oates, 2006). Eftersom vi vill ha 

respondenternas åsikter arbetade vi mycket med att inte försöka använda oss av ledande frågor. 

Utifrån detta har intervjufrågorna strukturerats och byggts upp.  

 

Innehållet i själva frågorna baseras sedan på vår modifierade teoretiska referensram av UTAUT2 som 

tar upp olika nyckelkonstruktioner som påverkar acceptansen av ny teknik. De olika 

nyckelkonstruktionerna vi använt oss av är; Förväntat resultat, Förväntad ansträngning, Sociala 

influenser, Underlätta förhållandena, Upplevt nöje, Vana och Förtroende, för mer information om 

dessa se avsnitt 4.Teori. För att inte skapa förvirring hos respondenterna vid intervjutillfället valde vi 

att strukturera frågorna så att de kommer i en naturlig och logisk ordning (se Bilaga 1), och inte enligt 

våran indelning i nyckelkonstruktioner. På grund av detta har vi i intervjuguiden lagt till olika 

”taggar” i början av varje intervjufråga, detta för att tydliggöra till viken nyckelkonstruktion den 

insamlade datan tillhör. Taggarna som använts är följande; 

 

• #FR – Förväntat resultat 

• #FA – Förväntad ansträngning 

• #SI – Sociala influenser 

• #UF – Underlätta förhållandena 

• #UN – Upplevt nöje 

• #V – Vana 

• #F – Förtroende 

Utöver dessa nyckelkonstruktions-taggar lades även taggen #BI (Bakgrundsinformation) till, detta för 

att kunna få grundläggande information om respondenterna och deras internetanvändning. 
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Då vi valt att både intervjua äldre personer som aldrig använt internet men även äldre personer som 

använder sig av internet har det resulterat i två olika intervjuguider. Beroende på om den äldre 

personen använt sig av internet tidigare eller inte ställs olika frågor (se Bilaga 1). 

3.3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Efter att ha kontaktat ett seniorboende i Örebro fick vi reda på att 15 personer var villiga att ställa upp 

på en intervju. Vi tog därefter kontakt med var och en av dessa personer och bokade in en tid för 

intervjun. Vi ville att intervjuerna skulle ske under samma vecka och respondenterna fick därefter 

välja dag och tid som passade. Utfallet blev att intervjuerna gjordes på två dagar i sträck. Anledningen 

till att vi ville genomföra intervjuerna under samma vecka berodde på att vi ville ha material som 

kunde bearbetas för fortsatt rapportskrivande. Vid intervjutillfällena intervjuades en respondent åt 

gången och båda vi informanter deltog. Den ena informanten höll sig till intervjuguiden och den andre 

tog anteckningar och flikade in med följdfrågor. Informanten som höll i intervjun kom också med 

följdfrågor. 

3.3.4 Bearbetning av data från intervjuerna 

Intervjuerna spelades in då vi ville fokusera på vad personen sa och inte på att skriva ned svaret. 

Insamlingen av data transkriberades sedan till textformat för att kunna fortsätta analysarbetet. Vid 

transkriberingen gjordes en personlig bedömning av vad som ansågs vara relevant, småprat som inte 

hade med ämnet att göra och uttryck som exempelvis “eeeh” och “hmmm” ströks. Alla svar skrevs 

ned på separata papper för att sedan sammanställas i ett gemensamt format, att ha det i ett gemensamt 

format är något som skapar struktur enligt Oates (2006). Hanteringen och analysen av data gjordes 

sedan utifrån den teoretiska referensramen vi tagit fram, se avsnitt 4.2 Teoretisk referensram 

3.4 Etik 

Forskningsetik handlar om grundläggande etiska principer inom forskningsområdet, det kan 

exempelvis handla om regler för planering och genomförande av intervjuer. Oates (2006) nämner 

exempelvis att det är viktigt att de intervjuade personerna ska behandlas med respekt och att de ska 

känna sig betydelsefulla för undersökningen. På grund av detta valde vi att genomföra intervjuerna på 

seniorboendet där respondenterna bor för att skapa en känsla av trygghet. För att få respondenten att 

känna sig värdefull och respekterad visade vi engagemang och uppmärksamhet, detta genom att 

kontinuerligt ge bekräftelse i form av nickningar samt genom att ställa följdfrågor för att visa på en 

förståelse av vad respondenten talat om.    

 

Oates (2006) nämner också att det är viktigt att skapa en trygghet för att respondenterna ska våga 

uttrycka det de tycker. För att säkerställa ett ökat informationsflöde bestämde vi därför att 
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respondenterna skulle vara anonyma. Anonymiteten kan tänkas bidra till att det blir enklare att prata 

om personliga aspekter. Vid intervjutillfället var vi därför noggranna med att informera om att de 

kommer vara anonyma. Vid citat i resultatdelen kommer därför respondenterna inte namnges. 

 

Något annat som är viktigt att tänka på enligt Oates (2006) är att vara tydlig med vilka rättigheter 

respondenterna har. Vi gjorde det därför tydligt för respondenterna att intervjun var frivillig och att de 

kunde avbryta sin medverkan innan eller under intervjuns gång. Respondenterna hade även möjlighet 

till att avböja att svara på frågor om de inte kände sig bekväma.  

 

Då intervjuerna spelades in var vi noga med att fråga om tillåtelse innan intervjun startade. Efter 

medgivet tillstånd tydliggjorde vi noga när inspelningen startade respektive avslutades, detta för att 

respondenten skulle veta vad som bandades. Innan intervjun började förklarade vi vad som skulle 

komma att ske med den insamlade data och hur materialet skulle hanteras, vi poängterade exempelvis 

att det endast var vi som kommer lyssna på inspelningen och ingen annan, samt att materialet skulle 

användas i sammanhanget av en kandidatuppsats. 
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4. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som utgångspunkt för den empiriska studien. 

Eftersom internets tjänster är beroende av acceptans behövs en bättre förståelse för vad som 

påverkar de äldre användarnas uppfattning/val när det kommer till internetanvändning.   

4.1 Unified theory of acceptance and use of technology 2 - 

UTAUT2 

Förklaringen till användning och acceptans av ny teknik har blivit ett av huvudämnena för forskning 

inom informationssystem. Unified theory of acceptance and use of technology2 (UTAUT2) är en 

modell som tagits fram av Venkatesh, Thong och Xu (2012) för att bättre förstå individers acceptans 

av ny teknik och hur den används. UTAUT2 innehåller sju nyckelkonstruktioner som anses påverka 

användaracceptansen och individens beteende gentemot ny teknik; förväntat resultat (performance 

expectancy), förväntad ansträngning (effort expectancy), sociala influenser (social influence), 

underlätta förhållandena (facilitating conditions), upplevt nöje (hedonic motivation), prisvärde (price 

value) och vana (habit). 

 

Förväntat resultat handlar om i vilken grad individen kommer uppleva tillfredsställelse genom 

användandet av en viss teknik. Det beskriver en användares uppfattning av en given tjänst eller teknik 

i ett visst sammanhang, i vilken grad personen tror att tjänsten underlättar för honom eller henne 

(Venkatesh et al., 2003). Där exempelvis att ställa frågor till en informant om varför denna inte 

använder sig av internet kan ge insikter gällande informantens förväntade resultat. 

