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Abstract 

Pervasive digitalization of society has increased exponentially in the recent decades, 

which sets demands on the society. This leads to fundamental changes on a global level, 

where massive amounts of information are available by just a few clicks away. Research 

shows that there is a digital divide between seniors and other citizens. To investigate this, 

our study focuses on seniors' attitudes towards digital technology use, supported by the 

factors in the UTAUT2 model. The thesis is based on a qualitative study conducted 

through semi-structured interviews with eight senior participants. Our analysis reveals 

that seniors experience a high degree of independence once they learn how to use digital 

technologies. Moreover, support from family and friends is an important aspect, 

regardless if the seniors experience difficulties getting started with digital technology or 

not. Finally, a discussion regarding seniors' negative self-assessment is presented, as 

there exists a discrepancy between perceived habit and actual use of digital technologies. 

 

 

 

 

Nyckelord: Senior, teknikanvändning, adoption, digitalisering, UTAUT2, digital klyfta, 

digitalt utanförskap, digital teknik. 
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Förord: 

Vi är två informatik-studenter från Umeå universitet som har genomfört en 

kandidatuppsats om användning av digital teknik bland seniorer. Först och främst vill vi 

tacka vår handledare Taline Jadaan. Tack vare hennes vägledning, kunskap och 

engagemang har vi lyckats genomföra studien. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till de 

seniorer som deltagit i vår datainsamling. Slutligen vill vi passa på att tacka våra 

flickvänner Frida Beijer och Annika Heuer som stöttat oss genom arbetets gång.  
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1 Inledning 

I föreliggande del beskrivs studiens bakgrund, syfte och frågeställningar samt studiens 

avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 

I takt med att samhället digitaliseras blir det allt vanligare att utföra aktiviteter på internet 

istället för på fysiska platser. För att kunna utföra dessa aktiviteter förutsätter det inte bara 

att man har tillgång till internet, utan även smartphone eller dator, vilket vi i föreliggande 

studie refererar till som digital teknik. Castells (2002) hävdar att med hjälp av digital 

teknik har vi fått nya möjligheter som tidigare aldrig kunnat förutspås. Att kunna göra sin 

röst hörd och ha möjlighet till informationsutbyte och kunskapsinhämtning, är några av 

många aktiviteter som blivit vanligare i samhället (Castells, 2002). Allt det finns tillgängligt 

med endast ett knapptryck. Internets gedigna och komplexa medieutbud har med stöd av 

tillgänglighet och snabbhet medfört att en stor andel av jordens befolkning använder digital 

teknik dagligen. Brynjolfsson och McAfee (2015) menar att digital teknik har fått en central 

ställning ekonomiskt, socialt och politiskt i samhället. Denna centrala ställning har medfört 

att användning av digital teknik blivit en förutsättning för delaktighet i samhället. Den till 

synes positiva samhällsutveckling som digital teknik medför har även en baksida med 

begränsningar som bör tas i beaktning. Det har bland annat har uppstått globala klyftor i 

ekonomiska termer inom många branscher. Nya teknologier har varit en avgörande faktor 

för nyetablerade företag som kunnat göra stora vinster på marknaden, såväl som ruinering 

av andra företag. Likväl har inkomst- och förmögenhetsklyftor ökat, vilket har förändrat 

människors livsvillkor (Brynjolfsson och McAfee, 2015). Dessa fenomen har lett till både 

ekonomiska och digitala klyftor i samhället. 

Enligt Regeringskansliet och Justitiedepartementet (2015) är digitala klyftor ett 

problem på samhällsnivå som är omdebatterat. Den svenska befolkningen har börjat 

använda Internet i större utsträckning både för privat bruk, men även myndigheter 

använder det i större omfattning för att kommunicera till befolkningen. Detta leder till en 

risk, där vissa grupper hamnar i ett digitalt utanförskap om tillgång och användning av 

Internet är ojämn, vilket beskrivs som en digital klyfta (Regeringskansliet och 

Justitiedepartementet, 2015). Argumentationen stärks till den digitala klyftans betydelse 

av det faktum att världens äldre befolkning ökar i relativt snabb takt. Peek et al. (2017) 

påstår att i utvecklade delar av världen har personer över 60 år uppmätts till 24% av 

världens befolkning. Siffran förväntas öka fem procentenheter (29%) till år 2030 och 

ytterligare fyra procentenheter (33%) till år 2050. Antal personer som är 80 år eller äldre 

ökar i snabb takt. De utgör 5% av den totala populationen i utvecklade länder och förväntas 

fördubblas till år 2050 (Peek et al., 2017). I Anderson och Perrin (2017) framgår det att 

internetanvändning ökar bland den amerikanska befolkningen i sin helhet sedan 15 år 

tillbaka. Även bland seniorer kan en ökning tydas. Statistik över seniorers 

internetanvändning från tidigt 2000-tal visade att 14% av seniorer använde internet, men 

år 2017 är det 67% som använder internet (Anderson och Perrin, 2017).  
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Li och Perkins (2007) undersökte seniorers attityd till samhällets digitalisering. Studien 

är baserad på en enkätundersökning som gjordes 2005, där 160 seniorer från USA deltog. 

Resultatet visade att en majoritet av seniorerna är positiva till de teknologiska framsteg 

som görs i samhället. De upplever dessutom att de teknologiska framstegen kommer bidra 

till ökad livskvalitet för de själva och samhället överlag (Li och Perkins, 2007). Quan-

Haase, Martin och Schreurs (2014) har undersökt den existerande litteraturen kring 

seniorers teknikanvändning och påvisar att den är delvis motsägelsefull. En del studier 

menar på att den teknologiska klyftan mellan seniorer och yngre generationer ökar 

successivt, medan andra studier kommit fram till att ålder inte är en avgörande faktor. Ett 

genomgående fynd inom det här ämnet är att seniorer tar längre tid på sig att förstå 

tekniska koncept och att använda datorer mer omfattande. Det har även visats att en positiv 

attityd hos seniorer och de som undervisar seniorerna leder till effektivare inlärning (Quan-

Haase et al., 2014). I föreliggande studie avses seniorer vara män och kvinnor som är 65 år 

och äldre.  

Anderson och Perrin (2017) menar att internetanvändningen bland hela befolkningen 

inklusive seniorer varierar väsentligt baserat på olika demografiska faktorer, däribland 

ålder, hushållsinkomst och utbildningsnivå (Andersson och Perrin, 2017). Pensionärernas 

riksorganisation (u.å.) förklarar att det däremot finns många i samhället som inte har 

tillgång till detta och hamnar därmed utanför. Detta kallas för ett digitalt utanförskap 

(Pensionärernas riksorganisation, u.å.). Regeringskansliet och Justitiedepartementet 

(2015) beskriver att om man hamnar i ett digitalt utanförskap medför detta negativa 

konsekvenser. Det kan exempelvis innebära att dina demokratiska rättigheter blir 

inskränkta, då myndigheter bland annat använder Internet som medium för 

informationsspridning (Regeringskansliet och Justitiedepartementet, 2015). Det finns 

exempel på seniorer som har förmåga och kunskap att kunna använda sig av vardagliga 

internetbaserade aktiviteter såsom e-handel, använda internetbank, etc. Det till trots så 

väljer de att göra dessa aktiviteter analogt, på grund av säkerhetsaspekter eller ett 

rutinmässigt inlärt beteende (Larsson, Larsson-Lund och Nilsson, 2013).  

Vidare anser Mcmurtrey, Zeltmann, Downey och Mcgaughey (2011) att ålder som 

självständig faktor inte är ett hinder för att använda digital teknik. Äldre människor 

hindras snarare av faktorer som kostnad, skicklighet eller funktionsnedsättning. Forskning 

antyder också att äldre inte upplever behov av att använda digital teknik, på grund av att 

de inte förstår varför de ska använda digital teknik (Mcmurtrey et al., 2011). I studien som 

Quan-Haase et al. (2014) genomförde om familjemedlemmars förhållningssätt till 

seniorers adoption till digital teknik upptäcktes ett fenomen: Tvingad adoption (forced 

adoption). Med det menas att familjemedlemmar, framförallt barn och barnbarn, försöker 

ofta påverka seniorers tro på användbarhet av digital teknik. Seniorers egen tro på digital 

teknikanvändning påverkas och navigeras dels av familjemedlemmarnas önskningar om 

mottagligheten för teknik. Även hur tekniken passar in på seniorernas liv påverkas och 

navigeras (Quan-Haase et al., 2014). Andra studier som exempelvis i Peek et al. (2017) har 

påvisat liknande resultat där familjemedlemmar spelar en viktig roll i äldres tekniska 

adoption. Framförallt när det handlar om att erbjuda support och tekniska råd såväl som 

att övertyga dem att använda mobiltelefon, datorer och personliga alarm (Peek et al., 2017). 

Venkatesh, Thong och Xu (2012) beskriver att modellen Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology 2 (UTAUT2) förklarar hur människor tar till sig ny teknologi. Detta 
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görs genom att undersöka hur olika faktorer har en effekt på en användares 

beteendeavsikter med teknikanvändning. Vidare modererar individuella variabler dessa 

förhållanden (Venkatesh et al., 2012). Därav anser vi att UTAUT2-modellen är passande 

för att förstå och analysera vilka faktorer som har en effekt på användningen av digital 

teknik bland seniorer. Med ovanstående fakta i åtanke, tillsammans med att samhällets 

befolkningsmängd blir allt äldre och att denna framtida utveckling pekar på en successiv 

ökning, har vi uppmärksammat att det valda ämnet är viktigt att undersöka. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Genom en kvalitativ undersökning vill vi studera vilka faktorer som påverkar seniorers 

attityd till digital teknik. Enligt en rapport om digitala klyftor från Regeringskansliet och 

Justitiedepartementet (2015) är digitalt utanförskap endast temporärt och påverkar främst 

de personer som redan nu har slutat arbeta, då dagens arbetande befolkning kommer 

utveckla mer och mer kunskap om digital teknik som ett resultat av en ökad digitalisering. 

