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Abstract 
As technology have continued to develop over the latest decades and become more 

advanced the pressure on the general citizens understanding of technology becomes a 

essential part to live in our society today. The transition have affected our society in great 

ways and have made a great impact on different groups, one of them being the elderly 

population in our society. 

 The purpose of this study is to examine how the fast technological development in the latest 

decades have affected the elderly in our society. This from their perspective by gathering 

empirical data through semi-structured interviews with elderly people involved in the 

Agnes-project, a research project focused on improving the general quality of life for older 

people and increase their knowledge about technology. The study has shown that after the 

older peoples time involved in the Agnes-project their quality of life had improved in 

different areas. Areas such as increased cognitive activity, increased interest in new 

technology and an improvement in their communication with friends and family. By doing 

this study I have created an awareness for the importance of projects similar to the Agnes-

project and the impact an increased use of technology has on older peoples life.
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1.Bakgrund 
Med dagens ständigt ökande tekniska utveckling och datorisering ställs högre krav i vårt 

samhälle. Tidigare funktioner inom diverse områden som exempelvis deklarering och 

bankärenden försvinner då teknikens utveckling kommer så långt att de gamla teknikerna 

ersätts. Ett exempel på datoriseringens påverkan är att en bank nyligen slutade med 

kontanthantering. Det omöjliggjorde möjligheten att betala räkningar på plats i banken och 

tvingade därmed kunderna att använda sig av deras internetbanktjänst. Sådana stora 

förändringar kommer bli vanligare på grund av den allt snabbare tekniska utvecklingen i vårt 

samhälle. Det kommer att ställas större tekniska kunskapskrav på de invånare som lever i 

vårt samhälle. 

En grupp som då blir påverkad av dessa förändringar är de äldre i vår befolkning. Många 

av dem har använt sig av de tidigare funktionerna och kunnat klara sig utan att använda de 

mer tekniska lösningarna. I och med den allt mer ökande tekniska utvecklingen får de det 

svårare att klara sig. I Sverige idag är andelen äldre(65 år och äldre) ungefär 18,5%(enligt 

SCB Befolkningsstatistik), vilket motsvarar ca 1,7 miljoner av den totala befolkningen i 

Sverige. Detta innebär att äldre motsvarar nästan en femtedel av befolkningen, vilket betyder 

att det är en mycket stor grupp som ska tas i åtanke vid förändringar i samhället. Det 

förväntas även öka till 1,9 miljoner tills 2015. Det är dock viktigt att se möjligheterna till vad 

som kan göras bättre och att ta hand om de utmaningar som redan finns istället för att sätta 

en grupp i en offerroll. 

En vanlig fördom som ofta verkar dyka upp i olika sammanhang när det gäller 

samhällsfrågor är att man tenderar att ha mycket fördomar om äldre, då framförallt tanken 

på att man sätter dem i en förutbestämd roll. Man antar att det är svårt för de äldre att 

antingen lära sig någonting mer avancerat som tekniska saker eller att man även antar att 

viljan till att lära sig om tekniska hjälpmedel inte finns där på grund av förutfattade 

meningar. Trots att äldre är en av grupperna som påverkas i stor grad av den tekniska 

utvecklingen, behöver det nödvändigtvis inte innebära att de inte har ett intresse för att lära 

sig eller se de förändringar som har skett som något positivt.  

Ett projekt som motbevisade denna fördom är Agnes-projektet vid Institutionen för 

Informatik på Umeå Universitet. Agnes är  ett projekt som startades upp september 2009 för 

att förbättra livssituationen för de äldre genom användandet av olika tekniska verktyg. 

Projektet fokuserade alltså på att förbättra det mentala och fysiska tillståndet hos äldre som 

var socialt isolerade, som ledde till effekterna att den kognitiva förmågan nedsattes och även 

en lägre aktivitetsnivå. Genom att använda innovativa tekniska lösningar och även satsa på 

att förbättra de äldres tekniska kunskaper blev det här projektet ett exempel på hur sådana 

initiativ gav upphov till mycket positivt för de äldre. Dock ska det givetvis tas i åtanke att det 

även uppkommer utmaningar med de förändringar som har kommit allt snabbare de senaste 

åren inom den tekniska utvecklingen. Detta är utmaningar som kommer att vara något som 

vi måste hantera inom de närmaste åren, vilket är områden som detta arbete kommer 

behandla.  

Efter att ha sett exempel på hur det här har påverkat äldre personer i min närhet och hur 

datoriseringen ökar i allt snabbare takt tillsammans med den tekniska utvecklingen så har 
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mitt intresse för ämnet blivit större under den senare delen av min utbildning. Då kraven på 

tekniska kunskaper på individer ökar för att enbart kunna klara sig i vardagen så innebär det 

att lösningar för dessa utmaningar är något som är viktigt och bör prioriteras för att inte 

riskera att en grupp människor hamnar utanför samhället på grund av detta. 
Detta arbete kommer fokusera på att studera hur äldre påverkas av den ökande 

datoriseringen och de växande utmaningar och möjligheter som uppstått pågrund av detta. 

Arbetet kommer att behandla områden som exempelvis hur vi kan anpassa tekniska 

lösningar efter de äldres perspektiv att fungera bättre för dem och hur de äldre anser att man 

kan motivera till mer användande av teknik. 

 
1.2 Frågeformuleringar                  
De frågeställningar som jag kommer att fokusera på under den här studien är: 

Hur upplever äldre att de påverkas av datoriseringen i samhället? Hur upplever äldre att man 

kan motivera till användande av ny teknik? Hur kan vi i framtiden enligt dem förbättra detta?  
 

1.3 Syfte                
Syftet med detta arbete är att genom studier få djupare kunskap om hur datoriseringen i 

samhället påverkat de äldre. Studien kommer fokusera på datoriseringens inverkan i de 

äldres liv inom aspekter som det vardagliga och det sociala och hur ett ökat 

teknikanvändande förändrat detta. Detta för att genom deras perspektiv få en bättre 

förståelse för hur de har blivit påverkade och på så vis kunna ge förslag på hur man kan 

förbättra äldres livsskvalité.    

 

1.4 Avgränsningar                 
Till en början hade jag betydligt bredare frågeställningar än vad som var hanterbart för en c-

uppsats, vilket ledde till att jag fick avgränsa mig till ett mer specifikt område. Tanken från 

början var att fokusera på hur datoriseringen i samhället påverkar de äldre, vilket var ett 

alldeles för brett område för att enbart kunna täckas upp av en uppsats. Efter att ha skrivit 

arbetet under en period utvecklades arbetet och jag bestämde mig för att avgränsa det till att 

innehålla en mer specifik avgränsning på den påverkan som datoriseringen har haft på de 

äldre i framförallt deras sociala liv. Avgränsningar gjordes också till att fokusera på deras 

användande av datorn och i viss mån andra tekniska hjälpmedel. 
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2. Relaterad teori                 
Datoriseringen i samhället är något som har kommit naturligt i takt med den stora tekniska 

utveckling som har skett de senaste 25 åren. Vi  har i ständigt ökande takt använt mer och 

mer tekniska funktioner och lösningar och datorprogram för att göra saker som 

banktransaktioner, kommunicera, deklarera etc.   

 På grund av den utvecklingen har vi både fått möjligheter och utmaningar för de äldre i 

vårt samhälle och även andra grupper. En hel del av våra pensionärer idag har varit med om 

datoriseringen och har därför en bra teknisk förståelse, medan vissa inte alls har den tekniska 

förståelsen som skulle behövas för att bli inkluderad på samma sätt som resten av samhället. 

Även om du klarar av att hantera de tekniska funktionerna som exempelvis e-post, e-

legitimation och Internetbank för att betala räkningar, deklarera och rent generell 

användning så innebär det inte nödvändigtvis att du följer med på samma nivå i det sociala 

samspelet som idag allt mer sker via verktyg som Internet, Skype, Facebook m.m.  

 
2.1 Inkludering                      
I den tidsålder vi lever i har datoriseringen i allt större mån börjat påverka den sociala 

kulturen som finns idag mer än vad som skett under de senaste decennierna innan det. Sättet 

människor umgås på och de plattformar vi använder för att kommunicera och använda för 

sociala kontakter har ändrats väldigt mycket de senaste 25 åren. Därför har det blivit 

viktigare att man använder sig av dessa tekniker och plattformar för att inkluderas socialt. 