 

Förväntad ansträngning handlar om graden av lätthet som förknippas med individens användning av 

teknik, det vill säga i vilken grad individen själv förväntar sin egen insats vara och hur obesvärat det 

är att använda tekniken. Det handlar om teknikens upplevda användarvänlighet (Venkatesh et al., 

2012). Användarvänlighet bygger delvis på uppfattad enkelhet, vilket är något som är viktigt vid 

inledningsskedet av ny teknik då det är i dessa faser den potentiella användaren ser hinder för 

användningen (Venkatesh et al., 2003). Att exempelvis fråga en informant om hen upplever att något 

hindrar hen från att använda internet kan tänkas skapa en förståelse för informantens förväntade 

ansträngning. 

 

Sociala influenser handlar om i vilken utsträckning en individ använder sig av en given teknik utefter 

vad omgivningen tycker (Venkatesh et al., 2012). Det beskriver utomstående personers påverkan på 

användaren. Det kan vara åsikter från en betydande person som gör att användaren börjar använda sig 

av en viss teknik. Sociala influenser kan vara frivilliga eller ofrivilliga beroende på kontexten 

(Venkatesh et al., 2003). Här kan exempelvis frågor om informantens sociala tillvaro skapa en insikt 
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gällande informantens sociala influenser. Det kan också vara frågor som handlar om hur informanten 

klarar dagliga sysslor utan att använda sig av internet. 

 

Underlätta förhållandena handlar om hur mycket stöd och hjälpmedel som en individ upplever att det 

finns för att använda och förstå tekniken (Venkatesh et al., 2012). Beskriver i vilken grad individen 

anser att en organisatorisk och teknisk infrastruktur stödjer användningen av systemet för att avlägsna 

hinder för användaren (Venkatesh et al., 2003). Det kan vara stöd i form av utbildning och 

lättillgänglig support. Att exempelvis ställa frågor till en informant om vad hen gör när hen stöter på 

problem vid användningen av internet kan skapa en kännedom om informantens upplevelse av stöd 

och hjälpmedel från omgivningen.  

 

Upplevt nöje beskriver en individs upplevda nöje och välbehag vid användningen av en given teknik. 

Den uppfattade glädjen och användarvänligheten är faktorer som har stor påverkan på användandet 

och acceptansen av teknik. Upplevt nöje ses som en förutsägare för individers beteendemässiga avsikt 

att använda teknik (Venkatesh et al., 2012). Genom att exempelvis ställa frågor till en informant om 

hen brukar nå sina mål vid besöket av en webbplats kan detta tänkas bidra med en förståelse för 

informantens upplevda nöje. 

  

Prisvärde handlar om att kostnader som uppstår vid användningen av teknik påverkar användarens 

avsikt till beteende. Om fördelarna med användning av en viss teknik upplevs vara mer fördelaktiga 

än kostnaden upplevs prisvärdet som positivt. Prisets värde och kvalité påverkar därför individens val 

till om tekniken kommer användas eller inte (Venkatesh et al., 2012). 

  

Vana handlar om i vilken grad en individ tenderar att utföra ett specifikt beteende automatiskt på 

grund av tidigare inlärt utförande. Individer kan utveckla olika nivåer av vana beroende på deras 

användning av en viss teknik. Tidigare användning och erfarenhet av teknik påverkar attityden till ny 

teknik. Teknikvana har en betydande påverkan för att individen ska börja använda sig av ny teknologi 

(Venkatesh et al., 2012). Att exempelvis ställa frågor till en informant om vad hen har för utbildning 

och vad hen arbetat med kan ge insikter gällande informantens tidigare erfarenheter och vana. 

 

Utöver dessa sju nyckelkonstruktioner finns det tre variabler som handlar om individuella skillnader; 

kön (gender), ålder (age) och erfarenhet (experience). De individuella skillnaderna kommer påverka 

individens intention och beteende gentemot tekniken (Venkatesh et al., 2012). Dessa variabler 

kommer i denna studie att hanteras som bakgrundsinformation då syftet inte är att studerar specifika  

skillnader av upplevda hinder mellan olika åldrar, kön eller erfarenheter. 
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Figur 1. Unified theory of acceptance and use of technology 2 - UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) 

 

4.2 Teoretisk referensram  

En låg acceptans existerar om det finns hinder för acceptans. Ett hinder i denna studie definieras som 

någon aspekt som kommer inverka negativt på äldres val av att använda internet, vilket innebär i 

vilken utsträckning den äldre kommer acceptera och använda tekniken eller inte. I detta fall är 

tekniken internet. Vi har därför valt att utgå från UTAUT2, det är en modell som förklarar vilka 

aspekter som inverkar när en individ går från att inte använda en viss teknik till att sedermera göra 

det. Modellen kan därför användas för att skapa en uppfattning av användarnas beteende gentemot 

tekniken (Venkatesh et al., 2012). För att sedan operationalisera den valda modellen så att den data 

som samlas in ger stöd till att besvara vilka aspekter som inverkar negativt på äldres acceptans av att 

använda internet, det vill säga de hinder som finns, har dessa förändringar och tillägg gjorts: 

 

Findahl (2015) pratar om att endast 4% av de äldre personerna år 2014 inte använde sig av internet på 

grund av att de ansåg det vara för dyrt, även Davidsson et al. (2017) menar på att kostnaderna för 

internetanvändningen i dagens samhälle inte längre ses som ett lika “stort” hinder. På grund av detta 

har vi valt att exkludera konstruktionen prisvärde för att kunna lägga ett större fokus på de andra 

aspekterna.  

 



20 

Förtroende har valts att läggas till som en nyckelkonstruktion i vår teoretiska referensram. Brattberg 

(2017) pratar om att internet inte bara är en positiv sak utan att det också medföljer negativa aspekter 

som kan missbrukas. Det finns en risk för att människor börjar förlita sig helt på internet och slutar att 

tänka själva. Vid användning av internet får man tillgång till flera miljontals webbplatser men 

samtidigt exponeras man för andra, vilket gör att man riskerar att råka ut för bedrägeri och andra 

elakheter (Brattberg, 2017). Virus, maskar, trojaner, spionprogram och cookies är bara några av de 

faror Brattberg (2017) nämner som en användare kan råka ut för på internet. Förtroende blir därför en 

viktig faktor vid användningen av internet då det har en stark koppling till individens säkerhet och 

integritet. Förtroendet kommer påverka människors användning, attityd och upplevda användbarhet 

gentemot internet. På grund av detta har ett tillägg av förtroende (trust) gjorts, detta för att kunna 

undersöka äldres förtroende gentemot internet och om det har någon påverkan på 

internetanvändningen. I detta sammanhang innebär förtroende; en användares subjektiva 

uppfattningar när man bedömer internet. Där exempelvis att ställa frågor till en informant om hur hen 

upplever internet och om hen känner sig säker vid användningen av internet kan ge insikter gällande 

informantens förtroende för internet. 

 

 

 Figur 2. Teoretisk referensram med utgångspunkt från UTAUT2 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras det resultat vi fick fram via de 15 intervjuerna. Resultatet 

redovisas i form av tabeller och text, där en sammanställning görs under samma rubriker som den 

teoretiska referensramen består av. 

