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 Abstract 
We are in an emerging digital society where we are increasingly dependent on the mastery of IT 
and digital technologies to better carry out our everyday tasks. They cover everything from 
keeping in touch with family and friends to pay bills and declare. At the same time there are 
those who have not learned how to use the new technology and live their lives outside of the 
digital society. What happens to these people, in a society that is becoming increasingly 
digitized? Do they take harm by being in digital exclusion? It looks like this are issues that will 
not become less important as digital technology constantly changes. Technology of the future 
will be equally undesirable for tomorrow's elderly as today's technology is undesirable for 
today’s elderly. 

This research report looks at how to find a way to get those who involuntary find themselves in 
digital isolation to get an entry to digital use and become part of the digital society. The report 
makes use of the Technology Acceptance Model (TAM) and Senior Technology Acceptance & 
Adoption Model (STAM), models developed to predict whether users will accept or reject a 
system, to find out how you may be able to get users to want to use and learn a system. 

In a study reminiscent of an experiment in which four participants with low experience in IT use 
has been testing a simple Content Management System (CMS), and started to use IT in their 
work, this report concludes that there are tendencies showing that workplace could be an 
interesting entrance when you are trying to create an interest in IT and digital technology in 
those who are in the digital exclusion. 

1 Introduktion 

Möjligheterna som den digitala tekniken har gett oss är många. Vi kan idag utföra många av 

våra ärenden hemifrån, vi slipper stå i kö på banken eller springa runt mellan olika affärer för 

att jämföra priser. Informationen finns ett knapptryck bort. Även vårat sätt att kommunicera 

har förändrats i och med utvecklingen av det digitala samhället. Idag kan vi med hjälp av 

datorer och telefoner få tag på dem vi vill när vi vill det, vi kan med hjälp av Skype och andra 

tjänster se dem vi pratar med och distansen till våra vänner och vår familj har krympt. 

Samtidigt så ökar kravet från myndigheterna att medborgarna ska göra mer av sina äranden 

genom Internet. Vi ska deklarera, göra våra bankärenden och anmäla adressändring genom 

Internet. Men vad händer om man inte kan ta del av de möjligheter som Internet erbjuder? 

Man kanske helt enkelt inte klarar av att använda den teknik som finns tillgänglig. Bristen på 

kunskap om hur man använder IT och digitala tekniker kan skapa ett digitalt utanförskap 

vilket av vissa kan upplevas som ett problem. 

Informationsteknologi (IT) är idag en viktig del av det framväxande digitala samhälle som 

vi lever i. Vi utför många av våra vardagssysslor med hjälp av digital teknologi, det är allt från 

kontakt med myndigheter, som att deklarera, till att hålla oss uppdaterade om vad våra 

vänner och familj har haft för sig genom bloggar och sociala medier som Facebook och 

Twitter. 

Sverige har blivit ett föregångsland när det gäller den digitala utveckling, och det ser 

dessutom ut som att Sverige behåller den starka positionen när andra länder börjar plana ut 

lite vad gäller ökande av den digitala användningen (Findahl 2009).  
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1.1 Digitalt utanförskap 
Men trots att Sverige ligger så långt fram i utvecklingen av det digitala samhället finns det 

fortfarande en stor grupp människor som hamnar i ett digitalt utanförskap. Här krävs en 

förklaring av vad som menas med digitalt utanförskap. Man skulle kunna definiera digitalt 

utanförskap på lite olika sätt, det kan vara de som inte alls använder sig av digital teknologi. 

Eller så menar man att alla som nämns i digitala medier är en del av det digitala samhället 

även om man inte själv valt att vara där. Digitalt utanförskap kan också vara dem som 

hamnat där av egen fri vilja, medan dem som valt att stå utanför inte räknas till dem som 

hamnat där. I denna rapport avses alla som inte använder sig av IT eller andra digitala 

verktyg, som delaktiga i det digitala utanförskapet. Även dem som har en väldigt begränsad 

användning av dessa verktyg räknas in till det digitala utanförskapet eftersom dem då inte är 

en del av det digitala samhället. Dem som befinner sig i detta digitala utanförskap i Sverige 

överstiger 3miljoner människor, vilket är över 25% av Sveriges befolkning (Findahl 2009, 

2010). 

I ett samhälle där vi allt mer får vår information genom digitala medier, och kontakten 

med våra vänner sker till stor del genom Internet och sociala medier kan det upplevas som 

ett problem när man hamnar utanför. Självklart behöver det inte vara så, många som 

befinner sig i ett digitalt utanförskap upplever inte att de missar något, vissa ser det till och 

med som en fördel att inte använda Internet, då de känner att de får tid till annat och man 

slipper allt krångel (Findahl 2009). 

Men vilka är det då som hamnar i utanförskap? Och varför hamnar de där? Det största 

utanförskapet hittar man bland pensionärer. Enligt en Sifo-undersökning från 2009 

(Löfqvist et al. 2009) är det 27% inom åldersgruppen 61-75år som aldrig använder Internet, 

och ytterligare 6% som använder det mindre än en gång i veckan. I åldersgruppen 51-60år, är 

siffran för dem som inte alls använder Internet 9% och de som använder Internet mindre än 

en gång i veckan är 5%. Liknande siffror går att hitta i Findahls rapport (Findahl 2009), där 

det blir ännu tydligare att åldern har en stor inverkan på hur mycket man använder Internet. 

Där kan man läsa att hos åldersgruppen 76+ är det bara 19% som använder Internet dagligen 

eller någon gång.  66-75år är samma siffra 53%, 56-65år 79% och 46-55år 90%. Den största 

användningen finns i åldersgruppen 16-25år där siffran för dem som använder Internet 

dagligen eller någon gång i veckan är 96%, bland dem är de dagliga användarna 88%. När det 

gäller fördelningen bland de äldre så kan man också tydligt se att utbildning och inkomst 

spelar en stor roll när det gäller om man har tillgång till Internet eller ej. Om man tittar på 

åldern 55+ så kan man se att bland dem som har högskoleutbildning och hög inkomst har 

90% tillgång till Internet. Bland högskoleutbildade låginkomsttagare är samma siffra 59% 

och låginkomsttagare med högst grundskoleutbildning har endast 30% tillgång till Internet 

(Findahl 2009).  

Det blir tydligt att ålder, utbildning och inkomst är de främsta faktorerna som avgör hur 

mycket man använder Internet. Men vad är det som gör att man väljer bort Internet? Man 

kan börja med att tittar på hur det ser ut bland äldre. De som är födda innan 80talet har levt 

större delen av sina liv utan informationsteknologi och Internet, ”livet har fungerat utan 
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teknik förut, varför skulle det vara annorlunda nu?” En annan viktig faktor är att när man 

blir äldre försämras synen, vilket gör det svårare att läsa det som står på skärmen och ta till 

sig all information som presenteras (Zajicek 2007). Man har också svårare att komma ihåg 

allt man har lärt sig (Zajicek 2007). IT och digitala teknologier är också under snabb, 

konstant utveckling, vilket kräver att man som användare ständigt måste hålla sig 

uppdaterad och lära sig den senaste tekniken. Detta blir också tydligt i Findahls rapport där 

58% av de som inte använder Internet uppger att det är brist på intresse och 14% säger att 

det är krånglig teknik (Findahl 2009). Trots att den största delen av dem som inte använder 

Internet säger att de inte har nått intresse säger ändå 42% av ickeanvändarna att Internet har 

något att erbjuda, och 19% tycker att man hamnar i ett allvarligt underläge när man inte har 

tillgång till Internet (Findahl 2009). Några vanliga problem som ickeanvändare beskriver 

med att inte använda Internet är att man missar information, det är svårt att betala 

räkningar och det är svårt att hålla kontakten med de yngre familjemedlemmarna (Findahl 

2009). 