 Begreppet "inkludering" är ett begrepp som syftar till social inkludering i en specifik social 

kultur. Mordini(2009, sid 3)  menar i sin artikel "Senior citizens and the ethics of e-

inclusion" att begreppet inkludering som nämns under arbetet är:  "In the social sciences, 

inclusion refers to a process, de facto and/or de jure, of including people in a given social 

structure, most often, in society at large. Conversely, social exclusion describes ‘‘the inability 

of our society to keep all groups and individuals within reach of what we expect as a 

society…[or] to realise their full potential’’.".                   

 Med inkludering menas då en process som inkluderar personer i en given social struktur, 

oftast ett samhälle då det är de största sociala strukturerna som folk tar del av men är även 

saker som din familj.  Om man skulle komma utanför en social struktur av olika anledningar, 

så innebär det att det kommer att vara svårt för den personen som är utanför att ha en bra 

och kontinuerlig relation till den här sociala strukturen. Mordini definerar och skriver om 

social inkludering eller inkludering enligt den mer klassiska definitionen av begreppet. Han 

fortsätter även att skriva mer om "e-inkludering" där han skriver om inkludering och den 

betydelse de etiska skälen har när det gäller det. Att en lösning för att få mer inkludering 

enbart kan ge fördelar om man såg till de mer etiska skälen, att den grundläggande 

informationsteknologin finns, att man har lämplig utbildning och motivation och att även 

etiska och psykologiska faktorer adresseras. Mordini har mer synen att inkludering är något 

som beror både på exempelvis de informationsteknologiska resurser personen har tillgång till 

och även på personliga egenskaper och värderingar. Warschauer(2002, sid 5) säger dock i sin 

artikel "Reconceptualizing the Digital divide" att:              

"Social inclusion is a matter not only of an adequate share of resources, but also of 
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"participation in the determination of both individual and collective life chances" (Stewart, 

2000). It overlaps with the concept of socioeconomic equality, but is not equivalent to it. 

There are many ways that the poor can have fuller participation and inclusion, even if they 

lack an equal share of resources.". Han menar att fattigare individer har andra vägar att gå 

för att ha ett bättre deltagande och vara mer socialt inkluderad. Om man tittar på 

Warschauers koncept att även fattigare individer kan ha möjligheten att bli socialt inkluderad 

på andra sätt så finns det olika sätt att se på saken, man kan tänka som Warschauer och 

mena på att den fattiga individen har olika tillvägagångssätt, men samtidigt kan man även 

tänka sig att genom fattigdom kommer minskade resurser och då även minskade möjligheter. 

 Med tanke på denna studies innehåll, vilket fokuserar på datoranvändande och den kultur 

vi lever i idag med saker som Facebook, Skype och liknande som viktiga delar i vår vardag är 

det svårt om man inte har tillgång till åtminstone grundläggande resurser som en god 

internetuppkoppling och informationsteknologiska resurser som en väl fungerande dator 

eller andra tekniska hjälpmedel. Du måste i princip ha en dator och använda Internet för att 

kunna vara inkluderad i den generella sociala kulturen och helst även använda dig av de 

sociala medier som har växt fram de senaste åren för att ta ytterligare nästa steg till att bli 

inkluderad i den sociala struktur som råder i vårt samhälle idag, detta på grund av den mer 

signifikanta roll sociala medier har idag som medium för social kontakt. Helsper(2008) tar i 

sin artikel upp aspekterna digital exkludering och digital inkludering och de negativa effekter 

de har på vårt sociala liv och hur vi påverkas av detta, vilket gör det tydligt vilken roll digital 

inkludering har idag.                     

 Som jag nämnde tidigare i början av detta kapitel så är det inte alltid lika enkelt att följa 

med i det mer sociala avseendet som det är att lära sig grundläggande funktioner. Även om 

de grundläggande funktionerna är mer viktiga att lära sig så är det fortfarande naturligt att 

man vill vara inkluderad även i den sociala strukturen.                   

Det som händer med utvecklingen av saker som sociala medier eller tekniker som Skype som 

används av en så stor del av populationen(enligt Skypes hemsida 40 miljoner som samtidigt 

är inne vid sin peak, 663 miljoner registrerade användare enligt en artikel på telecompaper 

2010), är att de personer som inte använder dessa element för att kommunicera, på ett sätt 

blir exkluderade från den sociala kulturen. Trots att vi fortfarande lever i en tidsålder där 

telefoner fortfarande används frekvent och ofta så är det ett faktum att det är betydligt lättare 

att få kontakt med yngre människor via tekniker som Skype eller sociala medium som 

Facebook. Det har blivit en del av den sociala kulturen att använda sig av de sociala medier 

som finns tillgängliga idag. Andra sociala medier som kan användas är exempelvis Twitter 

eller bloggar i olika format.  Dessa medier har blivit en del av den sociala kulturen som vi har 

idag. På grund av detta har det därför blivit en större press att vara aktiv inom dessa medier 

för att hänga med i den ökande utvecklingen och även för att inte bli exkluderad. Ett ökat 

teknikanvändande blir då en central faktor för att känna samhörighet och bli inkluderad i 

sociala sammanhang. Det betyder att vi står med sociala klyftor mellan den delen av den 

äldre populationen som inte använder dessa tekniker mot alla andra. Genom detta blir de 

som inte använder sig av teknik eller framförallt datorn i någon större mån en grupp som blir 

exkluderad från de sociala nätverken och hamnar därmed i en situation där det byggs upp 

sociala klyftor. Då människan naturligt behöver social kontakt och generellt sett är mer 
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välmående vid ett socialt aktivt liv så blir det en faktor som måste tas i åtanke för att 

medverka till en bättre livskvalité.    

2.2 Digitala klyftor                
Som jag nämnde tidigare har den tekniska utvecklingen gett upphov till vissa klyftor i 

samhället. Detta fenomen kallas "digitala klyftor" och beskrivs som följande:  "The Digital 

Divide refers to any inequalities between groups, broadly construed, in terms of access to, 

use of, or knowledge of information and communication technologies (ICT)". Digitala klyftor 

refererar till de som har åtkomst till digital information och kommunikationsteknik och de 

som inte har åtkomst till dessa.               

Digitala klyftor tar upp de skillnader som uppstår mellan individer, företag och geografiska 

områden på olika socioekonomiska nivåer i ett specifikt samhälle. Det finns även något som 

kallas för "Globala digitala klyftor" vilket beskrivs som följande: "The global digital divide 

is a term used to describe the disparities in opportunity for the access to the Internet, 

information and educational/business opportunities derived from this access between 

developed and developing countries”.  Med globala digitala klyftor tar man då upp 

skillnaderna som uppstår mellan olika länder, specifikt riktat på möjligheten för åtkomst till 

internet. Genom att den tekniska utvecklingen skiljer sig åt beroende på vilka resurser varje 

land har och de förutsättningar som finns så blir det naturligt att åtkomsten till Internet och 

informationen via det blir i olika mån begränsad eller öppen för den generella populationen.  

Sedan får man alltid ta  de "vanliga" digitala klyftorna i åtanke då man tittar på specifika 

länder för att få en uppfattning över hur datoriseringen ser ut i det landet och de tidigare 

nämnda faktorerna som exempelvis socioekonomiska förhållanden och individualitet. 