5.1 Resultat från intervjuerna 

Vid intervjutillfällena deltog sammanlagt 15 st. personer, varav 8 var män och 7 kvinnor. De 

respondenter som deltog var mellan åldrarna 69–91 år. Av de 15 respondenter som deltog använde sig 

11 st. personer av internet och 4st använde sig inte av internet. I procent motsvarar detta en 73% 

användning och 27% icke-användning av internet. Vid frågan om respondenterna upplever ett digitalt 

utanförskap svarade 12 av 15 att de upplever ett utanförskap då allt fler fysiska tjänster försvinner och 

övergår till att utföras via internet. 

 

Figur 1. Cirkeldiagrammet ovan illustrerar i procent hur många av respondenterna som upplever, respektive 

inte upplever, ett digitalt utanförskap. 

 

Av de 11 personer som använder sig av internet använder 5 st. personer det dagligen, 4 st. använder 

internet 3–4 gånger i veckan och 2 st. använder det någon gång i månaden. Alla respondenter som 

använder sig av internet använder det främst för att söka på information. Det kan handla om 

information såsom telefonnummer, öppettider eller nyheter. Cirka 50% av dessa respondenter 

använder sedan internet i ett nöjes syfte för att exempelvis släktforska, spela spel eller lösa korsord. 

Runt 36% av respondenterna använder internet i syfte att utföra bankärenden och betala räkningar. 

14% använder internet för kommunikation med närstående och vänner, via tjänster som mail och 

Facebook. Användningen av Facebook är dock endast för att se vad de närstående gör och inte för att 

själv publicera inlägg eller bilder. Av de 11 respondenter som använder internet var det ingen som 

använde det i syfte att handla varor. 
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Vid frågan om respondenterna ägde någon teknisk utrustning som gjorde att de kunde koppla upp sig 

på internet svarade 13 st. att de ägde eller hade tillgång till en dator. Alla 15 st. respondenter hade en 

mobiltelefon dock var det endast 6st som hade tillgång till internet via mobilen. 4 st. använde sig av 

en läsplatta och 2 st. hade ingen teknisk utrustning för att koppla upp sig på internet. 

5.1.1 Förväntat resultat 

I vilken grad en individ uppfattar internet som tillfredsställande har en avgörande roll för i vilken 

utsträckning internet kommer användas. Vid frågan om respondenterna såg internet som någonting 

positivt eller negativt hade de svårt att ta en tydlig ståndpunkt. De såg för det mesta internet som 

positivt men samtidigt som negativt då det har en, citat, “mörk baksida”. Respondenterna tog upp 

aspekter såsom mobbning, pornografi, bedrägeri och övervakning. De ansåg att internet indirekt 

skapar möjligheter till att kränka människor och sprida hat. Det fanns också en viss oro bland 

respondenterna för att inte känna sig ensam med sina handlingar på internet, ett citat från en av 

respondenterna lyder enligt följande; “Det negativa är att man är så himla utsatt, allt man gör är 

nästan som allmän egendom”. Det finns dock positiva sidor med internet som togs upp. 

Respondenterna ansåg internet vara positivt då det alltid ger svar på frågor, det är en enorm källa till 

information. “Utan internet vore man ganska nollställd” sa en av respondenterna och en annan fyller i 

med att “utan internet är man inte uppdaterad”. 45% av respondenterna nämner även hanteringen av 

ekonomi som positivt.  

 

Vid frågan om det skulle finnas något som skulle motivera respondenterna till att lära sig använda 

internet ännu mer summerar en respondent allas svar; “Ja, annars blir man utestängd från en hel del. 

Man får ju inte reda på något, jag är rädd för att missa information som endast kommer ut på 

internet. Det är väldigt lätt att komma utanför när man är gammal och det känns som att de äldre 

bara är i vägen överallt.”. 

 

I vilken grad individen uppfattar internetanvändningen som positiv respektive negativ kommer ha en 

påverkan på användningen. Har individen en känsla av att internet kommer stjälpa mer än hjälpa är 

sannolikheten rätt stor att personen antingen inte kommer använda internet eller ens försöka lära sig 

att använda internet. Det handlar samtidigt om individens behov, de personer som inte använder sig av 

internet ansåg att det inte fanns något behov eller intresse av att ens börja lära sig. Hos dessa personer 

finns inte upplevelsen av att internet kommer underlätta. Finns det däremot flera tjänster som 

underlättar och tillfredsställer användaren ökar chansen för att användaren kan bortse från det 

negativa och använda internet utifrån sina ändamål. 
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5.1.2 Förväntad ansträngning 

Den uppfattade enkelheten av internet spelar en avgörande roll då det är i dess inledningsfas 

användaren ser hinder för användningen. Vid frågan om respondenterna, som använder sig av 

internet, upplever att något hindrar dem från att använda vissa tjänster som internet erbjuder svarade 7 

st. ja, 3 st. nej och 1 st. vet ej. De hinder som respondenterna tar upp är främst; rädsla, okunnighet och 

inget intresse. Rädslan handlar till stor del om bävan för att göra fel och för att lämna ut privat 

information. Det finns en ångest för att göra fel på grund av okunnighet, och att denna okunnighet ska 

resultera i att det straffar dem själva, framförallt ekonomiskt. Ett citat från en av respondenterna lyder 

enligt följande; “till en början trodde jag att knappen beställ betydde att man köpt en produkt, jag 

förstod inte att man var tvungen att genomföra andra steg innan man köpt något. Jag beställer därför 

inget på internet för att jag är rädd för att det ska bli fel.”. Många respondenter betonar också att om 

man handlar på internet vet man inte vad man får, men handlar man i en vanlig affär vet man direkt 

vad man får. De respondenter som inte använder sig av internet uttrycker främst sitt bristande intresse 

för internet som ett hinder. Utöver det bristande intresset finns en avsaknad av självförtroende, 

respondenterna som inte använder sig av internet tror inte de är kapabla att ens lära sig. En av 

respondenterna som inte använder sig av internet säger enligt följande; “Hade jag varit tjugo eller 

trettio år yngre hade jag kanske börjat testa.”. Ingen av de 11 respondenterna som använder sig av 

internet anser att de har någon funktionsnedsättning som påverkar i vilken utsträckning de kan 

använda internet. I vilken grad individen själv förväntar sin egen insats vara påverkar därför 

inställningen och användningen av internet.  

 

Alla 11 respondenter som använder sig av internet anser att de webbplatser de använder sig av är 

enkla. Ett citat från en av respondenterna lyder enligt följande; “Vi äldre gör oftast enklare saker på 

internet såsom att söka information, vilket gör att vi tenderar att tycka det är enkelt. När vi sedan ska 

göra någonting svårare som exempelvis köp eller hantera pengar blir det svårare att använda 

internet.”. Att utföra köp eller hantera pengar är något de flesta respondenterna uppfattar som 

omständligt, det krävs mer kunskap. Webbplatser som de anser vara svåra försöker de därför undvika. 

Hur obesvärat det är att använda internet påverkar därför i vilken utsträckning individen kommer 

använda sig av internet.  