Bland de som befinner sig i ett digitalt utanförskap går det att se tre olika grupper, de som 

väljer att stå utanför, de som saknar åtkomst till teknologin och de som saknar det tekniska 

kunnandet och intresset (Findahl 2009). 

1.1.1 De som valt att stå utanför 
Den första gruppen är de som valt att stå utanför. Till denna grupp räknar jag framförallt de 

som Findahl kallar för ”Avhopparna” (Findahl 2009). Avhopparna är de personer som har 

använt Internet, framförallt genom jobb eller studier. Dessa har självmant valt att sluta 

använda sig av tekniken av olika skäl. De tre främsta orsakerna till att man slutar är (1) man 

har inget intresse av det (33%) (2) man har praktiska problem (31%) och (3) man har slutat 

jobba (15%). Findahl säger att dessa har väldigt liten chans att gå tillbaka till att bli 

användare (Findahl 2009). Detta låter rimligt eftersom de har god kunskap om vad tekniken 

innebär och vad man kan göra med den. Har de ändå inget intresse, är det väldigt svårt att få 

dem att återgå till att bli användare (Findahl 2009). Gruppen består av dem som besitter 

kunskap om tekniken men som ändå valt att stå utanför. Man skulle självklart kunna räkna 

in alla som säger att de inte är intresserade av att använda informationsteknologi till denna 

grupp. Men till denna grupp kan man inte räkna in de som inte vet vad tekniken innebär, 

eftersom de saknar kunskap om vilka för och nackdelar tekniken har.  

Eftersom detta är en grupp som har kunskap men inte intresse av att använda Internet så 

är det inte denna grupp som är av intresse i denna rapport. 

1.1.2 De som saknar tillgång 
Till de som saknar tillgång hör de som av olika yttre omständigheter inte har möjlighet att 

använda informationsteknologi. Till dessa hör framförallt de som saknar ekonomiska 

möjligheter att använda den. Men även de som saknar tillgång till uppkoppling räknas in här. 

12% av de som slutat använda Internet säger att det är för dyrt (Findahl 2009), de hör till 

denna grupp. Bland dem som inte har tillgång till bredband är det 20% som säger att det är 

för dyrt (Findahl 2009). Detta är en svåråtkomlig grupp som inte kommer att behandlas i 

denna rapport. 
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1.1.3 De som saknar kunskap 
De som saknar kunskap är den grupp som är intressant för denna undersökning. Detta är 

den grupp som inte själv valt att stå utanför det digitala samhället. Man kan dela upp denna 

grupp i ytterligare två grupper; de som har tillgång till Internet men väljer att inte använda 

det och dem som inte har tillgång till Internet men möjligheten att skaffa det. Bland de som 

har tillgång till Internet säger 45% att anledningen till att man inte använder det är för att 

man saknar intresse eller tycker att det är krånglig teknik (Findahl 2009). Denna grupp är 

kanske den som är enklast att komma åt eftersom de redan har tekniken i sin närhet och inte 

behöver göra några ytterligare investeringar. Bland dem som inte har tillgång till Internet 

säger hela 72% att det är ointresse eller krånglig teknik som gör att man inte vill skaffa det 

(Findahl 2009). 

De som saknar kunskap är de som denna undersökning i huvudsak har som målgrupp och 

då i första hand de som har tillgång till teknik, på jobbet och/eller i hemmet. Men även de 

som inte har tillgång är intressanta eftersom de inte har tillräckligt med kunskap om vad 

teknologin innebär. 

2 En hypotetisk väg 

Äldre har svårt att ta till sig den nya teknologin och hamnar därför lätt i ett utanförskap. Men 

kommer det att bli skillnad när de som har vuxit upp med IT idag blir äldre? Kommer de 

hamna i samma sitts som dagens äldre? Det är inte orimligt. Vi lever i ett samhälle som hela 

tiden pressar den teknologiska gränsen framåt. Om 40år kommer det teknologiska samhället 

att se helt annorlunda ut än vad det gör idag. Och morgondagens äldre kommer att stå inför 

samma utmaningar som dagens äldre står inför. För att undvika eventuella problem gäller 

det att man hittar sätt att engagera människor att vilja utvecklas och att se nyttan med den 

nya teknologin. Och det är här som syftet med denna studie kommer in.  

Det kan vara ett problem att befinna sig i ett digitalt utanförskap. Denna undersökning 

syftar till att undersöka en hypotetisk väg som gör att man i övre medelåldern hittar till 

teknologin och gör att man blir intresserad och vill lära sig mer om den. Om man kommer 

fram till en väg, kan man ta ett första steg till att på riktigt börja bygga upp ett digitalt 

samhälle där alla har samma demokratiska möjlighet att vara delaktiga. 

Ett personalkooperativ som bestämt sig för att börja använda sig av digitala tjänster till 

vissa administrativa uppgifter har gett ett tillfälle att undersöka en hypotetisk väg att gå för 

att skapa intresse för IT och digital teknik. Hypotesen går ut på att, om man saknar kunskap 

om IT och digitala teknologier och börjar använda dessa teknologier på arbetet kommer man 

att få en ingång till IT och digital teknik, vilket leder till att man kan skapa sig ett intresse att 

lära sig mer om dessa teknologier. 

I följande kapitel presenteras två modeller som har stått till grund för studien. Technology 

Acceptance Model (TAM) och Senior Technology Acceptance & Adoption Model (STAM) 

som är modeller som försöker förutse hur eventuella användare kommer att acceptera eller 

förkasta ett system. Dessa två modeller är den relaterade forskning som kommer att 

användas för att analysera resultaten i denna undersökning. Efter det presenteras den metod 
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som har använts i undersökningen. Där presenteras den experimentliknande undersökning 

som utförts och hur den har genomförts. I experimentet finns två intervjuomgångar där den 

första är gjord för att ta reda på hur deltagarnas inställning till IT ser ut innan experimentet. 

Analysen från den intervjuomgången går att hitta i kapitel 5. I kapitel 6 beskrivs de system 

som har legat till grund för experimentet. Det består av en hemsida och ett 

webbpubliceringssystem som deltagarna har fått använda under experimentets gång. Kapitel 

7 presenterar den andra intervjuomgången och det data som har kommit fram från 

intervjuerna. Kapitel 8 diskuterar och analyserar resultaten från undersökningen och kapitel 

9 ger förslag på hur man skulle kunna forska vidare. 