Detta hävdas vara ett problem som kommer “lösa sig själv” tids nog (Regeringskansliet och 

Justitiedepartementet, 2015).  Då samhällets digitalisering ökar i en snabb takt, ökar även 

behovet av att få fram mer forskning inom ämnet. Med dessa fakta om digitaliseringens 

ökade närvaro i samhället vill vi därför undersöka de upplevelser dagens seniorer har till 

digitalisering i allmänhet och digital teknikanvändning i synnerhet. Framförallt är syftet 

med denna studie att belysa de faktorer som har en effekt på seniorers attityd till 

användning av digital teknik. När vi vet vad som hindrar seniorer att använda digital 

teknik, kan detta bidra till vidtagande åtgärder inom politiken eller samhället till att 

inkludera seniorer mer. Dessutom kan framtida forskning bygga vidare på denna studie 

och generera mer information om hur vi kan begränsa digitalt utanförskap. Med detta sagt 

presenteras den utvalda frågeställningen nedan. 

 

- Vilka faktorer påverkar seniorers attityder till digital teknik? 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom studiens syfte handlar om att undersöka seniorers attityd till användning av 

digital teknik, är avsikten att enbart fokusera på det området. Studien undersöks kvalitativt 

vilket innebär att mätbara skillnader mellan individuella variabler (ålder, kön och 

erfarenhet) ej undersökts. Avsikten med studien är därför istället att undersöka samspelet 

mellan faktorerna (förväntat resultat, förväntad ansträngning, sociala influenser, 

underlätta förhållandena, hedonisk motivation, prisets värde och vana) och de 

individuella variablerna i UTAUT2-modellen för att kunna se vilken attityd seniorer har till 

digital teknikanvändning.  
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2 Relaterad forskning 

Föreliggande avsnitt redogör för teorimodellen UTAUT2. Därefter presenteras studier 

som tillämpat modellen. 

2.1 UTAUT2 

Technology Acceptance Model (TAM) som är underlaget till UTAUT2, utformades av Davis 

(1989) och är en teori som beskriver hur människor tar till sig och använder ny teknologi. 

Venkatesh och Davis (2000) expanderade TAM till Technology Acceptance Model 2 

(TAM2), där målet med modellen var att öka detaljnivå på förklaringarna till varför en 

användare ansåg att en teknologi var användbar (Lai, 2017). Under 2003 presenterade 

Venkatesh et al. (2003) en litteraturundersökning kring existerande modeller som 

förklarar acceptans av teknologi. Denna studie resulterade i en nyutvecklad modell, Unified 

Theory of Acceptance, and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). Enligt 

Venkatesh et al. (2012) är modellen en vidareutveckling av TAM (Davis, 1989) och 

ytterligare sju andra teorier och modeller (theory of reasoned action, motivational model, 

theory of planned behavior, en modell som kombinerar technology acceptance model med 

theory of planned behavior, model of PC utilization, innovation diffusion theory och social 

cognitive theory). Enligt UTAUT påverkar faktorerna förväntat resultat, förväntad 

ansträngning och social influens en användares beteendeavsikt. Beteendets avsikt och 

underlätta förhållandena avgör användarbeteendet. Individuella variabler såsom ålder, 

kön och erfarenhet modererar vissa förhållanden mellan olika faktorer och beteendets 

avsikt (modellens mediator) respektive användarbeteende (modellens beroende variabel). 

Dessa förhållanden illustreras i Figur 1. Författarna menar att den ursprungliga UTAUT-

modellen är välanvänd, men ofta med modifieringar där man adderat extra faktorer.  Därav 

genomfördes ytterligare en litteraturstudie för att identifiera brister och undersöka hur 

andra forskare tillämpat och modifierat modellen. Med stöd av teorin resulterade det 

slutligen i en ny modell, Unified Theory of Acceptance, and Use of Technology 2 

(UTAUT2). Den reviderade modellen är dessutom tillämpbar på konsumenter, till skillnad 

från UTAUT som är specialiserad på företagsanställda. De nya faktorer som slutligen 

adderats till UTAUT2 är hedonisk motivation, prisets värde och vana (Venkatesh et al., 

2012). Nedan förklaras modellens faktorer mer ingående. 

Förväntat resultat: Beskriver den grad en person uppskattar att tekniken kommer 

förbättra eller förenkla dennes arbetsprestanda. Förväntat resultat är den faktor som bäst 

har förutspått personens beteendeavsikt (Venkatesh et al., 2003). Förväntat resultat kan 

även beskrivas till vilken grad användningen av en teknik ger fördelar när man utför en viss 

aktivitet (Venkatesh et al., 2012).  

Förväntad ansträngning: Beskriver den förväntade graden av lättja vid användande 

av tekniken. Mer specifikt undersöks hur obesvärat en person förväntar sig kunna använda 

tekniken (Venkatesh et al., 2003). 

Social influens: Beskriver till vilken grad personen upplever påtryckningar eller 

förväntningar från personer i dennes närhet att använda en teknik (Venkatesh, et al., 

2003). 

Underlätta förhållandena: Beskriver hur personen upplever att organisatorisk och 

teknisk infrastruktur stödjer användning av tekniken (Venkatesh et al., 2003). 
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Hedonisk motivation: Venkatesh et al. (2012) menar att hedonisk motivation är 

glädjen eller nöjet som uppstår i samband med digital teknikanvändning, vilket har visat 

sig vara en viktig aspekt vid acceptans av ny teknik. Utilitarism är motsatsen till hedonisk 

motivation, då utilitarism innebär att syftet med teknikanvändningen är helt 

resultatinriktat och vägen dit irrelevant. Förväntat resultat är av en utilitaristisk typ, där 

hedonisk motivation kan ställas som motpol (Venkatesh et al., 2012).  

Prisets värde: Enligt Venkatesh et al. (2012) har kostnad visat sig vara en viktig faktor 

som har en effekt på teknikanvändning. Teknikanvändning kan undersökas genom ett 

organisatoriskt perspektiv, men även ur ett konsumentperspektiv. I UTAUT2 har prisets 

värde lagts till som faktor för att inkludera ett konsumentperspektiv, då konsumenten själv 

är den som måste betala för sin enhet. Prisets värde anses vara positivt då fördelarna av 

att använda tekniken påstås vara större än priset man betalar för tekniken (Venkatesh et 

al., 2012).  

Vana: Venkatesh et al. (2012) presenterar erfarenhet som en individuell variabel i 

UTAUT-modellen, men i UTAUT2 har även vana lagts till som en faktor. De två begreppen 

är lika varandra, men har viktiga skillnader. En person kan ha erfarenhet av att använda 

en teknik genom att ha provat på den tidigare. Vana är de beteenden som sker automatiskt 

som konsekvens av inlärning med likvärdiga tekniker (Venkatesh et al., 2012).  

 

 

Figur 1: UTAUT2-modellen (Venkatesh et al., 2012) översatt till svenska. 
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2.2 UTAUT2 i litteraturen 

Alltsedan Venkatesh et al. (2012) vidareutvecklade UTAUT2 har flera forskare applicerat 

teorin och testat den i studier. En studie där Arenas-Gaitán, Peral-Pera och Ramón-

Jerónimo (2015) tillämpat modellen i är Elderly and Internet Banking: An Application of 

UTAUT2. Syftet med forskningen var att förklara användning av internetbank bland äldre 

personer ur ett konsumentperspektiv genom att applicera UTAUT2. Detta gjordes genom 

en enkätundersökning där 415 studenter med en ålder på 55 år eller äldre deltog. 

Forskarnas resultat visade på att faktorerna förväntat resultat, förväntad ansträngning, 

prisets värde och vana påverkar avsevärt de äldre personernas acceptans av användning 

av internetbank. I kontrast till detta framkom det att faktorerna socialt inflytande, 

underlätta förhållandena och hedonisk motivation inte har någon påverkan på 

internetbankens faktiska adoptionsbeteende. Faktorerna beteendets avsikt och vana hade 

en effekt på det faktiska beteendet. Moderatorvariabeln i forskningen föreslogs vara kön, 

men resultatet påvisade inget stöd för detta (Arenas-Gaitán et al., 2015).  

En annan liknande undersökning om äldre personer där UTAUT2 tillämpats har 

genomförts av Isabel Maria Macedo (2017). Författarens huvudsakliga mål med studien 

var att förstå seniorers acceptans och användning av digital teknik genom att utvärdera den 

prediktiva relevansen av modellen. I studien valdes 278 deltagande seniorer ut i åldrarna 

55 till 94 år, där medelvärdet var 67 år. Datainsamlingen skedde genom 

självadministrerade enkäter. Det studien kom fram till var att de flesta faktorer i modellen 

har ett inflytande på deltagarnas digitala teknikanvändning, där vana och beteendets 

avsikt har en direkt påverkan, och förväntat resultat, förväntad ansträngning, social 

influens, underlätta förhållandena och hedonisk motivation har en indirekt påverkan 

(Macedo, 2017). 
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3 Metod 

Avsikten med metodavsnittet är att beskriva hur vi kommit fram till vårt metodval, vilka 

konsekvenser det medfört och vad vi behövt förhålla oss till med beslutet.  

3.1 Forskningsdesign 

Studien baseras på en kvalitativ forskningsansats där metoden för datainsamling varit 

intervjuer. Intervjuer är ett bra verktyg att använda för att skapa beskrivningar av andra 

personers upplevelser och att förstå deras perspektiv på djupet (Ritchie, Lewis, 

McNaughton Nicholls och Ormston, 2014). Att genomföra en kvantitativ studie har aldrig 

varit aktuellt, då studiens avsikt inte är att mäta någonting. Istället vill vi undersöka 

deltagarnas upplevelser och synvinklar med användning av digital teknik. Detta genomförs 

enklast med den vanligast förekommande metoden inom kvalitativ forskning: 

Intervjumetod (Bryman och Nilsson, 2011). 

