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Förord 

Ett stort tack till informanterna i denna studie. Att jag fått tagit del av era erfaren-

heter har varit en förutsättning för denna uppsats och jag uppskattar att ni har tagit 

er tid till att dela med er av era erfarenheter och kunskaper.  

Jag vill även uttrycka min uppskattning till er som stöttat mig genom uppsats-

skrivandet. Till min handledare, Anne-Christine Norlén, vill jag rikta ett stort tack 

då våra samtal givit mig inspiration och vägledning igenom hela arbetet. Men 

även tack till er som korrekturläst uppsatsen och som genom återkommande dis-

kussioner hjälpt mig utveckla mina idéer under denna period. 
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Inledning  

Den digitala delaktigheten i samhället idag har kommit att bli en fråga om vem 

som ingår i den digitala världen och vem som står utanför. Men vilka konsekvenser 

får det för individen som befinner sig i det digitala utanförskapet och vad leder 

insatser som skall främja digitalt deltagande till? Jag kommer i min uppsats att 

behandla seniorers upplevelser av det digitala samhället och ge en inblick i hur 

deras informationssökning och vardag påverkas av ett eventuellt digitalt utanför-

skap. Att den digitala delaktigheten är en fråga för samhället i stort står klart i och 

med de omfattande konsekvenser som det digitala utanförskapet innebär. När allt 

fler tjänster och förmedling av samhällsinformation går över till att ske digitalt 

kan detta öka tillgängligheten för de grupper som nyttjar digitala redskap, men 

vad händer med gruppen som står utanför den digitala världen? Dessa får inte till-

gång till tjänster och information i samma utsträckning som de digitalt delaktiga 

vilket leder till att informationsklyftorna i samhället ökar.1 Förutsättningar för 

individer att utveckla sin digitala kompetens ser olika ut beroende på de resurser 

som individen besitter. Ojämn fördelning av resurser tidigt i livet kan påverka 

individens möjligheter genom hela livet och medföra konsekvenser på flera olika 

områden.2  

Jag kommer i denna uppsats att undersöka vilka hinder som påverkar senio-

rers möjligheter till att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

som ger åtkomst till internet. Insatser gällande digital delaktighet på Uppsala 

Stadsbibliotek kommer även att behandlas som ett exempel på hur aktörer inom 

nätverket Digidel kan arbeta för digital delaktighet och vad detta arbete leder till 

kommer att diskuteras.  

                                                 
1 Dagens nyheters webbplats > sökord: informationsklyfta > träff: Tidningarnas teknikskifte vidgar informat-

ionsklyfta. 
2 Dagens nyheters webbplats > sökord: digitalt klassamhälle > träff: Ojämlik utbildning i skolan skapar digi-

talt klassamhälle. 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring ny teknik och 

dess sociala och samhälleliga påverkan. Forskning kring gruppen äldre i relation 

till IKT och internet kommer att prioriteras, då gruppen står i fokus i denna studie. 

Forskning som syftar till att försöka överbrygga den digitala klyftan kommer även 

att belysas, så även studier som kartlägger hinder och möjligheter för digital del-

aktighet. 

I studien ”55+ people as internet users” av Satu Vuori och Maria Holm-

lund-Rytkönen undersöker författarna seniorers attityder till internet och kartläg-

ger i vilken utsträckning och i vilka syften de använder internet. Studien är geo-

grafiskt avgränsad till Finland och gruppen som undersöktes bestod av personer 

mellan 55 och 90 år med olika utbildnings- och yrkesbakgrunder. En tredjedel av 

gruppen var inte internetanvändare och ansåg att de inte hade behov, inte fann det 

intressant, saknade kunskap eller åtkomst till internet. Dock var mer än en fjärde-

del i denna grupp positivt inställda till internet och ansåg att de kanske skulle 

börja använda det i framtiden. Samband fanns mellan utbildning och internetbruk, 

ju högre utbildning desto mer sannolikt var det att man var internetanvändare. Det 

framkom även att ju friskare individen var desto troligare att personen var interne-

tanvändare. Studien identifierar två grupper av internetanvändare. Det framträder 

tydligt att grupperna skiljer sig åt då den första gruppen som använde internet 

hade högre inkomst, högre utbildning och var yngre än den andra gruppen. Den 

andra gruppen som tidigare hade använt internet men nu slutat bestod främst av 

äldre kvinnor som numera var pensionerade, hade lägre inkomst och lägre utbild-

ning än individerna i grupp ett.3 90 procent av den totala undersökningsgruppen 

ansåg att internet var lätt att använda och två tredjedelar tyckte att det var lätt att 

hitta information online. Det största hindret för att ta del av den digitala världen 

var information på främmande språk (andra språk än finska). Gruppen ”använ-

dare” var nöjda med internet och ansåg att internet gjorde livet enklare. Detta 

eftersom det blir mer lättillgängligt med information och tjänster vilka kan inhäm-

tas och utföras snabbt och billigt samt oberoende av tid och plats.4 Negativa upplevel-

ser kring internet var att det var tidskrävande, hade ologiska funktioner och att för 

                                                 
3 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 66-68. 
4 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 64. 
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mycket information försvårade användningen. Internetanvändning gav i vissa fall 

upphov till känslor av osäkerhet, besvikelse, irritation och ensamhet. Det upplevdes 

även som orättvist att de digitala tjänsterna ofta var gratis medan de tjänster som 

inte är digitala kostar pengar. Känslor av orättvisa ligger även i att internet faktiskt 

inte är tillgängligt för alla på grund av att de inte har råd eller tid att lära sig. Vissa 

vill inte heller använda internet.5 Författarna sluter sig till tidigare forskning som 

visat på behovet av att utveckla internetsidor anpassade efter äldre användares 

behov.6 

“The "grey digital divide": Perception, exclusion and barriers of access to the 

Internet for older people” av Peter Millward handlar om hur insatser för att främja 

digital delaktighet har sett ut i USA. Han genomför en kartläggning av äldres in-

ternetvanor och ringar in vad de anser är de största fördelarna med internet och 

vilka hinder det finns för individer att bli digitalt delaktiga. Den största gruppen i 

undersökningen använde inte internet. Den främsta faktorn för detta var att de inte 

hade något intresse, en orsak som Millward ifrågasätter och antyder att ointresset 

kan vara ett sätt att skydda sig från att exponera sin bristande kunskap på området. 

De webbsidor som ickeanvändarna såg som mest intressanta var sidor angående 

hälsa och medicin. Bland de som sa att de sällan använder internet var den gene-

rella åsikten att om internetuppkoppling vore gratis så skulle de använda internet 

mer.7 

De hinder som finns för digital delaktighet och fördelarna med ny teknik 

behandlas även i artikeln “Computer, Internet, and E-mail Use Among Older 

Adults: Benefits and Barriers”, skriven av Gatto och Tak. Dessa undersöker en 

grupp äldre vilka är medlemmar på ett center som arbetar med datorkunskap för 

nya användare. Författarna kommer fram till att det främsta skälet för att seniorer-

na ville lära sig mer om datorer var på grund av det egna intresset men mycket av 

motivationen kom även genom uppmuntran från familj och vänner. Fördelarna 

med internetanvändning var möjligheterna till kommunikation, informationssök-

ning och i underhållningssyfte. Hinder för internetanvändning var oron för säker-

heten på internet, att information på internet inte var tillförlitlig och att individers 

personuppgifter kunde användas i felaktigt syfte. Bristen på tid uppfattades även 

som ett hinder. Några upplevde det som att datoranvändning är vanebildande och 

tar tid ifrån umgänget med människor i omgivningen. Författarna drar slutsatsen 

att pedagogerna som arbetar för datoranvändning bland äldre måste vara med-

vetna om de hinder som finns och anpassa utbildningen till individernas behov.8 

                                                 
5 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 65. 
6 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 68. 
7 Millward, P. (2003), “The "grey digital divide": Perception, exclusion and barriers of access to the Internet 

for older people”. 
8 Gatto, S. L. Tak. S. H. (2008), “Computer, Internet, and E-mail Use Among Older Adults: Benefits and 

Barriers”. 
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I artikeln ”Elderly Persons and Internet Use” konstaterar författarna att IKT 

har blivit allt mer viktiga redskap för social och ekonomisk utveckling men att 

internetanvändningen inte sker i samma utsträckning i alla åldersgrupper. De äldre 

använder datorer och internet i allt mindre utsträckning än övrig befolkning. Just 

denna grupps sociala och ekonomiska välstånd skulle gynnas om de blev digitalt 

delaktiga och deras livskvalitet skulle kunna höjas. Författarna vill genom sin 

studie bidra till forskningen om hur processen till internetanvändning ser ut för 

gruppen äldre (till gruppen räknas i denna studie individer från 50 år och uppåt) 

och gör detta genom att tillämpa TAM-modellen (Technology Acceptance Model) 

i relation till internet. Modellen förklarar och förutser hur individer beslutar sig 

för att ta till sig ny teknik.9 Studien kommer fram till att männen i större utsträck-

ning än kvinnor såg nyttan med internet då de ansåg att det var mer användarvän-

ligt än vad kvinnorna tyckte. Forskarna såg att det fanns specifika könsskillnader i 

denna grupp vad gällde upplevelsen av internet.10 Attityderna till IKT studeras 

även i artikeln ”Attitudes of the Elderly Toward Information and Communications 

Technologies” där författarna genom empiriska studier undersöker äldres inställ-

ningar till IKT. Studien kommer fram till att deltagande i varierande aktiviteter 

påverkar gruppens möjligheter till att lära sig att hantera IKT och internet. Ett 

aktivt och hälsosamt liv har positivt inflytande på inlärningsprocessen.11 I och med 

ett mer aktivt liv kom personerna i kontakt med IKT i högre grad och detta ledde 

till en mer positiv attityd till tekniken samt högre självförtroende.12 

Ens livsstil påverkar således attityden mot IKT och internet, men på samma 

sätt påverkar attityden ens livsstil. Jung m.fl. undersöker i studien ” Low-income 

minority seniors´ enrollment in a cybercafé: Psychological barriers to crossing the 

digital divide” varför vissa seniorer (studiegruppen bestod främst av låginkomst-

tagare och invandrare) anmälde sig till kurser i datorkunskap och andra inte. 

Föremål för studien var ett seniorcenter i Los Angeles som erbjöd gratis internet-

åtkomst och datorutbildning för seniorer. Författarna kom fram till ett resultat som 

tyder på att psykologiska hinder, så som oro, i högre grad än tidigare datorvana 

påverkar om personen väljer att delta i kursen.13 De kom även fram till att det inte 

räcker med att enbart erbjuda dem datorkurser då de psykologiska barriärerna 

hindrar seniorer från att delta. Det främst var personer som upplevde oro kopplad 

till ny teknik, men även inför förändringar kopplat till ålder, som inte anmälde sig 

till kursen. Således kan det även vara viktigt att upplysa individer om hur IKT och 

                                                 
9 Ramo  ́n-Jero´nimo, M. A. Peral-Peral, B. Arenas-Gaita´n, J. (2013), “Elderly Persons and Internet Use”, s. 389-394. 
10 Ramo´ n-Jero´nimo, M. A. Peral-Peral, B. Arenas-Gaita´n, J. (2013), “Elderly Persons and Internet Use”, s. 398. 
11 González, A. Ramírez, M. P. Viadel, V. (2012), “Attitudes of the Elderly Toward Information and Com-

munications Technologies”, s. 593. 
12 González, A. Ramírez, M. P. Viadel, V. (2012), “Attitudes of the Elderly Toward Information and Com-

munications Technologies”, s. 585. 
13 Jung, Y. m.fl. (2010), “Low-income minority seniors´enrollment in a cybercafé: Psychological barriers to 

crossing the digital divide”, s. 206. 
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internet kan vara viktiga redskap i ett hälsosamt åldrande. Exempel på detta kan 

vara tillgång till information om hälsa och sjukdomar, utvidgandet av sociala 

nätverk samt tips på hur man får ekonomin att gå ihop. Författarna föreslår  att 

informationskampanjer som svarar mot den upplevda oron hos dessa seniorer 

måste till för att fler skall delta i IKT- och internetutbildningar.14 

Studier av seniorers deltagande i datorkurser har även behandlats i uppsatsen 

” ’Men jag är ju den där förlorade generationen… (skratt)’ ” författad av Camilla 

Alexandersson och Johanna Lundh. De behandlar äldres upplevelser av datorer 

och IT och känslan av delaktighet i IT-samhället. Detta har de gjort genom att 

intervjua ett antal äldre personer som börjat på en datorkurs och de fann att det 

bland informanterna fanns upplevelser av att man borde hänga med i den tekniska 

utvecklingen och att åldern skulle göra det svårare att ta till sig ny kunskap.15 De 

har i denna studie valt att intervjua personer som i och med sitt deltagande i 

datorkursen redan hade motivation till att bli dator- och internetanvändare, dock 

resonerar författarna om möjligheterna för de som inte vill bli datoranvändare 

idag. De framhåller att problemen både ligger på individ- och samhällsnivå, indi-

viden får sämre möjligheter till tjänster och information och utesluts från den digi-

tala diskursen. På samhällsnivå handlar det om den demokratiska processen där 

man utifrån digitalisering har möjlighet att delta och inhämta information på olika 

nivåer.16 

                                                 
14 Jung, Y. m.fl. (2010), “Low-income minority seniors´enrollment in a cybercafé: Psychological barriers to 

crossing the digital divide”, s. 207-208. 
15 Alexandesson, C. Lundh, J. (2009) ” ’Men jag är ju den där förlorade generationen… (skratt)’ ”, s. 45-49. 
16 Alexandesson, C. Lundh, J. (2009) ” ’Men jag är ju den där förlorade generationen… (skratt)’ ”, s. 58. 
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Syfte och frågeställningar 

Den informationsförmedlande diskursen som etablerade sig på 1980-talet kom att 

göra teknik och information till centrala begrepp när bibliotekens roll i samhället 

diskuterades. Tekniken sågs som ett redskap för att driva på samhällsutvecklingen 

och för både samhällets och bibliotekens del fanns upplevelsen av att det gällde 

att anpassa sig för att inte hamna utanför eller bromsa progressionen.17 IKT är idag 

viktiga redskap för biblioteken, inte bara i det avseende att personalens arbetsupp-

gifter i hög utsträckning kräver dessa redskap utan även för den service det inne-

bär att tillgängliggöra digitala redskap och internetåtkomst för allmänheten. För 

många är IKT idag en självklar del i vår vardag och tekniken används för bland 

annat arbete, nöje och social interaktion. Men för andra kan IKT fungera som bar-

riärer vilka hindrar från att delta i varierande sammanhang på lika villkor. Bristen 

på resurser kan skapa ett digitalt utanförskap som påverkar individen i vardagen 

då allt fler offentliga tjänster och förmedling av information har kommit att kräva 

åtkomst till internet och tillgång till digitala redskap. I denna uppsats kommer jag 

att undersöka vilka hinder det finns för seniorer att bli digitalt delaktiga och vilka 

resurser som är avgörande för att dessa skall kunna bli internetanvändare. Det har 

under en längre tid satsats mycket resurser på att utvidga myndigheters och orga-

nisationers e-tjänster. Ett skäl till detta uppges vara att individen skall få tillgång 

till information och service på ett lättåtkomligt och tillgängligt sätt. Men hur ser 

omgivningen ut för någon som inte är van att vistas i digitala miljöer och navigera 

på internet? Hur lättåtkomlig blir samhällsinformationen som allt mer har kommit 

att förflytta sig till den digitala miljön? Genom att undersöka hur den digitala 

världen upplevs hoppas jag bidra med att ge en bild av vad som händer med indi-

viden som står utanför och dennes känsla av delaktighet i ett samhälle där allt mer 

samhällsinformation, social interaktion och kultur har kommit att förflyttas till 

den digitala miljön. Jag kommer även att studera vilka alternativa informations- 

och kommunikationskanaler individer använder i vardagen för att få förståelse för 

vilka strategier seniorer tillämpar i sin informationssökning.  

Jag anser att biblioteket kan fungera som en klassutjämnande institution där 

individen får möjlighet att delta i den digitala gemenskapen genom att biblioteket 

                                                 
17 Hedemark, Å. (2009) Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i 

svenska medier 1970-2006, s. 58 ff. 
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erbjuder redskap och kunskap för att personer skall kunna verka i den digitala 

miljön. Men hur fungerar detta i praktiken? Flera aktörer, där ibland bibliotek runt 

om i landet, har sedan en tid tillbaka jobbat aktivt för ökad digital delaktighet då 

de genom nätverket Digidel förenats med ett gemensamt mål att få fler individer 

att bli digitalt delaktiga. Nätverket Digidel har under en längre tid arbetat för att 

involvera personer i den digitala gemenskapen. De avslutade vid årsskiftet 

2013/2014 sin kampanj Digidel2013 och utkom då med en rapport där den digi-

tala delaktighetens påverkan på samhälle och individ diskuteras. Rapporten ger 

vidare förslag på hur ett fortsatt arbete för digital delaktighet kan bedrivas och 

vilka instanser som behöver involveras i processen.  

Uppsatsen syftar således även till att undersöka hur Uppsala Stadsbibliotek 

aktivt arbetat för digitalt deltagande. Genom att studera hur verksamheten bedrivs 

hoppas jag kunna utreda om det som lärs ut och erbjuds till individen sammanfaller 

med vad de äldre upplever som hinder för att bli digitalt delaktiga. Med andra ord: 

På vilket vis arbetar Uppsala Stadsbibliotek för ökat digitalt deltagande och hur 

hanteras de hinder som finns, för ökad digital delaktighet bland seniorer?  

De förslag som Jan A. G.M. van Dijk18 presenterar, vilka syftar till att för-

hindra att den digitala klyftan blir allt djupare, kommer att jämföras med Digidels 

förslag till fortsatt arbete efter deras avslutade kampanj Digidel2013. Genom 

denna jämförelse vill jag undersöka vilken syn det finns på digital delaktighet 

inom Digidel och om dess verksamhet behandlar de faktorer som van Dijk anser 

vara avgörande för detta.  

Genom att tillämpa van Dijks teoretiska perspektiv kommer jag att undersöka 

hur Digidel har arbetat för digital delaktighet i samhället utifrån studier av vilka 

resurser som prioriteras och vilken nivå av digital åtkomst detta leder till. Inter-

vjuer med seniorer kan bidra till ett breddat perspektiv då jag får insikt i hur det 

digitala utanförskapet upplevs och vilka strategier som tillämpas för att få tillgång 

till information då de nya medierna inte är integrerade i individernas vardag.  

                                                 
18 van Dijks teorier om digitala klyftor i informationssamhället kommer att tillämpas i denna uppsats och en 

redogörelse av hans utgångspunkt sker längre fram i kapitlet ”Teoretisk förankring”.   
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Avgränsningar och studiesubjekt 

Genom rapportserien Svenskarna och internet har .SE (Stiftelsen för internetinfra-

struktur) sammanställt statistik över svenskars internet- och medieanvändning 

sedan år 2000. Rapporterna baseras på en årlig undersökning där cirka 2000 indi-

vider från 12 år (fram till år 2007 från 16 år) och uppåt deltar i telefonintervjuer 

eller webbenkäter.19  

År 2000 hade 60 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet.20 Redan 

här utmärker sig gruppen ”äldre” då det efter 50-årsåldern syns en nedgång av 

internetanvändning för att sedan vid 60-årsåldern sjunka drastiskt. Här märks även 

en skillnad mellan könen då kvinnor generellt sett använder internet mindre än 

män.21 2007 var återigen ålder det starkaste sambandet som påverkade internetan-

vändningen och i Svenskarna och internet. 2013 finns gruppen äldre i hög ut-

sträckning kvar som icke digitalt delaktiga.22 Faktorer som förr påverkade den 

digitala klyftan i hög utsträckning, så som inkomst och utbildningsnivå, har kom-

mit att minska i betydelse.23 De äldre är idag en grupp som till stor del står utanför 

den digitala världen men kartläggning och forskning kring denna grupp är relativt 

bristfällig. Som Findahl påpekar i sin rapport Äldre Svenskar och internet: 2010, 

så ses inte äldre som kommersiellt intressanta då de sällan är storkonsumenter av 

den nya tekniken, inte sällan utelämnas heller denna grupp från statistiska under-

sökningar. Findahl benämner gruppen som ”denna vita fläck i internetstatistiken” 

24 trots att man i denna grupp i stor utsträckning finner personer som idag inte är 

digitalt delaktiga, vilket rimligtvis borde göra denna grupp till föremål för studier 

om inkludering i den digitala världen. 

Att gruppen äldre utmärker sig för att i lägre utsträckning vara digitalt delaktiga 

är något som kan upplevas som problematiskt. Ett frekvent återkommande reso-

nemang är att de mest utsatta grupperna skulle ha mest nytta av den digitala tekni-

ken då den skulle kunna fungera som stöd i vardagen och underlätta i vissa avse-

enden. Eller som Digidel uttrycker det på sin webbplats:  

                                                 
19 Internetstatiks webbplats > sökord: metodbeskrivning > träff: Metodbeskrivning Svenskarna och Internet > 

ladda ner pdf > s. 1-2. 
20 Findahl, O. (2010), Svenskarna och internet. 2010. s. 10. 
21 Findahl, O. (2000), Svenskarna och Internet. 2000, s. 22.  
22 Findahl, O. (2007), Svenskarna och Internet. 2007, s. 21. 
23 Findahl, O. (2013), Svenskarna och Internet. 2013, s. 58. 
24 Findahl, O. (2011), Äldre svenskar och Internet: 2010, s. 5. 
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[…] de grupper som redan idag befinner sig i ett utanförskap sammanfaller i stort med de icke 
digitalt delaktiga. Gapet mellan att vara delaktighet [sic] i samhället vidgas och det med 
ökande hastighet. Det blir ett dubbelt utanförskap.25  

Istället för att dra nytta av de digitala tjänsterna så skapar bristande resurser ett 

utanförskap som speglar de ojämlika förhållandena som redan existerar i sam-

hället. De ojämlika förhållandena utgår ifrån olika faktorer som påverkar indivi-

dens situation så som bland annat arbete, utbildning, kön och ålder.26 Således 

framställs en bild av att det är de mest utsatta grupperna i samhället som skulle 

tjäna mest på att bli digitalt aktiva, samtidigt kan det finnas flera hinder för dessa 

grupper att få tillgång till redskapen som behövs för att börja nyttja internet och 

IKT. Till exempel kan ekonomisk utsatthet leda till hinder för införskaffande av 

IKT och bristande läsförståelse är en annan faktor som påverkar individens 

möjligheter att hämta och ta del av information.  

I paragraf 2 i bibliotekslagen står det att ”[b]iblioteken i det allmänna biblio-

teksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”.27 Den nya tekniken har i allt 

högre utsträckning kommit att bli en förutsättning för att individer skall kunna 

delta i ett allt mer digitaliserat demokratiskt samhälle. På internet kan individer 

själv uttrycka sig, delta i debatt, söka information och i framtiden möjligtvis även 

rösta. Biblioteket har i sitt uppdrag att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling där en stor del av kunskapsförmedlingen och åsiktsbildningen idag 

sker på internet. Således måste biblioteket erbjuda redskap, både materiella och 

immateriella, för att alla skall kunna ta del av den digitala världen.  

 Digidel är ett nätverk vars aktörer bedrivit omfattande verksamhet för digitalt 

deltagande sedan nätverket startades. I uppsatsen kommer jag att studera Digidels 

slutrapport för att ur det valda teoretiska perspektivet se om de satsningar som 

Digidel ger förslag på skulle få någon effekt på det digitala utanförskapet, ett ut-

anförskap där äldre i hög grad är representerade. Flera aktörer har deltagit i kam-

panjen, bland annat biblioteken dit människor ofta vänder sig med problem som 

rör IKT och internet.28 På biblioteket finns i viss utsträckning resurser för att 

stödja och uppmuntra användningen av ny teknik och verksamheten är öppen och 

skall vara tillgänglig för alla individer i samhället. 

Följaktligen kommer denna uppsats att behandla äldre då denna grupp är underre-

presenterad i den digitala delaktigheten, samt IKT- och internetrelaterad verksam-

het på Uppsala Stadsbibliotek då biblioteket skall verka för kunskapsförmedling 

och fri åsiktsbildning för det demokratiska samhällets utveckling där de digitala 

tjänsterna och möjligheterna allt mer har kommit att bli viktiga redskap.  

                                                 
25 Digidels webbplats > sökord: vad innebär digital delaktighet > träff: vad innebär digital delaktighet? 
26 Digidels webbplats > sökord: vad innebär digital delaktighet > träff: vad innebär digital delaktighet? 
27 Sveriges riksdags webbplats > sökord: bibliotekslag > träff: Bibliotekslag (2013:801). 
28 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 17. 
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Begreppsdefinitioner 

I denna uppsats kommer jag att använda begreppen ny teknik och digital teknik, 

med dessa begrepp avser jag informations- och kommunikationsteknik som kan 

ge åtkomst till internet. van Dijk använder begreppet “new media” och definierar 

detta som: 

[…] defined by all three characteristics simultaneously: they are media which are both inte-
grated and interactive and also use digital code at the turn of the 20th and 21st centuries. It 
follows that their most common alternative names are multimedia, interactive media and digi-
tal media.29 

Då jag använder benämningen äldre/seniorer syftar jag till gruppen 60 år och 

uppåt. Dock är det en självklarhet att denna grupp inte är en homogen massa men 

avgränsningar utifrån ålder behöver göras för att kunna bedriva studier som syftar 

till att undersöka vad det är som gör att gruppen över 60 år i allt lägre grad än 

övriga åldersgrupper använder IKT och internet. Att avgränsa gruppen till perso-

ner över 60 år innebär att studien kommer att fokusera på den grupp som ibland 

benämns som ”Digital Immigrants” vilket kortfattat innebär att dessa inte fötts in i 

informationssamhället där IKT och internet är självklara redskap i arbets- och 

vardagsliv. Ålder framstår som en viktig faktor som påverkar individers interne-

tanvändning. Runt denna ålder som jag har valt att avgränsa studien till påvisas 

det i flera undersökningar en tydlig nedgång i internetanvändningen.30  

                                                 
29 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 9. 
30 Abbey, R. Hyde, S. (2009),“No country for older people? Age and the digital divide”, s. 226; Findahl, O. 

(2007), Svenskarna och Internet. 2007, s. 33. 
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Teoretisk förankring 

The Deepening Divide  

Den teoretiska utgångspunkt jag tillämpar i denna undersökning kommer från 

Jan A. G.M. van Dijk och dennes teori om ”The deepening divide”. Teorin 

behandlar hur digitala klyftor (som finns på flera olika plan) uppstår och i 

boken The Deepening Divide försöker van Dijk förklara och utreda vad som ligger 

bakom klyftan samt vad dess konsekvenser blir. Jan van Dijk är professor i socio-

logi och kommunikationsvetenskap. Han har utvecklat flera tankegångar kring 

nätverkssamhället och de digitala klyftorna. Själv är van Dijk verksam i Neder-

länderna och grundar sin teori på forskning som i hög utsträckning studerat de 

Nederländska förhållanden, men utifrån internationell forskning ser han även till 

de likheter och skillnader som finns mellan de digitala klyftorna i olika delar av 

världen.31 van Dijk bygger en del av sin teori på begrepp från bland andra Jos De 

Haan som utvecklat en konceptuell modell vilken han benämner som ”A multifa-

ceted dynamic model of the digital divide”. Denna modell förklarar åtkomsten till 

internet utifrån individens motivation, ägodelar, digitala förmågor och användar-

mönster.32 van Dijk utgår även från ett materialistiskt perspektiv och har tagit 

intryck av Ronald Dworkins och dennes resonemang om fördelning av resurser. 