3 Relaterad forskning 

Den teoretiska grund som tesen bygger på, grundar sig i huvudsak på två modeller inom 

området teknologiacceptans. Båda modellerna handlar om hur användare på olika sätt 

skapar sig en acceptans för ny teknologi och vad som får dem att vilja använda IT och digital 

teknologi. Det som skiljer de båda modellerna åt är framförallt vilket perspektiv de utgår 

ifrån. Den ena är skapad för att få en förklaring av hur teknologi accepteras inom 

organisationer och företag och den andra utgår ifrån hur man accepterar eller avfärdar 

teknologi på ett mer privat plan. Den ena modellen är den som kanske är mest framstående 

och spridd, nämligen Technology Acceptance Model (TAM) (Davis 1989, 1993). Den utgår 

dels från teknologin och dels från den individuella användarens syn på teknologin. Dels 

handlar den om Persived Ease of use (PEU) som är den tilltänkta användarens upplevelse av 

hur lätt det är att använda systemet, och Persived Usefullnes (PU) som handlar om hur den 

tilltänkta användaren upplever att han/hon har nytta av systemet (Davis 1989, 1993). Den 

andra är Senior Technology Acceptance & Adoption Model (STAM) (Renaud & van Biljon 

2008) som har ett större perspektiv på hur användare accepterar eller förkastar teknologi. 

STAM tar upp fler faktorer som sociala influenser och vilja att experimentera och utforska 

system (Renaud & van Biljon 2008). Denna rapport visar också på hur dessa två modeller 

kan hänga ihop, inte bara att STAM är en vidareutveckling av TAM (Renaud & van Biljon 

2008) utan hur båda modellerna, tillsammans, kan leda till en större acceptans av teknologi. 

Men jag kommer också att titta lite på the Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) som är ett försök att sammanställa flera olika teorier för att få en mer 

enhetlig syn på acceptansen av teknologi (Venkatesh et al. (2003).   

3.1 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptanse Model (TAM) utvecklades av F. D. Davis under sent 80tal och tidigt 

90tal (Davis 1989, 1993). Davis studier utfördes för att se hur mycket upplevd nytta (percived 

usefullnes [PU]) och upplevd enkel användning (percived ease of use [PEU]) spelade in i 

valet av teknologi. I Davis studier gick tydligt att se att både PU och PEU var mycket viktiga 

komponenter när man valde vilket system man ville använda (Davis 1989, 1993). 

TAM modellen har en ganska enkel uppbyggnad där det är systemets egenskaper som 

avgör om användaren är beredd att acceptera en teknologi eller inte (Davis 1989, 1993). Om 

användaren tycker att systemet är enkelt att använda har denne också enklare att se nytta 

 6 



med systemet och då får användaren också en attityd som leder till att denne vill använda 

systemet (figur 1). TAM har också förändrats efter att Davis först skrev om den. Den 

viktigaste förändringen som gjorts är att attityd tagits bort ur modellen och att Intention to 

use (ITU) lagts till, eftersom man har kommit fram till att attityd inte var vad som fick 

användaren att börja använda ett system (figur 2) (Timothy 2009). Modellens enkelhet gör 

den till en bra grund, men den fungerar bäst när man tittar på teknologi inom företag och 

organisationer där man använder interaktiv teknologi (Davis 1989, 1993, Zajicek & Arnold 

1999). De flesta som använder informationsteknologi har mycket större frihet när det gäller 

att välja vilken teknologi de vill använda eller förkasta och det är andra faktorer som spelar in 

(Zajicek & Arnold 1999). 

 

Figur 1. Technology Acceptance Model (TAM)  (Davis et al.) 

 

Figur 2. Technology Acceptance Model (TAM) (Davis et a.l) 

TAM är som sagt utvecklad för att se hur teknologi accepteras på arbetsplatser och tar därför 

inte så mycket hänsyn till utomstående faktorer eftersom Davis förutsätter att man måste 

välja någon teknik. Modellen har också andra problem. Sedan modellen introducerades 1989, 

har den inte genomgått några speciella förändringar, utan den ser ut ungefär lika dan ut som 

den gjorde när Davis introducerade den. Vissa forskare anser att detta är en nackdel eftersom 

det medför att forskningsområdet stannar av och fastnar (Lee et el. 2003). Även modellens 
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enkelhet utgör ett problem då det är svårt att använda den i praktiken (Lee et al. 2003). 

Därför är det av intresse att se vilka andra modeller som finns, som dessutom tar hänsyn till 

andra faktorer än vad TAM gör. The theory of reasoned action (TRA) (Fishbein & Ajzen 1975, 

Venkatesh et al. 2003), som TAM utgått ifrån och The Theory of Planned Behavior (TPB) 

(Venkatesh et al. 2003, Ajzen 1991). Teorierna är utvecklade för att se hur människor agerar. 

Motivational model (MM) som är utvecklad för att se hur arbetare motiveras till att använda 

teknologi (Venkatesh et al. 2003, Davis et al. 1992). Model of PC Utilization (MPCU) 

(Thompson et al. 1991) som är ett alternativ till TAM men som är mer inriktad på att förutse 

hur användare använder teknologi (Venkatesh et al. 2003). Innovation Diffusion Theory 

(IDT) är en sociologisk teori som använts sedan 1960talet (Venkatesh et al. 2003) och Social 

Cognitive Theory (SCT) en teori om mänskligt beteende som applicerats på datoranvändare 

(Venkatesh et al. 2003). En av de som står ganska nära TAM är STAM (Renaud & van Biljon 

2008) som bland annat tar hänsyn till sociala faktorer. 
  

3.2 Senior Technology Acceptance & Adoption Model 
Senior Technology Acceptance & Adoption Model (STAM) är en relativt ny teori som 

presenteras av Karen Renaud och Judy van Biljon 2008 (Renaud & van Biljon 2008). Deras 

studie koncentrerade sig framförallt på äldres acceptans av mobilteknologi men i deras 

slutsatts beskrivs också hur deras modell mycket väl går att använda för att studera acceptans 

för andra typer av teknologier. 

När Renaud et al. utvecklat STAM har de bland annat använt TAM för att få en grund för 

STAM och inkluderat Percived usefullnes, Intenntion to use, Ease of use och Actuale use. 

Men för att anpassa modellen för äldre användare, som inte nödvändigtvis accepterar en 

teknologi bara för att de tänker använda den(Renaud & van Biljon 2008), vilket TAM 

förutsätter, så har de bland annat berört fler variabler än de som presenteras i TAM (Davis 

1989, 1993, Renaud & van Biljon 2008). De har tagit med User Context, som tar hänsyn till 

demografiska variabler och personliga faktorer som sociala influenser och funktionsförmåga 

(Renaud & van Biljon 2008). Experimentation and Exploration, som har att göra med 

användarens första möta med teknologin och dennes vilja att testa och utforska tekniken 

vilket leder till Confirmed usefullnes (CU) (Renaud & van Biljon 2008). CU förklarar hur 

användaren finner nytta i teknologin, till skillnad från de funktioner som finns i teknologin 

(Renaud & van Biljon 2008). Ease of use (EU) har i STAM blivit Ease of learning & use 

(ELU) (Renaud & van Biljon 2008) då de menar att man även måste ha med Ease of learning 

när man har studerar älders acceptans, vilket andra modeller inte tar hänsyn till (figur 3). 

Faciliating Conditions (FC) som handlar om externa faktorer som kostnader förekommer 

också i modellen. 
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Figur 3. Senior Technology Acceptance Model (STAM) (Renaud & van Biljon 2008) 

3.3 The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är ett försök att ta fram 

en enad teori för acceptans av teknologi (Venkatesh et al. 2003). Teorin är grundad i åtta 

teorier och modeller som på olika sätt tar sig an mänskligt beteende och acceptans av 

teknologi (Venkatesh et al. 2003). UTAUT tar upp flera viktiga aspekter på vad som får 

användare att acceptera eller förkasta teknologi. Bland annat så tar den upp ålder och genus 

(Venkatesh et al. 2003), vilket många andra teorier inte har med som variabler. Samtidigt 

finns det kvar sådana saker som EOU och sociala influenser, vilket också är viktigt. 