I vår studie har vi tillämpat semistrukturerade intervjuer utifrån teorimodellen 

UTAUT2. Detta menas bland annat att författaren kan välja samtalsteman att undersöka. 

Respondenten ges dessutom stor frihet genom att svara fritt på intervjufrågorna (Bryman 

och Nilsson, 2011). Istället för de alltför detaljerade frågorna kan man med samtalsteman 

låta respondenten styra samtalsordningen när respektive tema ska undersökas (Hedin och 

Martin, 2011). Dock är det vanligast att följa frågeordningen efter den genomtänkta 

ordningen (Bryman och Nilsson, 2011). I punkt 3.5 diskuteras hur samtalsflödet i våra 

intervjuer gick till. 

3.2 Val av teori och litteratursökning 

Den teori föreliggande studie utgår från är UTAUT2. TAM undersöker teknik-adoption 

gentemot affärsverksamheter, där organisationen oftast står för kostnader som inköp av ny 

teknik. Detta innebär att modellen inte lämpar sig för undersökningar riktade mot 

privatpersoner (Marchewka och Kostiwa, 2007). UTAUT2 undersöker teknik-adoption 

gentemot affärsverksamheter, men är även applicerbar på privatpersoner (Venkatesh et al., 

2012), vilket utgör studiens målgrupp. 

För att skapa oss en bred bild av ämnesområdet har vi sökt i forskningsdatabaser efter 

existerande litteratur. De databaser vi har använt oss av är Google scholar (Google, 2020), 

Digitala vetenskapliga arkivet (DivA, 2020) och Association for computing machinery: 

Digital library (ACM, 2020). Olika nyckeltermer har använts för att sålla fram relevanta 

sökresultat. Några nyckelord som använts är adoption, technology, gerontechnology, 

elder, utaut, alienation med mera. Utöver denna datainsamlingsmetod undersöktes de 

källor som andra artiklar refererat till.  

3.3 Val av respondenter 

För att uppsöka respondenterna började vi brett, dels genom digitala mailutskick till flera 

hemtjänstbolag i Umeå, dels genom internetsök med avsikt att finna seniorträffar. En av 

våra respondenter fick vi kontakt med via ett hemtjänstbolag, två respondenter via ett 

fysiskt besök på en seniorträff och två respondenter kunde en av författarna få tag på 

genom kontakter. Dessutom fick vi kontakt med ytterligare tre respondenter via kontakter. 

Eftersom målgruppen för studien är personer som är 65 år och äldre, är det givet att dessa 

skulle väljas ut som respondenter för intervjun i vårt urval. Denna ålder anses vara en 
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godtagbar målgrupp då liknande studier har tillämpat samma åldersspann. Detta tillämpas 

även i Niehaves och Plattfaut (2014). Dock är den yngsta respondenten 69 år och den äldsta 

respondenten 93 år, vilket gör att vi fått ett åldersspann mellan 69 och 93 år. Åtta 

respondenter valdes ut och består av fyra män och fyra kvinnor. Bland respondenterna har 

fyra grundskoleutbildning, en har gymnasieutbildning och tre stycken har 

universitets/högskoleutbildning. Sex respondenter har lite erfarenhet av användning av 

digital teknik inom sitt tidigare yrke och två respondenter har mycket erfarenhet av digital 

teknikanvändning inom sitt tidigare yrke.  

 

 

Figur 2: Val av respondenter. 

Den urvalsmetod som valts för studien är bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval 

väljs respondenter efter vilka som är tillgängliga (Ritchie et al., 2014) och vilka som är 

passande för vår studie (personer som är 65 år eller äldre). 

3.4 Upplägg och utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna är baserade på den teoretiska referensram som har använts i studien, 

UTAUT2. Dessutom ställdes frågor som generellt kopplas till samhällets digitalisering och 

digitalt utanförskap. De flesta frågor har en direkt koppling till någon av de faktorer som 

modellen UTAUT2 beskriver (se den fullständiga intervjuguiden i bilaga 2). Kopplingen 

mellan fråga och modell går att spåra via hashtags (#) i frågorna. De faktorer som lyfts fram 

i modellen är förväntat resultat, förväntad ansträngning, sociala influenser, underlätta 

förhållandena, hedonisk motivation, prisets värde och vana. Utöver dessa faktorer har 

ytterligare en frågekategori adderats. Den frågekategorin kallas bakgrundsinformation 

och innefattar bland annat hur respondenten upplever samhällets digitalisering och 

digitala banktjänster, samt information om individuella variabler såsom ålder, kön och 

erfarenhet, vilka som redan nämnt är moderatorerna i UTAUT2-modellen.  
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Figur 3: Modellens faktorer och dess benämning. 

3.5 Genomförande av intervjuer  

Två intervjuer genomfördes av endast en författare, övriga sex genomfördes av båda 

tillsammans. Den första intervjun genomfördes i respondentens hem, därefter 

genomfördes resterande intervjuer via telefon på grund av pandemin covid-19 (se 3.8). 

Intervjuernas längd varierade, men pågick i genomsnitt 17 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in med programvaran röstmemo via telefon och dator. Som Hedin och Martin 

(2011) och Bryman och Nilsson (2011) tidigare nämnt om frågeordningen, har 

respondenterna i vår intervju inte låtits styra samtalsordningen, men däremot har de fått 

svara helt fritt på frågorna utan distraktioner. Författarna turades om med att ställa frågor 

och försökte flika in följdfrågor vid behov. Följdfrågorna var ofta av undersökande karaktär 

och användes främst då respondentens svar inte var djupgående nog. En stunds tystnad 

ger tid åt respondenten att fundera, vilket även bidrar till mer detaljerade svar (Ritchie et 

al., 2014). Författarna valde medvetet att vara tysta stundtals under intervjuerna för att 

locka fram detta beteende. Samtliga intervjuer spelades in via telefon och dator för att 

vidare kunna transkriberas och analyseras. 

3.6 Dataanalys 

Under arbetets gång har vi utgått från en tematisk analys för att kunna analysera allt 

datamaterial från intervjuerna. Braun och Clarke (2006) menar att tematisk analys kan 

definieras som en metod där man ur ett stort datamaterial kan sammanfatta viktiga 

aspekter och därmed generera detaljerade och kvalitativa data av sin datauppsättning. 

Detta görs genom att identifiera, analysera och rapportera mönster av sin data. En annan 

fördel med tematisk analys är dess flexibilitet och användbarhet (Braun och Clarke, 2006). 

För att utföra tematisk analys har Braun och Clarke föreskrivit en guide om sex faser, vilket 

vi använt i studien. Denna guide presenteras nedan. 

Fas 1: Bekanta dig med din data För att kunna bekanta sig med sin data menar 

Braun och Clarke (2006) att man börjar med transkribering följt av att läsa igenom texten. 

Detta för att kunna identifiera mönster och idéer från sin data (Braun och Clarke, 2006). 

Transkriberingsarbetet påbörjades efter intervjuerna. Inför transkriberingen beslutades 

gemensamt om hur företeelser som exempelvis skratt och pauseringar skulle transkriberas. 

Transkriberingen delades upp jämnt med fyra intervjuer vardera. Efter varje 



 

10 

 

transkribering läste vi igenom varandras texter. Dels för att korrigera vissa delar i texten, 

dels för att få bättre förståelse av innehållet i datauppsättningen. Även tankar på vissa 

teman utformades för att ta vidare till de andra faserna.  

Fas 2: Generera initiala koder I guidens andra fas genereras initiala koder. Hur 

man väljer att koda beror dels på om teman är datadrivna eller teoridrivna. Dels om man 

utgår från hela datauppsättningen och kodar detaljerat, mening för mening, eller om man 

kodar för att finna specifika begrepp (Braun och Clarke, 2006). När transkriberingen var 

färdigställd, var det dags att börja generera de initiala koderna. Till en början uppmättes 

200 koder distribuerat i 50 teman. Detta kom att reduceras i efterhand under 

nästkommande faser (se bilaga 1). Då vårt arbete är teoridrivet, valdes koderna utifrån 

faktorer i UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012). Under kodningsprocessen användes 

programvaran Atlas TI (Atlas TI, 2020). Som i föregående fas delades arbetet upp där vi 

båda kodade fyra respondenter vardera. Därefter granskade vi varandras koder för att 

undvika fel och för att vara opartiska. Som ovan nämnt är vår studie teoridrivet, vilket 

innebär att samla data genom att fråga utefter specifikt utvalda frågor som hör till vår 

teoretiska modell. Vi valde även att koda efter begrepp, då modellen har varit vår 

utgångspunkt och att det därför är en bra struktur att tillämpa. Till en början var avsikten 

att skapa ett stort antal koder för att få en bred överblick av datauppsättningen. Under fas 

4 beskrivs hur vi gick vidare med koderna. 

Fas 3: Söka efter teman Syftet med denna fas är att försöka identifiera vilka koder 

som har likheter för att därmed kunna utforma teman. När det är genomfört är avsikten att 

organisera koderna i respektive tema (Braun och Clarke, 2006). För att kunna söka efter 

teman påbörjades denna fas genom att utgå ifrån faktorerna och variablerna i UTAUT2 

(Venkatesh et al., 2012). Faktorerna fick därmed bli våra utvalda teman. Efter att 

kodningen genomförts kunde organisering av koderna och teman förverkligas genom att 

para ihop koder med likheter tillsammans med passande faktorer från modellen. Precis 

som under föregående fas var avsikten att försöka få en helhetssyn av datauppsättningen. 

Detta gjordes genom att generera ett flertal teman. Hur det fortsatta arbetet med teman 

gick presenteras i följande faser. 