5.1.3 Sociala influenser 

Det sociala inflytandet påverkar i vilken utsträckning en individ använder sig av internet, detta 

inflytande kan vara både frivilligt och ofrivilligt. Vid frågan om hur det gick till när respondenterna 

började använda internet svarade 4 st. att det berodde på familjen, 3 st. på grund av jobbet och 4 st. via 

eget intresse. Här kan användandet av internet via arbetet och familjen ses som en ofrivillig influens 

då individerna inte själva aktivt tagit beslutet om att börja använda internet. De har påverkats av 
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utomstående personers åsikter. Att börja använda internet på grund av att man har ett eget intresse kan 

mer ses som frivilligt då personen i fråga själv tagit beslutet, det betyder dock inte att hen inte 

påverkats av omgivningen. Omgivningen kan ha skapat och byggt upp detta intresse.  

 

63% av respondenterna anser att det blir svårare att klara av vardagliga tjänster utan att använda sig av 

internet. En av respondenterna säger enligt följande; “snart ska de ta bort papperstidtabellerna för 

bussarna så att man bara kommer åt dessa via internet, man blir ju handikappad om man inte kan 

använda sig av internet.”. Ett sådant socialt inflytande från myndigheter gör att vissa av 

respondenterna ofrivilligt tvingas in i internetvärlden. 

 

“Hade min partner varit i livet hade jag förmodligen lärt mig använda internet, han ville att jag skulle 

kunna det.” säger en av respondenterna och menar på att det är enklare för de personer som har en 

partner att använda internet, de har någon som de kan fråga och få hjälp av. Av de 4 personer som inte 

använder internet är 3 st. utan partner och 1 st. har partner. Av de 11 personer som använder sig av 

internet är 4 st. utan partner och 7 st. har partner. Hur omgivningen ser ut för den äldre påverkar 

därför utsträckning av internetanvändningen. 

5.1.4 Underlätta förhållandena 

I vilken utsträckning det finns stöd och hjälpmedel för att avlägsna hinder från internetanvändningen 

kommer påverka användarens grad av tillämpning. Vid frågan vad respondenterna gör när de stöter på 

ett problem vid användningen av internet svarade alla respondenter att de främst brukar fråga någon 

närstående om hjälp, 3 st. svarade att de även brukade kontakta hjälpsupport. Hjälpsupporten var 

något majoriteten av respondenterna ansåg vara för svårt, ett citat från en av respondenterna lyder 

enligt följande; “De talar ett annat språk, det är rena kinesiskan för mig, jag förstår inte vad de 

menar och frågar hellre någon i familjen om hjälp.”. 2 av 11 respondenter upplevde att det fanns ett 

tekniskt stöd för att avlägsna hinder vid användningen, med tekniska stöd menade de exempelvis på 

instruktioner och information på webbplatsen som gjorde att de lyckades lösa det problemet de hade.  

 

För att lära sig nya funktioner på internet svarade de flesta av respondenter att de brukar fråga en 

närstående om hjälp och sedan testa sig fram själva. Ett svagt minne var något som ofta togs upp som 

ett problem vid inlärningsprocessen, ett citat från en av respondenterna; “När min son sitter bredvid 

är det självklart hur jag ska göra, men när jag ska testa själv är det jag nyss lärt mig som bortblåst”. 

Datakurser i grupp var också något som 3 st. respondenter testat för att öka sin kunskap om internet. 

De datakurser de varit på ansåg de dock vara för svåra, deltagarna på kurserna var inte på samma nivå 

vilket resulterade i att det blev för svårt att följa med. Vid frågan om respondenterna skulle vara 

intresserade av att gå på kurser för att lära sig mer om internets funktioner svarade 5 av 11 ja, 

resterande ansåg att de inte hade ett behov av att lära sig mer.  
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Förutsättningarna för hjälp och stöd lägger grunden för hur mycket den äldre individen kan använda 

sig av internet. Det handlar om att underlätta förhållandena för en ökad användning.  

5.1.5 Upplevt nöje 

I vilken grad en användare upplever ett välbehag och nöje vid användningen av internet kommer 

påverka i vilken utsträckning tekniken kommer användas. Vid frågan om respondenterna uppnår sina 

mål de har när de besöker en webbplats svarade majoriteten att de för det mesta uppnår sina mål. Det 

kunde finnas enstaka fall där målet med internetanvändningen inte uppfylldes och det kunde bero på 

faktorer såsom; okunnighet, fel sökord, otålighet och rädsla. Ett citat från en av respondenterna lyder 

enligt följande; “Ibland är det för krångligt. Om man till exempel ska ringa ett företag idag får man 

inte prata med en människa och det slutar med att det blir fel och man hamnar i cyberrymden, samma 

gäller vid hemsidor, att man inte kommer någon vart och får börja om igen.”, många av 

respondenterna stämmer in med detta citat och anser att den bristande kunskapen ”sätter käppar i 

hjulet” för att uppnå målen de har. Att inte vet hur man ska söka för att hitta den information man 

letar efter var också ett problem som togs upp. Många av respondenterna trodde att det berodde på att 

de har ett för otydligt och stort sökområde, ett citat från en av respondenterna lyder enligt följande; 

“man får så många träffar att man inte vet vart man ska börja, det är bara att börja uppifrån och ned 

och beta av den långa listan och förhoppningsvis hittar man det man letar efter.”. Att inte hitta det 

man söker efter eller sakna kunskap för att uppnå andra mål såsom att beställa varor eller hantera 

pengar leder i många fall till brist på välbehag och respondenterna tenderar att bli otåliga och ge upp. 

En ständig rädsla hos respondenterna för att göra fel är också något som påverkar välbehaget och 

nöjet med att använda internet. När respondenternas mål med att använda internet inte uppfylls på 

grund av diverse orsaker påverkar det tillfredställelsen av upplevelsen negativt, det blir ett hinder för 

acceptans av tekniken. Den uppfattade glädjen och användarvänligheten är faktorer som har stor 

påverkan på användandet av internet. 

5.1.6 Vana 

Vilken bakgrund och tidigare erfarenhet en användare har kommer påverka attityden och användandet 

av internet. Av de 15 respondenterna som deltog har 11 st. en utökad utbildning utöver grundskolan, 

av dessa 11 personer använder 10 st. internet och 1 st. använder inte internet. De övriga 4 st. 

respondenterna har en folk- eller grundskoleutbildning, av dessa fyra personer använder 1st internet 

och 3 st. använder sig inte av internet. Alla respondenter är idag pensionerade men har tidigare arbetat 

inom bland annat; IT, vården, förskolan, skolan, industri, bygg och teknik. 
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Figur 2. Stapeldiagrammet ovan visar hur många av respondenterna som arbetat inom ett visst område. 

 

De två respondenterna som arbetat inom IT-branschen var de personer som hade den mest positiva 

inställningen gentemot teknik och de två, av tre personer, som inte upplevde ett digitalt utanförskap. 

Även en respondent som tidigare arbetat som rektor kände inte av utanförskapet, men hen har tidigare 

deltagit på en datakurs där man fick lära sig hur man skulle söka på internet. De övriga 12 

respondenterna som upplevde ett utanförskap ansåg att de inte kommit i kontakt med internet 

tillräckligt tidigt för att klara av alla dagens funktioner som internet erbjuder. De besitter inte samma 

tidigare erfarenhet som de inom IT-branschen, vilket visar på att erfarenhet av teknik påverkar 

attityden till ny teknik.  