Dworkin anser att idén om en ekonomisk marknad, vilken reglerar priset för varor 

och tjänster, måste vara central för en teoretisk utveckling av en jämlik fördelning 

av resurser. Ingen är förbehållen rätten till resurser, utan resurser som existerar 

skall fördelas jämt mellan parterna. Dock kan ett försök till jämlik fördelning bli 

ojämlik om resurserna som distribueras skattas olika högt av parterna.33 Dworkin 

beskriver en teori där en jämlik fördelning av resurser utgår ifrån ett individualistiskt 

plan och att individens bakgrund påverkar hur resurserna borde fördelas. Även om 

detta kan ses som ett relativt individualistiskt perspektiv anser Dworkin att teorin 

knyter samman individerna till en mer övergripande grupp där individers förhål-

landen till varandra påverkar fördelningsförhållandena.34  

                                                 
31 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society. 
32 De Haan, J. (2004), “A Multifaceted Dynamic Model Of The Digital Divide”, s. 66. 
33 Dworkin, R. (1981), “What is Equality? Part 2: Equality of Resources” s. 284-285. 
34 Dworkin, R. (1981), “What is Equality? Part 2: Equality of Resources” s. 340. 
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Ett begrepp som kommit att karakterisera grupper och deras förhållande till 

IKT och internet är ”den digitala klyftan”. Den digitala klyftan som begrepp 

introducerades i vetenskapliga kretsar under senare delen av 1990-talet och syf-

tade till en uppdelning av individer utifrån de som hade tillgång till IKT respek-

tive de som inte hade det. Begreppet växte fram ur kritiken som följde den onyan-

serade uppfattningen som fanns inom datorvetenskapen under 1980-talet då till-

gången och användningen av datorn och internet sågs som befriad från sociokul-

turella faktorer.35 Idag syftar begreppet mer till i vilken utsträckning tekniken 

används och hur denna teknik är utformad.36 Det finns en bredare förståelse av den 

digitala klyftan där sociala, ekonomiska och kulturella faktorer relateras till indi-

vider och gruppers tillämpning av digital teknik. Genom The deepening divide vill 

van Dijk bidra till diskussionen och forskningen om den digitala klyftan och han 

hävdar att den måste analyseras djupare för att man skall kunna arbeta med de 

konsekvenser den leder till.37 van Dijk anser att det finns en brist på kvalitativ 

forskning om den digitala klyftan. Den mesta forskningen på området baseras på 

kvantitativ data och försöker att beskriva fenomenet i stora drag, men förblir såle-

des deskriptiv.38 För att förklara de bakomliggande mekanismerna som styr för-

delningen av teknik i samhället idag krävs det mer än att endast kunna påvisa 

ytliga samband.39  

Tidigare forskning inom detta område har i stora drag ägnat sig åt metodolo-

gisk individualism vilket åsyftar synsättet att tillgången till information och ny 

teknik hör samman med individuella egenskaper och val. Genom att analysera 

resultaten som framkommit genom studier och kategorisera dessa hoppas man 

finna bakomliggande faktorer som förklarar den ojämlika fördelningen av digital 

åtkomst.40 Att undersöka den digitala teknikens påverkan på människor är inte en 

enkel uppgift. Många faktorer påverkar varandra och även när en nyanserad bild 

av det digitala utanförskapet presenteras anser van Dijk att det avstannar just vid 

det digitala utanförskapet. Det sociala perspektivet kommer i skymundan, både 

socioekonomiska och psykologiska perspektiv måste kombineras för att kunna 

beskriva de komplexa förhållanden som skapas.41  

Ett alternativ till den metodologiska individualismen är den relativa metoden. 

Här ligger inte fokus på individen utan positioner som individer innehar (inom 

familjen, samhället, grupper) och relationerna mellan individerna. Här är det sam-

spelet och banden mellan människorna som reglerar ojämlikheter och den digitala 

                                                 
35 Gunkel, D. J. (2003), “Second thoughts: toward a critique of the digital divide” s. 500. 
36 Jackson, L. A. m.fl. (2008), ”Race, Gender, and Information Technology Use: The New Digital Divide”, s. 437. 
37 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 6. 
38 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 9 och s. 26. 
39 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 26. 
40 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 10. 
41 Helsper, E. J. (2012), “A Corresponding Fields Model for the Links Between Social and Digital Exclu-

sion”, s. 404. 
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klyftan är inte frånkopplad de maktförhållanden som råder i övriga samhället utan 

står i relation till de sociala, kulturella och ekonomiska samhällsförhållanden som 

råder.42 Fördelar som van Dijk ser med att tillämpa detta perspektiv är att mo-

dellen erbjuder en förklaring till vad som skapar förutsättningarna för att ta till sig 

teknik genom att det är personliga och positionella förhållanden som avgör vilka 

förutsättningar som finns för detta.  

Denna infallsvinkel påbjuder en analys av intersektionell karaktär som tar 

hänsyn till flera olika faktorer. Perspektivet uppmuntrar till att se olika typer av 

ojämlikheter och riktar uppmärksamheten mot förhållandena mellan individernas 

resurser och positioner.43 Den digitala delaktigheten är inte statisk genom hela 

livet och i alla sammanhang utan påverkas av förändringar i omgivning och 

samhälle. 

Utgångspunkten i van Dijks analys av den digitala klyftan är att det finns 

ojämlika personliga och positionella förhållanden i samhället vilka styr fördel-

ningen av resurser. Resurserna i sin tur krävs för att få åtkomst till ny teknik och 

leder till olika nivåer av åtkomst utifrån den ojämna resursfördelningen. Detta 

skapar olika förutsättningar för grupper och leder till varierande grad av tillträde 

till olika fält och deltagande i samhället. Deltagande i de olika fälten påverkar de 

personliga och positionella förhållandena. Systemet kring fördelning av resurser 

och deltagande i samhället kan ses som att det reproducerar sig själv då konse-

kvenserna (deltagande i samhället) av systemet påverkar våra förutsättningar att ta 

del av detsamma. En ytterligare punkt framhålls vara viktig för hur den digitala 

klyftan kommer att se ut och detta är hur IKT är utformad, dess karaktär.44 Hur 

redskapen är utformade gör att vissa grupper kommer att ha lättare eller svårare 

att ta till sig dessa och användningen av redskapen gynnar därför grupperna olika 

mycket. Till exempel sågs det i studien av Vuori och Holmlund-Rytkönen att 

språk var en sådan faktor som antingen kan begränsa eller möjliggöra informat-

ionssökning över internet.45 Mycket av den information som finns tillgänglig på 

internet är skriven på engelska så ju mer språkkunskaper individen besitter desto 

mer information är tillgänglig.  

Den digitala klyftan menar van Dijk beror på att de resurserna som krävs för 

att ta del av de ”nya medierna” är ojämnt fördelade (både globalt och internation-

ellt).46 Fördelningen av dessa resurser styrs av personliga och positionella förhål-

landen och de kategorier som har tydligast påverkan av fördelning av resurser är: 

o Personliga  

 Ålder och generation (ung – gammal) 

                                                 
42 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 10-11. 
43 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 11-13. 
44 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 14-15. 
45 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 64. 
46 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 17. 
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 Kön och genus (man – kvinna) 

 Ras och etnicitet (till exempel vit – svart) 

 Intelligens och skicklighet (kognitiv, emotionell, social 

samt om intelligensen/skickligheten är hög eller låg)   

 Personlighet (extrovert – introvert, m.m.) 

 

o Positionella  

 Arbete (arbetsgivare – arbetare, anställd – arbetslös, före-

tagsledning – verkställande) 

 Hushållssammansättning (förälder – barn, man – hustru) 

 Land (internationellt: U-land – I-land; inom landet: stad – 

landsbygd, medborgare – immigrant) 

 Utbildning (hög – låg utbildningsnivå, pågående utbildning 

– färdigutbildad, pågående utbildning – avbruten utbild-

ning)47 

Det är dessa faktorer och förhållanden som styr fördelningen av resurser. De 

resurser som fördelas är enligt van Dijk dessa: 

  

 Temporala resurser (fördelningen av tid på olika aktiviteter) 

 Materiella resurser (inkomst och ägodelar, inte inräknat da-

tautrustning och service) 

 Mentala resurser (kunskap, sociala och tekniska förmågor) 

 Sociala resurser (ens position i sociala nätverk, relationer) 

 Kulturella resurser (så som kulturella tillgångar och status)48 

Resurserna skapar i sin tur tillträde till olika nivåer av digital delaktighet. Dessa 

nivåer är hierarkiskt kumulativa då högre nivåer av åtkomst förutsätter att man 

behärskar de föregående.49 Men nivåerna av åtkomst är inte statiska utan för varje 

ny teknisk innovation kan individerna börja om på den lägsta nivån för att sedan 

stanna eller tillskansa sig mer åtkomst. Dock är de som redan behärskar de första 

två nivåerna snabbare på att ta till sig nya tekniska lösningar vilket leder till att de 

kommer att ta till sig den nya tekniken fortare.50  

Den första nivån av åtkomst, vilken också är en förutsättning för kommande 

nivåer, är motivation. Det är motivation som driver den potentiella användaren till 

att införskaffa tekniken, tillskansa sig teknisk kunskap och använda IKT och in-

ternet. Motivationen till att ta del av den digitala världen skall inte ses som själv-

                                                 
47 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 18. 
48 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 20. 
49 De Haan, J. (2004), “A Multifaceted Dynamic Model Of The Digital Divide”, s. 73. 
50 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 22. 
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klar då det finns många som inte anser sig ha något av intresse att hämta där.51 

Den andra åtkomsten, vilket är den materiella, är en förutsättning för att individer 

skall kunna lära sig att använda IKT och utveckla sina digitala förmågor.52 Den 

materiella åtkomsten definierar van Dijk dels som fysisk åtkomst och syftar på 

den fysiska plats där det finns tillgång till dator och internet så som till exempel i 

skolan, på arbetet, biblioteket eller i det egna hemmet. Men fysisk åtkomst hand-

lar även om vilka produkter man har tillgång till, så som vilken internethastighet 

som finns och vilken kapacitet ens dator besitter. Utöver den fysiska åtkomsten är 

även den villkorliga åtkomsten något som inbegrips i den materiella åtkomsten. 

Villkorlig åtkomst ger tillgång till specifika applikationer och program som kräver 

till exempel betalning, krav på medlemskap eller att vissa villkor tillämpas för 

tillåten användning av mjukvaran.53 Dessa två första nivåer av åtkomst är grund-

läggande för att man sedan skall kunna utveckla förmågor för att hantera datorer 

och nätverk. van Dijks definition av digital förmåga ligger nära det man mer i 

allmänhet benämner som digital litteracitet. Dock delar han in begreppet i tre 

aspekter. För det första så krävs det kunskap som möjliggör hantering av datorer 

och nätverksanslutning (instrumentell förmåga). Det krävs även förmåga att 

kunna söka, välja, bearbeta och tillämpa information från informationsöverflödet 

(informationsförmåga) och till sist även förmågan att kunna tillämpa information-

en för att förbättra sin ställning i samhället (strategisk förmåga).54 Den sista nivån 

av åtkomst är användningen av åtkomsten i specifika syften, till exempel för 

kommunikation, information och underhållning. 55  

Eftersom min uppsats syftar till att undersöka upplevelser och strategier hos 

individer som inte är digitalt delaktiga eller så kallade ”Digital Immigrants” så 

kommer jag att fokusera på de två första nivåerna av åtkomst, motivation och 

materiell åtkomst. Detta eftersom jag inte ämnar ingående studera informanters 

förmåga att hantera maskinvara och mjukvaruanvändning eller hur de använder de 

tjänster och funktioner som datoranvändning möjliggör. Dock kan jag skapa en 

uppfattning om de första två nivåerna som gäller motivation till åtkomst och mate-

riell åtkomst, och eftersom dessa ligger till grund för senare nivåer anser jag att 

avgränsningen är berättigad. Den verksamhet jag valt att studera på biblioteket 

inriktar sig i hög utsträckning på individer i ett inledande skede av användning av 

ny teknik. Vid denna fas är det motivation till åtkomst och materiell åtkomst som 

lägger grunden för hur man senare kan utveckla sina tekniska förmågor och 

användningssätt. Alltså anser jag att de första två faserna av åtkomst är centrala 

                                                 
51 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 27-28. 
52 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 45. 
53 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 48-40. 
54 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 21. 
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även i studiet av bibliotekets verksamhet eftersom den främst rör frågor av relativt 

grundläggande karaktär inom det digitala deltagandet.  

Nätverket Digidel (som kommer att presenteras senare) har förenat individer 

och organisationer nationellt och uppmuntrat dessa till initiativ för att 500 000 nya 

användare skall kunna ta del av digitala redskap och internet. Således är det rim-

ligt att även här ha fokus på hur arbetet har bedrivits i relation till motivation till 

åtkomst och materiell åtkomst då det är de första två nivåerna av åtkomst som är 

relevanta i det initiala skedet vid användningen av ny teknik.  

Som slutsats presenterar van Dijk ett antal konkreta förslag för att minska den 

allt mer växande klyftan mellan användare av IKT och internet samt ickeanvän-

dare. Om det inte arbetas aktivt med åtgärder för att förhindra en fortgående 

utvidgning av den digitala klyftan så finns risken att framtidens samhälle kommer 

att bestå av klasser som på grund av strukturella ojämlikheter har olika förutsätt-

ningar för deltagande i samhället.56 Detta på grund av att åtkomsten av digital 

media möjliggör för antingen inkludering eller exkludering av olika fält.57 van 

Dijk är dock tydlig med att det inte är möjligt med en total utjämning av den digi-

tala klyftan. Tekniken idag förstärker (eller speglar) de redan existerande grup-

pernas förmågor och den digitala klyftan växer. När ojämlikheter i samhället ökar 

förstärks även klyftan mellan de olika grupperna av digitalt delaktiga och icke 

digitalt delaktiga. Således är detta inte enbart en fråga som är av teknisk och eko-

nomisk karaktär utan spänner över flera områden i samhället. Det krävs insatser 

av både politisk och samhällelig karaktär.58  

”Digital Natives” och ”Digital Immigrants” 

Begreppet “Digital Natives” har varit omdiskuterat sedan 2001 då termen blev allt 

mer uppmärksammad via Marc Prensky och dennes studier kring gruppers upple-

velser och relationer till IKT och internet.59 Marc Prensky tar fokus på studenter 

och hävdar att det skett en mer radikal omvälvning under de senare delarna av 

1900-talet på grund av ökad tillämpning av digital teknologi. De utbildningssy-

stem som fanns under 2001 uppfattade han som ej tillräckliga för de nya studen-

terna då dessa tänker och bearbetar information på ett helt annat vis än studenter 

från tidigare generationer. Hans benämning på denna nya generation som är upp-

vuxna med ny teknik och som ”talar det digitala språket” är ”Digital Natives”.60 
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59 Watson,I. R. (2013), “Digital Natives or Digital Tribes?”, s. 104. 
60 Prensky, M. (2001), ”Digital Natives, Digital Immigrants”, s. 1. 
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De som inte fötts in i den digitala eran utan erhållit digital kunskap senare i li-

vet benämns som ”Digital Immigrants”.61 ”Digital Immigrants” anpassar sig mer 

eller mindre framgångsrikt till sin digitala omgivning och skiljer sig från ”Digital 

Natives” genom att ständigt i viss mån befinna sig i det förgångna, till exempel 

genom att se internet som en sekundär informationskälla eller att skriva ut sina 

e-brev. ”Digital Natives” är vana vid att få tillgång till information snabbt, ägna 

sig åt simultana aktiviteter och bearbeta flera saker samtidigt. De föredrar det gra-

fiska framför text och vill ha direkt åtkomst till information. De fungerar bäst när 

de är uppkopplade, finner störst tillfredställelse genom snabba belöningar och 

föredrar spel framför arbete. Den kunskap som ”Digital Natives” utvecklat hävdar 

Prensky är främmande för ”Digital Immigrants”, som själva lärt sig på ett speci-

fikt sätt och därför föredrar att föra kunskap vidare på samma sätt till exempel 

genom att göra en sak i taget, steg för steg och individuellt och metodiskt tillägna 

sig kunskap.62 ”Digital Immigrants” tror inte på det nya undervisningssättet, där 

individer kan göra flera saker samtidigt och att undervisningen kan vara lekfull, 

eftersom de själva inte lärt sig på detta vis.63  

Prenskys framställning av ”Digital Natives” och ” Digital Immigrants” fram-

står här som två helt olika grupper med helt skilda egenskaper. VanSlyke ifråga-

sätter denna bild av människor uppdelade i två grupper, och ställer sig frågan om 

Prenskys benämning av studenter idag som ”Digital Natives” gäller för alla? 

VanSlyke anser att generaliseringen av den yngre generationen idag inte kan ses 

som gynnsam i pedagogiska situationer då alla individer i klassrummet har olika 

bakgrund, materiella förutsättningar, funktionalitet och intressen. Han menar att 

datorn inte kan ersätta läraren i dennes pedagogiska roll då en dator är ett verktyg 

och läraren är förmedlaren.64 För att visa på hur ”Digital Natives” tillägnar sig 

kunskap undersöker VanSlyke diskussionsforum på internet som behandlar video-

spel. Här finner han att sättet som dessa individer lär ut och inhämtar information 

på sker via samtal och att den kognitiva processen är mycket lik den man finner 

hos ”Digital Immigrants”. ”Digital Natives” är möjligtvis mer dragna till snabbare 

och mer slumpmässiga former av intryck men de använder dialog med varandra 

för att förstå intrycken. Här anser VanSlyke att man borde se relationen mellan 

”Digital Natives” och ”Digital Immigrants” som en ömsesidig process där båda 

grupperna tar del av varandras kulturer istället för att endast se det som att ”Digi-

tal Immigrants” anpassar sig till ”Digital Natives” levnadssätt.65  

I likhet med VanSlyke ser Ian Robert Watson begreppet ”Digital Natives” 

som en förenkling av de faktiska förhållandena om man endast baserar begreppet 

                                                 
61 Prensky, M. (2001), ”Digital Natives, Digital Immigrants”, s. 1 ff. 
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på när grupperna uppstod. Watson undersöker totalt tre grupper studenter från 

olika universitet från Malaysia, Sydkorea respektive Storbritannien. Han finner att 

det är skillnader i användningen av teknologi mellan universiteten. De olika 

institutionerna tillämpar olika redskap i sin undervisning och informationsför-

medling men även IKT:en skiljer sig åt mellan länderna då redskapen används i 

olika syften.66 Men det finns även likheter mellan studenterna, till exempel deras 

användning av sökmotorer. Dock anser författaren att det idag inte går att tala om 

”Digital Natives” som en homogen grupp ur ett globalt perspektiv då preferenserna 

vad gäller både maskinvara och programvara skiljer sig avsevärt åt mellan olika 

länder. Istället för ”Digital Natives” föreslår Watson termen ”Digital Tribes” med 

hänsyn till skillnader som uppvisats utifrån nationalitet och pedagogik gällande 

studenter och deras utbildning på universiteten.67 

Denna slutsats stöds även av Tiago Lapa och Gustavo Cardoso som baserat 

sin studie på internationell statistik från World Internet Project och jämför hur 

användning, anpassning och attityder kring ny teknik i olika åldersgrupper ser ut 

ur ett internationellt perspektiv.68 Resultaten de kom fram till var att samhällskon-

texten är relevant då man förklarar skillnader mellan länder med avseende på 

olika generationers internetanvändning. Det generella mönstret var att de yngre 

generationerna använder internet i högre utsträckning än de äldre men att omfatt-

ningen skiljer sig åt mellan länderna.69 Således är det fler faktorer än ålder som 

påverkar vår användning av IKT. 

Begreppen ”Digital Natives” och ”Digital Immigrants” uppfattas numera som 

förenklingar av hur användning av och förståelse för ny teknik ser ut inom olika 

grupper. De sociokulturella faktorerna har större inflytande på individers använd-

ning av teknik än vad tillhörandet i en viss åldersgrupp har och olika redskap och 

förutsättningar leder till skillnader i bruket av tekniken. Den statiska indelningen i 

grupper som användare/ickeanvändare av internet motsätter sig även van Dijk 

som vid analys av ickeanvändare ser att ens närvaro på internet kan komma och gå 

i perioder och att det är många faktorer utöver ålder som påverkar användningen.70  

I denna uppsats kommer begreppen ”Digital Natives” och ”Digital Immi-

grants” användas för att belysa att den digitala världen är något som för vissa 

grupper faller sig naturligt vardagen, då de till exempel vuxit upp med den digitala 

världen inkorporerad i sin livsstil. För andra grupper faller sig inte deltagandet i 

den digitala världen som givet och för dessa blir ett eventuellt digitalt deltagande 

                                                 
66 Watson,I. R. (2013), “Digital Natives or Digital Tribes?”, s. 105-106. 
67 Watson,I. R. (2013), “Digital Natives or Digital Tribes?”, s. 107. 
68 Lapa, T. Cardoso, G. (2013), “What "Digital Divide" between Generations? A Cross-National Analysis 

Using Data from the World Internet Project”, s. 115 ff. 
69 Lapa, T. Cardoso, G. (2013), “What "Digital Divide" between Generations? A Cross-National Analysis 

Using Data from the World Internet Project”, s. 119 ff. 
70 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 31-32. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Tiago+Lapa%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gustavo+Cardoso%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Tiago+Lapa%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gustavo+Cardoso%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Tiago+Lapa%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gustavo+Cardoso%22


 25 

en fråga om ett mer eller mindre aktivt handlande för att få åtkomst till IKT och 

internet.  
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Källmaterial och metod  

Då mina frågeställningar rör seniorers förhållande till den digitala världen samt 

det praktiska arbetet på Uppsala Stadsbibliotek, genomfördes intervjuer med seni-

orer och bibliotekspersonal. Intervjuerna med seniorer gjordes för att jämföra 

individers olika upplevelser av det digitala utanförskapet alternativt det digitala 

deltagandet och för att få en förståelse för hur användandet av IKT och tillgång till 

internet påverkar personers vardag, informationssökning och livsvärld.71 Under-

sökningen av Stadsbiblioteket kan ses som en fallstudie av hur bibliotek kan 

arbeta för digital delaktighet. Bibliotekspersonalens erfarenheter och upplevelser 

kan ge mer generella kunskaper om hur arbetet med digital delaktighet bedrivs.72 

Intervjuer är ett vanligt metodologiskt tillvägagångssätt vid kvalitativa under-

sökningar.73 Genom att använda mig av intervjuer kan jag ta del av informanterna 

subjektiva upplevelser och erfarenheter av att leva i ett samhälle där den digitala 

tekniken är nära inkorporerat i de flesta människors liv. Då jag använde intervjuer 

som metod för insamlandet av empirisk data i denna studie valde jag att genom-

föra semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågor utarbetades efter uppsatsen fråge-

ställningar. Upplevelser av den digitala världen, strategier för informationssök-

ning och hinder för användning av IKT och internet är de teman som låg till grund 

för hur intervjuerna med seniorerna strukturerades och hur materialet sedan även 

analyserades. Inför intervjuerna med bibliotekspersonalen utarbetades frågor som 

sökte svar på hur verksamheten kring IKT och internet på Uppsala Stadsbibliotek 

bedrevs. Bibliotekspersonalens erfarenheter och reflektioner kring vilka digitala 

kunskaper som biblioteket förmedlar samt hur arbetet i praktiken skedde ansågs 

vara av vikt för denna undersökning.  

Anpassning av samtalen har skett utifrån varje informant då de har olika erfa-

renheter och upplevelser.74 Intervjuerna inleddes med generella frågor (till exem-

pel om yrkesliv och bakgrund) för att sedan gå vidare in på frågor kopplade till 

mina frågeställningar.75 Inför varje intervju avsattes en tid på ungefär en timme 

(men flera intervjuer tog kortare tid) då det rekommenderas att inte genomföra för 
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tidskrävande intervjuer med hänsyn till informanten.76 Platsen för intervjun valdes 

utifrån vart jag uppfattade att informanten kunde känna sig avslappnad och 

bekväm nog att prata öppet om sina erfarenheter. Seniorerna intervjuades antingen 

på den träffpunkt för seniorer jag besökte och vilken igenom jag fått kontakt med 

seniorerna som deltar i denna studie, eller i informantens hem. Personalen på 

biblioteket intervjuades på sina arbetsrum eller i personalrummet. 

För att finna informanter till undersökningen tillämpade jag ett strategiskt 

urval där individerna skulle kunna uttala sig om det område som här studeras. 

Informanterna skall inte ses som talande för en hel grupp eftersom de represente-

rar sig själva men deras utsagor kan komma att behandlas som exempel på vissa 

uppfattningar och ståndpunkter.77 Jag valde att kontakta ansvarig för träffpunkter 

för seniorer i Uppsala som vidarebefordrade min önskan om att komma dit och 

presentera min uppsats samt höra mig för om någon ville ställa upp på intervju.  

Då syftet med denna uppsats rör både hinder för digitalt deltagande och kart-

läggning av centrala resurser som krävs för digitalt deltagande valdes både indivi-

der som inte var digitalt delaktiga samt personer som under senare tid ingått i den 

digitala världen. Två av totalt sex seniorer beskrev sig själva som datoranvändare. 

Seniorernas erfarenheter gör det möjligt för mig att få en uppfattning om vad som 

kan hindra/motivera en person till att använda digitala redskap, och att jämföra 

informanters situationer för att se vilka resurser som är avgörande för beslutet 

kring att börja använda IKT och internet.  

Innan intervjuerna informerades de seniora informanterna både skriftligt och 

muntligt om vad syftet med uppsatsen var, att deras namn inte kommer att publi-

ceras, att deltagandet i intervjun skedde helst frivilligt, att citat från intervjun kan 

komma att publiceras och att de när som helt kunde välja att avbryta deltagandet. 

En tid innan intervjuerna med bibliotekspersonalen hade jag kontaktat dem och 

redogjort för mitt uppsatsämne så att de var insatta i vad intervjun skulle komma 

att behandla. Alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Under inter-

vjun förde jag även anteckningar över funderingar som kom upp under samtalet 

samt uttryck som inte kan fångas av bandspelaren, så som till exempel kroppspråk 

när jag ansåg att detta var viktigt för tolkning av materialet. 

Primärmaterial 

Mitt primärmaterial består av de intervjuer som har genomförts både med seniorer 

(runt 70 år) som är den primära gruppen för denna studie men även med den 

personal på Uppsala Stadsbibliotek som arbetar med digital delaktighet. Den sist-
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nämnda gruppen valdes för att få en inblick i hur det pedagogiska arbetet bedrivs 

på biblioteket. Intervjuerna med de seniora informanterna har anonymiserats för 

att de skall känna sig trygga att prata fritt om sina erfarenheter och för att värna 

om deras integritet.78 Intervjuerna genomfördes antingen med enskilda informanter 

eller i par och kommer även att redovisas på detta vis då deras resonemang stund-

tals bygger på varandras utsagor.  

Evert 

Evert har en bakgrund som i begränsad utsträckning innefattat användandet av 

datorer. Ny teknik har inte ingått i hans yrkesliv då han till största delen har arbetat 

på ett sockerbruk. Han anser sig inte vara en datoranvändare och erfarenheterna av 

datorer sträcker sig till att han har lagt patiens på datorn vilket var för flera år se-

dan. Upplevelsen Evert har av datorer är att de kan underlätta vissa delar av var-

dagen och att de kan användas som ett smidigt sätt att kommunicera med andra 

men han har även en skepticism mot ny teknik då han upplever att det finns en 

bristande säkerhet på internet. Han anser själv att kostnaden för att införskaffa den 

nya tekniken åt sig själv är för hög i relation till hur mycket han uppskattar att han 

skulle dra nytta av den. Flera i informantens omgivning är inte digitalt delaktiga 

men i den närmsta familjen har de flesta kunskap och tillgång till den nya tekniken.  