 Digitala klyftor är dock ett begrepp som under årens lopp förfinats och definierats i olika 

former. Keniston & Kumar(2003) behandlar detta i sin artikel där dom specifikt nämner fyra 

olika typer av digitala klyftor. Ett exempel på en av dessa är globala digitala klyftor som jag 

nämnde tidigare. Majoriteten av äldre i dagens läge befinner sig oftast i situationen att de i 

någon form har åtkomst till en dator. Dock blir  användningen av datorer eller annan teknisk 

utrustning och även mer specifika saker som Internet den typ av digitala klyftor som vi i 

nuläget kommer se främst bland de äldre i vår befolkning. Trots att de stora möjligheterna till 

att faktiskt få tag på teknik och datorer idag har gjort att de "vanliga digitala klyftorna" har 

naturligt minskat allt mer så har vi ett kortsiktigt problem med att motivationen bland de 

äldre i vår befolkning som inte valt att använda datorer i någon större omfattning inte alltid 

är särskilt hög. På ämnet motivation och skillnaderna mellan generationerna skrev Pippa 

Norris i sin bok Digital Divide - Civic Engagement, Information Poverty and the Internet 

Worldwide(2002, sid 2): "Even among affluent middleclass families with home computers, 

there is often a generational divide between young people who want to surf for games, MP3 

music and movie clips and the older generation who prefer to spend an evening with network 

TV or a rented video". Det är ett intressant synsätt och tar upp hur teknikanvändande skiljer 

sig åt mellan generationerna, samtidigt finns det olika sätt att se på saken. Det behöver inte 

exempelvis vara så att olika generationer är en faktor som måste betyda större motivation för 

användande av teknik. Dewan & Riggins(2005) framför i sin studie aspekten individualitet 

som en av tre faktorer som dom utgår från vid undersökning av digitala klyftor. Denna studie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Developing_countries
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är ett exempel på att det finns drivna och engagerade människor även i de äldre 

generationerna och ett intresse för teknik. Trots att det är ett kortsiktigt problem som har 

mest relevans i nuläget kan man ändå inte utesluta den tidigare typen av digitala klyftor 

ännu. 

 Hargittai(2003, sid 4) menar i sin artikel "The Digital Divide and What to Do About It" 

följande: "With the rise of the Internet's in all spheres of life, there has been increasing 

concerns regarding the patterns of its diffusion across the population. Reports have 

documented the clear presence of an Internet "digital divide" i.e inequalities in access to and 

use of the medium, with lower levels of connectivity..(..)".       

Begreppet digitala klyftor har fått betydligt fler definitioner ju längre tiden och den tekniska 

utvecklingen har gått. Det som tidigare var en fråga om olika åtkomst till 

informationsteknologi och kommunikationsteknologier har idag, pågrund av den tekniska 

utvecklingen, blivit en betydligt komplexare fråga än så.  Warschauer(2003, sid 199) skriver i 

sin bok"Technology and social inclusion - Rethinking the Digital Divide" om två stycken 

forskares syn på det hela: "They assert now that the Internet diffusion rates have increased, 

scholars should shift their attention from the digital divide - inequality between haves and 

have-nots on dichotomous measures of access-to digital inequality, by which they mean 

differences among people with physical access to the Internet".                 

Både Hargittai och Warschauer nämner i sina artiklar att digitala klyftor har utvecklats 

vidare till att det finns ytterligare en typ av digitala klyftor som fokuserar på åtkomsten till 

Internet och ojämlikheten där. Lenhart et al(2003) tar upp denna ojämlikhet i sin studie och 

pratar om den minskade makten som kund och även om de färre ekonomiska möjligheterna 

som kommer med att inte ha tillgång till internet. Denna ojämlikhet är dock något som jag 

tycker går in mycket med termen "globala digitala klyftor" då ojämlikheter om 

Internetåtkomst oftast har att göra med skillnaderna mellan fattiga och rika länder. Denna 

debatt om Internetanvändande i kombination med digitala klyftor har väckt ytterligare 

forskning och diskussioner om det, vilket har resulterat till att forskningen inom digitala 

klyftor har tagit ytterligare ett steg framåt och skapat en ny "kategori".   

DiMaggio & Hargittai(2001, sid 3-4) menar i sin artikel "From the ’Digital Divide’ to Digital 

Inequality: Studying Internet Use as Penetration Increases" att: "As the technology 

penetrates into every crevice of society, the pressing question will be not ‘who can find a 

network connection at home, work, or in a library or community center from which to log 

on?’, but instead, ‘what are people doing, and what are they able to do, when they go on-

line.". De  säger i sin artikel att termen "internetåtkomst" bör definieras om till vad 

människor kan göra, vad människor gör och när människor går online och vad det finns för 

ojämlikheter inom det området.En intressant aspekt som Mossberger(2008) tar upp i sin 

studie är om digitalt medborgarskap och hur dom som använder internet effektivt och 

regelbundet tar del av samhället online och de ojämlikheter som kan uppstå på grund av 

detta. 

Då datoriseringen har bidragit till att en allt större del av befolkningen faktiskt äger en dator 

eller något annan tekniskt verktyg för att få åtkomst till internet i dagens läge blir framtidens 

forskning att undersöka olikheter mellan dem som redan har åtkomst till internet och den 

ojämlikhet eller olikhet som råder hos dem i internetanvändandet i sig. I framtiden kommer 

http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=435
http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=435
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våra äldre få lära sig att hantera denna ojämlikhet i internetanvändande. Det finns dock 

fortfarande en relevans i de ojämlikheter av åtkomst till datorer och teknik beroende på de 

socioekonomiska faktorerna i ett samhälle vilka har en relevans och detta kommer att 

fortsätta vara relevant under många år framöver. 
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3. Metod                            
Holme & Solvang(1997) menar  i sin bok "Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder" att begreppet för att utveckla en ständigt bättre uppfattning om de 

företeelser vi arbetar med  kallas teoriutveckling. De nämner även att det finns två möjliga 

sätt när det gäller att studera en företeelse, två "angreppssätt" som det kallas. Dessa kallas 

deduktiv och induktiv metod. Deduktiva metoden är den som är mer formaliserad av de två 

metoderna. När man använder sig av den deduktiva metoden har man ett mer "logiskt" 

tankesätt. Man drar slutsatser utifrån befintliga teorier och använder sig, baserat på teorin, 

hypoteser för att få fram huruvida något är sant eller falskt. Det induktiva angreppssättet 

däremot är mer undersökande och använder sig av observationer som tolkas för att sedan 

öka sin förståelse om ett specifikt område, oftast något gällande sociala relationer. Detta 

leder till ökad kunskap och kan även leda till en teori.                   

 Den här studien är ett exempel på ett induktivt angreppssätt. Genom att utföra kvalitativa 

intervjuer med människor som påverkas av datoriseringen och undersöka sociala 

förhållanden ökas den generella förståelsen för situationen och kan då även leda till idéer och 

möjligheter. 

 

3.1 Fallstudie 

Den metod som jag har valt för att samla data är en fallstudie. Anledningen är att jag vill få en 

mer djupgående förståelse om hur datoriseringen påverkar de äldre. Fallstudien är också en 

metod som fokuserar på att ställa öppna, kvalitativa frågor istället för kvantitativa frågor, 

vilket är att föredra i det här fallet. 

Visserligen finns det andra metoder och tillvägagångssätt för att göra studier på, några 

exempel är enkätundersökningar och litteraturstudier. Då jag gör en studie som fokuserar 

betydligt mer på äldres sociala relationers påverkan av en ökad datorisering så finner jag det 

lämpligare att använda mig av fallstudien som metod. Med hjälp av fallstudien kan jag 

fokusera på ett ganska avgränsat område och få betydligt mer djupgående kunskaper inom 

just det området med hjälp av fallstudien som verktyg. Med hjälp av de kunskaper man 

uppnår genom användandet av fallstudien kommer man att kunna skaffa sig en förståelse för 

situationen, vilket kan ge upphov till nya frågeställningar, lösningar eller idéer gällande 

datoriseringen i samhället. 

Intervjuer har bedrivits antingen empiriskt ute i verkligheten eller via lämpliga tekniker, 

exempelvis Skype.  

 

 

3.2 Kvalitativ intervju                     
I en fallstudie är ett av verktygen man kan använda sig av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av de mer öppna frågorna som ofta leder till mer djupa och 

innehållsrika svar. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer istället för 

kvantitativa intervjuer för det här examensarbetet. En enkel förklaring till vad en kvantitativ 

intervju är och även skälet till att jag inte använder mig av den intervjutypen förklaras av 

Holme&Solvang i deras bok "Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa 
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metoder"(1997):  "Den kvantitativa intervjun är som att ge alla skor av storlek 41 - alla får 

samma instruktioner". Kvantitativa intervjuer är bra då man söker efter en större grupps 

åsikter om ett eller ett antal områden, där man ger gruppen ett antal bestämda svar att välja 

mellan. När man använder sig av kvantitativa intervjuer vill man få fram ett snabbt svar på 

ett antal frågor om ett specifikt område, man vill utföra en större styrning på gruppen. 