I rapporten av Venkatesh et al. så verifieras UTAUT som en stark enad teori, vilket gör den 

intressant. Dock kommer den inte att användas som underlag för denna rapport eftersom 

den är allt för omfattande för att passa på detta lilla experiment. Den utesluts alltså inte och 

den kan mycket väl vara intressant i vidare forskning. 

4 Metod 

När jag blev erbjuden att vara konsult till ett företag som ville gå över till att börja använda 

sig av IT och framförallt installera en webbsida uppstod en möjlighet att utföra ett 

experiment där man kunde testa om det med rätt typ av verktyg går att skapa intresse för att 

lära sig mer om IT.  
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4.1 Experimentliknande studie 
För att ta reda på om min hypotes stämmer att man genom sitt arbete kan få en väg in i det 

digitala samhället, så har här genomförts ett experiment som ska undersöka förändringarna i 

deltagarnas inställning till att vilja använda IT. Experimentet är utfört som ett 

miniexperiment som ska vara det första steget till att se om det finns några tendenser till en 

förändring av inställning. Eftersom experimentet har anpassats efter den situation som 

erbjudits finns faktorer i experimentet som inte riktigt följer exakt hur ett experiment ska 

utformas, därför påminner studien snarare om ett experiment och är en experimentliknande 

studie, än att de är ett regelrätt experiment. För att göra det enkelt hänvisas det här ändå som 

ett experiment. 

Fördelen med att göra ett experiment istället för en fallstudie är att det ger möjlighet att 

designa situationen och, framförallt, ett system, som de snabbt skulle kunna börja använda 

och utesluta vissa faktorer som skulle kunna uppkomma om man använde sig av ett befintligt 

system (Eveland och Bikson), faktorer som; svår användning, mycket att lära sig och onödiga 

funktioner. Att använda experiment för att testa fenomen inom IT finns exempel på i en 

studie av Eveland och Bikson, som använder experiment för att studera elektronisk 

kommunikation (Eveland & Bikson). I systemet som är utvecklat i detta experiment finns 

endast basfunktioner för att uppdatera information på en webbsida (se kapitel 6). 

Tanken med experimentet är att leta efter små tendenser som ska kunna ge en första 

inblick i hur man skulle kunna gå till väga för att få dem som står utanför det digitala 

samhället att ta ett aktivt steg till att vilja bli en del av det. 

 

Utformning av studie: 

Går det att genom arbetsplatsen bygga upp ett intresse för IT? 

 

Beroende variabel = intresse för IT. 

Oberoende variabel = åtkomsten till IT på arbete. 

 

Kontrollgrupp = Deltagarnas intresse före introduktion. 

Experimentgrupp = Deltagarnas intresse efter fyra veckor. 

4.2 Deltagare 
Deltagarna bestod av fyra barnskötare i åldrarna 48, 51, 53 och 55, varav tre var kvinnor och 

en man. Deras datorvana kan räknas som väldigt begränsad då en av deltagaren använder 

dator mycket sällan, till den som sitter mest vid datorn som använder den max tre gånger i 

veckan, men då under väldigt korta perioder. Att det finns en skillnad i datoranvändningen 

är bra eftersom man då får en uppfattning av hur det ligger till både för de som inte alls har 

datorvana och de som befinner sig nära det digitala samhället och man får en uppfattning av 

hur skillnaden är mellan dessa. Deltagarna jobbar alla på samma företag, en förskola som 

drivs som ett personalkooperativ i ett lite samhälle, där de också har olika administrativa 

uppgifter i sitt arbete. Att studien utfördes på just detta företag beror på att de var på väg att 

införa IT på sin arbetsplats vilket gav ett tillfälla för studien. Företaget har inte tidigare 
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använt sig av digitala system och har tidigare inte heller haft en dator på arbetsplatsen. Alla 

administrativa uppgifter har skett via analoga system. Vissa arbetsuppgifter har dock skett 

med hjälp av IT men dessa har då utförts hemifrån och i begränsad omfattning. 

4.3 Genomförande av experimentet 
Experimentet inleddes med intervjuer av de fyra deltagarna för att ta reda på hur deras syn 

på och inställning till IT såg ut idag. Efter intervjuerna så installerades deras content 

management system (CMS) och deras webbsida publicerades. Webbsidan var då i stort sett 

tom på information, vilken de själva skulle få publicera. Jag fungerade samtidigt som konsult 

och kunde följa deltagarnas utveckling av sidan. 

Samtidigt som systemet installerades köptes också en PC in till företaget, vilket de inte 

haft förut. Med PC:n på företaget gavs en möjlighet för deltagarna att själva utveckla intresse 

och kunskaper genom att bygga upp ett större intresse. 

Efter fyra veckor gjordes nya intervjuer med deltagarna för att se om deras inställning till 

IT hade förändrats. 

4.4 Observationer 
Jag har fungerat som konsult för företaget i installationen av de CMS som har legat till grund 

för experimentet. Detta har gett mig möjligheten att finnas med under introduktionen av 

systemet och analysera diskussioner och funderingar som deltagarna haft under de fyra 

veckor som experimentet har pågått. Observationerna har varit öppna så möjligheten att 

kunna se hur deltagarna fungerat under experimentets gång har varit stora (Holme & 

Solvang 1986). Dessa observationer har samlats ihop och användes som data i analysen. 

4.5 Loggar 
I det system som användes för att göra experimentet så fanns det vissa delar som loggade 

inläggen. Loggarna har haft som syfte att generera objektiv data som fungerar som 

komplement och verifikation till den data som genereras från intervjuer och observationer. 

4.6 Intervjuer 
För att få en klar bild användes kvalitativa intervjuer för att samla in en stor del av de data 

som används i analysen. Intervjuerna var semi-standardiserade (Ryan et al. 2009) och är 

tänkt att dels ge information genom deltagarnas svar, men också genom att iaktta dem, vilket 

är lättare när man har en intervju som närmar sig en diskussion. På basis av detta har 

intervjuerna genomförts i form av One-to-one intervjuer eftersom detta ger intervjuaren 

möjlighet avläsa den som intervjuas och se dolda meningar genom att observera kroppsspråk 

och ansiktsuttryck (Ryan et al. 2009). 

Intervjuerna skedde i två omgångar. Den första intervjuomgången gjordes för att ta reda 

på hur deltagarnas inställning till IT såg ut innan IT introducerades och hur deras 

användning såg ut. Där har följande frågor stått i fokus: 

 Hur ser deltagarnas inställning till Internet ut idag, och hur ser deras användning 

ut? 

 Hur går man tillväga på förskolan idag för att kontakta utomstående? 
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Den andra intervjuomgången är gjord för att se hur deras inställning har förändrats och 

har haft följande frågor i fokus: 

 Hur ser deltagarnas inställning till Internet ut fyra veckor efter introduktion av IT 

på arbetet? 

 Har det blivit någon förändring i kontakt mellan olika parter på företaget? 