 De informationsvägar som existerar är väl inarbetade och det är den närmaste 

familjen som används för att söka fram information. Han använder idag främst 

böcker för att söka information inom sina intresseområden och för att hålla kontakten 

med sin omgivning är telefonen det främsta redskapen.79  

Lena  

Lena kommer även hon från en bakgrund där ny teknik inte ingått i varken 

vardagsliv eller yrkesliv. Hon har arbetat som kartriterska och förskollärare och 

hennes nuvarande informationskanaler består av tryckta medier och personliga 

kontakter. Informantens familj, som består av personer som i hög grad har kunskap 

om och tillgång till internet och datorer, används för att skaffa fram information 

och även för att uträtta bankärenden. Sonen kommer då hem till henne med en 

dator och detta upplever hon också som ett sätt att hålla kontakten och umgås.  

I stort upplever Lena att hon har tillgång till de tjänster och det informations-

utbud som hon behöver i sin vardag och hon anser inte att den digitala världen är 

något som hon vill vara en del av.80 
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Maj  

Maj kommer från ett yrkesliv som inbegripit arbete i studieförbund och har även 

studerat till sjuksköterska. Hon har dator i sitt hem och använder denna till att 

utföra diverse informationssökningar och digitala tjänster. Hon har en positiv 

inställning till den nya tekniken och en nyfikenhet som driver henne till att lära sig 

mer. Maj upplever att det är många i hennes omgivning som inte använder dato-

rer och att det även finns ett visst motstånd från omgivningen till att hon skall 

använda den nya tekniken. Det hon känner är negativt med den nya tekniken är att 

det ibland uppstår tekniska problem som kan ta lång tid att lösa samt att hon har 

allt svårare att komma ihåg alla lösenord som krävs för att utföra till exempel 

bankärenden eller logga in på sociala forum. 

Trots denna nyfikenhet på datorer och internet använder hon de traditionella 

informationskanalerna, så som till exempel tidningar, i stor utsträckning.81  

Siv 

Siv kommer från ett yrkesliv där hon arbetat som butiksbiträde i en affär för att 

sedan arbeta som lokalvårdare. Hon anser sig ha ett stort socialt nätverk bestående 

av både vänner och familj där de flesta använder datorer och internet. För Siv 

framstår dock den digitala tekniken som ointressant och hon anser sig inte vara i 

behov av den. Dock upplever hon att det ställs stora krav från omgivningen på att 

man skall lära sig bruka datorer och internet. Siv uppfattar det som att det tas för 

givet att alla är digitalt delaktiga och att vissa tjänster upplevs som svårare att 

tillgå om man inte är digitalt aktiv. De största hindren för att hon själv skulle bli 

digitalt delaktig är avsaknaden av intresse och att det skulle ta lång tid att lära sig. 

Att hon själv inte är digitalt delaktig ser hon inte som problematiskt utan anser att 

hon kan få fram information och utföra ärenden i vardagen genom de traditionella 

kanalerna så som telefon, tv, tidningar, böcker och sitt sociala nätverk. Informanten 

ser inga direkta nackdelar med att samhället blir allt mer centrerat kring teknik.82  

Iris och Barbro  

Iris kommer från ett yrkesliv där hon jobbat i en parfymaffär. Hon ägnar sig nu 

mera åt att gå på gympa, dansa och träna på gym. Hon har ingen erfarenhet av 

datorer och säger sig inte vara intresserad av att ta del av den digitala världen. 

Dock uttrycker hon irritation över att det i många sammanhang hänvisas till inter-

net och att det inte ges något alternativ till de som inte är digitalt aktiva. Iris 

inhämtning av information sker i hög utsträckning via tv och tidningar. 

Barbro har även hon arbetat i butik och de aktiviteter hon numera ägnar sig åt 

är simning, gå på gympa och gym. Hon använder datorer i flera sammanhang och 
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har tillgång till en dator i hemmet. Det är flera i Barbros omgivning som använder 

datorer och hon anser att detta har påverkat henne positivt till att kunna använda 

ny teknik då hon söker stöd hos dessa om problem eller frågor uppstår. 

Båda informanterna söker även information genom bekanta och genom affische-

ring av aktiviteter på de olika träffpunkterna för seniorer som finns i Uppsala. Det 

redskap som de främst använder för att kommunicera är telefonen.83  

Anna Rydén 

Anna Rydén är IT-bibliotekarie på Uppsala Stadsbibliotek. Det är hon som ansva-

rar för den IT-relaterade verksamheten och för utarbetandet av IT-planen på 

Stadsbiblioteket. Intervjun med Anna behandlar det arbete som bedrivs på 

Uppsala Stadsbibliotek för främjandet av digital delaktighet men även vilken 

funktion Digidel fyller i detta sammanhang.  

Anders Bohm och Mattias Nilsson 

För grundkursen i datorhantering ansvarar biblioteksassistenterna Mattias Nilsson 

och Anders Bohm, de planerar och genomför kurserna för nybörjare som vill veta 

mer om datorer. Intervjun med Mattias och Anders fokuserar specifikt på denna 

kurs och hur det praktiska arbetet mot digital delaktighet bedrivs på Uppsala 

Stadsbibliotek.  

Sekundärmaterial 

Rapportserien Svenskarna och Internet är en årlig sammanställning av statistik 

kring internet som ges ut av Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE). Rapporterna 

kommer att användas för att få en djupare förståelse av seniorernas utsagor av 

digitala erfarenheter samt att skissa en bild av hur de digitala klyftorna har sett ut 

och ser ut i Sverige idag. Digidels slutrapport Ökad digital delaktighet – förslag 

från Digidel2013 kommer att studeras i relation till rekommendationerna som ges 

i van Dijks bok The Deepening Divide för att undersöka hur de olika förslagen 

förhåller sig till varandra. Slutrapporten består av ett antal förslag som grundar sig 

på de erfarenheter som de olika parterna i Digidel har erfarit under kampanjen 

Digidel2013 vilka sedan sammanställts inom Digidels kansli. Förslagen syftar till 

att fylla de behov som Digidels partners, under genomförandet av kampanjen 

Digidel2013, uppfattat som angelägna.84 Förutom slutrapporten har även Digidels 

webbplats (Digidel.se) används fortlöpande under uppsatsskrivandet för inhäm-

tandet av material kring kampanjen och nätverket.  

                                                 
83 Intervju med Iris och Barbro. 
84 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 4. 
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Den digitala delaktigheten 

I detta kapitel kommer jag diskutera vem som står utanför den digitala delaktig-

heten samt konsekvenserna av detta utanförskap. van Dijks kategoriseringar av 

digitalt utanförskap samt uppgifter hämtade från rapportserien Svenskarna och 

Internet kommer även att behandlas. En kortfattad redogörelse kommer göras 

över hur Digidel har uppstått och vad deras arbete kring digital delaktighet syftar 

till. Synen på digital delaktighet kommer att behandlas med fokus på hur Digidel 

uppfattar begreppet.  

van Dijk och ickeanvändare 

För van Dijk står det klart att alla individer i samhället inte vill använda IKT eller 

vara uppkopplade på internet.85 Han fastslår att även i industriländer är det 

omkring 20 procent av den vuxna befolkningen som inte använder datorer. Hälften 

av dessa som inte är uppkopplade tar även aktivt avstånd från internet. Gruppen 

som inte använder IKT är inte statisk utan individer kan av olika anledningar 

befinna sig utanför det digitala samhället längre tider för att sedan åter bli upp-

kopplade eller efter en period av digitalt deltagande tappa intresse och välja att ta 

avstånd. van Dijk kopplar dessa upp och nedgångar i motivation och digital akti-

vitet till individens resurser och dennes personliga och positionella förhållanden. 

van Dijk är dock tydlig med att det som skall ifrågasättas inte är individernas 

motvilja till teknologin vilken baseras på dennes upplevelser och erfarenheter. Det 

som skall diskuteras är vad teknologin kan erbjuda dessa individer och grupper, 

hur användarvänlig teknologin är och hur säker den uppfattas vara. Häri tror 

van Dijk att vi kan få svar på de frågor som finns kring motivation till åtkomst.86 

van Dijks benämning på individer som i vissa perioder använder internet, för 

att sedan inte använda internet under andra perioder är ”intermittent users” som 

här kommer att benämnas som periodanvändare. Den vanligaste anledningen till 

att dessa personer har gått ifrån internet är tekniska problem så som att maskinvaran 

går sönder eller att internetuppkoppling misslyckas. Ett annat skäl kan vara att 

                                                 
85 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 27. 
86 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 27-28. 
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personen flyttat eller inte längre har tillgång till platser med internetåtkomst, eller 

att personen upplever brist på tid för IKT och internetbruk. Period-användare är 

(enligt van Dijks analys utifrån uppgifter om Amerikanska internetvanor) yngre, 

ofta singlar, studenter minoriteter, deltidsarbetare, ovana internetanvändare med 

låg inkomst och låg utbildning och deras position framstår som rörlig och osäker i 

samhället.87  

De personer som frivilligt eller ofrivilligt har tappat åtkomst till internet  

betecknas som avhoppare (enligt van Dijk dropouts). De främsta skälen till dessa 

avhopp är olika problem med den fysiska åtkomsten, kostnader, svårigheter med 

användningen, ointresse och brist på tid. Gruppen beskrivs som bestående av 

personer yngre än 40 år, singlar, föräldrar med brist på tid, minoriteter, ovana 

internetanvändare, lågutbildade och låginkomsttagare. Avhoppare har till skillnad 

från periodanvändare inte lärt sig om datorer på egen hand utan via familj eller 

vänner, men samtidigt upplever de att de inte har någon att vända sig till om det 

uppstår problem. Det finns tydliga brister i motivationen till åtkomst och i jämfö-

relse till internetanvändare upplever avhoppare att de har mindre kontroll över 

sina liv och en mer negativ syn på samhället.88 

Störst brist på motivation till åtkomst finner vi dock i gruppen internet-

undvikare (Net Evaders som van Dijk kallar dem). Flera av dessa bor i hushåll där 

det finns åtkomst till internet, och 28 procent av dessa har använt internet förut i 

livet. Somliga låter andra personer i sin närhet fungera som mellanhand då de ber 

andra att söka information eller skicka e-post åt dem. En del finner stolthet i att 

inte använda internet, eller saknar tid och motivation till det. Gruppen består av 

fler män är kvinnor, de är yngre, vita, lever på landet, god ekonomi och välutbildade, 

alltså är det en grupp som kännetecknas av flera resurser som skulle kunna under-

stödja internetåtkomst. I hög utsträckning består gruppen av föräldrar som förlitar 

sig på att deras barn fungerar som medlare mellan dem och den digitala världen, 

eller högt uppsatta personer inom olika organisationer som använder underordnade 

som medlare. Att nyttja människor i sin omgivning för internetåtkomst kan ett sätt 

att undkomma de obehag man kan känna inför IKT och internet och att slippa 

avslöja sin egen kunskap på området.89 

Den sista gruppen, som van Dijk benämner som ”The truly unconnected” 

består av individer som aldrig har använt internet och lever i hushåll som inte har 

internetåtkomst. En tredjedel av denna grupp säger sig känna få eller inga som 

använder internet och de saknar ofta de sociala nätverk som kan påverka digitalt 

deltagande i en positiv riktning. De har ofta låg utbildningsnivå, låga inkomster 

och till övervägande del består gruppen av äldre kvinnor. Skälen för att inte 

använda ny teknik är en blandning av att inte ha åtkomst och att inte vilja ha 

                                                 
87 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 33. 
88 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 33-34. 
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åtkomst till internet och många av de personer som idag inte har IKT och internet-

åtkomst vill inte heller ha det.90 55 procent anser inte att de missar något när de 

inte är digitalt aktiva, har en ganska negativ syn på internet och är oroliga för 

konsekvenserna som internet får på samhället. Personer i denna grupp tenderar 

även att vara socialt isolerade vilket har konsekvensen att stöd och uppmuntran 

för att använda IKT och internet saknas. En tredjedel av denna grupp anser även 

att åtkomst till internet är för dyrt eller att det är för svårt att använda det.91  

Så vilka är det som tar beslutet att skaffa sig internetåtkomst? Detta diskuterar 

van Dijk utifrån de olika resurser som krävs för att kunna få åtkomst. De materi-

ella resurserna påverkar väsentligt förutsättningarna för att kunna få åtkomst. Att 

införskaffa och underhålla tekniken kan ses som en stor utgift för många ickean-

vändare. Men även annan teknisk utrustning så som tv och mobiltelefoner har 

visat sig hänga samman med tillgången till datorer och internet, då det i hushåll 

med mycket teknisk utrustning är troligare att det även finns en dator med 

internetåtkomst. Men att få materiell åtkomst krävs först motivation till åtkomst. 

Här spelar de sociala resurserna en avgörande roll då det ofta är genom dessa som 

det första mötet med den digitala världen sker.92 I arbetet för digitalt deltagande är 

det viktigt att ha med sig en helhetssyn på vad som krävs för att motivation till 

åtkomst skall uppstå. Arbetet för digital delaktighet är inte en fråga om att förse 

grupper med IKT, utan att se till vilket stöd individer och grupper behöver för att 

själva få möjligheten att ta steget ut. De olika skälen till att inte använda ny teknik 

är många och ibland även beroende av varandra. Till exempel kan de sociala 

resurserna (ens bekantskapskrets och nätverk) hänga samman med de kulturella 

resurserna där olika aktiviteter och handlingar ses som mer eller mindre naturliga 

och värdefulla. Detta kräver att insatser görs på flera områden och att arbetet för 

ökad digital delaktighet måste inkorporeras i flera delar i individers liv för att ge 

individer resurser nog att kunna ta del av den digitala världen.  

van Dijk hävdar att behovet av att minska den digitala klyftan kommer i en 

tidpunkt då övriga klyftor i världen ökar och att om situationen överlag inte för-

ändras så kommer försöken med att överbrygga den digitala klyftan bara få 

begränsade resultat.93 van Dijk anser inte att den digitala klyftan är något som 

kommer att gå över av sig själv i och med att allt fler kommer att födas in i värl-

den som ”Digital Natives”. Istället ser han att det finns tendenser till att den digi-

tala klyftan kommer att öka i samhället och att den alltmer kommer att bestå av 

hur användningen av ny teknik ser ut. En strukturell klyfta vad gäller användningen 

av IKT och internet uppstår då delar av folket systematiskt och konstant kan dra 

nytta av de fördelar som det innebär för till exempel kommunikation, information 

                                                 
90 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 28. 
91 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 35. 
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och utbildning, medan andra inte i lika hög grad kan nyttja redskapen och få del 

av dessa förmåner.94  

I van Dijks förslag på vad som behöver göras för att motverka den digitala 

klyftan nämns en utvidgning av bredbandsåtkomst som en av de åtgärder som 

skulle påverka individens materiella åtkomst. van Dijk ser att införandet av bred-

band är en av de nya innovationer som gör att situationen för användarna omvär-

deras då de som redan har motivation till åtkomst och materiell åtkomst har ett 

försprång för att vidare kunna utveckla sin digitala förmåga och sättet att använda 

IKT och internet på. De första som började använda bredband var just de med 

fördelaktiga personliga och positionella förhållanden som påverkar fördelningen 

av resurser positivt, och följande faktorer var utmärkande för dem: Man, vit, 

bosatt i stadsmiljö, medelålders, hög utbildning och inkomst och med längre erfa-

renhet av internetanvändning.95 van Dijk refererar här till John Horrian och Lee 

Rainie som 2002 introducerade begreppet “Broadband elite”. Denna grupp karak-

teriseras av att de i hög grad producerar material på internet, utför tio eller fler 

aktiviteter på internet en typisk dag. Över 80 procent av bredbandseliten publicerar 

även innehåll på internet samt laddar ner information i större omfattning än övriga 

internetanvändarna.96 Denna grupp består både av personer som var tidiga med att 

börja använda datorer och internet under 1980- och 90-talet men även till stor del 

av yrkesmän äldre än 45 år som besitter höga positioner i samhället.97 van Dijk ser 

att det finns tre grupper i samhället idag vilka kan delas in efter deras användning 

av ny teknik. Dels är det bredbandseliten som har hög åtkomst till IKT och som 

består av högutbildade och höginkomsttagare. Den andra gruppen, där de flesta i 

dagens samhälle befinner sig, består av individer där majoriteten är medelklass 

och arbetarklass och de flesta har tillgång till IKT och internet. Denna grupp har 

färre digitala förmågor än vad bredbandseliten har vad gällande sättet att hantera 

information och kunna tillämpa den för att förbättra sin position i samhället.98 De 

använder färre applikationer och de som används är främst i underhållningssyfte. 

Den tredje gruppen består av personer som inte använder datorer och internet, 

ungefär en fjärdedel av befolkningen, även i de mest högteknologiska länderna, 

antas stå utanför den digitala världen. I denna grupp finns delvis nyinflyttade 

immigranter och en stor del av den äldre befolkningen. Grupperna är inte statiska 

men avståndet mellan bredbandseliten och ickeanvändarna innebär ökade klyftor 

och för att klyftorna inte skall bli strukturella behöver man arbeta med att få bort 

                                                 
94 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 128-129. 
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de hinder som finns för att individer skall nå de nivåer av åtkomst som krävs för 

att möjliggöra deltagande i samhället.99  

Det digitala utanförskapet i Sverige 

I Svenskarna och Internet. 2013 diskuteras upplevelsen av att vara delaktig i 

informationssamhället. Det som utmärker känslan av delaktighet är att individen 

själv är med och producerar texter och kommunicerar det vill säga hur aktiv indi-

viden är själv. Faktorer som utbildning och inkomst spelar även in då en högre 

nivå av dessa hänger samman med en starkare känsla av delaktighet. Men den 

tydligaste faktorn som påverkar ens upplevelse av delaktigheten är ålder. Från låg 

ålder upp till cirka femtioårsåldern ökar känslan av digital delaktighet för att  

sedan sjunka igen ju äldre man blir.100  

Det finns flera variabler som påverkar individens förhållande till Internet. 

Vanligaste skälet till varför man inte har dator med internetuppkoppling är att man 

inte ser nyttan med det.101 Detta är intressant då allt mer resurser satsas idag på att 

förmedla kunskap för ökad internetanvändning och utveckling av e-tjänster. En 

utveckling som således är föga intressant för de som inte ser nyttan med ny tek-

nik. En vanlig syn på det digitala utanförskapet är att de som står utanför befinner 

sig i ett underläge. Detta behandlas i Svenskarna och Internet. 2009 där frågan 

ställs till både användare och ickeanvändare. De som inte använde sig av internet 

såg i mindre grad att de befann sig i ett underläge än vad användarnas uppfattning 

var om detsamma. Dock finns det skillnader mellan åldersgrupper då de yngre i 

allt högre grad upplever att de befinner sig i underläge om de inte har tillgång till 

internet.
102

 Detta kan ses som att det i yngre åldrar är allt viktigare att delta i 

diskurser som rör internet och dess innehåll. De kulturella resurserna påverkar 

individens upplevelse av utanförskap i och med att ny teknik i högre utsträckning 

ses som ingående i ”Digital Natives” livsstil än i ”Digital Immigrants”. ”Digital 

Natives” förväntas ta del av den digitala kulturen i större utsträckning än ”Digital 

Immigrants” och en avsaknad av åtkomst får större konsekvenser i individens 

sociala liv.  

I Svenskarna och Internet. 2009 tillfrågas ickeanvändare om nackdelarna med 

att inte ha tillgång till internet. De allra flesta ickeanvändare kan inte se några 

nackdelar då de anser att de klarar sig ändå men några negativa konsekvenser av 

bristen på åtkomst framkommer. Dels att det finns en upplevelse av att man missar 

information, svårt att utföra bankärenden, ekonomiska kostnader som uppstår på 
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grund av att man inte använder internet och svårigheter med att hålla kontakten, 

då företrädesvis med de yngre generationerna, men även upplevelsen av att man 

känner sig utanför då många andra använder och pratar om internet.103 Det fram-

kommer även positiva sidor av att inte vara internetanvändare. Många upplever att 

de slipper den stress som internetanvändning innebär, att de får mer tid över till 

annat och att de slipper strul med den nya tekniken.104  

Digital delaktighet handlar om att dela kunskap om ett digitalt språk som ger förutsättningar 
att verka i en digital demokrati. Ändå är det för den stora delaktiga massan lätt att tänka att 
icke digital delaktighet är något som går över av sig själv, liksom vårens förkylning ebbar 
ut.105 

Så vem är det som står utanför den digitala gemenskapen och kommer detta att 

”ebba ut”? I rapporten Svenskarna och Internet. 2009 ägnas ett längre kapitel till 

att ingående problematisera det digitala utanförskapet som vid detta tillfälle 

uppgick till 1,7 miljoner individer i Sverige. Här särskiljs tre olika grupper av 

ickeanvändare; de som aldrig använt internet; de som har använt men slutat; de 

som har möjlighet att använda men väljer att inte bruka det. Det främsta skälet 

som anges för att inte införskaffa dator och internetuppkoppling är att det inte 

finns något intresse, att individen inte ser nyttan av det.106 Bland avhopparna är det 

de praktiska problemen (31 procent) samt det bristande intresset (33 procent) de 

främsta skälen till att individen slutade använda internet. Så hur stort är intresset 

för att börja/återuppta användningen av dator och internet i dessa grupper? Mellan 

1–2,4 procent av ickeanvändarna är intresserade av att använda internet enligt 

Svenskarna och internet. 2009.107  

I Svenskarna och Internet. 2013 konstateras det att de som främst står utan 

internet är det äldre, speciellt lågutbildade och kvinnor. Denna beskrivning kan 

sägas stämma överens med mina informanter då de flesta var kvinnor som arbetat 

med yrken som inte kräver högre utbildning. I och med den mobila utvecklingen 

uppstår det även nya digitala klyftor. Äldre utmärker sig ännu som en grupp som 

är avvaktande till att skaffa den nya tekniken men även inkomst och utbildnings-

nivå påverkar ens tillgång till de mobila uppkopplingsmöjligheterna.108 I gruppen 

äldre är tillgången till mobil uppkoppling (samt den teknik som hör till) begränsad. 

Så medan faktorer som utbildningsnivå och inkomst får allt mindre inverkan på 

yngres digitala deltagande så påverkar ännu dessa faktorer de äldres möjligheter 
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till digital delaktighet.109 Det bristande intresset för att ta del av det digitala 

samhället gör det svårt att genom insatser nå ut till denna grupp som 2013 består 

av nästan en miljon människor och till största delen personer över 56 år.110 

Den mobila internetuppkopplingen är en av de nya innovationer som tas upp 

tidigare av de som besitter mest resurser. Men hur tekniken är utformad är också 

relevant för individers möjligheter att kunna ta till sig ny teknik. Som van Dijk 

skriver kan egenskaperna och utformningen hos tekniken antingen underlätta eller 

försvåra användningen. Interaktivitet och integrering är egenskaper som kän-

netecknar den nya tekniken. Med interaktivitet avses interaktionen mellan 

program/webbplats och användare där användaren kan påverka vad och hur 

information visas.111 Interaktiviteten gör användningen av ny teknik mer involve-

rade och stimulerande men det blir även mer krävande på grund av att det behövs 

mer kunskap om tekniken för att hantera den.112 Ny teknik kan även kombinera 

flera olika uttryck så som ljud, bild, text och rörliga bilder. Detta kan vara väldigt 

givande men kräver på samma gång mer mental bearbetning av användaren.113  

Så hur kommer utanförskapet se ut i framtiden och kommer det finnas ett  

digitalt utanförskap? van Dijk är övertygad om att utanförskapet kommer att bestå 

och till och med utökas om det inte aktivt sker förändringar på flera områden i 

samhället. Och som vi ser i Svenskarna och internet. 2013 så innebär tekniska 

innovationer (i detta fall den mobila internetuppkopplingen) en nystart för appro-

priering av teknik där de redan resursstarka har ett försprång och där de som redan 

har mindre åtkomst har sämre förutsättningar för att nyttja den nya tekniken.  

Med detta i åtanke anser jag inte att de digitala klyftorna kommer att för-

svinna. Dock kan man ana att klyftorna kommer att se annorlunda ut i framtiden. 

Den digitala klyftan baserad på ålder kommer troligt vis att minska då de flesta i 

framtiden kommer att vara uppvuxna med IKT och internet (så kallade ”Digital 

Natives”) och det kommer att vara ett naturligt inslag i både arbetsliv och privatliv. 

Den digitala klyftan kommer då snarare bestå av olika gruppers sätt att använda 

åtkomsten i olika syften, vilken åtkomst man har och kvalitén och kapaciteten 

som ens redskap och internetåtkomst innehar. De förutsättningar som ges för att 

utveckla digital litteracitet beror på individens resurser, vilka påverkas av de 

personliga och positionella förhållandena. Det är därför av största vikt att belysa 

de förhållanden som skapar ojämlik åtkomst i samhället och bibehåller strukturella 

klyftor. 
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Digidel – nätverket och kampanjen 

Nätverket Digidel har utvecklats från ett upprop som startade i slutet av 2010 och 

undertecknades av sexton organisationer. Vid denna tid upplevdes det vara stor 

efterfrågan på utbildningar som förmedlade kunskap om internet och digitala 

tjänster. Detta samt att rapporten Svenskarna och Internet. 2010, visade på att 

20 procent av befolkningen inte (eller sällan) använde internet ledde till att 

organisationerna samlades kring det gemensamma målet att 500 000 nya använ-

dare skulle bli digitalt delaktiga. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) blev 

snart en central aktör inom nätverket. Denna arbetade sedan tidigare för ökad 

användning av internet och upprättade snart ett kansli som samordnar och infor-

merar inom nätverket Digidel samt driver webbplatsen Digidel.se. 

Nätverket Digidel har sedan starten arbetat mot sitt mål genom att driva arbetet 

som en kampanj. Kampanjen Digidel2013 har samma mål som nätverket 

(500 0000 nya internetanvändare) och inleddes under år 2011.114 Kampanjens 

motto lyder som följer: 

Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade [sic] demokrati 

Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga 

Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet 

Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet 

Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga 

Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället 
115

  

I kampanjledningen finns representanter från olika instanser i samhället, bland 

annat från biblioteksvärlden, myndigheter och föreningsliv. Kampanjledningens 

funktion är att vara ett nav i kampanjen genom att vara en gemensam resurs för 

nätverkets initiativtagare och parter, ledningen ska förmedla information och utar-

beta en långsiktig plan för kampanjen samt driva denna på ett målinriktat vis.116 

Det visade sig snabbt att det fanns ett stort intresse för frågor kring digital delak-

tighet och redan under hösten 2011 så var antalet partners i nätverket 117 stycken 

och fanns representerade i 15 av Sveriges totalt 21 stycken län, i mars 2012 fanns 

alla län representerade.117 Digidels slutrapport Ökad digital delaktighet – förslag 

från Digidel2013 skrevs under senare delen av 2013 och sammanfattar erfarenheter 

                                                 
114 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 5. 
115 Digidels webbplats > Om Digidel. 
116 Digidels webbplats > Om Digidel > Organisation > Kampanjledningen. 
117 Digidels webbplats > Artiklar > Farväl Digidel 2013 - hej Digidelnätverket! 

http://www.digidel.se/just-nu/farval-digidel-2013-hej-digidelnatverket/
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från kampanjen samt ger förslag till hur arbetet för ytterligare digital delaktighet 

kan utvecklas.118 Just kampanjen Digidel2013 har avslutats men nätverket Digidel 

kommer att drivas vidare.119 

Digital delaktighet enligt Digidel 

Kampanjen Digidel2013 syftar till att öka den digitala delaktigheten i samhället. 