Kvantitativa intervjuer kan användas på ett bra sätt vid stora enkätundersökningar, dock är 

man vid dessa fall ute efter ett antal förutbestämda svar, vilket inte passar in på min studie.  

Den största styrkan med kvalitativa intervjuer är att styrningen snarare uppmuntras till att 

vara så liten som möjligt, detta på grund av att den intervjuade ska få påverka samtalets 

utveckling. Genom detta får vi den mer avslappnade, vardagliga samtalskänslan som 

eftersträvas vid kvalitativa intervjuer och det är då lättare att synpunkterna som kommer 

fram av de intervjuade är deras egna uppfattningar, då de själva till största utsträckning får 

styra vart intervjun går.                       

 Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer i mina kvalitativa intervjuer. 

Detta på grund av att jag kan ställa samma frågor till en grupp individer och utforma dessa 

frågor så att de har öppna svarsmöjligheter. Detta ger mig möjligheten att utföra en kvalitativ 

intervju samtidigt som jag har flexibiliteten att ändra, ta bort och även ändra vissa frågor 

under själva intervjun. Detta ger mig också en bra möjlighet att ändra under själva arbetets 

gång beroende på hur studien utvecklas. 

 

 

3.3 Utförande och frågor                 
Jag har intervjuat sex stycken personer som är involverade i Agnes-projektet som drivs på 

institutionen för Informatik på Umeå Universitet. Intervjuerna har genomförts för att få en 

bättre uppfattning av hur det påverkar dem i deras vardagliga liv. Då framförallt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

med fokus på hur deras ökade teknikanvändande har påverkat deras sociala liv både med 

familj, vänner och bekanta. Intervjuerna genomfördes under en period på några veckor och 

skedde via Skype.                        

Till en början hade jag enbart ett fåtal breda frågor som jag utgick från under intervjuerna för 

att få en första bra överblick över vad som motiverade dem till att använda datorn mer och 

lite hur deras situationen hade förändrats sedan deras datoranvändande ökade. 

Intervjuerna var av varierade längd, dock inte särskilt långa på grund av det fåtal frågor som 

enbart fanns med i början. De grundfrågor som jag utgick från var: 

 
-Vad var din motivation till att börja använda datorn mer?                         

-Känner du dig mer inkluderad socialt med din familj efter att du började använda datorn 

mer?                            

-Hur var det innan du började använda datorn mer? Hade du sämre kontakt med familjen 

då?                            

-Hur är ditt kontaktnätverk efter att du börjat använda datorn mer?                        

-Känner du dig mer delaktig i samhällsfrågor efter att du börjat använda datorn mer? 
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Ett antal intressanta svar dök upp under de första intervjuerna, vilket var positivt och gav en 

bra grund att utgå ifrån på intervjudelen. För att sedan ge en bättre grund och få ut mer 

intressanta insikter valde jag att gå in med lite mer djupgående frågor om personerna jag 

intervjuade. Dessa frågor fördjupade min förståelse för dessa personers bakgrund och hur 

deras erfarenheter hade betydelse för deras relation till datorer och teknik: 

 

-Vad har du för bakgrund?                          

-Har du familj?                           

-Hur är ditt sociala liv generellt?                          

-Vad tycker du om teknik? Har du mycket teknik själv?                        

-Vad är din syn på teknik?  Är teknik något du är rädd för eller är det något du är 

intresserad av?                           

-Hanterar du/ni datorn själv eller måste du/ni få hjälp av någon annan?                       

-Berätta om en vanlig dag                           

-Berätta om en situation du tycker är jobbig                         

-Berätta om en situation som du tycker är bra 

 

 

Genom att vara mer specifik och personlig kom jag till nya insikter och tankegångar vilket 

definitivt kommer att hjälpa mig senare i analysen och diskussionen. De mer personliga 

intervjufrågorna gav mig en bättre bild av personens bakgrund och deras relation till teknik 

förr och nu. Jag fick även större insikt i vilken mån datoriseringen påverkar dem och de 

möjligheter och utmaningar som öppnas upp. 

 

 

3.4 Urval                 
Mitt mål med min studie var redan från början att få insikt i hur äldre påverkas av 

datoriseringen i vårt samhälle och undersöka de möjligheter och problem som uppkommer 

på grund av detta. På grund av att min studie är inriktad på äldre blev det den målgrupp som 

jag naturligt har haft mycket kontakt med under studiens gång. För att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna med dessa personer var en kvalitativ intervju ett val som passade bäst 

då det var den typ av intervju som skulle ge mer personliga synpunkter och uppfattningar. 

 Jag hade bra kontakt med min handledare som är mycket involverad i AGNES-projektet 

som hjälpte mig att finna personer att intervjua som var involverade i detta projekt.  

Jag har fått prata med en ganska blandad grupp i åldern 65-85, vilkas erfarenheter och 

perspektiv skiljer sig mycket åt. Detta har gett mig ett brett underlag för att se hur 

datoriseringen påverkar de olika individerna. 

 

3.4.1 Urvalsgrupp                         

I min urvalsgrupp fanns sex stycken individer som varit med i Agnes-projektet. Dessa 

individer intervjuade jag under en period mellan april och maj med hjälp av verktyget Skype 

under informella former. De individer som jag intervjuade skilde sig mycket åt vad gällde 

bakgrund, erfarenheter och perspektiv till deras ökade teknikanvändande. En fördel med 
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användandet av Skype var att det var en mer personlig och avslappnad miljö än exempelvis 

telefon. Nackdelen var dock att det bästa hade varit om intervjun skedde vid ett riktigt möte. 

 Dock var Skype det bästa alternativet sett till förutsättningarna jag hade. 

De sex individerna har jag gett fiktiva namn för att försäkra deras anonymitet och inte avslöja 

deras identitet. Dessa individer hade alla olika bakgrunder och jag kommer beskriva lite om 

individernas bakgrund och deras skäl till att de började öka sitt datoranvändande för att ge 

en bättre överblick.  

 

Lars: 

Lars är i 80-års åldern och har varit med i Agnes-projektet sedan det startades. Han är 

numera pensionär. Han är den äldste medlemmen i projektet. Han har en bakgrund inom 

skogsbranschen och hade sedan tidigare via sitt jobb kontakt med datorer, vilket gav honom 

en viss erfarenhet redan innan hans medverkan. Han gick med på grund av att han ville 

förbättra sina kunskaper om datorn och dess användningsområden. 

 

Eva: 

Eva är i 70-års åldern. Hon är numera pensionär. Hon har en ganska blandad bakgrund vad 

gäller arbeten, men några av de sista arbetena hon hade var som konsulent och 

verksamhetschef på ett studieförbund. Hon är även engagerad i en demensförening vilket var 

en drivande orsak till varför hon gick med i Agnes-projektet, vilket senare ändrades till ett 

personligt intresse. 

 

Jonas: 

Jonas är i 70-års åldern. Han är numera pensionär. Han har en bakgrund av att ha jobbat 

utomlands främst inom konditor/restaurangbranschen som kock. Han hade inte tidigare 

använt datorn mycket i arbetssammanhang, men var inte främmande för användandet av 

datorn. Han gick med främst på grund av ett personligt intresse och nyfikenhet. Gick med i 

Agnes tillsammans med sin maka Anna. 

 

Anna: 

Anna är i 70-års åldern. Han är numera pensionär. Hon har en lite blandad bakgrund när det 

gäller arbete, men har främst jobbat med ekonomi som både kamrer och ekonomichef. Hon 

använde datorn redan tidigare inom sitt yrke, vilket gjorde att hon hade viss erfarenhet redan 

innan. Hon gick med främst på grund av ett personligt intresse tillsammans med sin make 

Jonas. 