Fas 4: Granska teman När utformning av teman är genomförd är nästa steg enligt 

Braun och Clarke (2006) att granska teman. Detta görs genom att verifiera lämpligheten 

och kontrollera giltigheten. Vid verifiering av lämplighet tas “svaga” teman bort och/eller 

att teman sammanfogas. För att kontrollera giltigheten i samtliga teman bör man läsa 

igenom transkriberingen ytterligare en gång. Detta görs för att dels undersöka om 

respektive tema passar ihop med all insamlade data, dels för att möjligen finna nya teman 

som uteblivits i tidigare faser (Braun och Clarke, 2006). Under kodningsprocessen har 

somliga teman och koder tagits bort eftersom de använts för få gånger i datauppsättningen 

och har därmed inte gett något värde till studien. Vissa teman har förenats i form av 

undergrupper och dessutom har ytterligare teman upptäckts när koder som hört till teman 

inte varit passande och som därmed behövt kopplas till nya teman. I föreliggande fas har 

hela datauppsättningen lästs igenom ännu en gång. Efter det kunde vi konstatera att fas 4 

var genomförd. 

Fas 5: Definiera och namnge teman Definiering och namngivning av samtliga 

teman sker i denna fas. Dessutom förfinas egenskaperna för respektive tema (Braun och 

Clarke, 2006). Som tidigare nämnt har de teman vi skapat utgått ifrån UTAUT2-modellen. 
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Detta medför att både definitionerna och namngivningen efterliknat modellens faktorer, 

vilka är förutbestämda sedan tidigare.  

Fas 6: Producera rapporten Sista fasen i guiden innebär att utforma en 

sammanhängande och tydlig resultatrapport (Braun och Clarke, 2006). Under rubrik 4 i 

studien presenteras resultatet från datainsamlingen i en för läsaren logisk och begriplig 

form.  

3.7 Etiska principer 

Ritchie et al. (2014) menar att vid en studies genomförande är det väsentligt att arbeta efter 

etiska principer. Etik är själva hjärtat av forskning. Att ha ett etiskt förhållningssätt är 

viktigt under hela studieprocessen, dvs. från tidig design till rapportering. God etik inom 

kvalitativ forskning handlar om att förutse vad som kan uppstå, reagera på oväntade utfall 

och att arbeta eftertänksamt och reflekterande (Ritchie et al., 2014). Detta arbetssätt har vi 

uppmärksammat och följt genom hela arbetets gång. 

Bryman och Nilsson (2011) hävdar att fyra grundläggande krav för individskydd baseras 

på etisk forskning: Nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet (Bryman och Nilsson, 2011). Genom att tillgodose kraven har vi 

inför varje intervju med respondenterna informerat om studiens syfte, att deltagandet är 

anonymt och frivilligt, att intervjuerna kommer spelas in och raderas efter färdigställd 

forskning, att möjligheten till att avbryta intervjun finns, och att resultatet kommer 

behandlas konfidentiellt. Vi har även nämnt att respondenterna kan komma att bli 

kontaktade vid eventuell komplettering av data. Dessutom har vi föreslagit att 

respondenterna efter slutfört arbete ska kunna få ta del av studien. 

3.8 Metoddiskussion 

Under ett tidigt skede i undersökningsprocessen uppkom Covid-19. Smittspridningen har 

givetvis en påverkan på vår studie i och med att viruset drabbar äldre personer extra hårt. 

Som konsekvens av detta har regeringen i landet förbjudit besök hos de äldre. Detta har 

medfört att vi behövt avbryta fysiska intervjuer efter endast en genomförd intervju. Istället 

behövdes sju av våra åtta intervjuer utföras via telefon. Eriksson och Hultman (2014) 

menar att ett genomförande av en fysisk intervju ger fördelar som att kunna tolka 

situationen och kroppsspråket samt annat som inte kan fångas via telefon (Eriksson och 

Hultman, 2014). Detta innebär att den data vi har samlat in har brister, då telefonintervjuer 

inte ger möjlighet att observera de tidigare nämnda fördelarna med fysiska intervjuer. En 

risk som vi identifierat är att intervjuareffekten kan uppstå. Detta innebär att under en 

intervju uppkommer det alltid något sorts samspel. Detta samspel kan vara både positivt 

och negativt, men skall inte ha någon effekt på resultatet av intervjun (Eriksson och 

Hultman, 2014). Dessutom tror vi att genomförande av telefonintervjuer inte behöver 

medföra att resultatet påverkas avsevärt. 
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4 Resultat 

I föreliggande kapitel presenteras studiens resultat från de intervjuer som är 

genomförda.  

4.1 Samhällets digitalisering och digitalt utanförskap 

Digitalt utanförskap är ett aktuellt problem, vilket diskuteras mycket inom forskning. 

Denna studie undersöker faktorerna i UTAUT2-modellen och hur dessa faktorer påverkar 

seniorers attityd till användning av digital teknik. Precis som utformningen av frågorna 

följer även resultaten samma struktur som modellen. Respondenterna har besvarat frågor 

som behandlar upplevelsen av det digitala utanförskapet, liksom samhällets digitalisering 

och dess utveckling. Nedan presenteras dessa resultat. 

Samhällets ökade digitalisering är ingen av respondenterna negativt inställda till. 

Huruvida respondenterna är positiva till samhällets digitalisering, säger en respondent om 

sina tankar och känslor kring samhällsutvecklingen enligt följande: “Jag tycker det är bra 

för att jag tror att det kommer mer och mer”. 

Dessutom upplevde ingen av våra respondenter att de befinner sig i ett digitalt 

utanförskap. En respondent uttryckte följande: “Jag kan säga att jag klarar mig ganska 

bra”. Vidare är det några respondenter som nämner att trots att de inte befinner sig i ett 

digitalt utanförskap, så känner de flera personer som upplever det: “Men jag kan förstå att 

många som är äldre än mig gör det. Min mamma hade inte klarat det till exempel idag, 

om hon hade levt”, säger en respondent. Trots att inga respondenter upplever att de 

befinner sig i ett digitalt utanförskap, hävdar två respondenter att man kan känna en känsla 

av utanförskap när man stöter på hinder i vardagliga aktiviteter som kräver kunskaper och 

färdigheter i användning av dator eller smartphone. Så här illustrerar en respondent 

problemet: “Nja, om man kommer till en parkering där man enbart ska sköta det på 

telefon och man inte har gjort det förr, då känner man sig ju lite utanför”. Ur ett 

erfarenhetsperspektiv upplever ingen av de som studerat på universitets-/högskolenivå ett 

digitalt utanförskap. 

När vi ställde frågan “Kan du tänka dig att gå på kurser för att lära dig att använda olika 

tjänster på internet bättre?” var majoriteten av respondenterna positiva till det och endast 

två  negativa. Detta visar på att det finns ett intresse till att vidareutveckla sin kompetens 

inom användning av digital teknik. Dock så har det visat sig att några respondenter 

upplever viss tveksamhet inför att gå kurser själva. Bland de respondenter som var positiva 

var det en respondent som var tveksamt positiv på grund av fysisk funktionsnedsättning. 

Respondenten beskrev även en oro för att hamna i en kurs där nivån inte är lämplig. 

Respondenten uttryckte följande: “Ja det är klart att, om man hamnar ungefär i rätt nivå, 

men samtidigt är det den här rörelseförmågan. Det är så omständligt, jag kan inte gå 

någon längre bit, jag måste kunna få stiga av vid entrén och så bara gå in. Jag kan inte 

gå någon längre sträcka för att komma till lokaler och sådär”. 
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4.2 Förväntat resultat 

Respondenternas förväntade resultat vid användning av digital teknik beskrivs med teman 

som bekvämlighet och förenkla vardagen. Respondenterna upplever att deras vardag 

förenklas med digital teknikanvändning vid aktiviteter såsom bankärenden, 

informationssökning, kommunikation, medieanvändning och användning av enhetens 

funktioner. Användning av digitala banktjänster anses förenkla vardagen. Respondenterna 

har även uttryckt att digitala banktjänster är mer bekvämt att använda jämfört med att 

besöka traditionella bankkontor. “Dels har jag svårt att gå till en bank, och så stå i kö, nej 

det finns ingen anledning. Det är sällan jag går på en bank”, sa en respondent om sin 

kontakt med den fysiska banken. Kommunikation i form av mail, post och sms med familj 

och vänner är något som upplevs förenkla vardagen. Till exempel uppskattas sms då man 

kan kommunicera med en familjemedlem utan att störa den i vardagen. 

Informationssökning används för att söka öppettider på affärer, undersöka en produkt 

inför inköp, hitta matrecept och boka resor. Respondenterna konsumerar media genom att 

läsa tidningar och se på sport. Dessutom används enhetens funktioner som exempelvis 

fotografering. 

4.3 Förväntad ansträngning 

Den förväntade ansträngning som respondenterna upplever inför användning av digital 

teknik, resulterade i att majoriteten av respondenterna ansåg att det var lätt att komma 

igång om man fick stöd. När man väl har lärt sig använda en digital teknik så upplevs en 

hög grad av självständighet. En respondent uttryckte en positiv attityd till att komma igång: 

“Det var lätt att komma igång, väldigt lätt. Många utav de här tjänsterna är ju otroligt 

lätta att lära sig. Nej, det har inte varit några problem”. Övriga två respondenter upplevde 

att det var svårt att komma igång, men klarat sig bättre efter att ha fått hjälp med att komma 

igång. Så här beskrev respondenten det: “Kanske lite såhär svårt att ta in vissa saker till 

en början. Jag behöver ofta hjälp för att starta upp det. Ja, jag har lite motstånd, det har 

jag”. 