Men vad är digital delaktighet för Digidel? På nätverkets webbplats ställs denna 

fråga och besvaras med att digital delaktighet är kunskapen som möjliggör för 

individen att vara ”delaktig i samhällsbygget, höja sin röst och ta del offentliga 

e-tjänster”.120 Det talas även om att kunskapen underlättar i många vardagssysslor 

och det ger individen större möjligheter till bättre vård och omsorg samt att till-

gången till internet kan påverka möjligheten till utbildning och arbete.121 Den digi-

tala delaktigheten kan även bidra till individens nöje, samtidigt som den sägs ”gör 

det möjligt för samhället och andra intressenter att dra nytta av denna delaktighet.”122
 

Genom den digitala delaktigheten skall individen således få möjligheter till att 

påverka samhället och dess utveckling samt även kunna påverka hur de egna 

förutsättningarna och möjligheterna till vård och utbildning ser ut. Det framställs 

som en ömsesidig relation där individen får både mer makt men även mer ansvar 

över den egna kommunikationen och det informationsutbyte som sker mellan 

individ och kommunikationspartners. Internet och IKT blir således ett redskap för att 

verka i samhället.  

Den ömsesidiga relationen anses även gälla för medborgare och samhälle. 

Arbetet med att utveckla de offentliga e-tjänsterna i Sverige drivs på nationell nivå 

och har pågått under en lång tid. Offentliga e-tjänster är tjänster som offentliga 

myndigheter erbjuder och som levereras på elektronisk väg. År 2003 kom det 

beslut från regeringen om att en delegation skulle tillsättas för att öka användning 

och utveckling av elektroniska tjänster i offentlig sektor. Detta skulle leda till ser-

viceförbättring samt vara till stor nytta för individ och företag och i förlängningen 

även gynna ekonomisk tillväxt och demokrati.123 Ett uttryck som är återkommande 

i delegationens rapport är effektivisering och i deras uppdrag uttrycks det att dele-

gation skall ”[…]identifiera områden i offentlig sektor där elektroniska tjänster 

har en potential att skapa stor nytta för medborgare och företag samt effektivisera 

                                                 
118 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 5. 
119 Digidels webbplats > Artiklar > Farväl Digidel 2013 - hej Digidelnätverket! 
120 Digidels webbplats > Om Digidel > Vad är digital delaktighet?, Digidel.se > Artiklar >Vad är digital 

delaktighet för dig? Digidels kampanjledning svarar. 
121 Digidels webbplats > sökord: Vad innebär digital delaktighet> träff: Vad innebär digital delaktighet? 
122 Digidels webbplats > sökord: Vad innebär digital delaktighet> träff: Vad innebär digital delaktighet? 
123 Riksdagens webbplats > Dokument och lagar > sökord: 2003 delegation > träff: 2003:81 Delegation för 

utveckling av offentliga e-tjänster. 

http://www.digidel.se/just-nu/farval-digidel-2013-hej-digidelnatverket/
http://www.digidel.se/just-nu/vad-ar-digital-delaktighet-for-dig-digidels-kampanjledning-svarar/
http://www.digidel.se/just-nu/vad-ar-digital-delaktighet-for-dig-digidels-kampanjledning-svarar/
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offentlig sektor[…]”.124 Således är användandet av dessa tjänster något som både 

individ och samhälle förväntas dra fördelar av.  

Även i slutrapporten från Digidel så lyfts ökad digital delaktighet fram som 

något som både individer (speciellt äldre) och organisationer skulle tjäna på. 

Dessa förtjänster skulle ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bestå av den ökade 

tillgängligheten av tjänster, samt att dessa blir lättare och billigare att använda.125 

För den enskilda påvisas flera vinster som kommer ur det digitala deltagande. Den 

ekonomiska vinsten hävdas ske under hela livet, barnets utbildningsmöjligheter 

påverkas positivt genom åtkomst till internet, personer i eller utanför arbetslivet 

tjänar på att ha tillgång till information som kan leda till vidareutbildning eller 

upplysning om lediga tjänster. Information kring hälsa och livsstil ses även som 

en resurs för individen som med tillgång till information kan välja ett sundare 

leverne. Den ekonomiska vinsten för individen sägs även består av information 

kring tjänster och produkter vilket ger individen möjligheter till jämförelser av 

produkter på den nationella marknaden vilket kan bidra till att inköp kan göras 

till lägre pris.126 Så på grund av dessa ekonomiska skäl framställs det som en 

självklarhet att individen tjänar på att bli digitalt delaktig. Men det fanns även 

”[…]en stark känsla av att också samhället tjänade på att de enskilda invånarna 

använde internet”.127 Dessa ekonomiska vinster görs bland annat genom att 

myndigheters kontakt med individer sköts över internet istället för via brev eller 

telefon.128 Den största ekonomiska besparingen inom den offentliga sektorn skulle 

vara intjänandet av personalkostnader tack vare en ökad digitalisering.129 Digital 

delaktighet innebär således en förtjänst både för individer och för samhälle. Utgifter 

för individen beskrivs som bestående av ”[…]kostnader för eventuellt datorinköp 

och kostnader för att lära sig hantera en dator samt löpande kostnader för 

abonnemang och underhåll”.130 Det digitala utanförskapet handlar då inte enbart 

om ökad åtkomst av tjänster och information för individen utan också om möjligheter 

till minskade kostnader för samhället genom att individen får åtkomst till information 

och tjänster digitalt. Personer som inte vill eller kan ta del av den digitala världen 

innebär högre kostnader för samhället då service måste ske genom traditionella 

tillvägagångssätt.131  

Ytterligare en aspekt som lyfts fram av Digidel är den demokratiska aspekten 

– att alla ska ha möjlighet att delta i den digitala miljön. Folkbildningen och 

biblioteken uttrycks här vara självklara instanser för att hjälpa individer att 

                                                 
124 Riksdagens webbplats > Dokument och lagar > sökord: 2003 delegation > träff: 2003:81 Delegation för 

utveckling av offentliga e-tjänster. 
125 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 10. 
126 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 11. 

127 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 9. 

 
129 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 12-13. 

130 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 10. 
131 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 16. 
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tillägna sig kunskap om ny teknik för att kunna ta del av de samhällsfunktioner 

som allt mer finns att tillgå via internet. Digital delaktighet sägs även vara en upp-

levelse av att tillhöra en grupp, det hänvisas i många sammanhang till fenomen 

som endast utspelar sig digitalt och bristen på kunskap inom detta område leder 

till ett utanförskap.132 I slutrapporten från Digidel2013 framställs även den digitala 

miljön som en plats för åsiktsbildning och information om individens rättigheter.  

Internet möjliggör för människor att ta del av och bidra till det allmänna på [sic] helt nya sätt. 
Webben blir en allt viktigare kanal. Den måste vara tillgänglig för alla - för det krävs ett kon-
tinuerligt utvecklingsarbete. Insikter ger åsikter. Den som är välinformerad kan bilda sig en 
egen uppfattning, försvara sina rättigheter och påverka sin situation.133 

Internet ses som ett redskap för ett välutvecklat demokratiskt statsskick då det 

idag är möjligt i flera länder att rösta via internet, en lösning som troligtvis även 

kommer att finnas i Sverige inom snar framtid.134 Således är tillgång till IKT och 

internet viktiga verktyg i ett demokratiskt digitaliserat samhälle. Åtkomsten möj-

liggör att ta del av den digitala världen där mycket av den samhälleliga debatten 

utspelar sig och där intressegrupper bildas. Dock innebär den digitala klyftan som 

återfinns i samhället idag begränsningar för en stor del av befolkningen. Många 

kommer inte till tals i de debatter som förs över internet och de har inte samma 

möjlighet att inhämta information och bilda opinion. Detta är tankar som även 

författaren och debattören Brit Stakston belyser då hon genom uttalande i DN 

säger att vi istället måste:  

[…] uppmärksamma den digitala klyfta som är på väg att uppstå i Sverige, klyftan mellan 
dem som är med och dem som är utanför. Ytterst är det en fråga om makt och vilka som 
kommer att styra den politiska utvecklingen framöver.135 

Det digitala deltagandet enligt Digidel kan sammanfattas med att det består av 

kunskap om IKT och internet vilket innebär att individen har möjligheten att få 

tillgång till tjänster och information som är betydelsefulla i dennes liv. Detta kan 

handla om de offentliga e-tjänsterna som möjliggör tillgång till tjänster snabbare 

och ibland även billigare, om nöjesunderhållning, informationsinhämtning eller 

möjligheten att göra sin röst hörd. Det är möjligheten att delta i det demokratiska 

samhället genom den digitala miljön där mycket av den offentliga debatten idag 

förs och där opinionsbildning sker. Detta kräver viss kunskap och kunskapsnivån 

påverkar i vilken grad man har möjlighet att delta och påverka. van Dijk talar här 

om deltagande i olika fält i samhället. Han menar att strukturell ojämlikhet även 

                                                 
132 Digidels webbplats > Om Digidel > Vad är digital delaktighet? > Läs den resonerande artikeln om vad 

digital delaktighet är. 
133 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 18. 
134 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 18-19. 
135 Dagens nyheters webbplats > sökord: nätet ger fler chans att påverka > träff: ”Nätet ger fler chans att påverka”. 
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får konsekvenser på den digitala klyftan.136 Han uppmålar en bild av samhällsut-

vecklingen där tre grupper kan särskiljas. En mindre del av befolkningen antas 

bestå av en bredbandselit där majoriteten av dessa i hög utsträckning deltar i flera 

fält och är resursstarka vad gäller de sociala och medierelaterade tillgångarna. 

Majoriteten av individerna i samhället antas ingå i den stora gruppen som visserligen 

har tillgång till IKT och internet men inte har lika hög digital förmåga och inte 

använder den digitala förmågan i specifika syften som syftar till att förbättra ens 

position i samhället. Den tredje gruppen i samhället är de som i hög utsträckning 

är exkluderade från deltagande i flera fält, som på grund av färre resurser inte har 

åtkomst till IKT och internet. van Dijk hävdar att det självfallet finns viss mobilitet 

mellan grupperna men att avståndet mellan dem samtidigt växer.137  

Digidel är inte lika drastiska i sin syn på den digitala klyftan men ser att den 

digitala klyftan inte enbart handlar om tillgången till IKT och internet utan även 

om vem som har makt och inflytande genom användningen av detsamma. 

                                                 
136 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 178. 
137 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 178-179. 
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Undersökning 

I detta kapitel kommer arbetet inom Uppsala Stadsbibliotek, som syftar till att 

främja digital delaktighet, att behandlas. Även seniorernas upplevelser som relaterar 

till den digitala världen och deras informationssökning i vardagen kommer att 

analyseras.  

Uppgifterna under de två följande rubrikerna bygger främst på information 

hämtad från bibliotekspersonal på Uppsala Stadsbibliotek. Genom informanterna 

har jag fått insyn i hur arbetet bedrivs och verksamheten kommer här att analyseras 

för att undersöka vilka effekter detta arbete kan ha på det digitala utanförskapet 

och vilken nivå av åtkomst som detta kan förväntas leda till. 

Den tredje delen i detta kapitel behandlar material från intervjuerna med 

seniorerna och delas in i de teman som relaterar till mina frågeställningar.  

Stadsbibliotekets verksamhet för digital delaktighet 

Stadsbiblioteket i Uppsala bedriver idag en omfattande verksamhet för digital 

delaktighet och det finns flera alternativ att välja bland för den som vill lära sig 

mer om bland annat IKT och internet. IT-bibliotekarie på Uppsala Stadsbibliotek 

är Anna Rydén som i samråd med kollegor har utarbetat den IT-plan som den 

digitala verksamheten på biblioteket utgår ifrån.  

I dagsläget ser verksamheten ut som följer. Datorkursen för nybörjare fokuserar 

på att förmedla grundläggande kunskaper kring maskinvara och mjukvara till 

deltagarna. Kursen sträcker sig över flera veckor där olika delmoment behandlas 

vid varje tillfälle. Handledning i blogg, applikationer (appar) och e-post erbjuds 

två gånger i veckan och IT-rådgivning med fokus på de tekniska delarna hålls en 

gång i veckan. Det finns även ett handledningstillfälle i veckan som är på finska, 

eftersom Uppsala kommun är ett finskt förvaltningsområde. Utöver detta finns det 

även möjlighet att boka enskild handledning med en bibliotekarie där man får hjälp 

med diverse problem och frågor. Vid dessa enskilda handledningar får besökaren 

beskriva det hen vill ha hjälp med och den bibliotekarie som har mest kunskap på 
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området kontaktar besökaren och genomför handledningen. Information om dessa 

aktiviteter sprids via bibliotekets webbplats samt genom affischering på biblioteket.138  

De flesta som deltar vid Annas handledningstillfällen (som handlar om blogg, 

applikationer och e-post) är 60 år eller äldre. Det vanligaste problemet som perso-

nerna vill ha hjälp med är för tillfället att ladda ner e-böcker, men behoven för-

ändras över tid och tidigare har det till exempel mer efterfrågats hjälp att skaffa 

e-post och starta en blogg. Det är vanligt att besökarna återkommer till handled-

ningen då de vill lära sig mer eller repetera det som de lärt sig tidigare.139 

Upplevelserna av internet och datorer varierar självfallet från person till person, 

många är positiva men vissa kan även inledningsvis vara skeptiskt inställda till 

tekniken. Det är också många som oroar sig för säkerheten på internet. Utan 

kunskap om vad som händer med texter som de själva publicerat på internet eller 

vad det innebär att skaffa ett konto för e-post så kan det uppstå funderingar över 

vem som kan läsa, ändra och komma åt ens information. Anna anser att det kan 

finnas vissa skäl till att vara lite skeptisk men det viktiga är att inte vara rädd.140 

van Dijk hävdar att upplevelser av och inställning till internet och teknik delvis 

kan höra samman med individens mentala resurser. De mentala resurserna delar 

van Dijk in i både kognitiva och emotionella resurser som hänger samman med 

grundkunskap om IKT respektive individens självkänsla och självbild i relation 

till ny teknik.141 Bristande grundkunskap om tekniken och internet kan bidra till att 

den digitala miljön framstår som krånglig och svår att hantera. Med tveksamhet på 

sin egen förmåga att hantera redskapen kan även användningen av dessa upplevas 

som riskfylld och skrämmande.  

Verksamheten på Stadsbiblioteket kan göra mycket för att stärka gruppers 

mentala resurser. Då de erbjuder olika former för att tillägna sig digital kunskap 

på, till exempel genom grundkursen och den individuella handledningen, kan 

individen få stöd i inlärningsprocessen och kunskap om den digitala världen och 

IKT. De emotionella resurserna är svårare att arbeta kring då det handlar om 

individens syn på sig själv och den egna förmågan. Genom att fungera som socialt 

stöd kan dock bibliotekspersonalen bekräfta individens förmåga att hantera 

redskapen och på så vis bidra med att lyfta fram dennes potential och stärka indi-

videns självbild.  

Som Jung m.fl. påpekar så påverkar psykologiska faktorer sannolikheten att 

söka sig till en datorkurs.142 En oro inför ny teknik gör det mindre sannolikt att 

seniorer deltar vid dessa tillfällen. Forskarna hittade även ett samband mellan oro 

                                                 
138 Intervju med Anna Rydén; e-postkorrespondens med Anna Rydén. 
139 Intervju med Anna Rydén. 
140 Intervju med Anna Rydén. 
141 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 37-38. 
142 Jung, Y. m.fl. (2010), “Low-income minority seniors´enrollment in a cybercafé: Psychological barriers to 

crossing the digital divide”, s. 206. 
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kopplat till åldrande och anmälningar till datorkurser.143 Angående ålder i relation 

till det digitala utanförskapet upplever Anna att det just nu finns en gräns vid 

femtioårsåldern där de under 50 är uppvuxna med datorer och de över 50 måste ha 

kommit i kontakt med datorer via arbetet eller via intressen för att ha tillägnat sig 

digital kunskap. I framtiden kommer troligtvis de flesta ha vuxit upp med datorer 

och då kan det bli viktigare att arbeta med informationshantering och källkritik till 

exempel. Hon uttrycker det som att ”det här kanske vi kommer jobba med på 

bibliotek i kanske fem tio år till sen kanske det inte behövs längre”.144 Anna jämför 

den digitala delaktigheten med läskunnighet, att idag lär sig de flesta att läsa i 

Sverige och så kan det komma att bli med digital kunskap i framtiden. Detta 

resonemang relaterar jag till begreppen ”Digital Natives” och ”Digital Immi-

grants”. Idag är det främst ”Digital Immigrants” som tar del av den digitala 

verksamheten vid Uppsala Stadsbibliotek, och som Anna säger så kommer 

troligtvis de flesta i framtiden att födas in i ett samhälle där den nya tekniken 

ingår som en naturlig del i vardagslivet. Dock är det så som Watson påvisar att det 

inte går att behandla ”Digital Natives” som en homogen grupp. Det digitala delta-

gandet styrs av de resurser som finns att tillgå och påverkas av både personliga 

och positionella kategorier. Således kommer det behövas stöd för individen även i 

framtiden för att försöka utjämna de digitala klyftorna. Men vad klyftorna kommer 

att bestå i är ännu oklart. Kanske kan det vara så som Anna förutspår att informat-

ionshantering och källkritik kommer vara i fokus, vilket gör att bibliotekets stöd 

förflyttas vad gällande nivå av åtkomst. Den digitala verksamheten på Uppsala 

Stadsbibliotek idag kan sägas fokusera på motivation till åtkomst och framförallt 

materiell åtkomst, i framtiden kan det komma att handla mer om hur information 

används och individens möjlighet att tillämpa ny teknik i olika sammanhang.  

Vad gällande riskerna som det digitala utanförskapet kan föra med sig ser 

Anna att det till exempel har blivit allt vanligare att kommunicera via e-brev, och 

om individen då inte har ett konto för e-post kan personen riskera att missa 

information. Det innebär även en högre kostnad att skicka brev med den vanliga 

postgången jämfört med e-brev. Att missa information är en av de nackdelar som 

ickeanvändare nämner i Svenskarna och internet. 2009 där en del upplevde att de 

kände sig utanför och att det utan internet kan vara svårare att betala räkningar 

och hålla kontakten med yngre generationer.145 Varför en del äldre nöjer sig med 

de gamla medierna tror Anna kan bero på att de inte har motivation nog att engagera 

sig i den nya tekniken, att de inte vet ”hur enkelt det faktiskt kan vara”.146 Dock 

anser hon även att man får acceptera att en del faktiskt inte är intresserade eller 

                                                 
143 Jung, Y. m.fl. (2010), “Low-income minority seniors´enrollment in a cybercafé: Psychological barriers to 

crossing the digital divide”, s. 204. 
144 Intervju med Anna Rydén. 
145 Findahl, O. (2009), Svenskarna och Internet. 2009, s. 8. 
146 Intervju med Anna Rydén. 
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vill ta del av den digitala världen, samt att man måste ha förståelse för att det 

krävs mycket av individen för att lära sig hantera datorer och att inlärningsprocessen 

kan ta mycket tid.  

Annas relation till Digidel ser ut som sådan att hon har deltagit på en del  

Digidel-dagar där deltagarna träffas för att utbyta erfarenheter och lyssna på föreläs-

ningar. Syftet med att ta del av dessa dagar och även besöka Digidels webbplats är 

att få inspiration och motivation till det fortsatta arbetet för digital delaktighet och 

tanken på att hela landet jobbar för ett gemensamt mål upplever Anna som 

sporrande. Inspirationen används sedan i det dagliga mötet med besökare och när 

Anna skriver IT-plan för Stadsbiblioteket. IT-planen skrivs bland annat utefter de 

uppdrag som biblioteket får från kulturnämnden, vilket just nu även det behandlar 

digital delaktighet. Annas upplevelse av Digidel är att deras fokus ligger på att 

alla skall våga ta första steget, att våga sätta sig vid en dator och att det inte skall 

kännas farligt. För Anna handlar även mycket om deltagande i samhället, ”att det 

är en förutsättning för demokrati”147 att man skall ha lite kunskap om datorer och 

veta vad internet är. Möjligheterna att göra sin röst hörd och bli lyssnad på tror 

Anna är större om man behärskar den nya tekniken och den underlättar kommuni-

kationen både i den politiska debatten och mellan privatpersoner. 

Digital delaktighet är för Anna att individer skall ha vetskap om vad internet 

är, att man kan söka efter information på internet, känna till att det finns tillgängliga 

datorer via biblioteket och att man genom internet kan kommentera och påverka. 

Det skall inte kännas främmande när det pratas om applikationer och ny teknik. 

Anna anser även att digital delaktighet är kännedomen om möjligheterna som 

finns tillgängliga genom internet, så som nöjesupplevelser och kommunikation, att 

kunna det enklaste och förstå vad andra pratar om är en stor del i delaktigheten.148  

Att biblioteket är en resurs för att få materiell åtkomst kan stämma i viss 

utsträckning. Anna tror dock att de som är mest utanför tyvärr inte ens kommer till 

biblioteket, kanske är det enstaka personer i de yngre åldrarna som saknar digital 

kunskap som upplever utanförskapet starkast. Skälen till att individer inte är digitalt 

aktiva påverkas av flera bakgrundsfaktorer. Anna poängterar att människor som 

inte har arbetat med datorer kan ha lägre förutsättningar för att bli digitalt delaktiga, 

hon uttrycker det som att ”då blir man ju liksom utanför och så hinner man kanske 

inte lära sig, och sen till slut så törs man inte säga att man inte kan och då törs 

man inte ens komma hit till biblioteket”.149 I vissa fall kan det till och med vara så 

att man skäms för att inte kunna använda datorer och internet. Alltså blir den digitala 

klyftan än djupare om personen upplever ett intensivt utanförskap där datorer inte 

varit en del av individens liv och att okunskapen framstår som skamfylld.  
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Grundkursen i datorkunskap 

För grundkursen i datorhantering ansvarar biblioteksassistenterna Mattias Nilsson 

och Anders Bohm, de planerar och genomför kurserna för nybörjare på datorer 

och internet. Mattias och Anders befinner sig i dagsläget i en fas då de har börjat 

kolla på kursupplägget och utvärderar hur det fungerar.150 I uppstarten av denna 

kurs fanns det ett uttalat mål att försöka nå kvinnor med invandrarbakgrund men 

numera har det blivit så att det är en övervägande del pensionärer som deltar. 

Mattias anser inte att de konkurrerar med andra utbildningar, då marknadsföringen 

inte sker i någon större utsträckning utan att det är frekventa besökare på biblioteket 

som tipsar andra i sin bekantskapskrets. Information om dessa datorkurser har 

spridit sig ryktesvägen och hittills anser de inte att det har funnits något behov av 

att annonsera och göra reklam för kurserna. För genomförandet av grundkursen 

har det inte utarbetats någon speciell pedagogik, men viss anpassning sker då det 

företrädesvis är äldre som går dessa kurser. Till exempel finns det hjälpmedel som 

kan användas istället för en traditionell datormus och det lärs ut alternativa sätt 

att genomföra kommandon då det ofta kan vara svårt att dubbelklicka. Vissa av 

deltagarna kan även ha nedsatt syn eller hörsel och vid undervisningstillfällena 

används en projektor för att visa övningarna på datorn i storformat. IT-torget stängs 

av i samband med dessa kurser för att skapa en lugn miljö men önskvärt vore om 

det fanns undervisningssalar där anpassad datorutrustning fanns tillgänglig.151  

På frågan vad det är som driver äldre personer till att gå datorkurserna vid 

Stadsbiblioteket tror Mattias att drivkraften ligger i att någon i bekantskapskretsen 

berättat om kurserna och att både intresse och gemenskap sporrar till deltagande. 

Anders påpekar att kurserna kan vara viktiga för de som vill köpa en dator men 

vill prova på att använda en först men även att kursdeltagarna vill få en trygghet i 

användandet. Det är viktigt att det finns en plats där de i lugn och ro kan lära sig 

använda datorer och där deltagarna kan få hjälp av kursledarna och andra kursdel-

tagare.152 Detta tolkar jag som att de sociala resurserna ses som viktiga för moti-

vationen till åtkomst. van Dijk hävdar att det är vanligare att lära sig använda da-

torer genom sina sociala resurser än vad det är att gå på utbildningar. 153 Genom att 

kombinera datorkursen med det stöd som de sociala resurserna kan innebära kan 

detta leda till att motivationen till åtkomst förstärks. Genom ett klart fokus på 

förmedling av grundkunskap för datorhantering förstärks även de mentala resur-

serna, och den oro som kan grunda sig i bristande kunskap om IKT och internet 

kan minska.  
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Mattias anser att grundkursen erbjuder ett upplägg som gynnar ett fortsatt 

lärande om datorer och internet, handledningstillfällena uppfattar han mest som 

att man försöker lösa ett enskilt problem och handledaren vid dessa tillfällen inte 

kan påverka upplägget i lika hög grad. Att planera grundkurserna tar dock mycket 

tid eftersom de strävar efter att deltagarna i gruppen skall befinna sig på ungefär 

samma kunskapsnivå, detta tidskrävande arbete undkommer man vid till exempel 

drop-in-handledningen. Vad gäller grundkursen kan Anders och Mattias styra 

upplägget och på ett strategiskt vis lägga en övergripande grund som sedan går att 

bygga vidare på. I det inledande skedet av kursen läggs mycket fokus på att kunna 

hantera verktygen, automatisera musrörelserna och använda tangentbordet, de som 

redan kan detta kan hoppa på kursen vid ett senare tillfälle. Det man kan förvänta 

sig att kunna efter denna kurs är att hantera mus och tangentbord; förstå skillnaden 

mellan maskinvara och mjukvara; hantera ett USB-minne och kunna flytta filer; få 

en kännedom om mappstruktur; få ytlig kunskap kring sökmotorer och veta vad 

adressfältet är. Mattias och Anders har även sammanställt olika webbsidor som de 

tipsar om, något som är mycket uppskattat, annars så går de inte in så mycket på 

innehållet på internet utan lär mer ut hur man söker, lägger till bokmärken och 

sparar information. Något som dock brukar vara uppskattat är de tillfällen de går 

in på google street view där deltagarna kan kolla på sina egna bostadsområden. 

Även att titta i e-dagstidningar och SVT-play är omtyckt.  

Den kunskap som förmedlas genom grundkursen i datorhantering rör den 

åtkomst som van Dijk benämner som digitala förmågor och som han delar in i tre 

aspekter. Den instrumentella förmågan syftar till den grundkunskap som behövs 

för att hantera IKT och internet. Denna aspekt uppfattar jag är det som Anders och 

Mattias lägger mest fokus på vilket faller sig naturligt då alla på kusen är nybörjare 

och som behöver lägga en grund för dator och internetanvändning. Informations-

förmågan (förmågan att söka, välja och bearbeta information) behandlas i mindre 

grad då deltagarna under kursens gång får söka och organisera information på 

internet men detta hamnar delvis i skymundan. Den tredje aspekten är den strate-

giska förmågan där tillgången till information används i specifika syften för att 

förbättra ens position i till exempel arbetsliv, sociala nätverk och hushåll.154 Den 

strategiska förmågan kan i viss mån relateras till den sista övningen på kursen då 

den avslutas med att deltagarna får ta fram programbladet för stadsteatern och 

undersöka hur man kan köpa biljetter. Övningen ger användaren redskap som kan 

vara till stor nytta då betalningsmoduler blir kopplade till allt fler tjänster över 

internet. Denna övning uppfattas som utmanande för många, det märks ibland på 

deltagarna att det är en stor ansträngning, denna inlärningsprocess.155 Att just 

denna övning ses som ansträngande kan tolkas som att det kan vara frågan om 
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bristande motivation eller en för snabb stegring av svårighetsgrad i användningen. 