Tanken med att genomföra intervjuerna i två omgångar är för att se om det blivit någon 

skillnad under de fyra veckor som experimentet pågår. Tanken är att försöka hitta små 

tendenser till förändring vilket ska visa om det finns intresse för vidare studier, inte att se 

stora förändringar i inställningen till IT och Internet. 

4.7 Metodens svagheter 
Ovanstående metod är vald därför att den passade bra utifrån den situation som uppstod. 

Men metoden har flera brister som måste beaktas. Att genomföra endast en intervju för att 

fastställa hur inställningen till IT ser ut, är en svag metod. För att fastställa mer precist hur 

deltagarnas inställning ser ut hade man behövt en längre studie av deras nuvarande 

situation. Man hade behövt följa deltagarna i deras arbetssituation och pratat med dem 

under en längre tid för att få en klar bild av deras inställning. Även att göra flera 

intervjuomgångar hade kunnat göra bilden mer tydlig. 

Den experimentliknande undersökningen är också en svag punkt i metoden. Situationen 

gav möjligheten att genomföra undersökningen, men för ett mer hållbart experiment hade 

man behövt göra en mer klinisk underökning. I detta fall så har det funnits utomstående 

faktorer som har spelat roll, deltagarna har haft många andra, för dem viktigare, 

arbetsuppgifter, vilket har lett till att de inte har kunnat använda sig av systemet i den 

utsträckning som hade varit önskat. Antalet deltagare är också en nackdel i metoden, det kan 

vara svårt att se tydliga tendenser med bara fyra deltagare. Hade experimentet varit mer 

kontrollerat hade antalet deltagare gått att justera.  

Experimentets längd är också en svag punkt. För att kunna få en tydligare bild av 

deltagarnas utveckling, hade man behövt låta experimentet pågå under en längre tid, minst 

sex månader skulle vara önskvärt. Efter bara fyra veckor så kan man inte förvänta sig att man 

ska få tydliga resultat och tillräcklig data för att kunna få en tydlig bild av hur mycket 

deltagarnas inställning har förändrats.  

5 Deltagarnas inställning före introduktion 

Deltagare 1: 
Man 53. 

Den intervjuade är inte så benägen att säga så mycket och vill gärna framstå som att han 

tycker att IT inte är allt för nödvändigt. På frågan vad det är han använder IT till idag så 

svarar han att han använder det lite i jobbet. ”Lite med bank, jag har hand om lönerna på 

jobbet. Annars är det inte så mycket.” Det kommer dock fram att han även spelar på Svenska 

spel och, som han uttrycker det, ”surfar lite”. I och med det så kan man ändå ana ett intresse 
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för att använda IT, men han är inte så aktiv till att söka upp tjänster som skulle kunna vara av 

intresse för honom. 

Vid frågan om man skulle kunna förbättra kontakten till kunder, nya kunder och andra 

som förtaget har kontakt med säger han att det är bra som det är. Man pratar med dem när 

de kommer dit eller så ringer man. Men utanför intervjusituationen säger han ändå att han är 

positivt inställd till webbsidan, betydligt mer än vad han gör under intervjun. Han ser 

fördelar på många sätt. Under en diskussion vid ett tillfälle så berättar han att han gärna ser 

att de kommer igång med webbsidan snabbt, men att han är orolig för att de har så mycket 

att göra just nu. Men det är för det mesta en positiv inställning som han visar. Vid ett tillfälle 

säger han att han tror att det kan vara svårt att få de andra att vilja ha en sida som man 

regelbundet uppdaterar med nyheter och dylikt, men att han själv tycker att det är bra att det 

är så, han ser i alla fall inte det som något negativt. Han upplevs allt som oftast som positiv 

alltså. Men i intervjusituationen så blir han mer neutral i sin inställning och säger ändå att 

det är bra som det är. Det är svårt att se vad det är han egentligen tycker. Man kan uppfatta 

det som att han inte riktigt vill visa sin positiva inställning i intervjun, även om det är svårt 

att uppfatta varför. 

Deltagare 2: 
Kvinna 55. 

Deltagaren utrycker en viss IT rädsla, framförallt för att hon inte vet vad det riktigt 

handlar om. Hon får frågan vad det är som gör att hon avstår från IT och svarar att hon inte 

är riktigt insatt i det och nämner oron för att betala räkningar via internetbanken: ”Ja, men 

kommer dehär pengarna verkligen dit de ska?”. Hon erkänner också själv att hon har en viss 

IT rädsla. Vilket ändå tyder på att hon är medveten om var hon står. Det tycks ändå som om 

hon vill lära sig, men det ska ske på hennes villkor, ”om jag hade någon som lärde mig mer, 

hemma vid min dator. Jag känner inte för att gå någon kurs”. 

Deltagaren ser fördelar med att ha en webbsida, däremot har hon lite svårt att beskriva 

det, ”det är väl en fördel bara. Jag vet inte riktigt hur, de flesta har väl dator och går in på 

datorn för att få information.” Men hon verkar ändå vilja vara mer positiv när hon pratar 

med mig. Från några övriga anställda har det framkommit att hon har varit skeptisk, 

framförallt när det gäller det arbete som måste utföras. När hon konfronteras med det, svarar 

hon: ”man kan ju ta det lite successivt”. Det verkar lite som att moderatorn påverkar 

deltagaren. Ibland upplevs svaren som lite tillrättalagda för att hon vill verka positiv. 

Deltagare 3: 
Kvinna 51. 

Denna deltagare visar på en relativt positiv inställning till IT. Hon berättar hur hon 

använder digital teknik en del i hemmet, framförallt som informationskälla, men även vissa 

tjänster som Spotify, som är hennes sons konto och, sedan i höstas, internetbank. När det 

gäller internetbank kan man dock ana en viss oro. Frågan var: ”Du läser inte bloggar heller?” 

”Nej /…/. Man vet så många som råkar illa ut. Sedan är man ju i den åldern. Vi ser bara faror. 
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Jo, fast det glömde jag ju att säga. Jag går faktiskt in på, jag har ju internetbank.” Hon gör 

själv kopplingen från faror till internetbank och därför kan man tolka det som att hon inte 

känner sig helt säker när hon använder den tjänsten. Man kan därför ana att det finns en viss 

rädsla för IT och framförallt för det som kan gå fel när det gäller viktiga saker som när det 

handlar om pengatransaktioner t.ex. I stort verkar hon ändå tycka att det finns flera fördelar 

med IT, men man kan ana att hon tycker att samhällsutvecklingen går lite för fort fram. Hon 

berättar om ett tv-program som handlade om hur äldre fick lära sig att använda datorer för 

att snabbt kunna komma i kontakt med sjukvården: ”Jag tror att samhället överlag kommer 

att hålla på såhär, det är ingen mening att streta emot längre”, säger hon om det. Hon 

berättar också att hon blir arg när hon ser en reklam eller informationsfilm på tv och enda 

hänvisningen till företaget är en webbsida, ”man får aldrig ringa nu, det tycker jag är lite 

obekvämt och jobbigt”, deltagaren tycks inte riktigt komma överens med samhällets snabba 

utveckling. 