 

Helena: 

Helena är i 70-års åldern. Han är numera pensionär. Hon har en bakgrund inom 

restaurangbranschen och har främst jobbat som kallskänka. Hon hade tidigare inte så mycket 

erfarenhet av datoranvändande. Hon gick med på grund av nyfikenhet om projektet och de 

möjligheter hon såg med ett ökat datoranvändande. 

 

 



12 
 

Johanna: 

Johanna är i 70-års åldern. Han är numera pensionär. Hennes bakgrund när det gäller arbete 

har främst varit inom bankväsendet. Hon hade tidigare erfarenhet via sitt arbete av datorn 

och har använt den inom sitt yrke och i viss mån privat. Hon gick med för att förbättra sina 

kunskaper om datorn för att underlätta i vardagen. 
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4.Resultat av studie               
Här kommer jag att presentera resultaten av mina intervjuer och även de begrepp som mitt 

resultat handlar om. Dessa tre begrepp som jag valde för att kategorisera mina resultat är: 

Trygghet, Aktivare liv och Kommunikation. Jag valde dessa begrepp då jag tyckte att de fick 

med omfattningen av mina resultat  och vad jag fick ut av min studie. "Trygghet" fokuserar på 

den påverkan det ökade användandet teknik och sociala medium har haft på de äldres 

vardagliga liv och de effekter som har kommit av det. "Aktivare liv" hade ett större fokus på 

vilken inverkan den ökade kontakten med teknik och involveringen i projektet hade på både 

deras sociala liv och den kognitiva aspekten av en ökad aktivitetsnivå. "Kommunikation" 

fokuserar på vilken inverkan de äldres ökade datoranvändande hade på deras 

kommunikation och vilka förändringar det hade på deras sociala nätverk. De 

kommunikationsformer som vi mest behandlade vid intervjutillfällena var Facebook och 

Skype. Jag valde dessa kommunikationsformer då det är de tekniker som de mest nyttjar i 

sitt vardagliga liv, vilket därför gjorde att samtalen om kommunikationsformer cirklade runt 

dessa tekniker. 

 
4.1 Trygghet                   
Ett genomgående tema som jag upptäckte då jag intervjuade ett antal personer som var 

involverade i Agnes-projektet var att trygghet i någon form dök upp som en anledning till 

antingen vad som motiverade dem eller vad som senare har tillkommit i och med involvering 

i projektet. Det fanns även ett intresse för utvecklingen av de olika tekniska hjälpmedlen och 

hur framtiden skulle komma att se ut: 

 
"(...). Om du funderar på det här projektet och hur jag tänkte där var ju det här : hur kan man 

på något sätt hjälpa de äldre att bo kvar hemma längre och känna sig trygga? Kan man då på 

något sätt hitta nån bra lösning, att det är enkelt för dom att kommunicera med någon?" 

(Johanna)  

 

"Den här välfärden, tryggheten, sociala biten, det var ju därför vi gick in i Agnes. Att man ville 

få.. man var nyfiken på vad som skulle hända framöver. Vad kommer att hända? Vi kanske 

inte hinner vara med, men vad har framtida generationer, vilket håll går det åt?" 

(Jonas) 

 

Många uttryckte att de kände att det hade förbättrat livskvalitén rent generellt efter att de 

hade börjat i Agnes-projektet och att de hade ett intresse för de tekniska bitarna. Det var 

dock inte nödvändigtvis självklart att det tekniska intresset fanns där från början och var en 

del i själva beslutet att gå med i projektet.  Det var dock inte alla personer som tyckte detta, 

utan vissa uttryckte inte att ett intresse för teknik var en bidragande faktor. Vissa personer 

hade andra anledningar till att gå med i projektet: 

 

"Det var genom att vi i demensföreningen fick en inbjudan till första träffen. Och första 

träffen gjorde att jag ville se vidare vad det här egentligen var för nånting. För vi jobbar ju för 

att det alltid ska finnas personal kring de dementa. Det här var ju nånting som vi sa att 
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kommer det bli så att : kommer dom dra ner på personal nu för att det ska finnas 

övervakningskameror och andra sätt som dom här gamla ska ha och inte få träffa levande 

människor. Så därför gick jag med och det är väl en av dom viktiga bitarna för mig i det här. 

Men jag inser ju att det ena ska ju inte behöva ta bort det andra" 

 

(Eva) 

 

"Från början var det de men nu börjar jag tycka att det blir lite spännande så nu tycker jag 

det är väldigt roligt." 

(Eva) 

 

"Jag är inte förtjust i teknik egentligen, varför jag använder datorn mycket det är ju det här 

att det är lätt att kommunicera med andra, jag behöver inte sitta i telefon och vänta och den 

är jättebra som ordbehandlings..och när man ska överhuvudtaget kommunicera med olika, 

beställa varor och via bank och utföra massa grejer. Och ta rätt på kunskap. Man kan googla 

på det mesta och få rätt på. Så det där tycker jag är jättebra, men jag är inte speciellt 

intresserad av teknik." 

(Johanna) 

 

En gemensam nämnare för de som inolverade sig i Agnes-projektet var ett intresse av att lära 

sig om de tekniska hjälpmedlen för att få en tryggare tillvaro. Det varierade huruvida det var 

av eget initiativ och i nöjessyfte eller om det var en nödvändighet,  dock återkom alltid i 

någon form tryggheten. Många var intresserade av att lära sig för att hålla jämna steg med 

utvecklingen, för att på så sätt kunna använda sig av funktioner som kunde hjälpa dem få en 

bättre tillvaro och för dem som hade grundläggande kunskaper sen tidigare var det för att 

lära sig mer om hur datorn fungerade. Av de intervjuade var det ett antal personer som 

specifikt uttryckte sig att trygghet och de möjligheter som finns för att underlätta vardagen 

och livet i allmänhet var en drivande faktor till varför de gick med i Agnes-projektet. Även ett 

intresse för teknik rent generellt var en bidragande motivation för många av de intervjuade 

att börja på Agnes-projektet. Det genomgående var dock att det var en positiv attityd till hur 

datorn hade förbättrat deras livskvalité på olika sätt: 

 

"Svar: Jag tycker datorn är ett jättebra redskap. Och just med det här när det gäller både 

bokföring och du kan betala allting via dator, du behöver inte vänta utan du lägger in 

räkningar så snart dom kom, det är helt perfekt. Jag skulle aldrig klara mig utan." 

(Johanna) 

 

Genomgående var svaret att datorn hade hjälpt dem förbättra sin livskvalité och gett dem 

mer stabilitet och därmed trygghet i sina liv. Inställningen till teknik är positiv, dock är inte 

nödvändigtvis alla i projektet intresserade av teknik på en personlig nivå. De intervjuade är 

generellt mycket positivt inställda till teknik. Trots att det var en viss skillnad och att alla inte 

hade ett personligt intresse i teknik har datorn förbättrat deras livskvalité till en nivå där 

många känner att teknik, och då mer datorn specifikt, har hjälpt dem på många sätt i deras 
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vardagliga liv. Främst var det vardagliga funktioner som Internetbank var det som nämndes 

som de verktyg som hade hjälpt dem mest. Även de olika kommunikationsverktygen som 

exempelvis Skype för att lättare underlätta kommunikationen var faktorer som de 

intervjuade upplevde var några av de aspekter som hade förbättrats och gett dem en stabilare 

och tryggare tillvaro.  

 

4.2 Aktivare liv 

En aspekt som många av de intervjuade hade gemensamt var att de upplevde att de hade fått 

ett lite aktivare liv efter att de blev mer involverade i Agnes-projektet och började använda 

teknik mer.  Även den sociala biten blev något som kom in när vi pratade om deras ökade 

teknikanvändande och medverkan i Agnes-projektet. Många av de intervjuade var 

engagerade och drivna och hade ett bra socialt liv även utanför projektet, men hade ändå en 

positiv syn på att utöka sitt kontaktnätverk: 

 
"Jag tycker att det här med Agnes är kryddan i min tillvaro numera. I och med att 

skogsprojektet la ner för 7 år sedan vilket innebär att jag varit ännu mer ensam. Men tack 

vare Agnes så tycker jag att det värdesätter jag väldigt mycket." 