Då denna kurs vänder sig till nya användare av internet och IKT är den viktigaste 

nivån motivationen till åtkomst. Till viss del kan man förvänta sig att de som 

kommer till kursen är motiverade då de aktivt sökt sig dit men att hålla motivationen 

uppe är viktigt för att deltagarna skall kunna utveckla sina digitala förmågor. För att 

gynna fortsatt lärande är det viktigt att lägga fokus på motivation till användning 

av redskapen i kombination med den grundkunskap som krävs för att hantera 

verktygen. Om stegringen går för snabbt är risken att den digitala världen framstår 

som för krävande och komplicerad vilket kan hämma motivationen. Men kursen 

fyller en viktig funktion för deltagarna, Anders säger att ”alla lär sig ju någonting, 

en del lär sig väldigt mycket, en del kanske kunde allt det här innan men att de 

bara har varit rädda”.156 Miljön som kursen utspelar sig i bidrar till att individerna 

kan känna sig trygga och våga prova på att använda datorer. En erfarenhet från 

deras kurser är att vissa av deltagarna inte ser nyttan med att utföra övningar som 

inte är direkt målorienterade.157 Det första kurstillfället behandlar mushantering 

och detta får deltagarna träna genom att lägga patiens på datorn, något som de 

ibland kan ifrågasätta motivet med eller uppleva som tidsödande. Anders anser att 

enskilda intressen och funderingar kan vara mycket motiverande för individerna 

och att det specifika intresset kan uppmuntra individer till att lära sig hantera datorer. 

Den målinriktande användningen kan då ses som mer motiverande än att utföra 

handlingar man inte ser skälet till. Dock är repetition av den grundläggande dator-

hanteringen nödvändig för att kunna gå vidare med andra övningar och förvärva 

högre digital kunskap. När det kommer till motivation till åtkomst finns många 

olika skäl till att använda eller inte använda IKT och internet. Gatto och Tak kom 

fram till att de flesta som beslutar sig för att söka kunskap om internet drivs av det 

egna intresset och nyfikenheten, men även att familj och vänner motiverar dem till 

att lära sig mer om internet.158 Detta stöds även i detta fall då de som anmäler sig 

till grundkursen på Stadsbiblioteket fått information om kursen från sina vänner 

och ofta går dit med bekanta. 

En viktig faktor som påverkar den fortsatta utvecklingen av digital kunskap är 

att ha tillgång till dator för att fortsätta använda och kunna öva. Men ett starkt 

intresse för något kan även vara viktigt för att individen skall se någon nytta med 

datoranvändningen. Bland kursdeltagarna ser den materiella åtkomsten lika olika 

ut. Vissa har redan dator hemma men ungefär hälften har inte det. En del funderar 

på att köpa men vill pröva på lite först och frågar Mattias och Anders om råd vad 

gäller dessa inköp. Mattias påpekar att de alltid informerar kursdeltagarna om att 

det finns möjligheter att boka en dator på biblioteket och han anser att det är viktigt 
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att öva då det är centralt att grunderna sitter innan man går vidare till mer avancerad 

användning för att det inte skall bli så stort avstånd.159 

Som här har redovisats för så erbjuder Uppsala Stadsbibliotek många olika 

vägar att gå för personer som vill lära sig mer om IKT och den digitala världen. 

Att överkomma rädsla och våga prova tolkar jag som den uppgift som Anna anser 

är viktigast. Anders och Mattias fokuserar på att förmedla grundläggande kunskap 

vad gällande hantering av IKT. Genom detta arbete kan individens mentala resurser 

stärkas då grundkunskap om IKT och internet förvärvas samt att individens 

självförtroende kan öka då denne får tilltro till sin egen användning av dessa 

redskap. Detta kan påverka bilden av den digitala världen och upplevelsen av 

inlärningsprocessen. Att det sociala stödet är viktigt visar sig i att de flesta som 

gått kursen hos Anders och Mattias gjort detta i sällskap med någon bekant och 

det var även så som informationen om kursen spreds. Detta är ett tydligt exempel 

på att de sociala resurserna fyller en viktig funktion både för motivation till  

åtkomst samt för materiell åtkomst då det kan tänkas att personer med mindre 

sociala nätverk inte får information om att biblioteket erbjuder dessa kurser eller 

vetskap om att det finns datorer att låna på biblioteket. Som Anna påpekar är det 

troligtvis så att de mest utsatta inte ens söker sig till biblioteket då det kan upple-

vas som skamfyllt att inte besitta digital kunskap. Detta rör bland annat gruppen 

som van Dijk benämner som ”The truly unconnected” som lider brist på sociala 

resurser som kan fungera som socialt stöd för att använda IKT och internet. 160 Det 

digitala utanförskapet de befinner sig i och bristen på sociala resurser gör att 

Stadsbibliotekets verksamhet inte når ut till denna grupp då de inte får tillgång till 

information om verksamheten. Biblioteket skulle kunna utveckla sin verksamhet 

för att bättre nå ut till personer som har brist på sociala resurser och ett sätt skulle 

kunna vara marknadsföring av bibliotekets digitala verksamhet i traditionella 

medier. De sociala resurserna kan fungera som stöd i användningen av IKT och 

även som förmedlare av information. Bristen på dessa resurser för med sig att 

individen inte får tillgång till information och att motivationen för åtkomst minskar. 

Således blir det ännu viktigare att nå ut till dessa individer för att de skall få 

möjlighet att ta del av bibliotekets verksamhet, då de inte har sociala resurser som 

uppmuntrar till digital delaktighet. Biblioteket kan här i viss mån kompensera för 

individens brist på sociala resurser och erbjuda deltagande i ett sammanhang som 

underlättar för individens åtkomst till internet.  

Stadsbibliotekets verksamhet för digital delaktighet är dock omfattande och 

fyller en väldigt viktig funktion i det att det är en offentlig miljö öppen för alla 

och med fri internetåtkomst. Det inflytande Digidel kan sägas ha på verksamheten 

på Uppsala Stadsbibliotek är att nätverket inspirerar och stärker motivationen till 
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att fortsätta arbetet för digital delaktighet då de enskilda verksamheterna kan 

känna att de tar del i något större än endast det som sker i den egna praktiken. 

Genom samarbete och erfarenhetsutbyte kan parterna i Digidel förenas över det 

gemensamma arbetet. De individuella insatserna i sig ingår i ett större perspektiv 

och tillsammans kan alla vara med och uppnå det gemensamma målet – ökad digital 

delaktighet i samhället. De enskilda insatserna handlar inte enbart om enskilda 

individers möjligheter utan rätten att uttrycka sig och kunna påverka och att alla 

skall få möjlighet till att ta del av den digitala världen.  

Seniorerna och den digitala världen 

I detta kapitel diskuteras de olika teman som relaterar till informanternas inställning, 

upplevelser och erfarenheter kring IKT och informantens informationssökning. 

Informanternas utsagor analyseras här i relation till motivation till åtkomst och 

materiell åtkomst. Då dessa åtkomster är beroende av vilka resurser man har att 

tillgå behandlas även dessa. De temporala resurserna syftar till fördelningen av tid 

på olika aktiviteter, materiella resurser syftar till inkomst och ägodelar (inte inräknat 

datautrustning och service), mentala resurser inbegriper kunskap i olika former 

(till exempel sociala och tekniska förmågor), sociala resurser karakteriseras av ens 

position i sociala nätverk och relationerna individen ingår i och sist de kulturella 

resurser som inbegriper livsstil, intressen och status.161 Frågeställningarna som 

berör upplevelser av den digitala världen, hinder för att använda IKT och internet 

samt informationssökning i seniorers vardag är de tematiska utgångspunkterna 

och presentation och analys av materialet sker efter dessa. 

Hinder för digitalt deltagande 

För att få kunskap om hantering av datorer och internet krävs det motivation från 

individens sida, vilket i sin tur kan leda till beslut som resulterar i materiell åtkomst. 

Som van Dijk skriver så har många av ickeanvändarna ingen motivation till att få 

åtkomst till internet, en del anser inte att de behöver eller har möjlighet att  

använda ny teknik. Andra upplever att de inte har den tid eller de ekonomiska 

resurser som krävs för att använda IKT eller tar aktivt avstånd ifrån datorer och 

internet.162 Det är i hög utsträckning pensionärer, personer med funktionsnedsätt-

ningar eller lågutbildade som uttalat säger att de inte vill använda internet.163 

van Dijk framhåller dock att grupperingarna utefter i vilken grad personer använder 
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och har åtkomst till internet icke är statiska och att det snarare är frågan om en 

skala där de olika förhållandena kan påverka ens uppfattning och tillgång till internet.  

Olika skäl finns således för att inte skaffa dator och internet och för många 

ickeanvändare framstår det som en kostsam investering att köpa och underhålla 

den teknik som möjliggör åtkomst till internet.164 Offentliga platser kan vara ett 

alternativ till att individer själva skall bekosta investeringarna. Dock framkom det 

i mina intervjuer att de flesta seniorer inte såg biblioteket som en plats för digitala 

aktiviteter. De informanter som själva såg sig som datoranvändare hade tillgång 

till IKT och internetåtkomst i hemmet och de som inte var datoranvändare hade 

flera personer i sin familj eller bekantskapskrets som hade tillgång till internet.  

De sociala resurserna är viktiga att se till då dessa kan förklara varför det 

finns eller inte finns någon motivation till internetanvändning. Genom sociala 

kontakter kan ickeanvändare få en inblick i den digitala världen och det är ofta 

med stöd av datoranvändare som ickeanvändare själva börja använda IKT och 

internet.165 Flera av de seniora informanterna upplevde att det fanns personer i 

deras omgivning som i hög utsträckning använde datorer och internet. Informan-

terna fick hjälp med både informationssökning och utförandet av ärenden över 

internet. Barbro, som använder datorer idag, ansåg att det var avgörande att hennes 

syster var datoranvändare för att hon skulle få upp ögonen själv för tekniken. Den 

sociala omgivningen både motiverar och stödjer hennes datoranvändning då hon 

kan vända sig till vänner och familj om problem uppstår. 

Jag har kontaktnät så det är ingen fara och jag har en underbar granne som jag kan ringa till 
när jag kör fast med datorn, men utan honom och utan mina barnbarn så tror jag inte kanske 
att jag skulle köpa en dator på vinst och förlust, tror jag inte.166 

Alltså har Barbros sociala resurser varit ett stöd i informantens motivation till 

åtkomst då vänner visade henne vad som finns att tillgå via internet. De sociala 

resurserna har även påverkat informantens materiella åtkomst då hon känt att det 

varit avgörande att ha personer att vända sig till för att få hjälp om hon skulle 

införskaffa en dator. Även Iris ingår i ett socialt sammanhang där tillgången till 

internet är hög. Hon själv använder dock inte ny teknik. Hennes numera avlidne 

man använde datorer och internet och hon hade på så vis tillgång till den digitala 

världen. Denna funktion har numera övertagits av Iris son och Barbro uttrycker 

det som att utan sonen så ”kanske du [Iris] också hade blivit ställd”.167 Dock har 

inte detta påverkat Iris att bli mer motiverad till att skaffa internet då hon inte ser 

något behov av internetåtkomst. Hon har istället sociala resurser att nyttja om 

behovet skulle uppstå. Att nyttja bekanta som informationskanaler är en relation 
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som Lena upplever att många äldre har till sina barn och barnbarn. Lena använder 

själv inte ny teknik men hennes son kommer hem till henne om hon behöver ut-

rätta eller inhämta något via internet. Hon ser dessa tillfällen som möjligheter till 

att hålla kontakten. 

Således kan de sociala resurserna fungera som stöd i både motivationen till 

åtkomst samt i de beslut som tas för att få materiell åtkomst men jag hävdar även 

att de sociala resurserna kan ha motsatt effekt. De sociala resurserna kan även 

vara en resurs som gör att motivationen till att lära sig att hantera datorer minskar. 

Med ett socialt nätverk kan innehållet på internet bli tillgängligt även för icke 

digitalt delaktiga personer då dessa resurser kan nyttjas för att slippa hantera IKT 

själv. Att denna procedur upplevs som positiv då den gynnar ens sociala liv (som i 

Lenas fall) kan även påverka motivationen negativt då det upplevs som att man 

får fler fördelar av att inte använda internet. 

Av de materiella resurserna framhåller van Dijk inkomst som den främsta 

faktorn som påverkar den materiella åtkomsten.168 Hos Evert finns det en uppfatt-

ning om att det innebär stora ekonomiska kostnader att få tillgång till internet och 

formuleringar som ”är det värt det?” är återkommande genom intervjun.169 Evert 

har tidigare i sitt liv använt dator i nöjessyfte men detta var för många år sedan. 

Idag vägs den ekonomiska investering det skulle innebära att köpa en dator mot 

den nytta han anser sig få ut av den. Således påverkar redan tanken på kostnaden 

informantens motivation till att använda ny teknik. Hos andra informanter var det 

inte den ekonomiska kostnaden som framhölls som det främsta skälet till att inte 

införskaffa dator. Detta kan vara en konsekvens av att Evert har lägre tillgång till 

materiella resurser än de övriga informanterna. Men det kan även bero på att de 

två informanter som i dagsläget använder dator och internet redan hade investerat 

i tekniken och ansåg att det var värt denna investering eftersom de var motiverade 

till inköpen. De informanter som inte använde internet uppfattade jag inte ha 

övervägt investeringen i samma utsträckning som Evert då dessa inte ansåg att de 

hade något intresse av att införskaffa tekniken. Förutom ointresset för internet och 

annan ny teknik, som många framhöll att de hade, fanns det flera andra faktorer 

som var avgörande för informantens motivation till åtkomst. Tid är den resurs 

som både ickeanvändare och internetanvändare av en lägre grad anger som skäl 

till att inte använda internet.170 Informanterna ingår dock i gruppen seniorer, en 

grupp som van Dijk framhåller inte berörs av faktorer som arbete eller småbarn 

vilka kan påverka ens möjligheter till fördelning av tid på olika aktiviteter i var-

dagen.171 Ändå framkom det under intervjuerna att flertalet informanter faktiskt 

upplever att tid är en faktor som spelar in. Maj är idag användare av dator och 
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inskaffade den för drygt fyra år sedan. Hon ansåg att det kunde vara ganska 

tidskrävande att använda datorer, speciellt då det blir något tekniskt problem men 

säger att hon löser det om hon får sitta tillräckligt länge.172 Barbro anser att tid är 

en prioriteringsfråga och säger att hon själv har lagt ned mycket tid på att lära sig 

hantera IKT då hon har deltagit i flera datorkurser.173 För Iris är tid en resurs som 

har påverkat. Hon säger att ”jag tycker inte att man har haft tid på något vis heller” 

när vi pratar om faktorer som kan påverka ens möjligheter till att börja använda 

datorer.174 Siv (som inte använder internet eller IKT) säger att hon säkert skulle 

kunna lära sig hantera datorn och internet men att det så klart skulle ta lång tid och 

kopplar det till att hon är ”inte lika kvicktänkt nu som man var för 40 år sen”.175 

Detta uttalande är kopplat till de kognitiva resurserna (vilka här även påverkar de 

temporala) som krävs för att hantera IKT och internet. Det Siv uttrycker tolkar jag 

som att hon anser att det med stigande ålder blir svårare att ta till sig ny kunskap 

och att inlärningsprocessen då tar längre tid. De mentala resurserna förklaras av 

van Dijk som bestående av både kognitiva och emotionella resurser. De kognitiva 

resurserna är den grundkunskap om datorer och internet som behövs för att kunna 

använda de samma. De emotionella resurserna rör individens självförtroende och 

självbild i relation till ny teknik. Påståenden som att man inte vill eller inte är i 

behov av åtkomst till internet kan bero på osäkerhet och tvivel på sin egen 

förmåga att kunna använda tekniken.176 Vid det inledande skedet i intervjun med 

Evert finns det ett tydligt avståndstagande från informantens sida till datorer och 

internet. Det framstår som att han upplever en viss oro över innehållet på internet 

och han ställer sig skeptiskt till tanken på att utföra bankärenden digitalt. Infor-

manten själv härleder detta till att han anser sig ha för lite kunskap för att veta om 

det är säkert på nätet. På så vis rör det sig om brist på kognitiva resurser för att 

kunna skapa sig en uppfattning om säkerheten på internet. Brist på kunskap kring 

datorer och internet kan även leda till att man inte vet vilka risker det innebär att 

vistas på internet. När jag under intervjun med Barbro och Iris lyfte frågan om hur 

de ser att framtiden kan komma att se ut, i och med att internet har blivit så inkorpo-

rerat i många delar av samhället, så säger Barbro apropå den tekniska utvecklingen 

som skett i och med den nya tekniken att ”ja den har gått ännu mer framåt men 

hur mycket framåt det kan gå det kan man fundera på. Det är lite läskigt. Du kan 

till exempel slå upp vad din granne tjänar, det tycker jag är lite läskigt”. Iris inflikar 

att ”ja det där är lite läskigt, och är det inte mycket med det där Facebook, man 

sitter där och talar om lite hemligheter och så det går ju inte att ta bort vad jag har 

förstått, det finns ju alltid kvar”.177 Denna oro anser jag vara helt motiverad, men 
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med mer kännedom om hur information hanteras på internet och vem som har 

tillgång till det innehåll man själv publicerar kan internetanvändare uppleva att de 

har mer kontroll och förståelse över vad som sker. Denna oro känns även igen 

ifrån Anna Rydéns arbete på Stadsbiblioteket då hon berättar att många är bekymrade 

över säkerheten på internet och är osäkra på vem som får tillgång till den information 

man publicerar. Information om bland annat hur man kan skydda sina personupp-

gifter på internet, vad man bör vara vaksam på samt verktyg för att skydda sig 

från skiftande hot (till exempel spion- och spökprogram178) skulle kunna mildra 

viss oro och göra den digitala världen mindre avskräckande. Som Jung m.fl. påvisar 

i deras tidigare berörda studie finns det psykologiska hinder för att individer skall 

ta steget ut i den digitala världen. Den oro som flera äldre upplevde kopplad till ny 

teknik kan påverka seniorernas motivation till att delta i kurser som syftar till att 

öka de digitala kunskaperna.179 Denna ängslan finns även hos vissa av mina infor-

manter som uppvisar en skepticism inför innehållet på internet, att innehållet inte 

alltid är passande och att den egna integriteten inte är skyddad.  

Främst använder hon datorn för kommunikation via e-post men även för att 

utföra bankärenden, titta på foton och söka information. När vi pratar om bank-

tjänster över internet uttrycker hon det som att ”det är mycket som är gratis får 

man säga, så man skulle utnyttja det mer, sitta i telefon och ringa och ibland är det 

tio stycken före men ibland måste jag göra det för att det krånglar”. 180 Alltså 

verkar hon uppskatta flera aspekter av den digitala världen då mycket blir både 

billigare och effektivare. Efter intervjun med Maj satt vi gemensamt en stund vid 

hennes dator. Vid navigering på internet och hantering av datorn uppvisades vissa 

brister gällande kunskapen kring internet och datorer som försvårar informantens 

IKT-användning och informationsinhämtning över internet. Maj hade inte så 

mycket kunskap kring vad som var innehåll lagrat på hårddisken och innehåll på 

internet, hon hade även svårt att skilja på webbadressfält och sökmotorns sökfält. 

Hon uttryckte att det var mycket att lära sig till en början och att hon nu även börjat 

glömma saker. Dock är Maj motiverad till användning genom ett personligt 

intresse då hon upplever att datorn kan underlätta mycket i vardagen och att hon 

tycker att det är kul. De flesta informanterna innehar emotionella resurser som 

skulle kunna stödja motivationen till åtkomst. Det finns en tilltro till den egna 

kapaciteten att kunna hantera IKT och internet men vissa tvivel kan ändå uppstå. 

När jag och Siv diskuterade olika förutsättningar för att ta del av den digitala världen 

uttryckte hon sig som följer. 
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Siv – Ja det är klart att det kan bli lite knepigt. Jag menar när man kommer upp i åren så kan 
det vara lite struligt, jag tror att, okej att jag skulle lära mig men… Jag är inte så säker på att... 
för det är mycket att hålla reda på och man blir lite trött i huvudet och sånt där… 

Elsa – Ja, det blir mycket efter ett tag. 

Siv – Ja det blir ju det och jag blir ju inte yngre precis utan åren de rinner iväg och så där, 
men som sagt för de som vill och kan och behöver så är det jättebra.181 

Således tvekar Siv lite på sin egen förmåga vad gällande att kunna lära sig hantera 

IKT och internet. Tveksamheten ligger i informantens syn på den egna åldern som 

ett hinder för att ta till sig ny kunskap. Uttrycket ”de som vill och kan och behöver” 

tyder på att hon ser möjligheterna till internetanvändning som avhängiga på moti-

vation, resurser och behov och att hon ur dessa aspekter inte finner det relevant att 

själv använda ny teknik.  

Barbro minns att det gick lite långsamt och krävdes hög koncentration av 

henne i början då hon skulle lära sig använda datorer och internet. Hon har sedan 

under åren gått flera datorkurser och känner att hon måste hålla kunskapen vid liv 

för att den inte skall försvinna. För Iris ser det annorlunda ut och hon säger att 

”jag har inte varit intresserad av det där med data, jag vet inte varför” Barbro 

inflikar att ”jag tror att du är rädd, lite feg”.182 Här tolkar jag det som att självbil-

den påverkar Iris inställning till ny teknik då hon känner motstånd till datorer och 

internet, för samtidigt som hon tycker att det verkar smidigt och spännande i vissa 

fall så vill hon absolut inte använda datorer.  

De mentala resurserna visar sig här påverka informanternas inställning till 

datorer och internet. Flera av informanterna visar ett intresse för internets möjlig-

heter samtidigt som det finns hinder för dem att börja använda IKT. Evert nämner 

att det finns mycket information tillgängligt på internet som skulle vara värdefull 

för hans intresseområden och att åtkomsten innebär kommunikationsmöjligheter 

med yngre släktingar. Iris är fascinerad av att information sprids så snabbt och att 

internet finns att tillgå via mobiler idag, något hon har fått insyn i via sitt barnbarns 

användning av internet via mobil. 

Men trots att det till viss del finns ett intresse för möjligheterna med ny teknik 

så hämmas motivationen till åtkomst av flera skäl. Investeringen som individen 

gör genom ingången i den digitala världen måste ses som givande för att detta 

skall ske. Flera informanter säger sig ha intressen som inte skulle gynnas av det 

digitala deltagandet och redskapen framstår till viss del som främmande i deras 

vardag. Iris uttrycker det som att det vore konstigt att sitta och skriva vid en dator 

när hon har tillgång till tv, böcker och tidningar. Här är de kulturella resurserna av 

stor betydelse då de påverkar vilka fördelar och nackdelar individen upplever att 
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internet och datorer skulle ha på deras liv. Detta handlar om statusmarkörer, livsstil 

och intressen och den nya tekniken har kommit att karakterisera en yngre använ-

dargrupp och kan således uppfattas vara något som inte, på ett naturligt vis, anses 

vara en del av de äldres livsstil.183 För de informations- och kommunikationsbehov 

seniorerna i denna studie säger sig ha finns väl inarbetade och i hög utsträckning 

icke-digitala kanaler som används.  

De materiella resurserna tycks inte vara något betydande hinder för de flesta 

av informanterna, då var tid en faktor som hade större inverkan på motivationen 

till åtkomst. Att förvärva den kunskap som behövs för att kunna hantera ny teknik 

innebär att mycket tid kan komma att krävas för utbildning och inlärning. Detta 

trots att seniorerna tillhör den grupp som van Dijk anser inte berörs av till exempel 

arbete och småbarn, vilket kan påverka individers möjligheter till fördelning av 

temporala resurser.184 Detta kan bero på att gruppen seniorer som jag intervjuade 

är relativt aktiva och har många fritidssysselsättningar. Något som bekräftas 

genom flera informanters beskrivning av sig själva samt att den plats jag sökte 

upp informanterna på är en träffpunkt för seniorer där det anordnas många aktivi-

teter vilket kan ha påverkat urvalet av informanter. Flera av informanterna ansåg 

att de inte skulle ha tid att använda datorn eller lägga tid på att lära sig hantera 

den. Detta är dock beroende av vilken syn det finns på den nya tekniken och indi-

videns självbild. Om uppfattningen är att redskapen är väldigt svårhanterliga eller 

att man själv inte har så lätt att ta till sig ny kunskap, kan uppskattningen av hur 

lång tid det tar att lära sig hantera ny teknik påverkas.  

De mentala resurserna påverkar i viss utsträckning informanternas motivation 

till åtkomst och det framstår som om flera anser att åldern har en negativ inverkan 

på deras inlärningsförmåga. De kognitiva resurserna vad gällande grundkunskap 

om IKT och internet kan även bidra till att det är svårt att bilda sig en uppfattning 

om vad man skulle vinna på att ingå i den digitala världen. Anna Rydén upplevde 

under sina handledningstillfällen att flera av deltagarna gav uttryck för att IKT 

och internet ibland kan framstå som en osäker och avskräckande miljö. Genom 

brist på grundläggande kunskap om datorer och internet kan ens inställning till de 

samma bli relativt avvaktande. Tveksamheter vad gällande den egna förmågan att 

hantera ny teknik kan bidra till att motivationen till åtkomst minskar. Dock gav 

flera av de intervjuade seniorerna uttryck för att de upplevde det som att de skulle 

kunna lära sig hantera dator och internet om de ville men att det skulle ta lång tid. 

Att flera informanter upplevde att åldern har påverkat deras inlärningsförmåga 

anser jag här kan vara ett hinder för deras motivation till åtkomst. Att motivationen 

minskar beror på att det upplevs som en hög ansträngning och väldigt tidskonsu-

merande att lära sig hantera IKT och internet. Det upplevs således som smidigare 
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och mindre krävande att nyttja de sociala kontakterna för att få tillgång till 

information och tjänster över internet. Detta innebär även socialt umgänge med de 

personer som fungerar som informationskanaler vilket kan vara en fördel med att 

inte använda ny teknik. På detta vis kan de sociala resurserna både innebära 

möjligheter att få insyn i den digitala världen vilket kan motivera till åtkomst, men 

det kan även innebära att motivationen minskar då man inte är beroende av att 

själv bruka IKT och internet utan kan förlita sig på de sociala resurserna. 

Upplevelser av den digitala världen 
I föregående stycke såg vi att de sociala resurserna både kan vara en resurs som 

bidrar till att ge en inblick i den digitala världen men även användas som redskap 

för att slippa ta del av den. De sociala nätverk som Siv omger sig av använder i 

hög grad internet och datorer. Själv upplever hon en viss press på sig att använda 

datorer men säger också att det fungerar så bra ändå och hon ser inte vad hon 

skulle vinna på att använda ny teknik. Även Lena upplever att det är många i 

omgivningen som har tillgång till internet men säger precis som Siv att hon själv 

inte har något behov av det. Båda anser att deras liv fungerar bra utan datorer och 

att det inte skulle finnas så många fördelar med att använda dem. Detta kan 

förklaras genom att deras livsstil inte kräver tillgång till IKT och internet och att 

redskapen inte ses som naturliga i förhållande till deras kulturella resurser. De 

kommer båda från en yrkesbakgrund som inte innefattade hantering av datorer 

och internet och i de intressen de har, där informationsbehov skulle kunna uppstå, 

finns det redan etablerade kanaler som täcker behovet. Maj upplever inte att det är 

så många omkring henne som använder datorer. Hon har en väninna som har 

hjälpt henne någon gång och hennes tre barn bor inte på samma ort. Jag får 

intrycket av att hon inte upplever att omgivningen sätter hög press på henne att 

använda ny teknik utan att det snarare är det personliga intresset som driver 

henne. Det finns till och med ett visst motstånd från den sociala omgivningen då 

Maj uttrycker att ett av hennes barn tycker att hon ”inte ska hålla på med det” 

samt att informantens sambo är skeptiskt inställd till datorer.185 Överlag uppfattar 

jag det som att Majs sociala omgivning till övervägande del består av personer 

med en negativ uppfattning om IKT och internet eller har en kritisk inställning till 

hennes val att använda dator. Men för Maj innebär dock användningen av ny teknik 

stora fördelar som motiverar henne till fortsatt bruk. De sociala resurserna kan 

påverka hennes upplevelse av den digitala världen då hon ibland får lägga mycket 

tid på att lösa problem eftersom hon inte har någon i omgivningen att fråga, vilket 

hon upplever som lite problematiskt. Men fördelarna som den nya tekniken bidrar 

med i Majs vardag, plus hennes intresse för den, gör att motivationen ändå kvarstår.  
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I Everts fall så får jag dubbla budskap om informantens omgivning. Dels 

säger han att det är många som inte använder internet men när vi pratar om famil-

jen så säger han att det är ”bara pappa som inte kan”.186 Detta kan tyda på att han 

ingår i flera sociala nätverk där användningen av internet varierar. När personer 

ingår i grupper där direkt interaktion utanför den digitala miljön är den vedertagna 

så kan den fysiska närvaron med andra människor fylla det sociala behovet. 187 

Således kan behovet av kommunikation över internet minska om individens sociala 

nätverk interagerar företrädelsevis utanför den digitala världen. Han har genom 

sin familj (vilka i hög grad använder IKT och internet) fått viss insyn i de möjligheter 

och nackdelar som ny teknik innebär för honom personligen men har inte påver-

kats till den grad att han blivit delaktig själv.  