4.4 Sociala influenser 

Påtryckningar från familj, vänner och samhälle att anpassa sig till användning av digital 

teknik är ett tema som har återkommit i sju av åtta intervjuer. En respondent  har upplevt 

att “man blir väl bara matad med det”, vilket syftar till upplevda förväntningar till att 

anpassa sig till att använda digital teknik. I de flesta intervjuer framgår det att 

respondenten har svårt att tydligt definiera vem eller vilka det är som förväntar sig att 

respondenten ska anpassa sig till digital teknikanvändning. Exempelvis uppges att 

institutioner, banker eller “samhället överhuvudtaget” ger upphov till en känsla av att man 

förväntas anpassa sig till användning av digital teknik. Dessutom upplever många av 

respondenterna en påverkan från barn och barnbarn med förväntningar gentemot 

respondenterna att anpassa sig till digital teknikanvändning. En respondent uttryckte 

följande: “Ibland tror de att man förstår allting, och de … och man gör inte det”. Dessa 

påtryckningar är något som upplevs leda till ett fenomen som presenterades tidigare i 

studien, tvingad adoption. Detta kan eventuellt ha påverkat den initiala anledningen till att 

respondenterna började använda digital teknik. Endast en respondent upplevde inte några 

förväntningar att anpassa sig till digital teknikanvändning på något vis. 
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4.5 Underlätta förhållandena 

I samtliga intervjuer framgår att stöd från familj och vänner spelar en stor roll, oavsett om 

det är lätt eller svårt att komma igång med användning av ny digital teknik. 

Respondenterna upplever att de behöver stöd framförallt när de ska lära sig använda en ny 

digital teknik eller tjänst. Stödet från barn är även en trygghet. Så här sa en respondent om 

detta: “Jodå, det är inga problem, och sedan har jag två söner som är duktiga på det här 

med datorer och så vidare. Så jag har god hjälp om jag stöter på problem. Så det är inga 

problem i och med att jag har den backupen”. Tre respondenter har berättat om hur deras 

intresse för att använda digital teknik har bidragit till inlärning. En respondent sa följande: 

“Det tror jag är att jag har fått börja så smått att lära mig, och då blir det sedan mer och 

mer att man blir intresserad av iPad och allt vad det heter”.  

Majoriteten av respondenterna ansåg att säkerheten vid användning av digitala 

banktjänster var varken låg eller hög. En respondent uttryckte sig följande om säkerheten: 

“Jag hoppas att den är säker. Jag tror det, men man blir orolig ibland”. Vanligt 

förekommande är att de som använt dator sedan tiden innan smartphones lanserades, 

använder dator fortfarande för att exempelvis utföra bankärenden, läsa tidningar eller 

böcker. Detta kan bero på att det har blivit en vana. En respondent uppgav även att 

storleken på skärmen var av stor betydelse. Texten på en datorskärm är större, vilket anses 

göra det enklare att tolka och avläsa information. Detta leder till att datorn är att föredra 

framför andra enheter såsom exempelvis smartphone och iPad. 

4.6 Hedonisk motivation 

Ett genomgående tema som har upptäckts i de flesta intervjuer är att upplevelsen vid 

användning av digital teknik inte är en viktig faktor, men användningen skall vara enkel 

och resultatet skall vara tydligt. Nedan presenteras två citat som sammanfattar 

respondenternas upplevelser kopplade till upplevt nöje i samband med användningen av 

digital teknik.  

För att undersöka faktorn vidare ställdes en fråga om hur de upplever 

användarupplevelsen med digitala tjänster. Respondenterna svarade att det ska fungera 

praktiskt och att den ger en relativt positiv känsla. En respondent sa följande: “Om det är 

en trevlig upplevelse … jag ser ju alltid till att det har kommit upp, att det är ok, att det 

skickats, så att det är rätt innan jag ... sätter min säkerhetskod. När det har gått igenom 

och allting fungerar att det är skickat och så, då är jag nöjd”. En annan respondent 

uttryckte hur betydelsefull användarupplevelsen är enligt följande: “Njaa ... jag känner väl 

att det är egentligen ett ganska enkelt sätt att göra saker och ting när det gäller 

ekonomiska transaktioner iallafall … och jag har en ganska positiv känsla tycker jag”.  

4.7 Prisets värde 

Under denna del av resultatet har priskostnadens påverkan på respondenternas digitala 

teknikanvändning undersökts. Detta genom att skaffa sig upplysning om hur medvetna 

respondenterna är till att vissa banker tar ut små avgifter för att man ska kunna använda 

deras tjänster och vad inställningen är till detta. Vad vi kommit fram till är att endast en 

respondent ansåg sig vara negativ till kostnader, och uttryckte följande när frågan rörande 

prisets värde ställdes: “Det tycker jag är väldigt negativt. Det tycker jag är helt fel. Man 

påtvingas något som man sedan måste betala för”. I kontrast till det var tre respondenter 
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positiva till kostnader. Resterande respondenter gav ingen värdering gällande avgiften. 

Huruvida medvetna respondenterna är till att banker tar ut kostnader svarar hälften av 

respondenterna att de är omedvetna om kostnad, där flera respondenter var aningen 

chockerade av frågan och ansåg att bankerna arbetar dolt med avgifter. En respondent 

uttryckte följande: “Om de tar ut avgifter så gör de det väldigt hemligt tycker jag, för det 

får man inte riktigt reda på vad det kostar”. Antalet personer som är medvetna om 

kostnader i respondentgruppen är tre, varpå en respondent inte angav ett svar på frågan. 

Samtliga respondenter använder digitala banktjänster, vilket innebär att inställningen till 

kostnaden inte spelar någon roll, precis som hur medvetna eller omedvetna de är till att 

bankerna tar ut små avgifter. 

4.8 Vana 

Huruvida respondenterna är vana eller ovana vid användning av digital teknik, har vi ställt 

dessa två  intervjufrågor:  

“Hur skulle du beskriva ditt förhållningssätt till modern teknik? Är du till exempel en 

van teknikanvändare, eller känner du dig ny eller ovan vid teknik?”  

“Hur ofta använder du dator eller smartphone?” 

Den ena frågan syftar till att besvara om det finns en vana vid att använda digital teknik. 

Den andra frågan syftar till att besvara frekvensen (dagligen, en gång i veckan, en gång i 

månaden etc.). På den första frågan svarade tre respondenter att de är vana användare av 

digital teknik. I kontrast till det svarade fyra respondenter att de är ovana. Det föreligger 

dessutom en könsskillnad: Tre av fyra kvinnliga respondenter känner sig ovana, i 

jämförelse med en av fyra män som är ovan med digital teknikanvändning. En respondent 

uttryckte sin vana positivt: “Ja men, det jag gör på dator och telefon, det känns jag van 

vid, det gör jag. Det känns ingen krångel alls, just de här momenten som betala 

räkningar, skicka sms, swisha pengar och sådant där, det har blivit en vana”. 

Intervjusvaren varierade kraftigt i den ena frågan om vana. En annan respondents vana till 

att använda digital teknik manifesteras enligt följande: “Jag känner mig ovan ännu. 

Mycket ovan. Jag har mycket att lära mig”.   

Den andra frågan visar på att samtliga respondenter känner sig vana. Dessutom svarar 

sju av åtta respondenter att de använder dator eller smartphone minst en gång om dagen. 

Så här uttalade en respondent om frekvensen på sin smartphoneanvändning: “Den 

använder jag varje dag”. Graden av hur mycket erfarenhet av datoranvändning man har i 

yrket har en effekt på hur van man är med teknisk användning. De två respondenter som 

har haft mycket datorerfarenhet under sina yrkeskarriärer anser sig vara vana användare 

av digital teknik. Fyra av de sex respondenter som har haft lite datorerfarenhet i yrket 

hävdar däremot att de är ovana användare av digital teknik. 

Trots att flera respondenter känner en ovana kring deras digitala teknikanvändning, 

svarade de flesta att de använder digital teknik dagligen. Detta tyder på att dessa 

respondenter faktiskt underskattar sin tekniska förmåga, då det existerar en diskrepans 

mellan deras upplevda vana mot deras faktiska användning.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten från respektive faktor analyseras och diskuteras. 

5.1 Samhällets digitalisering och digitalt utanförskap 

Seniorernas attityd till digital teknikanvändning är väldigt kontroversiell i aktuell 

forskning. Några studier har en positiv bild av hur seniorer känner sig inför användning av 

digital teknik. Exempelvis säger Li och Perkins (2007) att majoriteten av seniorerna är 

positiva till de teknologiska framsteg som görs i samhället. I kontrast till detta är det många 

studier som föreslår en mer negativ attityd av seniorer till digital teknikanvändning. Några 

studier har kommit fram till att seniorer har svårare att anamma Internet jämfört med 

yngre åldersgrupper (Lam och Lee, 2006; Hill et al., 2008). Dessutom tar en annan studie 

upp att seniorers acceptans av information retrieval systems (exempelvis webbaserad 

sökmotor) minskar med åldern (Morris och Venkatesh, 2000). 

Även om forskning är mycket kontroversiell, hittade vi ett tydligt resultat: Majoriteten 

av respondenterna hade en positiv inställning kring samhällets digitalisering och digital 

teknikanvändning. Detta går även hand i hand med de positiva svaren från respondenterna 

i frågan om digitalt utanförskap, då samtliga svarade att de inte upplever ett digitalt 

utanförskap. 

En förklaring för vår studies resultat att seniorerna har en positiv inställning till 

samhällets digitalisering och digital teknikanvändning, är att samtliga respondenter redan 

använder digital teknik. Det betyder att de säkert redan haft positiva upplevelser och märkt 

hur det kan förenkla deras vardag och inkludera dem i samhället. Om vi hade intervjuat 

seniorer som inte redan använder digital teknik, hade resultatet troligtvis sett annorlunda 

ut. Det kan bero på att digital teknik är svårt att föreställa sig om man aldrig har använt det 

och kan verka främmande. Det kan också vara svårt att visualisera syftet med användning 

av digital teknik. I flera fall verkade det som att de (respondenterna) hade en låg acceptans 

i början av deras digitala teknikanvändning. Genom att vänja sig blir inställningen positiv.  