Det här tycks ändå vara en deltagare som vill verka positiv på de flesta sätt och hon vill 

ogärna prata om nackdelarna med IT och att företaget skaffar sig en webbsida, och lyfter 

istället fram sådant som kan vara fördelar. Ett bra exempel på det är när vi pratar om för och 

nackdelar med att ha en webbsida. Den enda egentliga nackdel hon uttrycker oro för, är hur 

man ska ”fixa” med de mer rutinmässiga delarna av att ha en webbsida, det som handlar om 

att uppdatera nyheter och dylikt. Men i frågan efter som handlar om hur arbetsuppgifterna 

kommer förändras tar hon inte alls upp det, istället säger hon att det skulle kunna bli enklare, 

även om hon ändå säger att det kan vara lite jobbigt i början, innan de kommit in i det, så 

vänder hon det snabbt till att beskriva hur bra det kommer vara att kunna hänvisa folk till 

webbsidan för att få information.  

Men visst ser deltagaren ändå att det finns fördelar med webbsidan, inte minst för att hon 

vill se dem. På frågan om fördelar med den räknar hon upp två saker som hon tycker är 

mycket bra med den. Dels kan intresserade kunder gå in och läsa om förskolan och vad de är 

för några, sedan kan det vara bra att ha ett ansikte utåt. Men även om hon ser dessa fördelar 

så är de användningsområden hon ser väldigt begränsade, det handlar om fast information 

som inte kommer ändras så mycket. När det gäller hur sidan ska riktas mot nuvarande 

kunder så kan det tyckas ganska begränsat och där tycker deltagaren att det kan bli en del 

jobb. Hon får frågan om hon tror att kundernas inställning kommer att spela roll för hur 

mycket sidan kommer att användas: ”om de tycker det är skönt att ha en webbsida, då är det 

ju naturligtvis ännu viktigare att man har en.” Vid diskussionen om hur det fungerar med att 

nå ut med information idag, så säger hon följande om de som inte läser de lappar som 

lämnas på barnens hyllor: ”om de inte läser lapparna här och skriver upp i sina almanackor, 

jag tror inte de går in på datorn varje kväll /…/ de som inte tittar nu, tror jag är besvärliga, 

jag tror inte de tittar hemma heller.” Man kan ana att det är därför som deltagaren inte ser så 

värst mycket fördelar med att ha en webbsida, hon tror helt enkelt inte att det kommer att 

förändra så mycket från hur det ser ut idag, men hon förstår ändå att man måste anpassa sig. 
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Deltagare 4: 
Kvinna 48. 

Denna deltagare är den som har minst erfarenhet av IT och hennes kunskaper i ämnet är 

begränsade. Detta speglas framförallt i hur hon uttrycker sig, vilka ord hon använder för att 

beskriva olika företeelser. Ord som ”datanörd” och ”går in” är återkommande, uttryck som 

skulle kunna uppfattas användas av en ovan IT-användare. Hon pratar vid ett tillfälle om att 

hålla kontakt med sina barn med hjälp av Internet: ”Jag sitter ju inte vid datorn och skriver”, 

säger hon och skrattar. När hon säger det så låter det som att hon tycker det verkar lite löjligt 

att hon skulle göra så. Hennes användning är som sagt begränsad och sträcker sig till att hon 

jämför priser på olika varor. Hon använder sig av tjänsten superstart.se för att komma igång 

med att söka. Upplevelsen är att denna deltagare ser mer problem än möjligheter med IT och 

avstår därför ganska mycket från användning av det. Framförallt nämner hon hur det kan 

”krascha” och bli fel vilket gör henne skeptisk. Själv beskriver hon det som att hon inte alls är 

intresserad av IT eller elektronik över huvud taget och hon känner att hon inte har någon 

användning av det. När det är något som måste göras på datorn så är det hennes man som får 

göra det. Hon ser helt enkelt ingen nytta med att sitta vid datorn, måste det göras något så 

kan andra göra det. 

Deltagaren säger att det mycket väl kan vara bra att ha en webbsida men på frågan om 

vad, så kan hon inte direkt nämna någon egentlig fördel med det. Hon verkar inte riktigt vilja 

se fördelar med den heller, istället hyllar hon de analoga system som de använder idag med 

att prata med folk och sätta upp lappar om händelser, detta gör att hon upplevs som ganska 

konservativ. Men ett erkännande om att hon inte alls har koll på vad det hela innebär dyker 

upp och efter lite diskussion kommer hon fram till att det ändå är deras kunder som måste 

vara avgörande i frågan. Om de ser det som en bra sak att ha webbsidan så är det klart att 

man måste börja använda den på ett sätt som gör att de blir nöjda. 

Deltagaren upplever dock att det är den personliga kontakten som är viktigast. Hon vill 

träffa folk, prata med dem via telefon och träffa dem personligen. För henne handlar det om 

den trygghet som hon känner i att faktiskt möta folk. 

5.1 Jämförelse mellan deltagarna 
Det finns en viss skillnad mellan hur mycket deltagarna använder sig av IT. Deltagare 1 och 3 

har redan från början en viss vana av IT och ligger på gränsen till att vara delaktiga i det 

digitala samhället. Det är framförallt deltagare 1 som sticker ut. Deltagare 3 använder också 

Internet till att hitta information och dylikt. 

Deltagare 2 använder inte IT i betydligt minde omfattning. Men visst finns ett intresse av 

att lära sig mer och framförallt en förståelse för att det ändå är viktigt att lära sig det. Medans 

deltagare 4 inte alls har nåt intresse och inte heller känner att det är nåt som man måste 

använda. 
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6 System 

För att få en första introduktion till hur IT ser ut och vilka möjligheter till kommunikation 

som Internet kan erbjuda, så skapades en webbsida med ett tillhörande Content 

management system (CMS), med namnet N-Dwib, som var anpassat efter deltagarnas behov 

och tidigare erfarenheter av datoranvändning. 

6.1 Webbsidan 
Webbsidan utvecklades gemensamt med företaget för att de skulle nå ut till dem som inte 

känner till företaget och vill få mer information om dem. 

Tanken var också att ge personalen en förståelse för vilka möjligheter det innebar att 

använda en webbsida för att nå ut med information, framförallt ur företagets vinkel. Därför 

kom vi gemensamt fram till att de även skulle ha en nyhetssida och en sida där man kunde se 

kommande händelser på företaget, information som var mer riktad till de kunder/föräldrar 

som företaget redan hade. Med detta var tanken att de skulle få möjlighet att oftare gå in och 

ändra och publicera information på en mer rutinmässig basis, och på så sätt få större 

möjlighet att bekanta sig med teknologin. 

 

Bild 1. Den webbsida som utvecklades till företaget. 
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6.2 Content management system 
I utveckling av CMS:et har TAM och STAM (Davis et al., Renaud & van Biljon 2008) använts 

för att användarna i längden ska komma att acceptera systemet och vilja använda det. 

Anledningen till att båda systemen har använts är att TAM, som tidigare nämnts, är en 

modell som är gjort främst för att se vilket system som användare väljer att acceptera på ett 

företag (Zajicek & Arnold 1999). I Davis studier (Davis 1989, 1991) så har deltagarna fått välja 

mellan olika system och slutligen valt ett. I detta experiment finns bara ett system men det 

finns fortfarande en risk att deltagarna inte vill använda det om de känner att det är för svårt 

eller de inte finner någon nytta med systemet, vilket stämmer överens med TAM. Samtidigt 

så finns det andra faktorer som kan få deltagarna att välja bort systemet så som sociala 

faktorer, när deltagarna pratar med varandra om det. Därför har också STAM använts för att 

få med faktorer som sociala influenser, viljan till att experimentera, lätthet i att lära sig 

systemet, funnen nytta med systemet (Renaud & van Biljon). 