I hög grad tycks individernas uppfattning av IKT och internet påverkas av 

vilken miljö och kontext personen befinner sig i. Både kulturella och sociala 

resurser påverkar upplevelse av den digitala världen. Flera av mina informanter 

känner en viss press från omgivningen i fråga om att nyttja ny teknik. Även Maj 

som uppger att hon inte känner press att använda dator säger att hon borde 

använda dem mer då det finns så mycket att tillgå över internet. Barbro upplever 

också en press från omgivningen och säger att ”i ärlighetens namn så, utvecklingen 

går ju åt det hållet att allting, att de tvingar ju snart människor att skaffa”.188 Detta 

är även något som Iris håller med om då hon upplever en frustration över att det 

inte finns alternativ att tillgå för de som inte har internetåtkomst. Speciellt när det 

hänvisas till internet för mer information i tv-program eller tidningar, att den roll 

som delvis text-tv förr hade nu övertagits av internet. Att inte inneha dator och 

tillgång till internet kan även i flera fall upplevas som uteslutande för dessa 

informanter. Siv säger att: 

Lite grann tycker jag alla tar för givet att alla har tillgång till det här. Och då tänker man inte 
på att det finns människor som inte har datorer och sådana grejer och då blir det alltid lite 
bökigare. Men på något vis så har det väl funkat än så länge i alla fall, men man hör ju folk 
som tycker det är svårt och man vet inte hur man ska gå till väga om man ska ha biljetter och 
sådana där grejer, att det blir lite krångligare.189 

 Så för Sivs egen del anser hon inte att hon mister så mycket på att inte använda 

dator. Men samtidigt har hon en upplevelse av att det är flera som tycker att det 

har blivit svårare att nyttja vissa tjänster då allt mer går över till att ske via internet. 

Evert säger att det på internet inte rör honom men ändå kan han känna sig lite 

okunnig när det hänvisas till exempelvis webbsidor i tv-program.  
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Upplevelserna av IKT och internet verkar hos flera av informanterna vara att 

det är en relativt svårhanterlig miljö med många risker. Därav skulle det krävas 

mycket kunskap för att kunna bedöma faror och nyttja internet. Evert ser att det 

finns många möjligheter över internet med smidig kommunikation och nöjesupp-

levelser men i dagsläget anser han inte den ansträngningen som det innebär att bli 

digitalt delaktig vara värd det i relation till de fördelar han skulle få ut av det. Som 

vi ser här så finns det många upplevelser kring internet och precis som Vuori och 

Holmlund-Rytkönen fann i sin studie var känslor som osäkerhet, irritation och 

orättvisa inte ovanliga.190 Upplevelsen av den digitala världen som en osäker miljö 

har i viss utsträckning behandlats under de hinder som finns till motivation till 

åtkomst och materiell åtkomst då de psykologiska hindren anses påverka i hög 

grad. Seniorerna upplevde vissa risker med att använda internet, vilka bestod delvis 

av utelämnandet av information och risken för minskat privatliv. Det uttrycktes även 

oro över att innehållet på internet inte upplevs som passande och osäkerhet i att 

känna att man inte besatt tillräckligt mycket kunskap för att hantera teknik och 

tjänster på internet. Trots dessa upplevelser av internet var det få av de intervjuade 

seniorerna som ifrågasatte trovärdigheten av den information som finns att tillgå 

över internet. Lapa och Cardoso kom fram till att gruppen äldre värderar innehållet 

på internet mer skeptiskt och nyttjar internet främst för kommunikation, en slutsats 

som i viss mån överensstämmer med resultaten av mina intervjuer. 191 Dock gäller 

inte skepticismen till trovärdigheten av materialet på internet bland mina seniorer, 

då källkritik inte var något som de hade funderat över, utan mer hur den information 

som de lämnade ut kunde hanteras och vem som fick tillgång till den. De fördelar 

de kunde se med internet var främst möjligheten till kommunikation och att det 

fanns mycket information och tjänster som främst kopplades till nöjesunderhållning.  

Flera av de intervjuade seniorerna ansåg att IKT och internet kommer att bli 

allt viktigare i framtiden och att det kanske inte skulle vara en möjlighet att stå 

utan den nya tekniken. Upplevelsen av den digitala världen som otrygg är då 

oroväckande. Konsekvenserna av detta kan bli att personer upplever sig tvingade 

till att nyttja ny teknik trots att de upplever att den digitala världen inte är en säker 

miljö.  

Även om flera av informanterna inte ansåg att de hade behov av eller var 

intresserade av ny teknik så påverkades de ändå av den i vardagen. Till exempel 

kunde det upplevas som frustrerande och uteslutande att vissa tjänster och till-

gången till extra information ibland bara erbjöds via internet. Risken här är att 

de grupper som upplever att de tvingas in i den digitala världen kan känna att 

relationen mellan de digitala och icke-digitala världarna inte blir ömsesidig. Som 

VanSlyke resonerar så borde relationen mellan ”Digital Natives” och ”Digital 

                                                 
190 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 65. 
191 Lapa, T. Cardoso, G. (2013)“What "Digital Divide" between Generations? A Cross-National Analysis 

Using Data from the World Internet Project”, s. 120. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Tiago+Lapa%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gustavo+Cardoso%22
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Immigrants” ses som en ömsesidig process där det handlar om ett utbyte mellan 

kulturer. 192 Att enbart erfara att en kultur känns påtvingad utan att man har något 

behov eller glädje av den kan leda till att man tar aktivt avstånd från det. Om det 

innebär mer uppoffringar än vinster i att investera resurser för att bli digitalt 

delaktig är det inte troligt att individen själv kommer att ta steget över. Således 

måste fördelarna med IKT och internetåtkomst öka i vissa grupper (för att höja 

motivationen till åtkomst) som annars inte anser att de får ut så mycket av den 

digitala världen. På grund av den osäkra bilden som många har av internet är det 

även viktigt att medvetandegöra de faktiska risker som finns på internet och att 

informera om vad man kan göra för att minimera dessa.  

Strategier för informationssökning 

Som vi har sett genom intervjuerna med seniorerna så påverkar de sociala resur-

serna både den materiella åtkomsten men även motivation till åtkomst. De sociala 

resurserna kan ge stöd i användningen av IKT och internet och motivera personer 

att använda datorer då de via sociala kontakter får information om vad de kan få 

ut av användningen. Just det sociala nätverket är en viktig källa till information, 

kommunikation och stöd för att tillgodogöra sig digital kunskap i vardagslivet.193 

Bruket av denna resurs för att få materiell åtkomst sker i hög utsträckning då de 

flesta av informanterna hade personer i sin omgivning som fungerar som redskap 

för att få tillgång till internet och de tjänster som finns att nyttja där. Bankärenden 

är ett exempel på en syssla som flera informanter överlämnar åt yngre medlemmar 

i familjen. Lena pratade om sin son och sa att ”då när det ska vara någonting med 

en dator så ringer jag till honom, så kommer han och fixar”, och framhåller att 

detta har blivit ett sätt för dem att umgås. Men även de kulturella resurserna 

påverkar ens materiella åtkomst. För flera av informanterna ingår inte IKT som en 

del i deras livsstil utan de aktiviteter som bedrivs är i hög utsträckning icke-

digitala. För vissa kan hänvisningar till den digitala världen i specifika situationer 

leda till frustration. Iris upplever att den extra information som finns på nätet och 

som det refereras till via tidningar och tv hade varit rolig att ta del av och att det 

kan kännas uteslutande att inte ha möjlighet till detta. Men återigen så utnyttjas vid 

dessa tillfällen de sociala resurserna för att få åtkomst till internet då personer i omgiv-

ningen (i detta fall Iris barn) fungerar som informationskanaler. 

Att internet tillhör den yngre generationen blir tydligt här då informanternas 

yngre släktingar i många fall får fungera som informationskanaler och vara en 

länk mellan informanterna och internet. De gamla medierna så som tv, telefon och 

tidningar användes i hög utsträckning av de informanter som inte brukar internet 

och dessa medier ansågs fylla deras informationsbehov. I de fall då informations-

                                                 
192 VanSlyke, T. (2003),“Digital Natives, Digital Immigrants: Some Thoughts from the Generation Gap”. 
193 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 54. 
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behov uppstår som de gamla medierna inte kan fylla används personliga kontakter 

(som har tillgång till internet) som informationskälla. Således är sociala resurser 

viktiga kanaler för informanternas informationssökning. De flesta av de seniora 

informanterna jag intervjuade hade dessa resurser och upplevde överlag att de var 

nöjda med sin tillgång till information. Att sociala resurser har så stort inflytande 

på informationssökningsprocessen kan resultera i att de mest socialt utsatta 

grupperna även får svårast att få tillgång till information. 

Bibliotekets inverkan på seniorers digitala delaktighet 

I föregående avsnitt såg vi vilka hinder för digital delaktighet som finns för de 

seniora informanterna, deras upplevelser av den digitala världen samt hur deras 

informationssökningsstrategier ser ut. Det som jag tolkar som informanternas 

främsta hinder för att bli digitalt delaktiga är ointresset för ny teknik men även 

synen på inlärningsprocessen och den digitala miljöns påverkan. Det anses 

som tidskrävande att både lära sig och även använda IKT och internet och i 

viss utsträckning påverkar informantens upplevelse av ålderns inverkan då de 

ifrågasätter sin egen förmåga att tillägna sig ny kunskap. De sociala resurserna 

används för att komma runt det direkta bruket av datorer genom att närstående 

söker information och utför tjänster på internet åt informanterna.  

I relation till informanters hinder för användning av IKT och internet skulle 

bibliotekets verksamhet för digital delaktighet kunna fungera som en klassutjämnande 

institution då det kan ses som att biblioteket i hög utsträckning kan kompensera 

för de resurser som individen lider brist på. Till biblioteket kan man vända sig 

med allehanda frågor och problem som uppstår kring internet och IKT och få en 

insyn i vad den digitala världen har att erbjuda samt få stöd i sin användning. 

Genom grundkursen har man även möjlighet att utvidga sina sociala kontakter och 

ingå i en grupp som förenas kring ett gemensamt mål. Då de flesta som går på 

kursen är äldre finns det även stor chans till att förändra bilden av att IKT och 

internet är något som är förbehållet yngre generationer. Deltagandet i grundkursen 

för datorhantering kan även stärka individens mentala resurser genom ökad 

kunskap om IKT och internet och tilltro till sin egen förmåga att hantera dessa. 

Information om hur den digitala världen kan göras tryggare skulle dock behöva 

förmedlas i högre utsträckning då detta vara en återkommande uppfattning hos 

informanterna, att den digitala världen medför risker och otrygghet. Det finns 

dock möjlighet att få information om detta genom enskild handledning, men 

ämnet skulle även kunna beröras under grundkursen i datorhantering då det framkom 

som ett tydligt hinder för digitalt deltagande. Oron att åldern skulle vara ett hinder 

för digital delaktighet kan minskas genom stöd från de sociala resurserna och en 

förändrad bild av den digitala världen som svårhanterlig och förbehållen de yngre 

kan motivera fler till användning av ny teknik.  
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Det framkom dock att de intervjuade seniorerna inte såg biblioteket som en 

plats för digitala aktiviteter. Endast en av informanterna hade provat att använda 

en dator på biblioteket men sedan gått kurser via andra organisationer. Den digitala 

verksamheten vid Uppsala Stadsbibliotek marknadsfördes inte i någon större 

utsträckning utan den information som fanns att tillgå om grundkursen spreds 

ryktesvägen, genom affischering på biblioteket eller via deras webbplats. Det 

skulle vara möjligt att nå ut till gruppen seniorer i högre utsträckning än vad som 

görs idag genom att marknadsföra sig via traditionella kanaler så som till exempel 

affischering på träffpunkter för seniorer och annonsplats i tidningarna. Speciellt 

med tanke på att de personer som helt står utanför den digitala världen även ofta 

lider av bristande sociala resurser.194 De som inte är digitalt delaktiga eller har 

sociala resurser riskerar att hamna i det dubbla utanförskap som Digidel tidigare 

talade om.195 De får inte insyn i den digitala världen då inte har tillgång till kontakter 

som kan fungera som informationskanal mellan ickeanvändaren och internet.  

 Biblioteket kan och bör göra mycket i egenskap av en offentligt finansierad 

verksamhet i samhället som skall vara tillgänglig för alla, men de kan inte stå 

ensamma i att driva detta arbete framåt då digital delaktighet är en fråga för hela 

samhället. Hur kan man då bedriva detta arbete för att överbrygga de hinder som 

finns för digital delaktighet? Detta ämne behandlas i nästa kapitel och förslag på 

vad som kan göras presenteras av Digidel i sin rapport Ökad digital delaktighet – 

förslag från Digidel2013. Rapporten utgår ifrån erfarenheter och upplevelser som 

uppmärksammats av parterna i kampanjen Digidel2013. Dessa förslag spänner 

över breda områden och behandlar det digitala deltagandet som en angelägenhet 

för både det sociala och demokratiska deltagandet i samhället.196  

Arbetet för ökad digital delaktighet 

I detta kapitel diskuteras de förslag som Digidel lägger fram i sin slutrapport – 

Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013 – för att se hur dessa relaterar 

till de rekommendationer som Jan A. G.M. van Dijk ger för att förhindra att de 

digitala klyftorna blir allt djupare. Digidel och van Dijk utgår från olika perspek-

tiv då de presenterar sina förslag. van Dijks förslag behandlar mer övergripande 

hur individer i samhället skall få åtkomst på olika nivåer och vilka grupper som 

behöver prioriteras. Digidels förslag ser mer till vilka institutioner och organisationer 

som kan göra insatser för ökad digital delaktighet med avseende på de behov som 

finns hos de grupper som idag befinner sig i utkanten av den digitala världen. Att 

sätta Digidels och van Dijks förslag i relation till varandra anser jag kan bidra till 

                                                 
194 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 35. 
195 Digidels webbplats > sökord: vad innebär digital delaktighet > träff: ”vad innebär digital delaktighet?”. 
196 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 4. 
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att utveckla förståelsen för hur olika satsningar kommer att inverka på gruppers 

digitala delaktighet i samhället.  

Forskning och kartläggning 

Något som framträder väldigt tydligt i förslagen från Digidel är att det läggs stor 

vikt vid att utforska och kartlägga internetanvändning och arbetet för digitalt 

deltagande. I samråd med Linnéuniversitetet föreslår Digidel en kartläggning av 

hur högskolor och universitet arbetar med frågor kring digitalt deltagande både 

inom utbildning och i forskning som bedrivs.197 Kartläggningen skall göras för att 

identifiera föregångsmiljöer samt se till hur ett digitalt delaktighetsperspektiv kan 

integreras i akademin och på så vis även föra ut kunskap om digital kompetens i 

professionerna.198 Förslaget behandlar således två delar, dels kartläggning av en 

praktik, dels implementering av en digital pedagogik. Genom att högre utbild-

ningar tillämpar ett digitalt delaktighetsperspektiv i sina utbildningar kan detta 

förhoppningsvis leda till att kunskapen om hinder för digitalt deltagande resulterar 

i fler digitalt inkluderande praktiker. Digidel föreslår även att tvärvetenskaplig 

forskning skall uppmuntras för att studera internets samhällsbetydelse och för att 

underlätta användningen av teknik i framtiden då den tekniska utvecklingen 

obevekligen kommer att fortgå. Denna forskning kan komma att bli värdefull för 

flera praktiker då medvetenheten om internets samhällsbetydelse och kunskapen 

om hur man kan integrera ny teknik i flertalet miljöer kan leda till att internet och 

IKT kan komma att ingå i större utsträckning i individers arbetsmiljö och vardag. 

Detta gör även att den digitala miljön blir tillgänglig för fler. Ett av de råd som 

kommer från van Dijk är bland annat att integrera IKT i användar- och sociala 

miljöer samt stödja lärandet både på jobbet och hemmavid.199 Individer som är 

invanda med ny teknik har lättare att ta till sig nya produkter som utvecklas. För 

att förhindra växande klyftor vad gällande de som har respektive inte har tillgång 

till ny teknik behövs det användarstöd i både arbetsliv och vardagsliv. 

Både Digidel och van Dijk påvisar brist på data för att grundligt kunna studera 

hur det digitala utanförskapet förhåller sig, därav tillskriver de båda stort värde av 

kartläggning och forskning på detta område. Digidel föreslår att lokala undersök-

ningar skall göras rörande internetanvändning för att få fram lokal demografisk 

statistik. På detta vis kan man se hur olika kommuner skiljer sig från varandra och 

hur den digitala delaktigheten påverkar den lokala demokratin i kommunerna. 

Detta skulle även kunna skapa en uppfattning om var insatserna behöver sättas in 

samt var det är viktigt att behålla traditionella servicekanaler.200 Även van Dijk 

                                                 
197 Universitetet har på uppdrag av regeringen kartlagt nationella insatser som syftar till att öka den digitala 

delaktigheten. 
198 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 34. 
199 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 214. 
200 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 34-35.  
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använder demografiska data i sina studier men ser även att det råder brist på kvali-

tativ data kring relationer och nätverk som kan belysa hur ojämlika förhållanden 

skapas i mindre gruppsammansättningar.201 Således konstaterar Digidel att ojämlika 

förhållanden råder och fokuserar på att rikta insatser där det behövs utan att 

undersöka hur förhållandena skapas. van Dijk undersöker däremot hur förhållan-

den uppstår, men ger även flera exempel på hur man kan arbeta för att skapa 

åtkomst till högre nivåer för grupper som befinner sig på en lägre grad av digital 

delaktighet. 

Genom dessa förslag skulle man kunna få en bättre bild av vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att fler personer skall kunna bli digitalt delaktiga. Att kartlägga 

var internetanvändningen är låg och vilka hinder som finns att överbrygga innebär 

att insatser för digital delaktighet kan riktas mer effektivt. Genom att fokusera på 

områden där internetanvändningen är mindre utbredd kan man förhoppningsvis 

undersöka de specifika hindren i just dessa miljöer för att sedan göra lokala hand-

lingsplaner som syftar till att öka den digitala delaktigheten.  

Motivation och förtroende till den digitala världen 

För att öka motivation till åtkomst presenterar van Dijk en rad förslag som syftar 

till att minska de hinder som ickeanvändare upplever för att skaffa åtkomst. Att 

öka mervärdet som IKT kan erbjuda i vardagen skulle kunna göra användning av 

ny teknik mer lockande. Många äldre idag är inte övertygade om att den nya 

tekniken är bättre än de gamla medierna. Samtidigt anser van Dijk att denna grupp 

har mycket att vinna på att bli digitalt delaktiga.202 Att utarbeta information anpassad 

efter specifika behov och intressen samt utvecklingen av mer användarvänliga 

tjänster skulle kunna öka gruppers motivation till åtkomst.  

Flera av de seniora informanterna jag intervjuade hade uppfattningen att 

inlärningsprocessen skulle vara mycket krävande och tidsödande. Genom att 

förenkla och anpassa IKT och webbplatser kan användningen av redskapen bli 

smidigare och hanteringen underlättas för denna grupp. Med samlad information 

till grupper kan mervärdet av IKT öka genom att information bli mer lättåtkomlig 

och anpassad efter de behov som finns. Språket kan vara en sådan anpassning som 

är avgörande för individens möjligheter att ta till sig information vilket påvisas i 

artikeln ”55+ people as internet users”. Där framhålls det att för mycket information 

på webbsidan kan upplevas som ett problem för användaren.203 Med kännedom om 

hur olika grupper upplever den digitala världen kan anpassningar göras för att 

överkomma de hinder som grupper erfar. van Dijk ser det som att ökad användar-

vänlighet hos IKT kan få bort mycket av den oro som kan finnas hos individer i 

                                                 
201 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 26. 
202 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 207. 
203 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 64. 
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relation till dessa redskap. Att göra IKT mer användarvänligt kan även bidra till 

att inlärningsprocessen ses som mindre krävande.204 Att förändra bilden av den 

digitala miljön, som bland de seniorer jag intervjuat, till viss del upplevs som 

otillgänglig, osäker och komplicerad till att framstå som lite mer lättåtkomlig 

skulle troligen göra att fler kände att steget in i den digitala världen inte behöver 

vara enormt.  

En oro som fanns hos de intervjuade seniorerna var den potentiella använd-

ningen av ny teknik i olagliga syften, till exempel vad gällande hot mot den per-

sonliga integriteten. Iris och Barbro gav exempelvis uttryck för en viss oro över 

hur information som man själv publicerar på internet hanteras och vem som har 

tillgång till den. Även innehållet på internet kan uppfattas som obehagligt. Evert 

tog starkt avstånd till det pornografiska innehåll som finns att tillgå via internet 

och kände även oro över att den egna informationen på internet eventuellt kan 

användas i fel syften. Genom att göra den digitala världen till en säkrare miljö att 

röra sig i så skulle en viss oro över till exempel hot mot den personliga integriteten 

och risken för att bli utsatt för brott minska. van Dijk föreslår att ökat förtroende för 

IKT och internet skall ske genom utarbetande av regelverk för den digitala miljön. 

Detta anser han vara en uppgift för regering och statliga institutioner. Utarbetandet 

av en säkrare digital miljö gör det sedan möjligt att bedriva informationskam-

panjer som syftar till att öka medvetenheten om de tekniska möjligheterna IKT 

och internet för med sig.205 van Dijk anser att det behövs generella förordningar 

för att reglera innehållet på internet så att upplevelsen av den digitala världen som 

en farlig och otrygg miljö kan förändras. Genom att ändra den digitala miljön kan 

fler individer komma att ta del av den. Digidel vänder sig direkt till använ-

dare/potentiella användare för att undersöka vad som specifikt efterfrågas kring 

offentliga e-tjänster, även detta i syfte att försöka underlätta och motivera fler till 

att nyttja digitala tjänster.  

Genom ökad kunskap om den digitala världen och om olika sätt man kan 

påverka den (genom till exempel viss mjukvara som ökar säkerheten) kan indivi-

dens oro möjligtvis minska. Ökad reglering av internet skulle innebära att det 

krävs mindre kunskap av individen för att skydda sig från upplevda hot. Men 

samtidigt finns det flera intressenter på internet som drar nytta av att samla in in-

formation kring individen och dennes användarmönster. Ett starkare skydd för 

personers integritet på internet skulle med all sannolikhet kräva en inskränkning 

av den informationsinhämtning och övervakning som företag och myndigheter 

idag ägnar sig åt. Under senare tid har utvecklingen mer gått åt att utöka dessa 

befogenheter genom till exempel införandet av FRA-lagen år 2009 samt 

                                                 
204 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 214. 
204 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 34-35.  
204 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 208. 
205 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 208.  
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IPRED-lagen samma år.206 Dessa lagar har även fått kritik för att missbrukas och 

ha låg inverkan på brottsuppklarningen vilket inte ökar förtroendet för tillämp-

ningen av lagarna.207 Utan reglering av internet lämnas dock mycket av ansvaret 

för säkerheten på internet till individen själv. De som idag besitter de högre nivåerna 

av åtkomst har kunskap som möjliggör ökat skydd mot intrång och övervakning, 

vilket i viss mån kan skydda individen från utomstående hot. Det är denna kunskap 

som behövs förmedlas till ickeanvändare för att öka deras förtroende för den digi-

tala världen och visa på att det finns sätt att skydda sig från de upplevda hoten.  

Istället för att reglera hela den digitala miljön skulle ett alternativ möjligen 

vara utarbetandet av säkra tjänster och informationskanaler för underrepresente-

rade grupper på internet. Att röra sig på internet innebär vissa risker och dessa 

risker kan öka om grundkunskap om den digitala världen saknas. Enklare navige-

ring på webbplatser skulle kunna minska de misstag användare kan göra på grund 

av bristande digital kunskap och användarvänligheten skulle öka för dessa grupper. 

Detta skulle självfallet gynna de flesta internetanvändarna oavsett ålder.208 

van Dijk hävdar även att ökad service skulle kunna motivera fler att använda 

ny teknik. Servicen skulle kunna bestå av samlad information som berör vissa 

grupper (till exempel arbetslösa, äldre eller låginkomsttagare) samt även erbjuda 

information på minoritetsspråk för minoritetsgrupper i samhället.209 Fokus här 

borde ligga på de grupper som idag är underrepresenterade i användningen av IKT 

och internet. Detta förslag berör i hög grad mina informanter. Seniorerna som 

använde internet gjorde detta vid vissa specifika tillfällen men det framkom även 

att det fanns tjänster som upplevdes som intressanta men som de inte hade kännedom 

om. De informanter som inte använde internet skulle kunna få ökad motivation till 

användning om hinder för digital delaktighet kunde överbryggas. Ett av dessa 

hinder är just att de inte anser sig vara i behov av digitala tjänster och att det 

uppfattades som krångligt och tidskrävande att nyttja tjänsterna. Med samlad 

information och tjänster skulle den digitala miljön bli mer lättnavigerad och 

ansträngningen för att finna det man söker skulle minska då det blir mindre 

krävande att sålla i informationsöverflödet. Som vi såg i grundkursen för dator-

kunskap på Stadsbiblioteket var informationen som var specifikt framtagen för 

gruppen mycket uppskattad då deras intressen och behov möttes av de tjänster och 

innehåll de fick åtkomst till. Informationskampanjer är även viktiga för att infor-

mera om vad som finns att tillgå på internet, speciellt för grupper i brist på sociala 

resurser vilka inte annars får insyn i den digitala världen via dessa resurser. 

                                                 
206 Nationalencyklopedins webbplats > sökord: FRA-lagen > träff: FRA-lagen, [20-04-14]; Nationalencyklo-

pedins webbplats > sökord: IPRED-lagen > träff: IPRED-lagen, [20-04-14]. 
207 Sydsvenskans webbplats > sökord: Ipredlagen > träff: Ipredlagen rubbade inte fildelningen ; Sverigestele-

visions webbplats > sökord: snowden-dokumenten > träff: läs alla artiklar om snowden-dokumenten > FRA 

deltar i topphemligt hacker-projekt. 
208 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 68.  
209 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 207-209. 
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Gruppers behov och intressen varierar självfallet. Digidel hävdar att permanenta 

nationella insatser behövs där skilda aktörer samarbetar för att undersöka vilket stöd 

medborgarna är i behov av för att kunna använda de offentliga e-tjänsterna.210 Detta 

är ett förslag som ger aktörer möjlighet att få en bild av hur de digitala tjänsterna 

måste utformas med avseende på gruppers olika förutsättningar. Flera av dessa 

nämnda förslag syftar till att skapa förtroende för en digital miljö, dock ser Digidel 

specifikt till offentliga e-tjänster medan van Dijk ser till hela den digitala miljön.  