En annan förklaring till resultatet från ovan nämnda studier, som hittade ett negativt 

förhållande mellan ålder och acceptans av digital teknikanvändning, är att de genomfördes 

i början av 2000-talet. Sedan dess har mycket förändring skett inom ämnesområdet och 

användning av digital teknik har spridit sig till stora delar av världen. Detta stöds av den 

tidigare nämnda studien, Anderson och Perrin (2017), där 67% av amerikanska seniorer 

använde internet år 2017, jämfört med tidigt 2000-tal då endast 14% av dem använde 

internet. Det betyder att digital teknikanvändning är ännu vanligare idag än det var för ett 

antal år sedan. Seniorerna har därför nuförtiden möjligen lättare att komma i kontakt och 

använda digital teknik. Man kan också argumentera för att seniorerna idag är en annan 

generation än seniorerna för ett antal år sedan, då de har haft möjlighet att vänja sig med 

digital teknikanvändning i yngre ålder än seniorer för ett antal år sedan. 

Trots vår studies till synes positiva bild av samhällets digitalisering, så existerar 

fortfarande hinder och utmaningar då det fortfarande finns många i samhället som 

upplever ett digitalt utanförskap och/eller är negativt inställd till samhällets digitalisering, 

framförallt hos den äldre befolkningen. Även våra respondenter känner sig utanför i 

särskilda omständigheter som kräver teknologisk kompetens. Dessutom känner flera 

respondenter personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap. 
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5.2 Förväntat resultat 

Mcmurtrey et al. (2011) undersökte varför äldre inte upplever ett behov av användning av 

digital teknik. Studiens resultat visar att många seniorer inte ser något behov av digital 

teknikanvändning i deras liv, för att det finns en avsaknad förståelse för den digitala 

tekniken. Alltså har de inga förväntningar på resultatet av digital teknikanvändning. Det 

betyder att seniorerna inte förstår syftet med användning av digital teknik (Mcmurtrey et 

al., 2011). Vår studies resultat visar att respondenterna inte har en avsaknad förståelse för 

digital teknikanvändning. Respondenterna använder digital teknik till bland annat 

bankärenden, informationssökning (matrecept, boka resor etc.), kommunikation (e-post, 

sms etc.), medieanvändning (läsa tidning, se sport etc.) och enhetens funktioner 

(fotografering), vilket visar på att de har en god förståelse för användning av digitala 

tekniker och vet vad de kan förvänta sig av det. 

Resultaten från vår studie skiljer sig från resultaten som Mcmurtrey et al. (2011) 

presenterar. Detta eftersom vi hittade det motsatta resultatet av vad den nämnda studien 

påvisade: Respondenterna har ingen avsaknad förståelse för användning av digital teknik. 

Detta kan bero på att deltagarna i studien har erfarenhet av smartphoneanvändning. 

Samtliga respondenter använder digitala banktjänster, vilket innebär att de har en god 

förståelse för vilka resultat den digitala tekniken genererar. Då samtliga respondenter har 

erfarenhet av digital teknikanvändning är det naturligt att de även har en god förståelse för 

vad de kan förvänta sig från den digitala tekniken, såväl som att de har ett behov av att 

använda digital teknik. Dessutom förväntar sig alla respondenter positiva resultat vid 

användning av digital teknik, som förenkling av vardagen och bekvämlighet. Detta har en 

positiv effekt på användningen av digital teknik. Seniorer som aldrig använder digital 

teknik kanske associerar mer negativa upplevelser kopplat till användning av digital teknik, 

exempelvis att man känner sig vilsen, förlorar viktiga personliga data och spenderar pengar 

på digital teknik som aldrig kommer till användning. Detta skulle förmodligen avskräcka 

seniorer från att använda digital teknik. Då digital teknik kan vara svårt att förstå för någon 

som aldrig har använt den, är det förmodligen även svårt att identifiera 

användningsområden där digital teknik används. Personer som har erfarenhet av digital 

teknikanvändning vet vad de kan förvänta sig för resultat och vad användning av digital 

teknik vanligtvis har för gynnsamma effekter. 

Även studien om Elderly and Internet Banking: An Application of UTAUT2 (Arenas-

Gaitán et al., 2015) kom fram till att förväntat resultat har en effekt på seniorers digitala 

teknikanvändning. Det finns ett positivt förhållande mellan förväntat resultat och 

användning av digitala banktjänster. Det betyder att ju mer positiv deras resultat förväntas 

vara, desto mer använder de digitala banktjänster (Arenas-Gaitán et al., 2015). Resultatet 

av vår studie leder i samma riktning. Vår studie visar att seniorer har positiva förväntningar 

som bekvämlighet och förenkla vardagen, vilka är teman som identifierats. Eftersom 

respondenterna har enbart positiva förväntningar kan man utgå ifrån att deras positiva 

attityd är en anledning varför alla respondenter använder digital teknik. 
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5.3 Förväntad ansträngning 

I Arenas-Gaitán et al. (2015) framgår det att förväntad ansträngning påverkar seniorers 

digitala teknikanvändning. Det finns ett förhållande mellan förväntad ansträngning och 

digital teknikanvändning för seniorer. Ju svårare de tycker det är att använda en digital 

teknik, desto mindre använder de digitala tekniker (Arenas-Gaitán et al., 2015). Resultatet 

från vår studie påvisar att majoriteten av respondenterna upplever att om hjälp finns att 

tillgå är det lätt att komma igång med teknikanvändning. De övriga respondenterna har 

upplevt att det är svårt att komma igång, men att det fungerar bra då hjälp finns att tillgå, 

vilket minskar den förväntade ansträngningen. Huruvida respondenternas 

teknikanvändning hade påverkats om hjälp ej finns att tillgå har denna studie ej behandlat, 

då alla respondenter har fått stöd att komma igång med sin digitala teknikanvändning. En 

anledning till att en majoritet av respondenterna i vår studie anser att det är lätt att komma 

igång kan bero på det urval som gjorts, att samtliga respondenter har erfarenhet av digital 

teknikanvändning från sina yrken under tiden innan de blev pensionärer. Däremot har 

samtliga respondenter uppgett att de förväntar sig bekvämlighet och en förenklad vardag 

från användningen av digital teknik. Den förväntade ansträngningen verkar vara upplevd 

som lägre än det förväntade resultatet. Detta innebär att det verkar som det finns en 

underliggande analys som jämför kostnad mot fördel, dvs. huruvida den förväntade 

ansträngningen eller det förväntade resultatet väger tyngst. 

Kompetensnivån på den person som hjälper senioren är ännu en aspekt som bör tas i 

beaktning. Om respondenterna exempelvis hade fått hjälp att komma igång av en person 

med låg kompetens och opedagogiska undervisningsmetoder, hade förmodligen resultatet 

påverkats. För att skapa ett mer jämlikt samhälle, anser vi att det bör finnas tillgång till 

motsvarande stöd för de seniorer som inte har tillgång till hjälp från familj eller vänner. 

Detta baseras på resultaten från föreliggande studie, som pekar på att de är i behov av stöd 

för att komma igång.  

5.4 Sociala influenser 

Quan-Haase et al. (2014) identifierade fenomenet tvingad adoption, då seniorers 

familjemedlemmar försökte påverka seniorernas användning av teknik. Detta fenomen har 

även visat sig återkomma i det resultat denna studie kommit fram till. Många av de seniorer 

vi har pratat med har nämnt att de upplever förväntningar att anpassa sig till användning 

av digital teknik från sina barn eller barnbarn och samhället. Eftersom en klar majoritet av 

respondenterna använder digital teknik och att de dessutom känner förväntningar från 

familj, vänner och samhälle, så kan det finnas ett samband att bland annat tvingad 

adoption var en ursprunglig anledning till att respondenterna började använda digital 

teknik. De resultat som Quan-Haase et al. (2014) kom fram till kan därmed verifieras av 

denna studie. Detta innebär att det förmodligen är vanligt förekommande att seniorer 

upplever förväntningar från sin familj att anpassa sig till ett digitalt teknikanvändande.  

Myndigheter och samhället överlag i Sverige förväntar sig att medborgarna ska ta del av 

information på Internet (Regeringskansliet och Justitiedepartementet, 2015). Denna 

förväntning från samhället är även något som många av respondenterna har upplevt, vilket 

innebär att denna studie kan verifiera de förväntningar som seniorer upplever att samhället 

har på dem. Däremot har förväntningarna överlag inte upplevts som någonting negativt, 
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men detta kan bero på att de respondenter vi pratat med inte upplever sig vara i ett digitalt 

utanförskap.  

Som tidigare nämnt kan de förväntningar från familj, vänner och samhälle som finns 

idag spela en roll till varför seniorer använder digitala tjänster. Eftersom digitala tjänster 

inte är obligatoriskt i dagsläget kan detta resultera i att många inte upplever förväntningar 

och att de därmed möjligtvis inte använder digitala banktjänster. Om staten däremot skulle 

ändra digital teknikanvändning till en obligatorisk förhållningsorder, hade 

förväntningarna förmodligen ändrats fundamentalt, vilket leder till en förändrad 

användning av digital teknik bland seniorer. Om staten även skulle införa krav istället för 

rekommendation till användningen av digital teknik, kan detta dessutom förändra 

seniorers attityd till användning av digital teknik. En rekommendation förknippas med 

mindre press än vad ett krav gör. Det innebär att de är fria att självständigt få bestämma 

om de vill börja använda digital teknik. Vid ett tvång skulle förmodligen deras attityd 

förändras då valmöjligheten inte längre existerar, även om konsekvenserna är desamma. 

Mer om denna diskussion om framtidens samhälle och seniorer återfinns i kapitel 5.8. 