 

Alla respondenter anser att de klarar av vardagliga tjänster utan att använda sig av internet, men 

märker av att digitaliseringen gör det svårare att utföra vissa tjänster såsom biljettköp. Det tidigare 

inlärda utförandet av att köpa biljetter förändras och användaren tvingas anpassa sig och köpa sina 

biljetter via internet. Ett citat från en av respondenterna lyder enligt följande; “De tar bort de saker vi 

kan och slänger ut massa annat skit utan en tanke på oss äldre” en annan respondent fyller i med att; 

“varför ska vi byta ut redan fungerande tjänster? [...] Jag tror det är svårare för oss äldre att lära oss 

nya grejer speciellt när de nya sättet inte liknar det gamla.”. 

5.1.7 Förtroende 

I vilken grad en användare känner sig säker på internet spelar en avgörande roll för i vilken 

utsträckning individen kommer använda sig av internet. Vid frågan om respondenterna känner sig 

säkra när de använder sig av internet svarade 4 st. ja och 7 st. nej. 2 av de 4 personerna som känner 

sig säkra ute på internet använder det endast i den utsträckningen för att söka information, de lämnar 

inte ut personliga uppgifter av något slag. Ett citat från en av respondenterna lyder enligt följande; “I 
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det lilla jag använder känner jag mig säker, men jag är medveten om att det finns en hel värld som 

jag inte är insatt i”. De andra 2 personerna har arbetat inom IT hela sitt liv och är väl bekanta med 

forumet, de vet vad de ska undvika och är endast inne på “säkra” sidor.  

 

“Jag har respekt för internet.”, “jag är rädd för att bli kapad”, “jag är orolig för att komma in på 

något ställe där man inte ska vara”, “jag är rädd för att råka ut för något”, “jag har läst och hör 

mycket om sådana här elakheter i tidningar och från folk runt omkring.” detta är endast ett fåtal av de 

citat från respondenterna när de uttrycker sitt förtroende för internet. Det fanns en stor oro hos 

respondenterna för att lämna ut information om sig själva, de litar inte på att informationen förblir 

anonym. Ett citat från en av respondenterna lyder enligt följande; “Det spelar ingen roll hur de 

utvecklar eller formar internetsidorna, det handlar mer om vad som kan hända med mina pengar och 

personuppgifter”. Ytterligare ett citat från en av respondenterna; “Jag vet att folk som är duktiga kan 

hitta mitt kontonummer och använda det emot mig”. Alla de fyra personer som inte använder sig av 

internet anser att rädslan för internets elakheter blir befogade när de hör andra i sin omgivning bli 

utsatta, ett citat från en av respondenterna summerar detta; “Man hör om många äldre som råkar ut 

för eländen, att de blir lurade och så vidare”. 

 

Användarnas subjektiva uppfattningar gentemot internet påverkar i vilken utsträckning tekniken 

används. Respondenterna begränsar sig till det de känner sig säkra vid och avgränsar sig från det de 

uppfattar som osäkert.  

 

  



28 

6. Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring det resultat som tidigare presenteras jämfört med den tidigare 

forskningen. 

 

Flera forskares (Saunders, 2004 & Boulton-Lewis et al., 2007) teori om att rädsla är ett stort hinder 

stöds av intervjuresultatet. Av resultaten att döma upplever de äldre en stor okunnighet inom detta 

område, vilket gör att de tenderar att känna en osäkerhet och rädsla för användningen av de 

internettjänster de inte är vana vid. Många respondenter syftade till att använda internet för att endast 

söka information, i dessa situationer upplever de sig själva inte som sårbara då de inte lämnar ut 

någon information om sig själva. Vi tror att osäkerheten och rädslan grundar sig i användarnas tillit 

till sig själva samt tilliten gentemot företagen bakom webbplatserna. Rädslan för att bli utsatt tror vi 

sedan bekräftas och späds på när medier nästan dagligen rapporterar om kriminella händelser 

människor råkat ut för på internet.  

 

Davidsson et al. (2016) pratar om att internet bidrar till många positiva aspekter såsom konstant 

tillgänglighet då internet inte har några öppettider. Utifrån intervjuresultaten kan man dock se att 

endast 36% av respondenterna hanterar sin ekonomi via internet och 0% av respondenterna handlar 

via internet. Här kan man då fundera kring varför inte fler av respondenterna väljer att använda sådana 

internettjänster då det är så pass lättillgängligt. Vi tror att rädsla och okunnigheten är de två främsta 

hindren. Respondenterna uttrycker att det inte handlar om hur webbplatserna utvecklas utan vad som 

kommer hända med de uppgifter de lämnar ut. Det finns en oro över att inte känna sig ensam med sina 

handlingar vid internetanvändningen. Resultatet blir därför en begränsad användning bland de äldre 

där de flesta väljer att använda hemsidor där man inte behöver lämna ut personliga uppgifter. De 

positiva fördelarna med internet väger inte upp risken och osäkerheten som finns bland de äldre när 

det gäller personuppgifter. För att hantera detta problem tror vi det kan vara bra om företagen till 

webbplatserna tydliggör vad som händer med och hur de hanterar personliga uppgifter som lämnas ut. 

Användarna kan då tänkas få en större kontroll över tillvaron och därmed kan tilliten tänkas öka. 

Information om hur man kontrollerar en hemsidas säkerhet bör uppmärksammas och tydligare framgå, 

endast två av respondenterna var medvetna om https:// och säkerhetslåsets innebörd, de andra 

respondenterna gick efter hemsidans utseende.   

 

Det kan vara nämnvärt att notera att de två respondenter som hade en yrkesbakgrund inom IT var de 

personer som hade en bredare kunskap kring hemsidors säkerhet. Resultatet visar i enlighet med 

Findahl (2015) att en användares tidigare bakgrund har en avgörande roll för vilka som använder 

internet och till vad de använder internet. Andelen respondenter som var lågutbildade hade en större 

tendens att inte använda internet eller endast använda det i syfte för att utföra enklare uppgifter. 
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Medan de respondenter som var högutbildade hade en tendens att använda internet i en större och 

bredare utsträckning. Här tror vi dock att det inte är själva utbildningen i sig som har den avgörande 

betydelsen utan istället själva yrket som krävde utbildningen, dessa yrken krävde en 

internetanvändning i ett tidigt stadie, vid internets genombrott, vilket kan tänkas ha haft en påverkan.   

 

Gatto et al. (2008) pratar om äldres funktionella begränsningar som en faktor som påverkar 

internetanvändningen för äldre. Resultatet från intervjuerna stödjer dock inte denna forskning då 

respondenterna inte känner att något hindrar dem fysiskt. Nedsatt syn togs bland annat upp som en 

funktionell begränsning men det var inget som respondenterna såg som problematiskt då de vet hur 

man förstorar text. Vi tror dock att äldre med gravt funktionella begränsningar som exempelvis 

påverkar rörligheten kan uppleva det som ett hinder då det blir svårare för dem att interagera med 

tekniken. I dagsläget känner inte dessa respondenter av några funktionella begränsningar, men detta 

kan vara något som kommer att utvecklas i takt med att de bli ännu äldre. Vi anser därför att man bör 

beakta detta vid framtagningen av ny teknik, då äldre med nedsättningar kan få en bättre tillvaro med 

hjälp av internet. Internet erbjuder möjligheter till att ta del av samhället och utföra fysiska tjänster 

digitalt, samtidigt skapas en möjlighet till att hålla kontakt med familj och vänner.  