(Lars) 

 

"Så, jag tycker hellre då att vi har alltid varit väldigt rörliga så att vi har mycket för oss alltid, 

alltid haft, tiden räcker nästan inte till men det här har ändå berikat för att lära känna andra 

människor och fått vara med i andra sammanhang. Vem hade tillexempel trott att man som 

75-80-åring ska fara till universitetet i Umeå och forska? Så det känns lite kul." 

(Helena) 

 

 

" Till exempel det här med Agnes var en ny sak som vi började med, nästan så att vi tänkte 

såhär "Jamen det där med datorer, det är för barn och ungdomar" så det skulle som glida 

förbi oss och vi skulle som klara vår levnad ändå då. Men samtidigt har man ju förstått att 

man sitter och stirrar i väggen, det är väl inge kul. Man måste va med. 

(Helena) 

 

Jo, det blir ju roligare det. Och det berikar ju livet. Vi  har fått väldigt mycket nya vänner och 

kontakter genom det här med Agnes. " 

(Helena) 

 

 

Dock var det inte alla av de intervjuade som upplevde att deras medverkan i Agnes-projektet 

hade haft någon signifikant påverkan på deras sociala liv och deras sociala nätverk generellt. 

De flesta av de inblandade hade redan innan ett bra socialt nätverk innan deras medverkan i 

projektet och är aktiva inom olika aktiviteter utanför Agnes-projektet. Några andra som hade 

gått med i projektet upplevde därför inte en lika stor skillnad när det gällde ett aktivare 

socialt liv: 
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"Jag tycker inte det är någon större skillnad egentligen. Det kan vara att det är enklare det 

här med Skype men samtidigt är det såhär att man måste veta att den andra personen är inne 

på och har igång sin dator." 

(Johanna) 

 

 

"Och om du menar att vi fått mer kontakter via det här, så är vi såna att vi har haft ganska bra 

kontakt med vänner och bekanta även sen vi blev pensionärer så jag vet inte om det är så stor 

skillnad men det är klart att det kan bli lite mer. Det blir lite meddelanden och vid 

födelsedagar så kommer nåt kort och sånt där på datorn. Men annars så är det väl att den 

gruppen som vi deltar i, dom kände vi inte mer än ett par tre stycken av som man nu blivit 

bekant med. Men det är ju inte så mycket mer än genom det här projektet. Och så går vi ut 

och äter ibland så visst har det blivit en viss utökad kontakt. Men vi hade nog kanske ganska 

bra även förut." 

(Anna) 

 

Ett genomgående tema bland de intervjuade personerna var att de flesta var ganska 

engagerade och drivna. Trots detta så ansåg man genomgående att ens kontaktnätverk och 

sociala liv hade förbättrats av involveringen i Agnes-projektet. Många av de som är 

involverade i projektet upplevde att hade fått nya vänner efter deras involvering i projektet 

och att de även hade blivit ett roligt inslag i deras liv. Den sociala biten av projektet verkar ha 

gjort att det bildas en gemenskap med de andra i gruppen som är med i projektet.  Detta gör 

att det blir en ännu bättre läromiljö för de inblandade. De flesta av de intervjuade var mycket 

positiva till att få lära känna fler människor och ha en aktivitet som de kunde dela med de 

andra. De flesta involverade hade ett bra socialt liv även innan projektet, genomgående har 

det dock blivit ett positivt gensvar till att man fått lära känna nya människor som man fått 

dela denna upplevelse med. Något annat som även ett antal av de intervjuade sa hade 

förändrats var deras användande av internet vad gällde informationssökning: 

 

"Ja, jag tror att det är bra att motionera hjärnan. Att ha nånting att syssla med, har man inte 

nånting att syssla med, inget att engagera sig i då dör man fortare. Och framförallt har man 

nog tråkigare tillvaro." 

(Lars) 

 

"Jo, det har ju öppnat en ny värld för mig, nog har jag väl följt med mycket i tidningar och vi 

prenumenerar och sådär, men det här är ju nått helt annat. Och jag vet inte riktigt hur 

dagarna ska räcka till, det är så mycket jag vill göra! Men och samtidigt det här, men förut 

även om man haft dator, inte har man gått till den varje dag inte. Men det gör jag nu. Minst 1 

gång om dagen är jag vid datorn och tar reda på saker och ting. Och det berikar ju min 

tankeversamhet, min dag och tankarna flyger vettu när man har koll." 

(Helena) 
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En annan aspekt som ett antal av de äldre upplevde hade förbättrats var de möjligheter till 

informationssökning som hade öppnats upp för dem sedan deras datoranvändande ökat. Ett 

antal upplevde att även detta var en positiv aspekt av ökat användande av datorn, i detta fall 

mer specifikt Internet men ändå en positiv effekt av detta. De upplevde att detta berikade 

deras liv och gav dem en viss förbättring gällande deras informationssökande och hur de höll 

sig uppdaterade om händelser i världen och även när det gällde de möjligheter de hade att 

kolla upp information om saker som intresserade dem. Detta var en aspekt som många av de 

intervjuade ansåg hade förbättrats till det bättre sedan starten av deras involvering i Agnes-

projektet.  

 
4.3 Kommunikation 
Genomgående tyckte de intervjuade att deras kommunikation till bekanta och familj hade 

förbättrats sedan deras involvering i projektet. Många upplevde även att kommunikation via 

datorn var den kommunikationsform de använde mest i nuläget och att efter deras 

involvering i Agnes-projektet hade denna kommunikationsform ökat. Många av de 

intervjuade hade positiva saker att säga om det ökade användandet av tekniker som Skype 

och Facebook: 

 
"Jonas har ett förflutet i Amerika då han har två barn där så vi är mycket på Skype med 

barnen och det vart ett stort lyft." 

(Anna) 

 

"Det är ju det här att man pratar på Skype, det tycker jag är jättebra. Det känns så verkligt att 

man får ha det i närheten." 

(Anna) 

 

"Det är så verkligt, när vi sitter och pratar så kan det komma en hund och hoppa upp i knät 

på den vi pratar med, man känner som att man är med på ett annat sätt." 

(Anna) 

 

" Barn och barnbarn dom är ju alla förutom dom minsta är ju inne så att det är ju otroligt, 

den äldsta är 23 och han är i Stockholm, det är jättebra och jag kan gå in här och se och han 

kanske är inne så att jag kan prata direkt med han på sidan här på Facebook och chatta lite 

med han och tycker att det är jättebra och jag har hittat kompisar som jag haft borta i 30-40 

år. Så det är fantastiskt." 

(Eva) 

 

"Det är väldigt bra att jag kan snabbt få kontakt med personer, det går fortare att ta datorn än 

att sätta sig och ringa. Jag har ofta en hel del runt omkring mig. Jag kan skicka ett 

meddelande på mejlen och jag får ett svar. Även om jag inte behöver sitta och kolla hela tiden 

utan jag kan gå in och titta då om jag fått ett svar. Jag tycker att det är jättebra." 

(Eva) 
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Rent generellt om plattformar som Skype var det i princip enbart positiva saker som de 

intervjuade hade att säga. Trots att det fanns en generell positiv attityd om Facebook från ett 

antal av de intervjuade, så var det ett antal av de intervjuade som inte hade en lika positiv syn 

på Facebook. I denna fråga var det lite blandade åsikter om de intervjuades åsikter om 

plattformen: 

 

"Jag måste säga att jag tycker Facebook är lite för offentligt, man ser vad folk lägger in men 

man har inte det där personliga som när man pratar eller som när man skriver ett vanligt 

email då du vet att du skriver till just den personen. Här vänder du dig till så många och det 

känns inte riktigt, tycker jag, lika bekvämt. Det där är väl kanske en ålderssak för folk som är 

inne på sånt där." 

(Anna) 

 

" Ja, visst är det så. Jag känner mig mer komfortabel med Skype än vad jag gör med 

Facebook. Vi har ju det med men jag lägger inte in nånting, oftast att jag ser vad barnen har 

lagt in och är det så att jag har några synpunkter eller så tar vi det via Skype." 