5.5 Underlätta förhållandena 

Enligt Peek et al. (2017) om hur familjemedlemmars påverkan på äldres användning av 

digital teknik visar att de spelar en viktig roll, exempelvis genom att ge tekniska råd och 

övertyga till bland annat mobil- och datoranvändning och inköp av tekniska produkter 

(Peek et al., 2017). Hur vårt resultat avspeglar det är att en klar majoritet känner att det är 

viktigt med stöd från familj och vänner. Detta stöd framträder speciellt vid inlärning av ny 

digital teknik. Vid användning av ny digital teknik visar resultatet på att oavsett om det är 

lätt eller svårt att komma igång med en ny teknisk produkt, så underlättar det starkt om 

familjen hjälper seniorerna att komma igång. Därmed känner de en stabil trygghet med att 

de alltid kan lita på sin släkt när det handlar om behov av teknisk hjälp. Studiens resultat 

och vårt resultat visar samma utfall, vilket verifierar resultatet Peek et al. (2017) 

presenterar. Hur resultaten visar på samma utfall kan bero på att den digitala teknikens 

exponentiella utveckling gör att seniorer har svårt att handskas med komplexiteten och 

hänger därmed inte med. Detta gör att de inte kan genomföra dagliga aktiviteter på internet 

och behöver därmed stöd. Om de får stöd känner de sig både tryggare och mer självsäkra, 

vilket leder till en större vilja att använda digital teknik.  

I Larsson et al. (2013) påvisas att seniorer utgår från säkerheten och använder analoga 

aktiviteter istället för digitala aktiviteter, trots att de innehar kunskap och förmåga att 

utföra internetbaserade aktiviteter som exempelvis internetbank och e-handel (Larsson et 

al., 2013). Seniorerna i vår studie upplevde det motsatta, då majoriteten av respondenterna 

upplevde att användning av digital teknik är relativt säker. Resultaten av vår studie och 

Larsson et al. (2013) kan skilja sig, eftersom vår studie är genomförd sju år senare. Digitala 

banktjänster har utvecklats mycket sedan 2013. Sedan det var relativt nytt och hade få 

användare, har det idag blivit en tjänst som används exempelvis av en stor del av Sveriges 

befolkning. Detta innebär att seniorer har haft sju år att bekanta sig med användning ny 

digital teknik. Eftersom en stor andel av samhällets befolkning använder exempelvis 

digitala banktjänster, finns en stor chans att seniorerna hört talas om vänner eller familj 

som använder digitala banktjänster och att de känner sig säkra med användningen. 
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Vid jämförelse av studierna är det intressant att titta på resultatens utfall, där 

säkerheten är avgörande i Larsson et al. (2013) och mindre avgörande i vår studie. En 

anledning till denna skillnad i resultat kan vara att de seniorer som valts ut till vår 

undersökning har vetskap om smartphoneanvändning. Därmed är sannolikheten stor att 

de dessutom har tillgång till andra enheter som exempelvis dator eller iPad. Att dessa 

seniorer använt digital teknik under en period kan ha påverkat deras öppenhet och vana 

till digital teknikanvändning. Därmed kan de se användning av digitala banktjänster som 

vilken app som helst och inte anmärker säkerheten som en avgörande aspekt. 

5.6 Hedonisk motivation 

Den påverkan hedonisk motivation har på en persons digitala teknikanvändning kan 

förklaras med vilken typ av digital tjänst som används. Exempelvis spelar hedonisk 

motivation mindre roll ju större det utilitaristiska syftet med tjänsten är (Arenas-Gaitán et 

al., 2015). Detta stöds dessutom av en studie om att användare av digitala banktjänster 

prioriterar säkerhet och enkelhet och där användarupplevelsen inte är viktig (Svilar och 

Zupančič, 2016). I denna studie har resultatet relaterat till hedonisk motivation varierat, 

men överlag så pekar det åt samma håll som Arenas-Gaitán et al. (2015) och Svilar och 

Zupančič beskriver sina resultat kring hedonisk motivation respektive 

användarupplevelse. Resultatet i Arenas-Gaitán et al. (2015) kan ha påverkats av att många 

av de intervjufrågor som ställdes handlade om användning av internetbank, precis som 

Svilar och Zupančič (2016), vilket i sin natur är en utilitaristisk tjänst, där fokus är att 

uppnå korrekt resultat (att exempelvis bankärenden ska flyta på obehindrat).  

De resultat som hittats i vår studie verifierar de ovannämnda studierna: 

Användarupplevelsen är inte specifikt viktig vid användning av exempelvis digitala 

banktjänster. Däremot är det intressant att diskutera potentiella utfall om intervjufrågorna 

hade ställts annorlunda, dvs inte i samband med frågor kring digitala banktjänster. Om det 

istället handlat om upplevelser vid användning av exempelvis mobilspel, hade förmodligen 

hedonisk motivation varit betydligt viktigare än förväntat resultat. Vi ville dock använda 

ett vardagligt exempel som seniorer kan förstå och ha en anknytning till. Därför valde vi 

digitala banktjänster eftersom alla har erfarenheter kring ämnet, såväl online som offline. 

Spel verkar dock svårt att bilda en gemensam förståelse för, eftersom många seniorer 

förmodligen aldrig har spelat datorspel. Vilken digital tjänst som används kan därför antas 

påverka respondenternas svar angående faktorn hedonisk motivation, precis som vad 

Arenas-Gaitán et al. (2015) kom fram till. Därmed anser vi att hedonisk motivation kan ha 

en betydande roll vid digital teknikanvändning, men beroende på hur viktigt resultatet av 

användningen är så kommer den hedoniska motivationen påverkas. 

5.7 Prisets värde 

I Arenas-Gaitán et al. (2015) studie om äldres digitala teknikanvändning med digitala 

tjänster har författarna kommit fram till att prisets värde har en effekt på seniorers 

användning av digital teknik. Vår studie kom fram till det motsatta, att digitala tjänster 

(exempelvis digitala banktjänster) används, oberoende om respondenterna är positivt eller 

negativt inställda till kostnaden eller hur medvetna de är till kostnaden. Prisets värde har 

därmed ingen påverkan på respondenternas användning av digitala banktjänster. De 

resultat som ovan nämnda studie påvisat kan därmed ej verifieras av vår studie. Detta kan 
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exempelvis vara fallet, för som senior är det viktigt att kunna utföra många aktiviteter 

hemifrån, eftersom många inte har möjligheten att ta sig runt till olika fysiska platser 

längre. Det kan dessutom röra sig om en ekonomisk vinning eftersom de kanske vill spara 

pengar för att exempelvis slippa betala en bussbiljett för att komma fram till den fysiska 

platsen. 

Flera respondenter upplever dock att banker är otydliga med vad de tar betalt för, men 

att en klar majoritet inte ser kostnaden som något negativt. Däremot kan prisets värde 

påverka respondenternas attityd till användning av digitala banktjänster. Exempelvis om 

man upplever att man betalar för en tjänst ofrivilligt kan attityden påverkas negativt. En 

orsak till att studierna kom fram till olika resultat kan förklaras av att vi intervjuat seniorer 

med erfarenhet av smartphoneanvändning. Att de dessutom använder digitala 

banktjänster är därmed relativt sannolikt. Endast en respondent var negativt inställd till 

de kostnader bankerna tar för sina tjänster relaterade till internetbank, men då många 

respondenter var omedvetna om avgifterna, väcker det ett problem kring bankernas 

transparens gällande avgifter. Denna omedvetenhet om kostnader relaterade till 

användning av internetbank har varken vår studie eller Arenas-Gaitán et al. (2015) 

undersökt. Detta är ett område som vi anser att framtida studier bör undersöka vidare. 

5.8 Vana 

Enligt Larsson et al. (2013) påverkar rutinmässigt beteende användningen av digital 

teknik, vilket även behandlas i Macedo (2017) och Arenas-Gaitán et al. (2015) som menar 

att vana har en direkt påverkan på digital teknikanvändning. Resultatet från vår studie 

visar att vana är en viktig faktor vid digital teknikanvändning. Detta eftersom 

respondenterna i studien upplever att när de väl har lärt sig använda en digital teknik, och 

således skapat sig en vana genom att ha överkommit svårigheten med att komma igång, så 

är användningen av digital teknik positiv. Dock anser hälften av respondenterna att de är 

ovana digitala teknikanvändare. Detta innebär att resultaten från denna studie verifierar 

delar av resultaten från Larsson et al. (2013), Macedo (2017) och Arenas-Gaitán et al. 

(2015). 

Trots att många seniorer har positiva upplevelser vid användning av digital teknik när 

en vana etablerats, så upplevs det svårt att komma igång. Detta kan bero på att den 

förväntade ansträngningen inför vanebildningen är hög. Dessutom visar forskning på att 

läran om vanor är oerhört komplext, då det inte finns en enda formel som fungerar för alla 

som har för avsikt att ändra vanor, utan det finns tusentals olika formler (Duhigg, 2014). 

Detta innebär att seniorer förändrar sina vanor på olika sätt, vilket innebär att tiden som 

krävs för att skapa en vana varierar från person till person.  

En fundamental förändring i samhället som skulle kunna påverka hur en vana kan 

förändras är att använda tvingad adoption, vilket tidigare presenteras i Quan-Haase et al. 

(2014). Istället för att familjemedlemmarna använder tvingad adoption gentemot 

seniorerna, skulle det vara möjligt att se det ur ett samhälleligt perspektiv, dvs. att 

samhället använder tvingad adoption för att möjliggöra inkludering genom användning av 

digital teknik för samtliga medborgare. Eftersom framtiden pekar på att allt fler och fler 

samhällstjänster kommer digitaliseras och ersätta traditionella aktiviteter, kan det komma 

att medföra förändrade krav på människors användning av digital teknik. Detta 

tillvägagångssätt av samhället leder till ett ökat ansvar, där stat och myndigheter skulle 
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behöva utbilda och tillgodose att samtliga medborgare har en grundläggande kompetens 

och tillgång essentiell digital teknik (exempelvis dator). Om samhällets krav till 

användning av digital teknik utvecklas och förändras, kan detta påverka hur seniorernas 

vana förändras och att studiens resultat i så fall skulle visat att fler respondenter svarat att 

de är vana digitala teknikanvändare. 