 

Att erbjuda stöd och hjälpmedel till äldre vid användning av internet är något Mubarak et al. (2017) 

betonar och även något som resultatet från intervjuerna pekade på. Flertalet respondenter uttryckte ett 

behov av regelbunden hjälp. Datakurser var något ett fåtal respondenter testat, men i enlighet med 

Boulton-Lewis et al.:s (2007) forskning upplevde de det som svårt då de inte befann sig på den 

kunskapsnivå som krävdes. Hjälp och stöd från familj och vänner uppskattades mer. Resultatet från 

intervjuerna visade på att utav de 4 st. personerna som inte använder internet är 3 st. utan partner och 

1 st. har partner, av de 11 st. personer som använder internet är 4 st. utan partner och 7 st. har partner. 

Det vi ser här är att internetanvändandet främjas om användaren har en partner, det underlättar att ha 

någon att prata med face-to-face. Att prata med någon närstående eller support över telefon blir inte 

samma sak då personen i fråga inte kan visa hur man ska göra, support via nätet kan dessutom enklare 

missförstås när kommunikationen sker i text. Det bristande självförtroendet hos de äldre leder till ett 

behov av socialt stöd och vi anser därför i enlighet med Mubarak et al. (2017) att användandet av 

internet är starkt kopplat till omgivningen. Findahl (2015) pratar om att det är viktigt att förstå 

nackdelarna med ett liv utan internet för att få fler äldre att använda internet, samtidigt pratar han om 

att samhället skapar ett behov av internetanvändning då allt fler tjänster digitaliseras. På samma sätt är 

det viktigt för samhället att ta hänsyn till de äldres behov för att kunna involvera dem i 

informationssamhället. Det bör därför bli en förutsättning att samhället kan erbjuda stöd till de äldre 

och inte förlitar sig på att endast släkt och vänner ska vara ett stöd för den äldre personen. Här anser vi 

då att man bör erbjuda stöd i form av skräddarsydda kurser för de äldre där man tar hänsyn till 

individens tidigare erfarenheter. Då tidigare resultat från flera forskare (Boulton-Lewis et al., 2007 & 
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Gatto et al., 2008) visat på att äldre lär sig bättre i en-till-en situation jämfört med gruppsituationer 

anser vi att man antingen bör krympa deltagarantalet för kurserna eller öka antalet handledare för att 

tillgodose alla deltagande. Att erbjuda privat träning i hemmet är också något som skulle kunna 

erbjudas och som vi, utifrån intervjuerna, tror skulle underlätta användandet av internet.  

 

80% av respondenterna känner av ett digitalt utanförskap och menar på att det blir svårare att klara av 

vardagen utan internet. Samhället tvingar in de äldre i en digital värld som de egentligen inte känner 

underlättar vardagen. Chen et al. (2014) talar om att det är viktigt att få in de äldre i 

informationssamhället då de annars blir sårbara. En tanke värd att begrunda är det här med sårbarhet, 

vilka är det egentligen som blir sårbara i ett informationssamhälle? Är det de personerna med eller 

utan teknik? De äldres skepticism gentemot tekniken och internet ska inte helt förkastas då det kan 

finnas en berättigad tanke bakom den, när tekniken inte fungerar är det vi i informationssamhället som 

blir sårbara. Resultatet visar på att de äldre som inte använder sig av internet inte känner något behov 

eller intresse för att ens lära sig använda internet, vilket stämmer överens med Findahls (2015) 

tidigare forskning. Här kan det då vara bra att visa på fördelarna med användningen av internet för att 

få den äldre personen att förstå nackdelarna med ett liv utan internet. Forskning från Brattberg (2017) 

visar exempelvis på att minneskapaciteten förbättras genom hjärnträningsprogram, och dåligt minne 

är något många respondenter anser hindrar dem från att använda internet. Internet erbjuder sätt att 

förbättra äldres tillvaro, problemet är att alla äldre inte är medvetna om möjligheterna som erbjuds.  

Att motivera de äldre till att börja använda internet kan dock vara enklare sagt än gjort då man själv 

vet hur skeptisk man kan vara till förändringar och nya situationer.  

 

För att handskas med de hinder som äldre upplever och minska det digitala utanförskapet gäller det 

både för samhället och den äldre individen att ändra inställning. Samhället kan inte bara förlita sig på 

att alla människor i samhället anpassar sig utan måste ta hänsyn till alla individer, även de äldre. 

Samtidigt måste de äldre ha en mer öppen inställning gentemot digitaliseringen, men för att 

inställningen ska bli mer öppen krävs det att samhället erbjuder möjligheter för en anpassning. 

Informationsspridningen från samhället bör exempelvis inte begränsas till internet då det finns många 

äldre som inte kan ta del av denna information. Anpassning av hemsidor är också en åtgärd som Chen 

et al. (2014) pratar om och som kan göras. Genom att lägga fokus på utformning och anpassning av 

gränssnitt kan interaktionen mellan den tekniska utrustningen och den äldre personen förbättras och 

göra det enklare att utföra “svårare” uppgifter.  
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7. Slutsats  

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser, samt ges här förslag på framtida forskning.  

7.1 Vilka hinder uppfattar äldre med användningen av internet? 

Då studien utgått från en teoretisk referensram med fokus på samhälleliga aspekter har detta riktat 

resultatet och följande hinder har identifierats;  

 

Oro, rädsla, ångest och okunnighet är de fyra största faktorerna som tagits upp som hinder bland de 

personer som använder sig av internet. Det finns en oro för att missa viktig information, göra fel och 

för att inte få vara anonym med sina handlingar. Oron späds sedan på och utvecklas i många fall till 

en rädsla, en rädsla för att bli utsatt och kränkt. Okunnigheten om internet och vad som händer med 

den information man lämnar ut förstärker sedan rädslan för att göra fel. Det finns en oro och rädsla för 

att okunnigheten ska straffa dem själva exempelvis genom att deras personuppgifter hamnar i fel 

händer eller att de blir drabbade ekonomiskt. Detta leder i vissa fall till att internetanvändningen blir 

en ångestfylld upplevelse, vilket hindrar användaren från att känna nöje och trygghet.   

  

Brist på självförtroende, attityd och socialt stöd, samt ett svagt minne är fyra andra faktorer som tagits 

upp som problematiska. Bristen på självförtroende hänger tätt ihop med okunnigheten, flera av de 

äldre personerna ser inte sig själva som kapabla att ens lära sig. Ett svagt minne är något många av 

respondenterna nämner som hindrar dem från att använda internet eller för att använda det i en större 

utsträckning. De besitter ett självförtroende och en attityd som kan beskrivas som; man kan inte lära 

en gammal hund att sitta. Det sociala stödet blir därför en viktig faktor. Utan stöd från samhället och 

familjen tenderar internetanvändningen drabbas negativt, användandet av internet är starkt kopplat till 

omgivningen och kan därmed upplevas som ett hinder om den äldre inte har ett socialt stöd.  