Som tidigare nämns är biblioteket en institution som många söker sig till då 

de har frågor om internet och IKT.211 För att biblioteket skall klara av att möta den 

ökade efterfrågan på kurser som syftar till att förmedla digital kunskap krävs det 

även ökade personalresurser. Digidel föreslår således att Sveriges kommuner och 

landsting skall verka för att avsätta och fördela ekonomiska resurser till folk-

bibliotek för att det skall finnas medel för insatser som syftar till att öka den digi-

tala delaktigheten. De föreslår även att behoven och tillgången till översättningar 

skall ses över samt att program för teknikutveckling skall till för att möta de 

behov som kan finnas hos personer med funktionsnedsättningar.212 Förslaget går i 

linje med den ökade användarvänlighet och service till utsatta grupper som van 

Dijk förespråkar. Detta är relevant i förhållande till undersökningsgruppen i denna 

studie då ålder är en faktor som kan medföra viss problematik, så som bland annat 

nedsatt funktion och rörlighet. Det var även flera av mina informanter som ansåg 

att åldern hängde samman med förmågan att minnas och processa information. De 

äldre skulle kunna gynnas av tekniska redskap specifikt framtagna för gruppens 

behov. Vid biblioteket kändes detta igen då Anders och Mattias upplevde att en 

del deltagare på kursen hade vissa motoriska problem vilket medförde konse-

kvensen att mushanteringen blev problematisk. I viss mån fanns det tillgång till 

anpassade redskap och oftast gick det att komma runt problemen med alternativa 

handlingar, så som att styra med piltangenterna istället för datormusen. Dock öns-

kade Anders att det fanns tillgång till bättre undervisningssalar då flera av delta-

garna på kursen hade svårigheter med syn eller hörsel, problem som med mer 

anpassad utrustning för gruppen skulle kunna underlättas. Tillgängliga översätt-

ningar är även viktigt då språket är en faktor som kan begränsa eller möjliggöra 

informationssökning och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för deltagande i 

den digitala världen.213  

Att biblioteket får en stor roll i arbetet för digital delaktighet överensstämmer 

med van Dijks uppfattning om den betydelse som offentliga platser med internet-

åtkomst har. Att individer har tillgång till dessa offentliga platser som erbjuder 

                                                 
210 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 32-33. 
211 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 4. 
212 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 39. 
213 Vuori, S. Holmlund-Rytkönen, M. (2005), “55+ people as internet users”, s. 64. 
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internetåtkomst är mycket viktigt för den materiella åtkomsten.214 Det var endast 

en av de seniorer jag intervjuade som såg biblioteket som en plats för ny teknik, 

men för denna var möjligheten att pröva på att använda datorer viktigt för att 

senare kunna ta steget till att införskaffa en egen dator. Flera av deltagarna som 

gick grundkursen i datorhantering för Mattias och Anders funderade på att  

införskaffa en dator men ville först rådfråga någon och pröva på tekniken. Detta 

kan vara ett uttryck för att biblioteket fyller en viktig funktion genom att vara en 

plats där flera tar det första steget mot att själva införskaffa IKT.  

Anpassade tjänster och redskap 

van Dijk framhåller att en personlig kategori som påverkar materiell åtkomst är 

hälsa och funktionalitet. IKT och internetåtkomst skulle kunna vara en viktig 

informationskanal för personer som har problem med mobiliteten men dessa 

grupper är istället mindre aktiva internetanvändare än den övriga befolkningen. 

Det finns ett behov på marknaden för produkter med olika lösningar utifrån olika 

funktionsnedsättningar och dessa produkter måste finnas tillgängliga för ett rim-

ligt pris för att underlätta för dessa grupper att bli digitalt delaktiga.215 Det ökade 

behovet av användarstöd kommer att fortgå i och med en kontinuerlig utveckling 

av informationssamhället. Det finns ett stort behov av översättningstjänster för 

olika typer av information samt utveckling av teknik som fungerar i offentliga 

miljöer för personer med funktionsnedsättningar. Digidel uttrycker det som att 

utvecklingen av dessa tjänster berör flera aktörer och ett samarbete mellan 

myndigheter, organisationer och företag måste till.216 Förslaget rör således i 

stor utsträckning de materiella resurser som krävs för att olika grupper skall kunna 

ta del av den digitala världen. van Dijk är förespråkare av bredbandsåtkomst, 

något som i stor utsträckning tas för givet idag i detta samhälle men som kan 

påverka ens möjlighet att nyttja den digitala tekniken. För att klyftan mellan bred-

bandseliten och övriga internetanvändare skall kunna minskas är den materiella 

åtkomsten en viktig fråga. van Dijk uttrycker att priserna på maskinvara och 

uppkoppling har sjunkit och blivit tillgängliga för stora grupper i de rika länderna, 

men att kostnaden för mjukvara och många tjänster inte påverkats i samma 

utsträckning. Detta motiverar ekonomiska regleringar för att understödja konkur-

rensen och pressa ner priserna på dessa produkter.217 Bland seniorerna jag inter-

vjuade var det endast en som tog upp den ekonomiska kostnaden som ett hinder 

för åtkomst. Men för denne var investeringen av IKT för hög i relation till hur 

mycket nytta han ansåg sig få av datorn.  

                                                 
214 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 211. 
215 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 60. 
216 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 31-33.  
217 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 210. 
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I relation till materiell åtkomst och ekonomiska kostnader för den enskilde 

framlägger Digidel flera förslag. Som tidigare nämnts föreslår de att bibliotekens 

behov av översättningstjänster utreds och att införandet av ett nationellt teknik-

program skall inledas. Detta skulle kunna bidra till en dialog mellan berörda orga-

nisationer för att utveckla den teknik som det finns behov av på biblioteken för 

grupper med funktionsnedsättningar.218 Även Arbetsförmedlingen berörs då 

Digidel föreslår att denna myndighet skall rikta insatser mot arbetslösa, speciellt 

med fokus på de äldre, för att öka deras IT-kunskap och anställningsbarhet. Enligt 

förslaget tjänar både samhälle och individ på att individens IT-kunskap ökar då 

minskad arbetslöshet bidrar till lägre samhällsekonomiska kostnader. För individen 

består fördelarna av ökade sökmöjligheter bland arbeten och minskade sökkostnader.219  

Genom Digidel framför Centrum för lättläst även ett förslag. De vill införa 

internetombud för att på så vis även inkludera personer som har kognitiva 

funktionsnedsättningar. Internetombuden skulle fungera på liknande sätt som de 

läsombud som idag finns runt om i landet, men internetombuden skulle verka för 

ett inkluderande digitalt samhälle.220 I detta förslag diskuteras även hur lässvårig-

heter påverkar förutsättningarna för digitalt deltagande. Med bristande läskunskap 

blir det svårare att förstå manualer och instruktioner som behövs för att hantera 

IKT och internet. Detta kan leda till negativa upplevelser av ny teknik, samtidigt 

som det finns många tekniska lösningar som kan underlätta inhämtandet av 

information och möjligheter till kommunikation för denna grupp. Här återkommer 

problematiken med att utsatta grupper i samhället idag ofta upplever flera hinder 

med att ta till sig ny teknik samtidigt som det är dessa grupper som skulle få 

ökade möjligheter i och med det digitala användandet. Digidel framlägger även ett 

förslag som påverkar verksamheten på kommunens socialförvaltning. De som 

erhåller ekonomiskt bistånd samt de som omfattas av LSS (Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) är i nuläget mindre aktiva internetanvändare, 

ofta på grund av den personliga kostnad som införskaffandet av IKT och internetan-

slutning innebär.221 Genom socialtjänsten ses en möjlighet att jobba digitalt inklu-

derande med dessa grupper. Om dessa skulle utnyttja digitala tjänster skulle den 

ekonomiska kontaktkostnaden (både för individ och myndighet) minska och indivi-

dernas välbefinnande öka.222 Detta förslag överensstämmer väl med de villkorliga 

subventioner som van Dijk anser att man skall erbjuda grupper som befinner sig i 

utkanten av den digitala klyftan. Kravet på motprestation kan till exempel vara 

deltagande i vissa kurser.223 Riktade insatser där användning av tekniken sätts i en 

kontext och där möjlighet till inlärning ges är effektivare än att bara erbjuda mate-

                                                 
218 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 32. 
219 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 57-58. 
220 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 51-53. 
221 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 45. 
222 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 45. 
223 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 211. 

http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS/
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS/


 71 

riell åtkomst till grupper.224 van Dijks dystopiska framtidsbild består (som tidigare 

redogjorts för) av tre samhällsklasser som indelats utifrån gruppernas åtkomst 

till den digitala världen och de möjligheter det medför. I den grupp som i hög 

utsträckning är uteslutna från deltagande i flera av fälten i samhället återfinns 

äldre personer som är socialt utsatta i samhället samt nyinflyttade immigranter.225 

Därför blir det extra angeläget med riktade insatser till dessa grupper. Detta visar 

sig även i nästa förslag från Digidel. Förslaget rör samhällsorienteringen för nyan-

lända immigranter där en utökning av samhällsorienteringen bestående av tio 

timmars ”orientering om det digitala Sverige” initieras. Då försöksverksamhet har 

pågått har dock detta förslag visat sig vara en pedagogisk utmaning då de tio timmar 

som gavs för denna orientering upplevdes vara för lite tid och att offentliga webb-

platser var svårnavigerade. Dock ökade internetanvändningen efter deltagandet i 

orienteringen och majoriteten av deltagarna var positiva till att internet- och dator-

användning skulle inkorporeras i den existerande samhällsorienteringen.226  

Genom denna introduktion av det digitala Sverige sätts användningen av IKT 

i ett sammanhang som är relevant för användaren. Genom nyttjandet av offentliga 

e-tjänster kan individerna förhoppningsvis uppleva tidsbesparingar i bruket av 

tjänster och effektiv kommunikation med svenska myndigheter. Om det även tas 

hänsyn till behovet av ökad användarvänlighet vid utarbetandet av dessa tjänster 

skulle navigeringen för användarna underlättas och vägen in i det digitala Sverige 

bli smidigare. 

Relationen mellan individ och samhälle 

Digidel ser att den ekonomiska aspekten av genomförandet av insatser har 

upplevts vara ett hinder för både enskilda individer och ideella organisationer för 

att arbeta aktivt för digitalt deltagande i samhället. Detta leder till ett förslag om 

en utredning för att minska de ekonomiska hinder som finns för att civilsamhällets 

engagemang för digital delaktighet inte skall hämmas.227 Digidel lyfter i sin slut-

rapport ett antal studier som behandlar både de samhällsekonomiska fördelarna 

med att fler individer använder digitala tjänster och även fördelarna för individen 

då denne har tillgång till effektivare service och mer tillgänglig information. Slut-

satsen som Digidel drar av dessa studier är att ökad användning av digitala tjäns-

ter och verktyg leder till positiva effekter för både individ och samhälle. Den 

enskilde vinner på att få ökad informationstillgång samt att fler tjänster blir till-

gängliga till lägre kostnader. Bland annat har åtkomsten till internet och IKT positiv 

inverkan på individers utbildning, sysselsättning och anställningsbarhet. Med till-

gång till hälso- och vårdinformation kan individen även få kunskap om sjukdomar 

                                                 
224 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 211. 
225 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 178-179. 
226 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 46-48. 
227 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 48-49. 
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och livsstil vilket kan påverka val gällande levnadsvanor och hälso- och vårdrela-

terade tjänster.228 De samhällsekonomiska besparingarna som kan infrias med 

ökad digitalisering förväntas bland annat vara reducerade kostnader för myndig-

heternas kontakt med medborgarna. Ökad användning av offentliga e-tjänster kan 

även förbättra servicen till medborgarna vilket innebär tidseffektivisering för 

deras del. Den ömsesidiga relationen ses här som givande för både samhälle och 

individ då båda parterna tjänar på ökad digital delaktighet.229 

Det är mot denna bakgrund sannolikt att de samhällsekonomiska intäkterna av ökad digitali-
sering även i Sverige uppgår till belopp som är betydligt högre än 20 000 kr per person, i 
varje fall med ett längre tidsperspektiv. Mot detta ska ställas kostnader for utrustning och 
uppkoppling som torde ligga på nivån 5 000 kr-7 000 kr per person. Om den enskilde inte vill 
ta de kostnaderna får samhället motsvarande högre kostnader genom service genom tradition-
ella kanaler.230 

 Som citaten visar på så finns det potential till stora besparingar i och med ökad 

digitalisering av samhället. I och med att det innebär en större kostnad för sam-

hället med service genom traditionella kanaler blir individens digitaliseringsgrad 

en fråga som inte enbart berör individen. Detta innebär även att de resurser som 

samhället investerar i ökad digital delaktighet kan leda till besparingar i ett längre 

perspektiv. Även van Dijk anser att förebyggandet av en djupare digital klyfta är 

en fråga som berör flera instanser i samhället då hans förslag involverar både stat, 

företag, organisationer och individer. Han anser att alla dessa har ansvar för att 

tillämpa förslagen och att samtliga tjänar på minskade digitala klyftor.231  

Informationsförmedling och service till ickeanvändare 

Trots de vinster som ökad digital delaktighet förväntas medföra finns det, och 

kommer alltid att finnas, individer och grupper som inte har tillgång till eller inte 

kan använda IKT och internet av olika skäl. För att dessa inte helt skall hamna 

utanför samhället krävs det att samhällsinformation och service genom traditionella 

kanaler kvarstår och håller hög kvalitet. Digidel föreslår en utredning av de 

nationella och kommunala myndigheternas service för att undersöka hur stor del 

av deras målgrupp det är som inte använder internet och hur kvalitén på servicen 

har förändrats i och med de digitala tjänsterna.232  

Digidels erfarenhet är att påfallande många, framförallt[sic] äldre personer som inte är inter-
netanvändare, upplever en sämre service i vardagen från både myndigheter och företag. 
Exemplen är legio och ofta handlar det om indragen, tidigare fysiskt tillgänglig service. I 
synnerhet gäller detta i glesbygden. De vardagliga hänvisningarna till olika webbsidor på in-

                                                 
228 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 10-11. 
229 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 12. 
230 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 16. 
231 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 206. 
232 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 29.  
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ternet är frustrerande för dem som inte använder internet men också ett konkret incitament till 
att lära sig.233 

Att kvalitén och utbud av service minskar för de som inte är digitalt aktiva idag 

framgår även i mina intervjuer. Detta gäller inte bara myndigheternas informations-

förmedling och service utan även andra organisationers. I samtal med Lena framkom 

det att hon upplevde det som en brist att det inte längre erbjuds busstidtabeller i 

pappersformat på bussarna utan att man måste söka fram dessa själv via telefon 

eller internet. Men förmedling av samhällsinformation var Lena nöjd med. Även 

Siv tycker att det fungerar bra överlag att söka fram information utan internet och 

den främsta informationskällan hon använder är sin bekantskapskrets. Möjligtvis 

anser hon att det numera kan ta längre tid att hitta information och det har blivit 

lite mer omständligt. Exempelvis upplever hon det som en brist att telefonkatalog i 

tryckt format har upphört ”[…]det har blivit väldigt dåligt det tycker jag, så varför 

de tog bort det de begriper jag inte. Men då är det väl det här med datorn då som 

ska funka men jag snokar alltid reda på det”.234 Informationsansvarig på det företag 

som under flera år gett ut telefonkatalogen säger i en intervju med Aftonbladet att 

”Antingen får man gå via biblioteken som har gamla kataloger eller ringa till 

nummerupplysningen. Det är de kanalerna man får använda nu”.235 Skälet för att 

inte ge ut katalogen mer sägs vara en anpassning efter marknaden då allt fler 

använder mobil och dator med internetuppkoppling för att få fram de nummer de 

behöver.  

Bland de seniora informanterna var den allmänna uppfattningen att IKT och 

internet kommer bli allt mer viktiga att kunna hantera i framtiden. Allt fler tjäns-

ter erbjuds digitalt och kommunikation och informationsförmedling sker i hög 

utsträckning över internet. De traditionella informationskanalerna försvinner allt 

mer vilket sätter högre press på individen att nyttja den nya tekniken. En del 

informanter uttryckte det som att man snart blir tvingad till att lära sig använda 

datorer. För att inte tvinga in människor i en digital värld de inte ser några vinster 

av att ingå i måste mervärdet för dessa grupper öka. Det mervärde som gör inter-

net lockande för några av mina informanter är möjligheten till kontakt med vänner 

och bekanta samt tillgången till nöjesunderhållning som passar deras intressen. 

Men då de har sociala kontakter som sköter det mest nödvändiga för dem över 

internet är inte detta tillräckligt motiverande för att ta steget ut.  

Digidels förslag som rör kartläggning av kvalitet på service utanför internet 

anser jag vara mycket viktigt då det måste få vara ett alternativ att faktiskt inte ta 

del av den digitala världen. Upplevelsen av att den digitala kulturen ibland känns 

påtvingad framkom under intervjuerna med de seniora informanterna och denna 

                                                 
233 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 24. 
234 Intervju med Siv. 
235 Aftonbladets webbplats > sökord: slutringt med telefonkatalogen > träff: Slutringt med telefonkatalogen. 
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upplevelse leder inte till att den digitala världen framstår som mer lockande.  

Snarare kan denna känsla bidra till att man tar aktivt avstånd från internet och 

datorer då användning av IKT kan kännas som en uppoffring som individen inte 

är motiverad till. Detta är inte något som ökar den digitala delaktigheten då moti-

vation till användning måste utgöra grunden för digital delaktighet om använd-

ningen av IKT och internet skall bli långvarigt.  

Att våga prova är något som jag uppfattade att Anna Rydén anser är viktigt 

för att fler skall kunna nyttja IKT och internet. Kännedom om den digitala världen 

är viktig för individen både i det avseendet att denne skall ha möjlighet att ta del 

av internet men även för att få en uppfattning om vad andra pratar om och inte bli 

utesluten från diskurser i samhället. Det digitala utanförskapet kan även påverka 

de sociala relationerna. Med åtkomst till IKT och internet har användare möjlighet 

att utvidga sitt sociala nätverk och internet och IKT är idag så pass viktiga redskap 

i vårt samhälle att olika referenser till ny teknik kommer upp i flera sammanhang. 

Att som ickeanvändare stå utanför upplevdes av mina informanter som frustre-

rande ibland då de förut i viss mån, via text-tv till exempel, haft tillgång till den 

information som nu har flyttats till internet. Detta är något som måste tas hänsyn 

till och det förslag som Digidel presenterar, vad gällande utredning av hur digitali-

seringen har påverkat myndigheters service till ickeanvändare, är ytterst viktigt.236 

Att traditionella informationskanaler ersätts av internet exkluderar stora grupper 

som står utanför det digitala samhället. Det blir extra viktigt med tanke på hur 

informationsförmedling till de grupper som i hög utsträckning inte är internetan-

vändare fungerar. Att endast hänvisa till en webbplats i till exempel tv-inslag 

begränsar inhämtande av information för flera grupper. Att det finns alternativa 

vägar för informationssökning är speciellt angeläget för individer med mindre 

omfattande sociala resurser. Som tidigare konstaterats så vänder sig ickeanvändare 

till bekanta vid behov av informationssökning över internet och utan dessa 

kontakter blir det allt svårare för individen att få tillgång till informationen. Något 

så enkelt som ett telefonnummer eller postadress kan vara ett komplement till en 

webbadresshänvisning, vilket innebär att de som inte använder internet ändå 

upplever att de kan ta del av informationen och inte bli uteslutna i samma 

utsträckning. 

Integrera IKT i vardagen 

På flera sätt ser Digidel möjligheterna med IKT och internet i det att de kan för-

bättra vardagen för användaren samt att redskapen kan komma att användas inom 

arbetet med till exempel hemsjukvård. Förslaget som ges är att den som får hem-

sjukvård även skall kunna hantera internet och viss teknik då detta skulle innebära 

att patienten kan sköta vissa system själv och få utökade möjligheter till kommu-

                                                 
236 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 35. 
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nikation. Hemsjukvården förväntas expandera kraftigt i och med att vården lär sig 

utnyttja tekniken.237 Detta förslag relaterar jag till van Dijks påbud om integrering 

av IKT i användar- och sociala miljöer, både för den som nyttjar sjukvården 

hemmavid men även för sjukvårdspersonalen i deras dagliga arbete. Digidels 

förslag skulle även innebära att stöd måste ges till individer för att understödja 

deras kunskap om tekniken.  

Redan idag bör […] kommunerna, som får huvudmannaskapet för hemsjukvården, skapa 
förutsättningar för att blivande patienter kan få hjälp att lära sig använda den teknik och de  
system som hemsjukvården förutsätter att patienten klarar själv.238  

Således berör även Digidels förslag stödet för lärandet både på jobbet och i hemmet, 

precis i van Dijks linje. Att stödja lärandet på jobbet gäller även Digidels nästa 

förslag, där de uppmanar arbetsgivarverket och SKL att uppmärksamma behovet 

av IT-kompetensutveckling av anställda inom företag och myndigheter. Detta för 

att fortbildning skulle innebära både effektivisering av verksamheten och gagna 

den enskildes arbetsmiljö och anställningsbarhet.239 Genom att de anställda kan 

förbättra sin digitala kunskap ökar anställningsbarheten i framtiden och detta kan 

även förbättra företagens kontakt med sina kunder. För att uppmuntra och utbilda 

småföretag till att utnyttja internet i sin affärsverksamhet föreslår Digidel en 

samverkan mellan småföretagens organisationer samt studieförbund och skola. 

Den inaktiva kundkontakten via internet som dessa företag ofta har anses hänga 

ihop med företagsledningens bristande kunskap.240 

Dessa insatser som syftar till att interagera IKT i vardagen förutsätter dock att 

de personer som är inbegripna i processen känner att de har tillräckligt med resurser 

för att hantera omställningen. I förslaget med hemsjukvård som allt mer kommer 

att skötas via ny teknik blir patientens digitala förmåga oerhört viktig för att denne 

skall kunna hantera tekniken på det vis som är avsett.  

Användarstöd för digital delaktighet 

För att människor skall integreras i den digitala delaktigheten måste det finnas 

sociala nätverk i deras omgivning som stödjer utvecklingen av digital kunskap 

eller ett starkt personligt intresse som gynnas av uppkoppling till internet. Som vi 

har sett är de sociala resurserna av stor vikt för appropriering till ny teknik i 

vardagen.241 Således kan individer ingående i sociala nätverk, vilka i hög grad 

har kunskap om IKT och internet, ha stora möjligheter till stöd i processen att 

börja använda ny teknik. För att alla individer skall få möjlighet till hjälp i 

                                                 
237 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 45-46. 
238 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 36. 
239 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 54-56. 
240 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 56. 
241 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 54. 
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digitala frågor, oavsett dennes sociala resurser, föreslår Digidel införande av 

e-serviceverkstäder vilka kan stödja medborgarna i deras inlärning. Verkstäderna 

skulle vara en samarbetsplats för statliga och kommunala verksamheter, men även 

landsting och folkbildningsinstitutioner skulle ingå i samarbetet. Detta för att hjälpa 

användarna att navigera i informationsöverflödet och att underlätta för användaren 

att få hjälp med digitala tjänster utan att behöva vända sig till olika organisationer 

för att få hjälp men sina problem.242 Dessa fysiska e-serviceverkstäder skulle göra 

det lättare för individer att få hjälp med sina IT-relaterade problem då de slipper 

skickas runt till olika instanser för att få svar på sina frågor och verkstäderna 

skulle kunna erbjuda en mer samlad service.  

Digidel ger även förslag om att införa IT-support för privatpersoner finansi-

erat av stat, kommuner, användare och sponsorer i form av ideella organisationer, 

för att speciellt äldre och personer med funktionsnedsättningar skall få hjälp med 

att använda digitala tjänster. Försöksverksamheter finns redan idag inom flera 

kommuner och har visat på att det finns ett stort behov av denna tjänst och de som 

sökt sig dit (genom mail och telefon) är i stor utsträckning gruppen äldre.243 Under 

intervjun med Maj pratade vi mycket om vad man kan göra när man stöter på 

problem, till exempel om tekniken inte fungerar eller när man inte vet vart man 

skall vända sig med sina frågor. Maj ansåg att det ibland kunde ta lång tid att lösa 

dessa problem och att det hade varit bra att vid dessa tillfällen ha någon att ringa. 

Digidels förslag om e-serviceverkstäder och IT-support skulle kunna stärka indi-

viders förtroende för IKT och internet då det blir lättare att få hjälp med sina 

problem och att personer från statliga myndigheter erbjuder sin expertis för att 

hjälpa människor att få tillgång till de offentliga e-tjänsterna. Det är av yttersta 

vikt att personer som vill bli digitalt aktiva får stöd i sin användning och vet vart 

man kan vända sig om det uppstår problem. Genom att erbjuda tillgänglig service 

och support kan vissa hinder överbryggas och denna service kan ses som ett kom-

plement till de sociala resurserna som är oerhört viktiga för de potentiella använ-

darna. Dessa verkstäder och IT-support kanske inte påverkar den initiala inställ-

ningen till ny teknik (då det oftast är den sociala omgivningen som är avgörande 

här) men kan vara ett stöd då personen redan är motiverad till att använda den nya 

tekniken men behöver hjälp för att komma vidare i sitt digitala användande. 

van Dijk menar att personer utan tillgång till IKT och internet och som inte är 

involverade i den digitala världen går miste om information och möjligheten att 

utvidga sina sociala nätverk.244 Samtidigt är det information om den digitala 

världen och det sociala nätverket som ofta har en betydande roll för motivationen 

till åtkomst. Således blir det en ond cirkel då de mest informationsfattiga och 

socialt utsatta grupperna upplever de största hindren för att bli digitalt delaktiga. 

                                                 
242 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 41-43. 
243 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 49-50. 
244 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 158. 
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På grund av detta anser jag att dessa e-serviceverkstäder borde vara öppna för alla 

individer att vända sig till, även för dem vars syfte inte är att få hjälp med direkt 

IT-relaterade frågor. Det har blivit mer komplicerat att navigera i informations-

överflödet även för individer som inte brukar IKT och har tillgång till internet. Ett 

behov finns av samarbeten mellan instanser för att smidigt kunna erbjuda mer 

lättillgänglig information, som skall vara lättåtkomlig för både individer som 

använder internet samt ickeanvändare. För informationssökning bland seniorer 

framkom det i intervjuerna att de sociala resurserna fungerade som slussar in i den 

digitala världen och att dessa användes för att få åtkomst till information och 

tjänster på internet. Således kan individens möjligheter till informationssökning 

påverkas negativt vid brist på sociala resurser. Om dessa e-serviceverkstäder 

erbjuder informationsinhämtning och tillgång till e-tjänster utan krav på engage-

mang för den nya tekniken från besökarens sida kan verkstäderna fungera som 

kompensation för bristande sociala resurser. Detta skulle kunna bidra med ökad 

motivation till åtkomst och framförallt ett öppnare informationssamhälle. Om 

pressen på IKT-användning blir för stor på individen kan kraven kännas övermäk-

tiga och en oro inför ny teknik uppstå. Här är det det kulturella utbytet mellan 

”Digital Natives” och ”Digital Immigrants” som måste vara ömsesidigt för att 

båda grupperna skall ha möjlighet till att bruka de medel som individen föredrar. 

Att skapa en plats som är relativt kravlös och dit även icke digitalt delaktiga 

personer får tillgång kan vara ett första steg för många att få en insyn i de möjlig-

heter som internet erbjuder vilket kan lägga en grund till motivationen för 

åtkomst.  