Ett resultat vår studie kommit fram till är att deltagarna underskattar sin förmåga att 

använda digital teknik. Samtliga deltagare använder digital teknik för olika ändamål och 

använder dessa regelbundet. Trots detta anser de sig själva som ovana. Detta visar på en 

diskrepans mellan deras självbild jämfört med deras handlingar. Det verkar därför som att 

även om seniorer är mycket rutinerade vid användning av viss digital teknik, så räds de 

fortfarande för användning av olika digitala tekniker och hastigheten för införande av ny 

digital teknik. Det verkar som att seniorer borde vara mer självsäkra och lita på sina 

förmågor och bör ges ett större förtroende för användning av digital teknik från samhället. 

Detta beror på att vår studie och även tidigare forskning visar att om seniorer är både vana 

och känner sig säkra vid användning av digital teknik, kommer de använda detta mer och 

blir därmed inkluderade i samhället. Genom detta kan digitalt utanförskap begränsas och 

minskas. 
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6 Slutsats 

Syftet med vår studie var att studera hur olika  faktorer påverkar seniorernas attityd till 

användning av digital teknik. Studien har kommit fram till följande slutsatser: 

• Trots att seniorer känner en ovana kring deras digitala teknikanvändning, använder 

många digital teknik dagligen. I analysen upptäcktes att seniorer underskattar sin tekniska 

förmåga. Genom detta existerar en diskrepans mellan deras upplevda vana mot deras 

faktiska användning. Det kan exempelvis handla om att de räds av användning av digitala 

tekniker och hastigheten för införande av ny teknik. Därmed bör seniorer vara mer 

självsäkra och lita på sina förmågor, samt ges ett större förtroende för användning av digital 

teknik från samhället. 

• Även bland de seniorer som upplever att de befinner sig i ett digitalt utanförskap i 

allmänhet, visar vår analys att utanförskap kan uppstå när de stöter på hinder i vardagliga 

aktiviteter som har digitaliserats (exempelvis parkeringsavgift). Ett digitalt utanförskap 

kan dock överbryggas genom att få stöd från familj och vänner. Detta är viktigt eftersom 

om de får stöd och känner att de kan lita på sin släkt när det handlar om behov av teknisk 

hjälp, känner de sig både tryggare och mer självsäkra, vilket leder till en större vilja och 

motivation att använda digital teknik. 

• Det upplevda nöjet (hedonisk motivation) är inte en betydelsefull faktor vid 

användning av digitala tjänster med utilitaristiska ändamål för seniorer (exempelvis 

digitala banktjänster). Användningen skall snarare vara enkel och resultatet tydligt. Det 

har även visats att seniorer med tidigare datoranvändning i yrket har hög förväntan och 

god förståelse för vilka resultat och gynnsamma effekter användning av digital teknik 

genererar. Detta tyder på att seniorer använder digital teknik som ett verktyg för att utföra 

uppgifter eller söka information, vilket inte genererar glädje från själva användningen. 

• Påtryckningar och förväntningar från familj, vänner och samhälle att anpassa sig till 

att använda digital teknik upplevs inte som någonting negativt. Detta kan bero på att de 

seniorer vi pratat med inte upplever sig vara i ett digitalt utanförskap. Även om det finns 

en press på seniorerna till att använda digital teknik i början, så har de märkt att deras 

vardag förenklas på grund av digital teknikanvändning. Det betyder att de i efterhand anser 

att pressen som de upplevde i början som mindre negativt, eftersom de nu förknippar 

digital teknikanvändning som positivt. 

• Seniorer är positiva till samhällets digitalisering, men ser ett behov av kurser och 

utbildning för att vidareutveckla sin kompetens. Dock kan diverse funktionshinder, såsom 

begränsad rörelseförmåga, vara ett hinder. Vi har därmed identifierat ett behov att utveckla 

anpassade digitala verktyg som kan hjälpa till vid adoption och användning av ny digital 

teknik bland seniorer. Detta kan vara positivt, eftersom vår analys visar på att en hög grad 

av självständighet upplevs när man väl lärt sig använda en digital teknik.  
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7 Begränsningar och förslag till framtida studier 

Studiens sista del syftar till att beskriva studiens begränsningar och förslag till framtida 

studier. 

Precis som med alla studier föreligger det begränsningar. En begränsning är att 

datainsamlingen endast innehåller åtta respondenter, vilket medför att det inte är möjligt 

att generalisera vår data på grund av det låga antalet respondenter. För att kunna 

generalisera data och undersöka ämnet i detalj, anser vi att framtida studier kan med fördel 

inkludera fler respondenter. En annan begränsning är att respondenter som har vetskap 

om smartphoneanvändning ville delta i undersökningen. Vi har förståelse för att detta har 

påverkat resultatet. De positiva resultaten för frågorna kan därmed bero på att 

respondenterna har vetskap om att använda smartphone, och kan därmed ha ett starkt 

intresse för användning av digital teknik. För framtida studier bör man ha en 

kontrollgrupp, vilket möjliggör en mer rättvis jämförelse mellan grupperna.  

Som tidigare nämnt i studien har bekvämlighetsurval använts för att välja respondenter. 

För mindre forskningsprojekt, där det ofta föreligger begränsningar gällande budget, tid 

och kostnad, är det en fördel att använda denna urvalsmetod, då respondenter väljs ut 

relativt snabbt och kostnadseffektivt (Denscombe, 2014). Detta går att koppla till vår 

studie, eftersom det fanns en begränsning både tidsmässigt och ekonomiskt för studien. 

Med ovanstående redogörelser anses att bekvämlighetsurval var en optimal urvalsmetod 

för studien. Om däremot forskning genomförs inom ett större tidsutrymme, där budget kan 

utnyttjas och där det föreligger få eller inga kostnader, finns möjligheterna för framtida 

forskare inom ämnet att använda andra urvalsmetoder än bekvämlighetsurval. Detta skulle 

bland annat kunna generera större datamängder och dra mer generaliserade slutsatser. 

Seniorer vi pratat med är positiva till samhällets digitalisering men ser ett behov av 

kurser och utbildning för att vidareutveckla sin kompetens. Dock kan diverse 

funktionshinder, såsom begränsad rörelseförmåga, vara ett hinder. Därför bör man 

utveckla anpassade digitala verktyg som kan hjälpa till vid adoption och användning av ny 

digital teknik bland seniorer. Här behövs mer forskning för att förstå hur dessa digitala 

verktyg ska utformas för att möta seniorers behov och utmaningar. I sin rapport föreslår 

Regeringskansliet och Justitiedepartementet (2015) att problemet med digitalt 

utanförskap och den digitala klyftan kommer att försvinna då den digitala kompetensen 

kommer att vara en naturlig del av framtida seniorer. Vi anser dock att digitalisering 

kommer fortsätta att öka i snabb takt vilket kommer leda till att utmaningar med digitalt 

utanförskap och digitala klyftor kommer även i framtiden att bestå. Därför är det viktigt att 

vidare forskning fortsätter att studera seniorers upplevelse och användning av digital 

teknik.  
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Bilaga 1 

 

 
  



 

28 

 

Bilaga 2 

#BI - Bakgrundsinformation 

#FR – Förväntat resultat 

#FA – Förväntad ansträngning 

#SI – Sociala influenser 

#UF – Underlätta förhållandena 

#HM – Hedonisk motivation 

#PV - Prisets värde 

#V – Vana 

Bakgrundsinformation 

#BI Hur gammal är du? 

#BI Hur ser din familjesituation ut? 

#BI Vad har du haft för tidigare utbildning?  

#BI Vad har du haft för tidigare sysselsättning? 

#BI Har du använt teknik i dina tidigare yrken? 

 

Digital teknik 

#BI Allt mer i samhället digitaliseras. Exempelvis kan du göra bankärenden i telefonen 

istället för i ett bankkontor. Hur känner du kring det? 

#BI Här kommer en lång fråga. Som i föregående fråga om digitalisering blir det allt 

vanligare i samhället att utföra aktiviteter på internet istället för på fysiska platser. Dock är 

det många, framförallt äldre personer, som inte har tillgång till smartphone, dator eller 

internet och hamnar därmed utanför. Detta kallas för ett digitalt utanförskap. Upplever du 

att du befinner dig i ett digitalt utanförskap? Och i så fall, hur? Varför? (Man kan ha verktyg 

i form av stöd) 

#SI Upplever du att du förväntas anpassa dig till digital teknik? Om ja: Vem/vilka 

förväntar sig det av dig? På vilket sätt märker du det?  

#V Hur skulle du beskriva ditt förhållningssätt till modern teknik? Är du till exempel en 

van teknikanvändare, eller känner du dig ny eller ovan vid teknik? 

#V Hur ofta använder du dator eller smartphone? (dagligen, en gång i veckan, en gång i 

månaden etc.). Till vad, och varför?  

#FR Tycker du att dator och/eller smartphone underlättar din vardag, och i så fall hur då? 

 

Bank del 1 

#BI Varför använder du digitala banktjänster?  

#FR Har du tänkt på någon funktionalitet som saknas hos din internetbank?  

#FA Hur upplever du användningen av digitala banktjänster? Har du fått lägga ner mycket 

tid för att lära dig det, eller var det lätt att komma igång? 

#HM Hur viktig är din upplevelse vid användning av digital teknik? 

#FA Har du fått eller haft behov av mycket hjälp för att använda internetbanken? 
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Bank del 2 

#UF Hur upplever du säkerheten kring att använda digitala banktjänster? 

#BI Föredrar du att besöka ett fysiskt bankkontor framför användning av digitala 

banktjänster? 

#PV Hur tänker du kring att digitala banktjänster tar ut små utgifter för att du ska kunna 

använda tjänsterna? 

 

Övriga frågor: 

#UF Kan du tänka dig att gå på kurser för att lära dig att använda olika tjänster på internet 

bättre?  

#UF Upplever du att appar eller datorprogram är anpassade för seniorer? På vilket sätt? 