 

Utöver dessa faktorer upplever de äldre att många webbplatser är omständliga att använda, vilket gör 

att de tenderar att ge upp då de blir otåliga. Denna känsla av otålighet upplever de äldre själva som ett 

hinder. De omständliga webbplatserna undviker de sedan vilket gör att deras användning av internet 

begränsas.  

 

Bland de som inte använder internet är brist på intresse och behov de två främsta faktorerna. De anser 

att de klarar av vardagen utan användningen av internet och ser inte hur internet skulle kunna göra 

deras tillvaro bättre, det finns ingen motivation till att börja använda internet.   
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7.2 Vad kan man göra för att ta itu med dessa hinder? 

Utifrån de hinder som identifierats har vi kommit fram till att det finns flera faktorer som behövs för 

att underlätta internetanvändningen och för att få fler äldre att börja använda internet;  

 

• Stöd är en viktig faktor och förutsättning för att underlätta internetanvändandet för de äldre. Flera av 

våra respondenter uttryckte ett behov av regelbunden hjälp. I vilken grad detta stöd är lättillgängligt 

och begripligt påverkar användandet. Ett lättillgängligt stöd utan begriplighet skapar ingen förståelse 

för internetanvändaren, supporten i fråga måste ha en förmåga att tala samma språk som användaren. 

Och tvärtom skapar ett svårtillgängligt stöd med begriplighet ingen trygghet då åtkomsten till stödet 

blir svåråtkomligt. Lättillgängligheten till stöd och begriplighet leder till att de äldre vågar testa på 

nya saker då de har någon att vända sig till om det blir fel. Ett förbättrat självförtroende och en mindre 

rädsla kan ett bra stöd tänkas bidra till. 

 

•  Motivation & attityd är två andra viktiga förutsättningar som vi sett utifrån den teoretiska 

referensramen; i vilken grad en individ uppfattar användningen av internet som positiv respektive 

negativ kommer påverka användningen av internet. Det blir därför viktigt att skapa en motivation för 

de äldre att använda sig av internet, att visa på de fördelar som internet erbjuder och vad det finns för 

nackdelar med ett liv utan internet. Det handlar om att förändra en attityd, vilket kan vara svårt. Men 

genom att exempelvis erbjuda datakurser, som en motivation, kan den inpräntade negativa attityden 

gentemot internet förändras och fler äldre kan uppleva ett mindre digitalt utanförskap. Det kan vara 

allmänna kurser eller privata kurser i hemmet. Det viktiga här är att man tar hänsyn till de erfarenheter 

en individ har kring användandet av tekniken, detta för att användaren inte ska tappa motivationen på 

grund av att kursen upplevs som allt för svår eller för lätt.  

 

• Bättre utformning av webbplatser. Ur ett användarperspektiv upplevde respondenterna i denna 

studie en del webbplatser som omständliga att använda. Vad som exakt gör webbplatserna 

omständliga att använda har respondenterna däremot svårare att redogöra för. Hur informationen 

utformas på webbplatserna är något som reflekteras över och som ansetts vara en viktig faktor vid 

användningen av internet. Att få information om hur någonting ska genomföras och vad som kommer 

hända med informationen som lämnas ut är något som kan skapa trygghet. Det handlar om att 

informera de äldre om vad som sker. Samtidigt handlar det om att informera i ett förebyggande syfte, 

genom att exempelvis gå ut med information om hur användaren ska tänka kring olika webbplatsers 

säkerhet, vad gör en hemsida säker? i vilka situationer ska användaren inte lämna ut någon personlig 

information? och så vidare.  
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Till följd av att vi utökat UTAUT2 med nyckelkonstruktionen förtroende har vi genom vår teoretiska 

referensram sett att tilliten gentemot en viss teknik har en stor påverkan för i vilken grad den används. 

Ett starkt förtroende resulterar i en bredare användning av internet och vice versa. Att bygga upp ett 

förtroende blir därför en viktig aspekt för att underlätta internetanvändningen för de äldre. De har levt 

mesta delen av sitt liv utan internet och ny teknik har en tendens att verka skrämmande när den inte 

förstås. Att bättre utforma hemsidorna och informera om olika säkerhetsaspekter kan därför tänkas ha 

en positiv effekt när det kommer till att stärka förtroendet och tilliten gentemot ny teknik. Det viktiga 

att komma ihåg är att denna informationsspridning inte enbart ska ske via internet, informationen 

behöver nå alla, även de personerna utan internet. För att få en bredare spridning av information kan 

även annan media kopplas in såsom tidning och radio.  

 

Tekniken är något som är under ständig utveckling, vilket gör att dagens yngre generation också 

kommer uppleva nya tekniska innovationer. Den äldre generationen möttes av innovationen internet 

och somliga ser det som en möjlighet medan andra har en mer skeptisk inställning. Dagens yngre 

generationer kommer också bli utmanade, fast inom andra områden och möta saker som de anser vara 

skrämmande. De som utvecklar denna teknik måste därför ta hänsyn till att människor fungerar på 

olika sätt då individer besitter olika bakgrund och erfarenheter. Stöd och hjälpmedel blir således något 

som också måste vara under ständig utveckling för att underlätta för användarna och se till så att alla 

människor involveras i informationssamhället.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har baserats på en teoretisk referensram som är en modifierad modell av UTAUT2. Ett 

tillägg av nyckelkonstruktionen förtroende (trust) har gjorts. Denna utbyggnad av modellen har i 

denna studie beprövats och ett förslag på vidare forskning kan därför vara att ytterligare undersöka 

denna utbyggnad med fler respondenter för att testa och verifiera den. Ny teknik kan verka 

skrämmande när den inte förstås och hur människor då tänker inför nya innovationer blir en viktig 

faktor för att öka medvetenheten kring acceptans av ny teknik och det behövs därför ytterligare 

forskning inom detta. 

 

Då denna studie lagt mycket fokus på att undersöka hinder äldre upplever med internetanvändningen 

och utifrån detta kommit fram till vad man kan göra för att ta itu med dessa problem blir ett förslag på 

vidare forskning att utveckla och testa dessa stöd, för att se det faktiska utfallet av resultatet. Chen et 

al. (2014) pratar exempelvis om att man bör utveckla gränssnitt där äldre personer är målgruppen, 

vilket är något vi utifrån studien anser vara en faktor som påverkar användandet av internet. Många 

respondenter hade svårt att förklara vad som var omständligt med att använda en webbplats, vilket gör 

att det krävs mer forskning kring detta.  