I uppsatsen av Camilla Alexandersson och Johanna Lundh framkom det att de 

äldre som hade problem med tekniken ofta vände sig till bekanta och vänner, även 

om de skulle föredra att klara ut problemet själva.245 Känslan av att inte kunna så 

mycket om datorer kan upplevas som skamfylld och det bristande intresset för ny 

teknik kan vara ett sätt att slippa exponera sina svagheter.246 Detta resonemang 

stödjer även Anna Rydén som säger att de som upplever sin bristande digitala kun-

skap som skamfyllda troligtvis inte heller vågar komma till biblioteket. Genom en 

öppen och tillåtande plats (som e-serviceverkstäder skulle kunna vara) kan använ-

daren söka hjälp från utomstående och i lägre grad känna att de måste be om hjälp 

från närstående och därigenom även exponera sin bristande digitala kunskap.  

Organisationers fortsatta arbete 

Det är flera organisationer som måste ingå i arbetet för digital delaktighet för att 

nå ut till alla de grupper som idag behöver stöd i sitt bruk av IKT och internet. 

                                                 
245 Alexandersson, C. Lundh, J. (2009), ” ’Men jag är ju den där förlorade generationen…(skratt)’ ”, s. 38. 
246 Millward, P. (2003), “The "grey digital divide": Perception, exclusion and barriers of access to the Internet 

for older people”. 
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Genom Digidels slutrapport förmedlar folkbildningsförbundet att de upplever ett 

behov av att utöka de verksamheter som syftar till att möjliggör att fler blir digitalt 

delaktiga. För att detta skall kunna ske krävs det ekonomiska resurser och samar-

bete mellan olika aktörer. Här ses behovet av materiella resurser för organisationer 

som arbetar för digital delaktighet som en viktig aspekt men även individens djupare 

förståelse av mjukvaran för att kunna känna sig bekväm och säker.247  

Av ekonomiska skäl har det påvisats att det är av största vikt att öka den digitala 

delaktigheten då både användning av IKT och internet kan innebära ekonomiska 

vinster för både samhälle och individ. Digidel stödjer således förslaget, utarbetat 

av Linnéuniversitetet, att initiera en utredning kring möjligheterna att genom rege-

ringsbeslut ge ansvaret till vissa organisationer och myndigheter att arbeta för att 

minska digitala klyftor och främja digital delaktighet.248 Här borde ansvaret för 

samordning ligga på fåtalet myndigheter och samarbete med frivilligorganisationer 

och insatser från privatpersoner ses som en angelägenhet.249 Att internet och IKT 

bli allt viktigare redskap för samhällsdeltagande framgår tydligt men hur framtiden 

kommer att se ut är det svårt att sia om. Att införa en gemensam resurs för insatser 

som leder till främjandet av digitalisering ser Linnéuniversitetet och Digidel som 

en viktig del i det fortsatta arbetet för digital delaktighet. Förutom samordning av 

insatser behövs det uppföljning, utvärdering och ekonomiskt bistånd. Digidel 

föreslår att vissa myndigheter och institutioner tillsammans skall utgöra denna 

resurs som ser till att insatserna organiseras och finansieras för att arbetet kring 

ökad digital delaktighet skall kunna bedrivas på ett hållbart vis.250 Att organisera 

arbetet mellan olika instanser är centralt för att arbetet för digital delaktighet i 

samhället skall kunna samordnas och fylla de olika behov som finns idag. 

Som helhet tar Digidels förslag hänsyn till flera aspekter som är viktiga i detta 

arbete och involverar flera verksamheter vilka bör vara delaktiga i processen för 

att fånga upp de grupper som idag inte har materiell åtkomst eller motivation till 

användning av IKT och internet. I Digidels förslag sätts fokus i hög utsträckning 

på grupper som är mindre involverade i den digitala världen. Dessa grupper är 

enligt Digidel de äldre, lågutbildade, arbetslösa och personer med funktionsned-

sättningar. Ur ett demokratiskt perspektiv lyfts det fram att individerna i samhället 

skall ha förutsättningar för att ta del av samhällsinformation och möjlighet att 

kommunicera med olika instanser. Men även den sociala aspekten av ny teknik 

lyfts fram och utvecklingen av ny teknologi i samhället anser de inte får ske på 

bekostnad av redan utsatta grupper möjligheter att delta i det sociala livet.251 Detta 

                                                 
247 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 37.  
248 De myndigheter och organisationer som nämns i förslaget är Folkbildningsrådet, Kungliga Biblioteket, 

nätverket Digidel, Handisam, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för tillgängliga medier samt regeringens 

Digitaliseringskommission. 
249 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 33. 
250 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 33. 
251 Ökad digital delaktighet – förslag från Digidel2013, (2013), Slutrapport från kampanjen Digidel2013, s. 30. 
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är en aktuell fråga idag då vi ser att de som redan är resurssvaga i dagens samhälle 

hamnar allt mer utanför i och med införandet av ny teknologi i olika verksamheter. 

Vi kan se exempel på detta redan i skolan där engagemanget från lärare och andra 

vuxna avspeglar sig i elevens förmåga att använda IKT.252 De sociala resurserna 

visar sig återigen vara avgörande för vilken nivå av åtkomst individen kommer att 

uppnå. De flesta i dagens samhälle har i viss mån tillgång till IKT och internet 

genom sociala kontakter eller offentliga platser (såsom bibliotek), men förmågan 

att använda redskapen varierar.  

Även personer som inte själva ser sig som digitalt aktiva använder ofta sina 

sociala resurser för att få tillgång till internet. I Majs fall bestod de sociala resur-

serna av individer som inte använde internet och IKT i någon högre grad och 

ställde sig aviga till hennes användning av ny teknik. Således fanns det en brist 

på sociala resurser som hon kunde vända sig till med sina problem och frågor  

rörande internet och IKT. Därför är Digidels förslag som åsyftar stöd till individer 

vad gällande användningen av IKT och internet väldigt viktigt då en social utsatthet 

eller omgivningens digitala förmågor kan begränsa individens möjligheter till att 

ta del av den digitala världen. E-verkstäder och IT-support för privatpersoner kan 

kompensera för otillräckliga sociala resurser. Dessa åtgärder kan även vara 

viktiga för att stärka individens mentala resurser. Grundkunskap om IKT och 

internet kan ökas härigenom men även individernas tro på sin egen förmåga att 

hantera den nya tekniken. Digidel ger flera förslag som syftar till att öka motivat-

ionen till åtkomst i grupper som idag ses som underrepresenterade i den digitala 

världen. Genom att utveckla tjänster och verktyg anpassade efter gruppers behov 

och föra in användningen i en kontext kan användningen av IKT förenklas och 

motiveras och navigering på internet underlättas. Detta skulle kunna leda till att 

processen för att lära sig hantera IKT även tar kortare tid. De temporala resurserna 

är något som enligt van Dijk inte borde vara ett hinder för gruppen äldre, vilket 

står i rak motsats till vad som framkom i mina intervjuer med seniorer då de upp-

levde att datoranvändning kräver mycket tid. Detta kan bero på att de seniorer 

som jag intervjuade var väldigt aktiva, vilket de även uppgav då de sa sig ägna sig 

åt flera fritidssysselsättningar och intressen. Det kan även vara så att informanterna 

har bilden av att inlärningsprocessen är väldigt tidskrävande då de upplever IKT 

och internet som svårtillgängligt och komplicerat. De materiella resurserna påver-

kade i lägre grad mina informanter då kostnaden var ett hinder för motivation och 

materiell åtkomst för endast en av dem. Således kan man tolka detta som att de 

seniorer jag intervjuade var resursstarka i det avseendet att de hade materiella till-

gångar som inte hindrade åtkomst av IKT samt att de hade tillgång till sociala 

resurser vilka skulle kunna vara ett stöd vid användningen av IKT och internet. 

                                                 
252 Dagens nyheters webbplats > sökord: digitalt klassamhälle > träff: Ojämlik utbildning i skolan skapar 

digitalt klassamhälle. 
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Dock hindrade även de sociala resurserna motivation till åtkomst då familj och 

vänner användes som medlare mellan individ och den digitala världen. Således 

krävdes det inte att de själva skulle använda ny teknik för att få tillgång till den. 

Detta är positivt i det avseende att seniorerna inte är utestängda från den digitala 

världen men kan dock bidra till att motivationen till åtkomst minskar vilket gör 

det mindre troligt att de själva skulle ta steget in i den digitala världen. De mentala 

resurserna påverkades av upplevelsen av ålderns påverkan på de kognitiva för-

mågorna vilket gav upphov till osäkerhet på den egna förmågan att hantera red-

skapen.  

Motivation till åtkomst är avgörande för att individen ens skall ta steget till att 

använda IKT och internet. Med materiell åtkomst ökar möjligheterna till använd-

ning då fler åtkomstpunkter troligtvis ger fler tillfällen för användning. Med ökade 

digitala förmågor och användarmöjligheter kan IKT och internet medföra stora 

fördelar för individen och mervärdet kan således öka. Så ju fler nivåer man 

behärskar desto mer vinster kan användningen leda till. Ökad digital förmåga gör 

även att hanteringen av IKT och internet bli lättare, att man har större förmåga till 

att navigera i det överflöd av information som finns på internet och att man kan 

använda information på ett sätt som förbättrar ens livskvalitet genom att stärka ens 

position i samhället. Användningen av åtkomst i specifika syften kräver att man 

behärskar de tidigare nivåerna av åtkomst och med detta följer även att man har 

mer kunskap och kontroll över vad ens användning leder till.  

De redan resurssvaga har sämre förutsättningar att anpassa sig till och till-

lämpa den nya tekniken, vilket leder till att de existerande samhällsklyftorna bibe-

hålls i den digitala världen. Här är gruppen äldre utsatta i det avseendet att de inte 

tillhör gruppen ”Digital Natives”, vilka i hög utsträckning har tagit del av den 

digitala världen sedan barnsben. Med ålder följer även vissa faktorer som har en 

inverkan på ens möjligheter till användning av IKT. Åldersrelaterade sjukdomar 

kan vara hinder för användning av IKT och internet om det inte finns tillgängliga 

hjälpmedel utarbetade för olika funktionsnedsättningar som kan möta användarens 

behov. Med åldern följer även pensionen vilket generellt sett påverkar individens 

och hushållets ekonomi negativt samt att det dagliga mötet med arbetskollegor 

försvinner.253 Således följer med åldern vissa konsekvenser som påverkar resurserna. 

Men i grunden handlar det om hur resursfördelningen ser ut och att insatserna för 

digital delaktighet måste se till helheten av fördelning av resurserna för att kunna 

ha någon påverkan på det digitala deltagandet i samhället. Klyftorna som uppstår 

till följd av en snedfördelning av resurser spänner över alla åldersgrupper i samhället. 

Det är här bibliotekets roll i arbetet blir centralt då de som offentlig institution har 

uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling och vara tillgängligt 

                                                 
253 Statistiska centralbyråns webbplats > sökord: Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för individer efter 

ålder > träff: Disponibel inkomst - individer efter ålder 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Hushallens-ekonomi-HEK/7289/7296/Disponibel-inkomst-19912011/28883/
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för alla. Arbetet måste dock drivas av flera organisationer då ickeanvändare finns 

i flera grupper i samhället. Alla söker sig inte till biblioteket, även om de är vik-

tiga aktörer i detta arbete. Den ömsesidiga processen måste ligga till grund för det 

digitala arbetet i samhället då en ökning av motivation till åtkomst är avgörande 

för individers förhållande till IKT och internet.  
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Slutdiskussion  

Tillgången till IKT och internet kan förbättra och underlätta många aspekter av 

livet (till exempel genom nätverksbygge, billigare och effektivare informations-

sökning och service) men ökad digital delaktighet kommer inte att utplåna de 

socioekonomiska klyftorna vi ser i samhället idag. Som det har diskuterats i denna 

uppsats så är de redan resursstarka individerna snabbare att ta till sig ny teknik 

och har även lättare att få tillträde till de olika nivåerna av åtkomst. Således 

bibehålls i flera avseenden de befintliga samhällsklyftorna i den digitala världen.  

Att det digitala deltagandet kan gynna både individ och samhälle har fram-

kommit tydligt. Den ömsesidiga relationen är något som återkommit flera gånger i 

denna uppsats och relationen mellan individ och samhälle där båda parterna får ut 

någonting av att använda ny teknik är en förutsättning för ett inkluderande digitalt 

samhälle. För individen kan internet och IKT vara redskap som underlättar vardagen 

och ger individen mer makt över sitt liv. Genom att ha tillgång till information, 

kommunikation och e-tjänster kan individen själv söka information i olika syften, 

föra sin talan och påverka den egna situationen genom medvetna val. Från 

samhällets perspektiv består vinsterna i att ökad digitalisering effektiviserar arbetet, 

att kostnader för informationsförmedling minskas samt medför en smidigare och 

billigare kontaktkostnad i kommunikationen med samhällsmedborgare.  

Om deltagandet i den digitala världen inte upplevs vara givande kan relationen 

till den digitala världen kännas påtvingad. Då allt fler tjänster övergår till att 

endast erbjudas digitalt kan det framstå som att det digitala deltagandet inte längre 

är frivilligt, utan en nödvändighet för deltagande i samhället. Det kulturutbyte 

som VanSlyke menar är centralt för relationen mellan ”Digital Natives” och 

”Digital Immigrants” kan då upplevas som ensidigt, att det bara är ”Digital Immi-

grants” som förväntas anpassas och att deras kultur inte tas hänsyn till.254  Bristen 

på ömsesidig relation och att den digitala världen inte erbjuder något mervärde 

skapar hinder för digital delaktighet eftersom det leder till avsaknad av motivation. 

Kraven på att anpassa sig till den nya tekniken kan inte enbart ligga på ”Digital 

Immigrants”. Att anpassa teknik och gränssnitt till deras behov och preferenser 

kan göra mycket för att den digitala miljön inte skall framstå som ologisk och 

främmande.  

                                                 
254 VanSlyke, T. (2003), “Digital Natives, Digital Immigrants: Some Thoughts from the Generation Gap”. 
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 Bristen på motivation eller avsaknaden av skäl för att använda internet var 

det flera av de seniora informanterna som uttryckte. Mervärdet måste ökas för 

att motivation till användningen skall uppstå. Vinsterna av IKT-användningen 

måste motsvaras av hur mycket resurser som investeras i att lära sig hantera 

redskapen. De bakomliggande orsakerna till den bristande motivationen bland 

de seniora informanterna i denna studie kunde härledas till flera faktorer. Inlär-

ningsprocessen sågs som tidskrävande och informanternas uppfattning av att 

åldern påverkar inlärningsprocessen gjorde att det hela ansågs ta ännu längre tid 

och att den mentala ansträngningen blev högre. Flera av informanterna var oroliga 

över säkerheten på internet och de ansåg att det fanns vissa risker med använd-

ningen av IKT. Dessa hinder ledde till att flera av de seniora informanterna hade 

utvecklat ett system där sociala resurserna användes för att få åtkomst till internet. 

Via dessa mellanhänder, vilka hade materiell åtkomst och digitala förmågor, fick 

seniorerna insyn i den digitala världen. De kunde då indirekt nyttja digitala tjänster 

och söka information över internet. Genom att ha dessa sociala resurser kunde 

senioren själv undgå att stå i direkt kontakt med internet och IKT, vilket hos flera 

informanter var just en önskan. Ofta var det personer från yngre generationer som 

fungerade som mellanhand mellan senioren och den digitala världen. Vid inform-

ationssökning utanför internet användes främst de gamla medierna, såsom tid-

ningar och tv samt telefon för att söka svar via sina sociala kontakter. 

Individens kulturella resurser påverkar även uppfattningen av IKT och internet. 

Flera av informanterna upplevde inte att ny teknik skulle gynna deras intressen 

och att det inte skulle vara ett naturligt inslag i deras livsstil. Den nya tekniken 

kopplas i hög utsträckning ihop med yngre generationer och om man inte ser nyttan 

med den nya tekniken är det även svårt att få någon motivation till att använda 

den. Dock uttryckte flera informanter att vissa aspekter av den digitala världen är 

spännande. Möjligheterna till kommunikation och nöjesupplevelser nämnde flera 

som skäl till att använda IKT men bristen på resurser gjorde att motivationen till 

användning inte fanns.  

Bristen på motivation behöver dock inte vara ett oöverkomligt hinder för  

individer som idag inte är digitalt delaktiga. Det är just här fokus behöver läggas 

om fler skall kunna ta del av den digitala världen. Bilden av den digitala världen 

måste förändras för att bli mer inkluderande för alla grupper. Det finns ett behov 

av utveckling av teknik och tjänster som underlättar användningen av IKT och 

internet för att den digitala världen skall bli mer lättnavigerad. Detta kan påverka 

inlärningsprocessen så att den inte blir så krävande av individen. Självfallet finns 

detta behov i flera grupper, inte enbart bland äldre och utarbetandet av mer 

användarvänlig teknik skulle underlätta användningen av IKT och internet för de 

flesta. Att den digitala världen upplevdes av seniorerna som otrygg är ett stort 

problem, inte för att det är en felaktig bild utan för att problemet är omfattande. 

Den otrygghet informanterna upplevde låg i hur användarens uppgifter och 
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information på internet kan användas i felaktiga syften men även i osäkerheten 

över vem som hade tillgång till det material man själv hade publicerat. Denna 

osäkerhet var även något som Anna fick möta i arbetet för digital delaktighet på 

Stadsbiblioteket. För att rädslan skall kunna övervinnas krävs det kunskap om den 

digitala världen och om vilka åtgärder man kan vidta för att minska riskerna. 

Alltså krävs det både grundkunskap om hantering av IKT men även djupare kun-

skap om mjukvara som kan skydda användaren från de upplevda hoten. Säkerhet 

och frihet på internet är inte enbart en nationell fråga utan måste behandlas ur ett 

globalt perspektiv då internet i stort sett saknar geografiska gränser. I dagsläget 

får man ändå säga att en lösning på detta problem inte är förestående och att  

säkerheten på internet är relativt bristfällig. För att kunna skydda sig på internet 

krävs det digitala förmågor som en ny IKT- och internetanvändare troligtvis inte 

innehar, vilket hindrar dem från att känna sig trygga nog att använda IKT och 

internet. En ökad trygghet leder till att användaren kan utveckla sina digitala 

förmågor effektivare då en säker miljö kan bidra till att användaren vågar testa 

och experimentera mer i sin användning av ny teknik. De sociala resurserna kan 

här fylla en viktig funktion genom att förmedla kunskap om vilka åtgärder man 

kan vidta för att minska den upplevda otryggheten. I brist på sociala resurser som 

innehar dessa digitala förmågor kan e-serviceverkstäder och IT-support bidra med 

information om hur man som användare kan minska riskerna på internet.  

Vid Stadsbiblioteket finns det möjlighet att få enskild handledning vid specifika 

frågor. Säkerheten på internet skulle kunna vara en sådan fråga där användaren 

kan vända sig till biblioteket för att få hjälp att skapa en tryggare digital miljö. 

Dock behandlas inte detta på grundkursen i datorhantering då fokus där mest ligger 

på hantering av datorn som redskap. De delar av kursen som behandlar navigering 

och utförandet av vissa tjänster på internet upplevs av deltagarna som väldigt 

krävande. Att gå igenom olika program som ökar säkerheten blir ett för stort steg 

då deltagarna är nybörjare. Stadsbibliotekets verksamhet anser jag till viss del 

arbetar med de hinder som seniorerna upplevde för digital delaktighet. Fokus ligger 

mycket på att våga använda IKT och med handledning i en lugn miljö kan oro vad 

gällande sin egen förmåga att hantera tekniken minska. Men det största hindret 

kvarstår. Att individerna inte anser sig vara i behov av och inte har något intresse 

för IKT och internet. Detta är kanske mer ett hinder för ett samhälle som vill bli 

allt mer digitaliserat än för individen som inte vill använda IKT och internet, då 

traditionell informationsförmedling och kommunikation medför en högre 

samhällskostnad än om det görs via internet. De individer som inte har intresse av 

att använda IKT och internet ser inte den bristande motivationen som ett hinder då 

de faktiskt inte vill ta del av den digitala världen. Dock blir det digitala utanför-

skapet ett hinder för dem i specifika situationer då de upplever det som frustre-

rande att det ofta antas att de är datoranvändare och att det sker hänvisningar till 

internet i flera olika sammanhang. De seniora informanterna ansåg inte att de led 
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av att stå utanför det digitala samhället samtidigt som de utryckte ett intresse för 

de kommunikationsmöjligheter och tillgång till information som internetåtkomst 

kan innebära. Det framkom i flertalet intervjuer att många ändå står i förbindelse 

med internet via sina sociala resurser vilka fungerar som mellanhand i nyttjandet 

av tjänster och informationssökning på internet.  

Således är det individer med bristande sociala resurser som är mest avskär-

made från den digitala världen. Det är även dessa som har svårt att få tillgång till 

den digitala verksamheten via Stadsbiblioteket. Då marknadsföringen av verk-

samheten endast sker via affischer i bibliotekets lokaler och via deras webbplats 

finns det inte så stora möjligheter för icke digitalt delaktiga personer att ta del av 

denna information. De flesta som deltog i grundkursen för datorhantering var 

biblioteksbesökare eller hade fått information via sociala kontakter som var 

biblioteksbesökare. För att nå ut till ickeanvändare behöver kanalerna för mark-

nadsföring av bibliotekets verksamhet vidgas. Via Webbplatsen når biblioteket de 

som redan kan hantera IKT och internet men informationen om dessa kurser 

behöver även spridas utanför biblioteksrummet och den digitala världen om den 

skall ha någon inverkan på gruppen seniorer jag här studerat. Offentliga platser 

med internetåtkomst är ytterst viktiga för grupper som inte har tillgång till internet 

via andra platser och de som aldrig har använt internet har även ofta brist på sociala 

resurser.255 Biblioteket skulle kunna marknadsföra sig i högre utsträckning för att 

försöka nå ut med sin verksamhet till flertalet grupper. Dock kan man fråga sig 

om bibliotekets uppdrag faktiskt är att bistå alla i samhället med materiell åtkomst 

till ny teknik och öka individernas motivation till åtkomst? I och med den allt mer 

betydande roll som IKT och internet har fått i individers liv och vardag idag anser 

jag att det digitala utanförskapet är ett hinder för den enskilde på flera olika sätt. 

Ur ett demokratiskt perspektiv är möjligheten till informationsinhämtning och 

deltagande i diskurser samt tillgång till redskap för kommunikation viktiga förut-

sättningar för deltagande i ett demokratiskt samhälle. I paragraf två i bibliotekslagen 

uttrycks det att biblioteken ”[…] i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för 

det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 

och fri åsiktsbildning. [---] Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”256 

Visst är biblioteket en verksamhet som i grunden är öppen för alla, men även här 

spelar individens tillgång av resurser in. De som kommer till grundkursen i dator-

hantering är troligtvis där på grund av den information och stöd de fått genom sina 

sociala resurser. De temporala resurserna påverkar hur mycket tid man kan avvara 

till biblioteksbesök och de kulturella resurserna gör det mer eller mindre naturligt 

för individen att söka sig till biblioteket. Det är viktigt att biblioteket ser till vilka 

grupper som inte finns på biblioteket för att kunna förmedla hur verksamheten 

                                                 
255 van Dijk, J.J.V. (2005) The deepening divide: inequality in the information society, s. 35 och s. 211. 
256 Sveriges riksdags webbplats > sökord: bibliotekslag > träff: Bibliotekslag (2013:801). 
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även är tillgänglig för dessa. Således hävdar jag att biblioteket har ett ansvar att 

försöka fånga upp de underrepresenterade grupperna i den digitala världen, för att 

säkerställa att bibliotekets verksamhet är inkluderande på ett sätt som det krävs 

om man skall jobba för en demokratisk utveckling av samhället. Självfallet borde, 

och är, inte biblioteken ensamma om att driva frågan om ökad digital delaktighet i 

samhället.  

Genom Digidel samlas flera organisationer och förenas över det gemensamma 

arbetet för att fler personer skall få möjlighet till att bli digitalt delaktiga. Deras 

slutrapport lägger mycket fokus på hur fortsatt arbete för digital delaktighet kan 

organiseras, vilket är centralt för ett effektivt och långsiktigt arbete. Men det krävs 

även utökade resurser till biblioteken för att de även i fortsättningen skall kunna 

förmedla digital kunskap till användare, ett uppdrag som är av stor vikt om den 

digitala världen skall kunna bli mer inkluderande i framtiden. Samarbete mellan 

institutioner måste till för att stöd till användare skall kunna erbjudas genom flera 

instanser som ingår i individens vardag. Prioriteringar görs i Digidels förslag där 

grupper som besitter mindre resurser får stå i fokus. Genom att erbjuda användar-

stöd och resurser till utsatta grupper kan dessa bli motiverade till deltagande i den 

digitala världen. Förslagen lägger mycket fokus på motivation till åtkomst och 

materiell åtkomst, vilket är det som är avgörande i det inledande skedet av 

användning av IKT och internet. Men precis som på biblioteket kan fokus komma 

att skifta i framtiden. De digitala klyftorna i framtiden kommer troligtvis handla 

om vilka digitala kunskaper individer besitter och på vilket vis kunskapen 

används. Arbetet för digital delaktighet måste fortlöpande granskas och individers 

och gruppers behov måste vara utgångspunkten i det kontinuerliga arbetet för en 

inkluderande digital miljö. I detta avseende är de insamlade erfarenheterna från 

Digidel2013 ytterst värdefulla då förslagen visar på vad som bör stå i fokus för att 

öka den digitala delaktigheten. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar seniorers upplevelse av den digitala världen, hur deras 

informationssökningsprocess ser ut och de upplevda hindren för att använda IKT 

och internet. Seniorernas erfarenheter sätts i relation till hur Uppsala Stadsbibliotek 

arbetar för ökad digital delaktighet. Verksamheten på Stadsbiblioteket är en av 

aktörerna i nätverket Digidel, vilka under föregående år avslutade kampanjen 

Digidel2013 och hade som mål att 500 000 nya användare skulle bli digitalt 

delaktiga. Vid avslutad kampanj har Digidel kommit med en slutrapport som 

behandlar hur vidare arbete för digitalt deltagande i samhället kan utvecklas uti-

från de erfarenheter som gjorts under Digidel2013. I uppsatsen diskuteras rapporten 

och sätts i relation till de åtgärder som van Dijks anser krävs för att förhindra att 

den digitala klyftan blir allt djupare.  

Diskussionen förs utifrån Jan A. G.M. van Dijk teoretiska perspektiv där indi-

videns resurser är centrala för vilken nivå av åtkomst de har till den digitala världen. 

Genom intervjuer med seniorer och bibliotekspersonal framkom det att de största 

hindren för digitalt deltagande bland seniorer är bristen på motivation till åtkomst 

vilket kan förklaras utifrån de olika resurserna. De temporala, kulturella och men-

tala resurserna utgjorde hinder för användning av IKT och internet och bilden av 

den digitala världen som osäker och riskfylld var hämmande för motivationen. De 

sociala resurserna möjliggjorde åtkomst till den digitala världen för seniorerna 

utan att de själva var användare. Vänner och familj användes vid de tillfällen 

seniorerna behövde söka information eller utföra tjänster över internet och funge-

rade således som mellanhänder. Uppsala Stadsbibliotek bedriver en omfattande 

digital verksamhet och lägger fokus på att förmedla grundkunskap kring IKT, 

uppmuntra besökare att våga använda redskapen och erbjuda materiell åtkomst till 

IKT och internet. Det är motivation till åtkomst och materiell åtkomst som står i 

fokus för biblioteksverksamheten idag.  

Digidels slutrapport är viktig för att insatserna för digital delaktighet skall 

kunna riktas på ett effektivt sätt. Utgångspunkten i arbetet för ökad digital delak-

tighet måste utgå ifrån individernas behov och syfta till att minska de hinder som 

finns för att grupper skall kunna använda IKT och internet. Relationen mellan 

samhälle/individ och digitala/icke-digitala världen måste vara ömsesidig för att 

alla parter skall uppleva vinster i användandet av IKT och internet.  
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