Det viktigaste var att skapa ett system som, i enlighet med TAM, skapade upplevd känsla 

av nytta och upplevd känsla av att vara lättanvändligt (Davis 1989, 1993). För att skapa en 

känsla av att systemet är lättanvändligt för deltagarna har jag försökt att dra ner på antalet 

funktioner som finns i systemet, i stort sett har bara textredigering lämnats kvar, samt 

möjlighet att ladda upp bilder på personalen. Utformningen är dessutom väldigt enkel och 

ger en bra översikt på var man ändrar vad på sidan. Istället för att användarna ska behöva 

leta i olika menyer och undermenyer så ligger allt i en och samma meny där det går att se vad 

som är vad. 

På de olika redigeringssidorna är det tydligt att det är högst upp som man ska skriva för 

att lägga in ett nytt inlägg, detta kan man göra direkt efter man har valt vad det är man vill 

redigera. När man skrivit in den text man vill publicera så trycker man på ”publicera” och 

texten publiceras direkt (Bild 2). 

Längre ner på samma sida kan man också välja att redigera eller ta bort inlägg. När man 

väljer redigera inlägg så dirigeras man högst upp i samma fönster och texten från de inlägg 

som man vill redigera läggs in i textfälten (Bild 2). Väljer man att ta bort ett inlägg så 

kommer man till en ny sida där man får se hela inlägget och kan verifiera att man vill ta bort 

det (Bild 3). När man väljer om man vill ta bort inlägget eller inte, dirigeras man tillbaka till 

den sida där man skriver inlägg. Tanken här är att det ska vara så få klick som möjligt för att 

det ska kännas enkelt att använda systemet. 

Att få deltagarna att känna nytta med systemet har i förstahand legat i utomstående 

faktorer, så som dialog med varandra och med de kunderna som kommer att besöka 

webbsidan. Dock har systemet några egenskaper som är skapade för att ge en känsla av nytta. 

Bland annat så går det att se vilka inlägg som finns på sidan, vilket ska skapa en överblick 

över vilken information som sidan ger för besökare, dessutom finns ett informationsfält på 

varje sida som, förutom att det fungerar som en guide för hur man lägger upp ett inlägg, ska 

hjälpa användaren att förstå vad som är viktigt med just den informationen. 

 17 



 

Bild 2. De CMS som deltagarna fick börja använda för att redigera. 

 

Bild 3. Visar sidan där man väljer om man vill ta bort ett inlägg. 

 18 



6.3 Hur systemet användes 
Genom loggar, observationer och intervjuer har det gått att följa vad deltagarna gjorde i 

systemet under experimentets fyra veckor. Till detta har inte introduktionen av systemet 

räknats in. 

 5 dagar efter introduktion skriver deltagare 1 in information om matsedel. Han 

lägger också in en nyhet. 

 17/4 skriver deltagare 1 in visionen i verksamhetsplanen. 

 Information om övriga anställa läggs in. 

 5/5 skriver deltagare 3 in information om scheman, avgifter, sjukdomar och hur 

man söker plats. Deltagare 2 sitter med. 

 Deltagare 1 lägger upp två kommande aktiviteter. 

 Deltagare 1 redigerar en av aktiviteterna där han hade glömt att skriva in tid. 

7 Efter fyra veckor 

Efter fyra veckor följdes experimentet upp med intervjuer av deltagarna för att se hur och om 

deras inställning till IT och digital teknik hade förändrats. 

Deltagare 1: 
Deltagaren känner inte att han direkt använder IT mer än vad han gjort före experimentets 

start. Däremot beskriver han att han använder de på ett annat sätt än innan vilket han 

förklarar på frågan om han använder mer IT nu: ”Inte mer, men kanske lite annorlunda.” 

Han upplever också att hans kunskaper har ökat lite medan intresset är ungefär detsamma. 

Han beskriver hur de har börjat använda PC:n till vissa arbetsuppgifter på arbetet också. Det 

som han berättar är att han varit på banken på ett möte för att kunna sköta bankaffärer på 

arbetsplatsen med hjälp av IT.  

Deltagare 2: 
Deltagaren säger att hennes intresse för IT har ökat lite samt att hon kanske har börjat 

använda IT lite mer än vad hon gjorde innan, vilket mycket väl kan uppfattas som en tendens 

till förändring av inställningen. Framförallt förklarar hon att hon skulle vilja använda digital 

teknik för att utföra vissa av sina arbetsuppgifter. Det är hon som har hand om räkningar och 

bokföring och vid frågan om hon skulle kunna tänka sig att använda datorn till fler uppgifter, 

är det just de uppgifterna hon kan tänka sig att använda den till, dock med reservationen ”jag 

skulle använda det mer om jag fick lära mig mer.” Det är ingen stor utveckling men en 

antydan finns där. Till skillnad från den första intervjun så verkar deltagaren mindre 

reserverad och mer ärlig i sina svar. 

Deltagare 3: 
Deltagaren var en av de som hade en god inställning till IT innan experimentet. Ingen 

speciell förändring i inställningen märks hos henne, vilket hon också själv är medveten om. 

På frågan om intresset har ökat, svarar hon; ”Det ligger nog rätt som det är, rätt jämt.” Från 

observationer förstår man att denna deltagare är den som har störst inflytande på de som 
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jobbar på företaget. Det är ofta hon som tagit initiativen att gå över till att använda fler 

digitala tjänster inom företaget. Hon har hand om fakturor och beställningar och en av de 

första tjänster de har börjat titta på handlar om att göra digitala beställningar av 

förbrukningsvaror så att det ska gå enkelt att göra beställningarna. Hon berättar även att hon 

funderat på att börja göra fakturorna på datorn, vilket hon tror kommer bli enklare. Trots 

detta så tycks det som att det inte skett någon speciell förändring i inställningen. 

Deltagare 4: 
Denna deltagare har inte direkt ökat sin användning. Däremot kan man mycket väl se en 

förändring i inställningen, även om deltagaren själv kanske inte är medveten om den. Det 

finns flera exempel på det. I den första intervjun så får hon frågan om hon tror att IT skulle 

kunna bli en större del av hennes vardag och svarar blankt ”Nej.” i den senare intervjun får 

hon samma fråga igen och svarar: ”Ja, jo, det tror jag, att det kommer bli mer än idag.” 

Tidigare kunde hon inte säga vad som skulle bli bättre med att ha en webbsida. I den andra 

intervjun berättar hon saker som de hade kunnat göra på sidan vilket tyder på att hon ser vad 

som kan vara bra med en webbsida för företaget. Vid ett annat tillfälle förklarar hon hur 

föräldrar kan utnyttja webbsidan ”Men det kanske är… känns bättre för föräldrarna. Dom 

kanske tycker att när dom sitter hemma, 'Ja, men sjutton, vad var det för datum det där var 

nu då?' Då, istället för att vänta till nästa dag då, eller för att ringa, så då slår dom upp och 

tittar.” Detta tyder på en förändring i inställningen till IT, om än liten. 