34 

8. Källförteckning 

Boulton-Lewis, G. M., Buys, L., Lovie-Kitchin, J., Barnett, K. L. & David, N. (2007). Ageing, 

Learning And Computer Technology. Educational Gerontology, 33(3), 253-270. doi: 

10.1080/03601270601161249 

 

Brattberg, G. (2017). Introduktion till internet för äldre. Stockholm: IIS 

 

Castilla, D., Garcia-Palacios, A., Miralles, I., Breton-Lopez, J., Parra, E., Rodriguez-Berges, S. & 

Botella, C. (2016). Effect of Web navigation style in elderly users. Computers in Human Behavior, 

55(2016), 909-920. doi: 10.1016/j.chb.2015.10.034 

 

Chen, P. H., Lin, T. C., & Liang, Y. H. (2014). Internet Browser Interface Design Suitable for the 

Elderly to Use. 2014 International Symposium on Computer, Consumer and Control, 982-985. doi: 

10.1109/IS3C.2014.257   

 

Davidsson, P. (2015, 21 maj). Fokus på äldre och internet i ny rapport [Blogginlägg]. Hämtad från 

https://www.iis.se/blogg/fokus-pa-aldre-och-internet-i-ny-rapport/   

 

Davidsson, P. & Findahl, O. (2016). Svenskarna och internet 2016. Stockholm: IIS  

 

Davidsson, P. & Thoresson, A. (2017). Svenskarna och internet 2017. Stockholm: IIS  

 

Findahl, O. (2014). Svenskarna och internet 2014. Stockholm: .SE  

 

Findahl, O. (2010). Svenskarna och internet 2010. Stockholm: .SE  

 

Findahl, O. (2015). Pensionärerna och internet 2014. Stockholm: .SE  

 

Gatto, S. L., & Tak, S. H. (2008).  Computer, Internet, and E-mail Use Among Older Adults: Benefits 

and Barriers. Educational Gerontology, 34(9), 800-811. Doi: 10.1080/03601270802243697 

 

Internet Live Stats. (2017). Internet Users. Hämtad 2017-11-19, från 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/  

 

Mubarak, F. & Nycyk, M. (2017). Teaching older people internet skills to minimize grey digital 

divides. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 15(2), 165-178. doi: 

10.1108/JICES-06-2016-0022 

 

Oates, B. J. (2006). Researching Information Systems and Computing. London: SAGE 

 

https://www.iis.se/blogg/fokus-pa-aldre-och-internet-i-ny-rapport/
http://www.internetlivestats.com/internet-users/


35 

Rodrigues, E., Carreira, M. & Goncalves, D. (2014). Developing a Multimodal Interface for the 

Elderly. Procedia Computer Science, 27(2014), 359-368. doi: 10.1016/j.procs.2014.02.040 

 

Saunders, E. J. (2004). Maximizing Computer Use Among The Elderly Inrural Senior Centers. 

Educational Gerontology, 30(7), 573-585. doi: 10.1080/03601270490466967 

 

Statistiska Centralbyrån. (2015). Tre miljoner fler bor i Sverige år 2060. Hämtad 2017-11-19, från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-

for-Press/389899/  

 

van Deursen, A., & Helsper, E. J. (2015). A nuanced understanding of Internet use and non-use 

among the elderly. European Journal of Communication, 30(2), 171-187. doi: 

10.1177/0267323115578059  

 

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis G. B., & Davis, F. D. (2003) User Acceptance Of Information 

Technology: Toward A Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.  

 

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer Acceptance And Use Of Information 

Technology: Extending The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology. MIS Quarterly, 

36(1), 157-178.    

 

World Wide Web Size. (2017). The size of the World Wide Web (The Internet). Hämtad 2017-11-19, 

från http://www.worldwidewebsize.com/   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/389899/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/389899/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/389899/
http://www.worldwidewebsize.com/


36 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Som diskuteras i avsnitt 3.3.2 Upplägg och utformning av intervjufrågor grundas följande frågor i 

UTAUT2 (se avsnitt 4.Teori). Den kategorisering och motsvarande kod vi använder är följande: 

 

• #FR – Förväntat resultat 

• #FA – Förväntad ansträngning 

• #SI – Sociala influenser 

• #UF – Underlätta förhållandena 

• #UN – Upplevt nöje 

• #V – Vana 

• #F – Förtroende 

• #BI - Bakgrundsinformation 

 

 

 

 

● #BI - Identifierar du dig som man eller kvinna? 

● #BI - Hur gammal är du? 

● #V - Vad har du för sysselsättning? 

● #V - Vad har du tidigare arbetat med? 

● #V - Vad har du för utbildning? 

● #SI - Har du någon partner? 

● #BI - Har du någon teknisk utrustning som gör att du kan koppla upp dig på internet? (Dator, 

läsplatta, smartphone) 

● #BI - Har du någon gång under det senaste året använt dig av internet? 

 

Om JA: 

● #BI - Hur länge har du använt dig av internet? / När använde du dig av internet senast? 

● #BI - Hur ofta använder du dig av internet?  

● #SI - Hur gick det till när du började använda internet?  

● #BI - Varför använder du dig av internet?  

● #FR - Vad tycker du är positivt eller negativt med internet? 

● #V - Det sker en digitalisering av samhället, fysiska tjänster hamnar exempelvis på internet 

(bank), vad är dina tankar kring det?  

● #BI - Upplever du ett digitalt utanförskap? 
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● #SI - Har dina dagliga aktiviteter förändrats sedan du började använda internet? 

● #SI - Kan du klara dagliga sysslor utan internet? (Ex, köpa p-biljett, betala räkningar, 

överföra pengar osv.)  

 

● #UN - Brukar du nå dina mål som du har när du besöker en viss webbplats? 

● #UN - Har du någon gång känt att du inte uppnått ditt mål vid besök av en webbplats? 

- Om ja, vad berodde det på att du INTE uppnådde ditt mål?  

- Om nej, vad berodde det på att du uppnådde ditt mål?  

● #FA - Upplever du att något hindrar dig från att använda vissa tjänster som internet erbjuder?  

● #FA - Påverkas ditt sätt att använda internet av att du har någon funktionsnedsättning? 

(Nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt motorik ex, mindre rörlighet i händer)  

● #FA - Anser du att webbplatser som du besöker är lätta eller svåra att använda? (Motivera!) 

 

● #FA - Anser du att merparten av de webbplatser du besöker är utvecklade för din målgrupp? 

(Motivera!)  

● #UF - När du stöter på ett problem när du använder internet, vad gör du då? 

● #UF - Hur gör du för att lära dig nya saker på internet?  

● #UF - Får du hjälp av någon när du använder dig av internet?  

 

● #F - Känner du dig säker när du är ute på internet?  

● #F - Finns det något som oroar dig när du använder internet? 

● #F - Har du någon gång råkat ut för virus eller spam?  

 

● #FR - Finns det något som motiverar dig till att använda internet?  

● #UF - Finns det något intresse av att gå på kurser för att lära sig mer om internet? 

● #FA - Hur anser du att webbplatser kan utvecklas för att bli bättre?  

 

Om NEJ: 

● #FR - Varför använder du dig inte av internet? 

● #FA - Upplever du att något hindrar dig från att använda internet? 

● #FR - Hur ser du på internet? 

● #V - Det sker en digitalisering av samhället, fysiska tjänster hamnar exempelvis på internet 

(bank), vad är dina tankar kring det? 

● #SI - Har dina dagliga aktiviteter påverkats av att internet har blivit en så stor del av 

samhället?  

● #SI - Kan du klara dagliga sysslor utan internet? (Ex, köp av p-biljett, betala räkningar, 

överföra pengar osv.) 
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● #BI - Upplever du ett digitalt utanförskap? 

● #F - Känner du någon som råkat ut för några elakheter på internet, såsom hacking, virus, 

spam osv? 

● #SI - Använder människor i din omgivning sig av internet? (vänner, familj osv.) 

● #FR - Finns det något intresse för att börja använda internet? 

● #UF - Finns det något intresse av att gå på kurser för att lära sig mer om internet? 

● #FR - Vad finns det för något som skulle motivera dig till att börja använda internet? 

 

 

 