(Jonas) 

 

Många av de äldre hade bra kommunikation med bekanta och familj sedan tidigare, men 

många upplevde att tekniker som Skype och Facebook hade förbättrat deras kommunikation 

med familj och vänner. Många upplevde också att mejl var ett bra verktyg. En person nämnde 

att kommunicera via e-post var bra på grund av möjligheten att själv bestämma vilken nivå 

av kontakt man ville ha. Ytterligare en av de intervjuade upplevde att det fanns stora 

möjligheter med Facebook och Skype. Det var blandade åsikter om vilka tekniker de 

intervjuade tyckte bäst om, men generellt sätt var Skype något som de flesta tyckte var en bra 

teknik. Något som de flesta tyckte var bra med Skype var den mer direkta kontakten som de 

upplevde att de fick via Skype. Som jag nämnde tidigare var det även lite delade meningar om 

Facebook och dess användningsområde, dock fanns det även positiva åsikter där. De flesta av 

de intervjuade föredrog dock att använda sig av Skype för kontakt med familj eller andra 

bekanta som använde sig av den plattformen. E-post var även det något som användes flitigt, 

på grund av att många av de intervjuade var engagerade i föreningar och liknande 

organisationer. 
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5. Analys 

Här kommer jag att analysera de resultaten jag fått fram med ett fokus på de tre kategorierna 

jag tog upp tidigare: Trygghet, Aktivare liv och Kommunikation och presentera det jag får 

fram med hjälp av min analys. Med hjälp av analysen och den relaterade forskning som har 

använts i denna uppsats kommer jag kunna identifiera upplevda problem och få ett större 

perspektiv på dessa.  

 
5.1 Ökad trygghet 

En viktig del för många av de som intervjuades var en nyfikenhet när det gällde teknik och de 

möjligheter de såg till att förbättra sin livskvalité. Genom deras ökade användande upplevde 

många att de funktioner som framförallt datorn erbjöd gjorde att deras vardagliga liv 

underlättades på olika fronter. Vissa nämnde specifikt att tryggheten var en faktor till deras 

involvering i Agnes och de möjligheter som fanns. Men vad är det då specifikt som har hjälpt 

dem i deras vardag efter att de började i Agnes-projektet? Generellt gällde svaret att de börjat 

använda vardagliga funktioner i större utsträckningen än innan de gick med i projektet, som 

exempelvis att betala räkningar via Internetbank, kommunicera med familj och vänner och 

även i viss mån för informationssökning. De intervjuade från Agnes-projektet upplevde att 

dessa funktioner hade underlättats och att de kände att framförallt datorn nu hade en viktig 

del i deras liv. Genomgående hos de intervjuade märktes också att deras ökade 

datoranvändande hade gett dem en större trygghet gällande kommunikationen med sin 

familj och möjligheten att nå dem har till viss del förbättrats med hjälp av olika verktyg på 

datorn.  

 Man kan ju däremot fundera - hur kommer det sig att inte detta är något som är standard 

för alla med tanke på den ökade livskvalité som medföljer med detta? Motivation är en faktor 

som kan vara en bidragande orsak till att många tidigare inte hade börjat med att lära sig mer 

om datorn och de funktioner som den kan erbjuda. Man får även ha i åtanke att vid denna 

situation bör även digitala klyftor tas upp som en orsak till varför det blir vissa klyftor 

gällande datoranvändandet. När det gäller motivation och skillnaderna mellan 

generationerna skrev Pippa Norris om detta i sin bok Digital Divide - Civic Engagement, 

Information Poverty and the Internet Worldwide(2002) som jag nämnde tidigare under 

Relaterad Teori. Detta visar på att under de förhållanden du har växt upp i och de vanor du 

har lagt dig till med påverkar attityden till saker rent generellt. Många av de intervjuade har 

inte haft samma kontakt med datorer och annan teknik i den mån som människor de senaste 

decennierna har haft, och därmed inte samma förutsättningar. Det finns olika sätt att se på 

saken, exempelvis kan man diskutera huruvida det enbart är en generationsfråga med tanke 

på det driv och engagemang vi sett från de människor som jag intervjuade.            

 Det har skapat digitala klyftor idag mellan den yngre generationen och den äldre gällande 

många aspekter av datoranvändandet. En annan aspekt som var intressant att ta upp i detta 

fall är att den intervjuade urvalsgruppen till största del varit drivna människor som varit 
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intresserade och nyfikna och därmed mer drivna och villiga att engagera sig i aktiviteter, 

vilket troligen har gjort att de har haft ett större intresse och driv än många andra skulle haft. 

 

 
5.2 Aktivitet 

Med tiden och med åldrandet kommer också det oundvikliga att familjemedlemmar och 

vänner börjar försvinna. Vissa i yngre och vissa i äldre åldrar. Även mängden aktiviteter som 

man tidigare kunde göra begränsas desto äldre man blir. Så småningom kommer det att 

hinna ikapp en att man inte kan ägna sig åt lika mycket aktiviteter eller ägna lika mycket tid 

åt tidigare aktiviteter och motivationen för att pröva på olika nya saker är något som inte 

alltid är vanligt bland äldre. Detta beror på olika skäl, men den främsta är som nämnt 

tidigare motivationen. Genom att man blir ensammare ju äldre man blir, så är det lätt att 

äldre blir isolerade, vilket därmed kan leda till att de mår dåligt och i vissa fall faller ner i 

depression. 

 Även trots att många av de personer som blivit intervjuade har varit drivna människor 

med andra aktiviteter i sina liv utanför Agnes-projektet var det ändå ett antal som upplevde 

att de hade blivit mer aktiva sen deras involvering i projektet. De upplevde även att deras 

sociala nätverk hade ökat sen deras start i projektet och även att de hade fått mer vänner och 

bekanta efter starten av projektet. Genomgående av de intervjuade sågs denna ökade 

aktivitetsnivå som något positivt och att det hade blivit en berikande del i deras liv. Genom 

den ökade aktiviteten efter att de intervjuade gick med i projektet så fick jag intrycket att de 

intervjuade mådde bra och trivdes med den ökade sociala aktiviteten som medverkan i 

projektet innebar. En tanke som också bör nämnas i samband med detta är att det givetvis 

finns fördomar om att äldre ofta är ensamma och har sämre aktivitetsnivå och mindre sociala 

liv än den yngre populationen, vilket är mer beroende på varje individs inställning mer än 

faktorn att ålder skulle ha en stor signifikant effekt på det aktiva livet.                     

 Man kan dock inte förneka den skillnad som onekligen sker då man blir äldre. Genom 

deltagande i Agnes-projektet har det genomgående upplevts som att livskvalitén förbättrats 

och för vissa har det även väckt ett intresse för teknik. Initiativ som Agnes-projektet är inte 

bara viktigt enbart ur det tekniska perspektivet utan även i en social kontext för att förbättra 

livskvalitén och motverka depression och isolering bland de äldre i vårt samhälle. Det hjälper 

att minska de sociala klyftorna och minskar även den "digital divide" som finns idag i vårt 

datoriserade samhälle. En annan aspekt som också kom upp under samtal med de 

intervjuade var hur deras syn på informationssökning och hur det ökade dator och då 

framförallt internetanvändande hade hjälpt dem.              

Många av de intervjuade upplevde att detta var en faktor som berikade livet och förbättrade 

deras livskvalité. En av de intervjuade uttryckte även hur hon upplevde ett större 

engagemang sen hennes ökade användande av datorn och då i detta fall som ett verktyg 

gällande att hålla sig uppdaterad om händelser i världen och även andra saker. En fråga som 

dyker upp är hur pass stor påverkan initiativ som Agnes-projektet har på utbildande i detta 

fall? Då internet är en obegränsad källa på information och även en av världens viktigaste 

verktyg idag så är det mycket svårt att klara sig utan det. För att de digitala klyftor som finns i 
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vårt samhälle inte ska tillåtas växa blir projekt som Agnes-projektet en pusselbit för att att 

minska de digitala klyftor som uppkommit de senaste åren. 

  

 
5.3 Skillnad i kommunikation                 
De intervjuade som gick med i Agnes-projektet fick till en början lära sig att använda tekniker 

som Skype och Facebook när de hoppade på projektet. De flesta av de intervjuade hade redan 

innan bra kontakt med vänner och familj på andra sätt, men i princip alla av de intervjuade 

sa att deras kontakt med familj eller vänner och bekanta hade förbättrats i något avseende. 