8 Diskussion av resultatet 

TAM är en väl testad och vida accepterad modell för att analysera hur användare kommer att 

acceptera eller förkasta ett digitalt system. Därför blir det en viktig del när man börjar titta på 

hur man ska få in människor som befinner sig i ett digitalt utanförskap till att bli delaktiga i 

det digitala samhället. Det experiment som har genomförts här har inte tagit ställning till de 

diskussioner som finns kring olika modeller. Här har istället modellerna använts för att 

skapa förutsättningar för att användare ska välja ett visst system. Eftersom experimentet 

endast pågick i fyra veckor har förväntningarna inte varit att det ska bli stora förändringar i 

attityd eller inställning. Det som har kommit fram i resultatet är att 3 av 4 deltagare visar en 

antydan till en förändrad inställning. Det som går att utläsa är också att de deltagare som 

använt sig av IT och Internet minst också visar på den största förändringen i inställningen. 

Tolkningen blir att inställningen måste få utvecklas innan man börjar använda systemet. I 

STAM kan man se hur det finns tre olika stadier fram till att en användare väljer att acceptera 

eller förkasta ett system. Objektifiering där användaren avgör om denne ser nytta i systemet 

(PU) men även sociala influenser. Införlivande, där användaren börjar testa system, ser om 

det är lätt eller svårt att lära sig att använda, om det finns nytta med systemet. Och slutligen 

konvertering/icke konvertering, där användaren accepterar eller förkastar systemet (Renaud 

& van Biljon 2008). I resultatet kan man se att användandet av systemet har varit begränsat 

och dessutom är det i huvudsak de som hade störst bekantskap med datorer som har använt 

systemet. Deltagare 2 hade visserligen suttit med vid ett tillfälle, men har själv inte använt 

det. Ska man tolka det som att två av deltagarna har förkastat systemet? Och att de inte kan 
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tänkta sig att använda det? Nej, snarare borde man koppla till STAM och de tre stadier som 

finns där. Det ser snarast ut som att de två deltagare som inte använt systemet, fortfarande 

befinner sig i det första stadiet, objektifiering. Fyra veckor ser ut att vara en allt för kort tid 

för att se om man förkastar eller accepterar systemet. De två deltagarna som har använt sig 

av systemet befinner sin ännu i det andra stadiet, de testar fortfarande systemet, de 

experimenterar lite och ser vilka möjligheter systemet ger. Som det ser ut så måste man låta 

objektifieringen ta sin tid och man kan inte direkt säga att en person förkastat ett system 

innan denna har gått igenom den process som modellen presenterar. I STAM så finns ingen 

direkt koppling mellan objektifiering och ickekonvertering, därför bör man tolka resultaten 

som att användaren måste få gå igenom processen innan man ser om en konvertering har 

genomförts. Detta är något som mycket väl skulle kunna komma att ändras vid framtida 

forskningar på STAM, men för tillfället måste det tolkas på det sättet. 

En reflektion som också måste tas i beaktning är det faktum att undersökning endast har 

producerat en liten mängd objektivt material i form av loggar. Moderatorns närvaro kan 

mycket väl ha påverkat resultatet vid intervjuer och observationer, samt att 

intervjusituationerna har tolkats av moderatorn vilka skulle kunna tolkas annorlunda av 

andra. Vid en längre studie, där mer material kan plockas ut från loggar för att verifiera 

resultaten, kan en tydligare analys göras. 

De brister som presenteras i metoden bör också tas med i beräkningen när man tolkar 

resultatet. Det går inte med hjälp av de data som presenteras här att göra den tydliga 

tolkningen att tesen stämmer, att arbetet är rätt väg att gå. Det är bara två av deltagarna som 

faktiskt har börjat använda systemet, alltså 50% av deltagarna. Detta är inga tydliga siffror 

och det kan lika gärna tyda på att arbetet inte alls är en väg till digital gemenskap. Resultaten 

är svårtolkade, det är bara 4 deltagare och man måste ta det i beaktning, tendenserna till en 

förändring av inställningen är liten. De objektiva data som presenteras är limiterad och 

möjlighet till tolkning är begränsad. Dock presenteras här en tolkning som skulle antydan till 

att tesen stämmer. 2 av 4 har börjat använda systemet, men 3 av 4 antyder en viss förändring 

av inställningen. Detta gör att tolkningen blir till fördel för tesen. Enligt STAM så måste det 

finnas en avsikt att använda ett system innan man börjar använda det. 3 av 4 deltagare 

presenterar en sådan avsikt, även om det bara är två som har börjat använda systemet.  

Denna rapport har försökt att utnyttja tillfället för att se om arbetet är rätt väg för de som 

befinner sig i digitalt utanförskap att ta sig in i det digitala samhället och utgått från tesen att: 

genom att introduceras till IT och digitala system på arbetsplatsen så kan man utveckla ett 

intresse som leder till digital delaktighet. 

Detta korta experiment ger begynnande svar på dessa frågor. Experimentet antyder att det 

skulle kunna vara relativt lätt att skapa en positiv inställning till att börja använda IT. 

Resultaten antyder att arbetsplatsen är en bra väg att gå för att skapa ett intresse för IT. 

Arbetsplatsen ger användaren ett sammanhang för att vilja utveckla sig. Att 3 av 4 deltagare 

visar på små förändringar i inställningen på endast fyra veckor gör att man kan ana att det 

går ganska snabbt att ändra inställningen till IT. Om man jämför experimentets resultat med 

STAM så ser man tydligt att det är viktigt att det är en bra modell att rätta sig efter. 
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Resultaten är dock inte helt övertygande. Än syns bara tendenser och man skulle behöva se 

hur det ser ut i ett längre perspektiv. Det går inte att, i detta experiment, se antydningar till 

att man säkert kommer gå vidare till att faktiskt använda sig av IT mer, vilket skulle behöva 

bli tydligare för att komma till ett säkert resultat om att detta är en bra väg att gå. 

9 Fortsatt forskning 

Denna experimentliknande studie är väldigt begränsat i sin omfattning. Med endast fyra 

deltagare och fyra veckor är det svårt att få klara besked på hur mycket inställningen har 

förändrats. Därför kan man se att det kommer att behövas större undersökningar av liknande 

slag, med fler deltagare och längre tid, för att få en tydligare bild. Vid en sådan studie skulle 

det också vara av intresse att ta med The Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) när man tittar på resultatet. I längden skulle man i så fall kunna få ett 

recept för hur vi ska få in fler av dem som idag befinner sig i ett digitalt utanförskap. 

Om man ska fortsätta att använda STAM så bör mer forskning göras på den modellen. 

Den är definitivt intressant, men fler verifieringar på att den stämmer bör göras för att den 

ska vara intressant i framtida forskning.  

Det skulle också vara av intresse att undersöka om det är så att vissa yrkesgrupper är mer 

utsatta än andra när det gäller det digitala utanförskapet. I så fall skulle man kunna göra 

insatser för att få in mer IT på dessa arbetsplatser för att ge dessa människor möjlighet att 

introduceras i det digitala samhället. 

Denna rapport tar heller inte ställning till om digitalt utanförskap är ett problem eller inte. 

Vissa ser det till och med. som något positivt (Findahl 2009). Grundligare undersökningar 

för om det är ett problem att befinna sig utanför det digitala samhället kan också vara något 

som är av intressant att forska vidare på. 
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