Av de intervjuade var det åtminstone en som sa att Facebook hade hjälpt henne komma i 

kontakt med vänner och bekanta som hon inte hade haft kontakt med på 30-40 år. De flesta 

andra involverade i projektet föredrog att använda sig av Skype som kommunikationsform, 

mycket på grund av den mera nära kontakten man fick till den man pratade med. Några av de 

intervjuade som hade familj som bodde långt borta upplevde att detta hade blivit ett lyft 

gällande kommunikationen och möjligheten att vara med på ett annat sätt.                     

 De flesta ansåg att Facebook inte var en lika bra plattform som Skype på grund av olika 

anledningar. Några ansåg att på grund av offentligheten när det gällde Facebook så var det 

inte en kommunikationsform som de kände sig lika bekväm med. Genom att ha gett äldre 

möjligheter till att använda dessa kommunikationsverktyg har man förbättrat den 

kommunikation de redan hade med sin familj och sina bekanta och vänner och möjlighet att 

behålla sina kontakter och sitt sociala liv. Detta visar på att genom deras involvering i 

projektet är de nu mer "socialt inkluderad" än tidigare på grund av de möjligheter till 

interaktion som framförallt Skype har gett dem. Genom att använda sig av tekniker som 

många av de människor i vårt samhälles sociala struktur använder blir det lättare för dem att 

känna sig inkluderade och relatera på ett annat sätt till yngre generationer som använt dessa 

tekniker under en längre period och även i vissa fall haft tillgång till dessa tekniker eller 

liknande under en större del av sin uppväxt. Tekniker som har blivit en del av deras sociala 

struktur. 
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6. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och få en förståelse för hur datoriseringen i 

samhället påverkar de äldre i vårt samhälle med ett större fokus på deras teknikanvändande. 

Jag utförde sedan intervjuer med sex stycken personer som var med  i Agnes-projektet, ett 

projekt som fokuserade på att lära äldre om teknik och även utveckla nya tekniker specifikt 

inriktade för äldre. Efter att ha analyserat mitt material som jag fick fram efter de intervjuer 

jag utförde kom jag fram till ett antal insikter och några förslag på hur man kan motverka de 

samhällsklyftor som uppstått och även hur äldre själva tror att vi kan förbättra den situation 

som har uppstått. Jag har genom studien sett hur de äldres deltagande i Agnes-projektet har 

gett dem effekter som ökad trygghet, aktivare liv och förbättrad livskvalité. Det gav även en 

positiv kognitiv del i och med deras motivation till att lära sig mer om teknik, testa och 

utveckla nya produkter. Av de anledningarna så behövs initiativ som detta projekt för att vi 

ska kunna ha det stabilt och tryggt även då vi blir äldre. Om vi inte gör något åt det problemet 

som finns kommer vi aldrig att komma över de digitala klyftor som existerar i dagens 

samhälle och inte heller komma över den sociala exkludering och isolering som tenderar att 

ske då människor blir äldre.                                                    

 Att enbart kunna starta upp initiativ som Agnes-projektet är dock inte det enklaste. En 

tendens som man såg bland de personer som valde att vara med i projektet är att många av 

dem var drivna och engagerade i andra saker även utanför projektet, vilket kan vara ett 

problem. Alla kommer inte vara drivna till att hoppa på såna här initiativ, vilket betyder att 

man måste komma på sätt för att få det att verka attraktivt för den generella populationen. 

Det finns dock möjligheter med dessa typer av projekt. Fenomenet "inkludering" har en stor 

roll gällande detta, en större roll i det hela än jag från början trodde att det skulle ha. Det är 

inte enbart på grund av vilja lära sig om teknik och lära sig mer om datorns olika funktioner 

som ett antal personer gick med i detta projekt, utan det var även för att med hjälp av de 

verktyg som de lärde sig om i Agnes-projektet skulle de kunna, som en av de intervjuade 

uttryckte det: "hänga med" i utvecklingen av den sociala kultur som idag råder i vårt 

datoriserade samhälle. Förmågan att hantera olika verktyg som personer idag använder för 

social interaktion som Facebook och Skype blir allt viktigare för att man ska kunna bli 

inkluderad i den sociala kulturen som idag råder. Genom att vara inkluderad i denna sociala 

kultur säkerställer man att man följer den norm som råder i samhället i nuläget. Ett problem 

som jag tidigare nämnde i ett antal olika delar av det här arbetet är något som kallas för 

digitala klyftor vilket fokuserar på de sociala klyftor som uppstår vid antingen olika 

användande och tillgänglighet till datorer beroende på olika socioekonomiska förhållanden 

mellan olika geografiska områden och även faktorer som hur en individ är och skillnader 

mellan olika hushåll. Det finns även ytterligare typer av digitala klyftor. Det finns bland annat 

något som kallas för "globala digitala klyftor" vilket fokuserar på de ojämlikheter gällande 

åtkomst till internet som naturligt uppstår mellan rikare och fattigare länder. Med den 

åtkomst som idag finns till datorer och andra digital produkter och även de möjligheter till 

internet som finns har dagens debatt angående ojämlikhet och digitala klyftor tagits till 

ytterligare en nivå och utvecklats till något som kallas för "digital ojämlikhet" vilket fokuserar 
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på individer med åtkomst till internet och de ojämlikheter som uppstår mellan dessa 

personer. Genom att använda sig av initiativ som Agnes-projektet har man lyckats med att 

motverka dessa digitala klyftor som annars onekligen hade skett mellan de yngre 

generationerna och de äldre personerna i vårt mer datoriserade samhälle. Det ger även de 

äldre möjligheten att förbättra och ha en mer aktivare kontakt med sin familj, vänner och 

bekanta på ett annat sätt än tidigare. Det minskar risken för isolering och ger då även de 

äldre ett mer berikande och aktivare liv. Genom att de använder de mer direkta funktionerna 

som Facebook och Skype finns även där en större trygghet vad gäller vardagen. Då dessa 

funktioner ger dem möjligheten att klara sig mer på egen hand och även ha mer möjligheter 

att direkt kontakta sin familj, vänner och bekanta ger det en större bekvämlighet och 

säkerhet då det gäller deras möjligheter att be om hjälp utifall att detta skulle behövas. Det 

ger äldre individer möjligheter att stanna hemma i sin hemmiljö längre och säkerställer att de 

kan känna trygghet i hemmet.                                                     

 Som Agnes-projektet också visade, kan man se till att såna här projekt används i 

exempelvis forskningssyfte för att förbättra livskvalitén för äldre genom att involvera dem i 

utvecklingen av produkterna. Att ta vara på äldres kunskaper och perspektiv när det gäller att 

förbättra deras livskvalité är något som jag tycker är viktigt. Även om inte projekten 

nödvändigtvis behöver vara i syfte att utveckla produkter som ska förbättra vardagliga 

situationer, utan dessa projekt kan utvecklas till att vara mer än det. Man skulle kunna låta 

äldre vara involverade mer i utvecklingen av tekniska produkter som underlättar för dem i 

andra sammanhang. Det underskattas hur mycket vi kan ta tillvara på de äldres kunskaper 

och perspektiv på saker och vilka möjligheter som finns på den nivån. Problemet med detta 

dock är att resurser behövs för dessa typer av projekt, vilket gör att vi naturligt kommer till 

frågan: Vem betalar? Resurser är det som måste komma fram på ett eller annat sätt, privata 

aktörer eller regeringen, vilka vill lägga resurser på detta?               

Något som man även kan titta på i det här fallet är att den "digital divide" som finns idag 

kommer minska om 20-30 år då många ur den generation som idag har påverkats stort av 

datoriseringen inte kommer att finnas och den nya generationen av äldre kommer ha större 

datorvana. Det är naturligtvis sant och det kommer at bli en förbättring och minskade klyftor, 

dock tror jag att det alltid kommer finnas digitala klyftor och behov av sådana här typer av 

initiativ. Man kan debattera att det kommer lösa sig naturligt men med tanke på den tekniska 

utveckling som finns i vårt samhälle idag kommer det enbart att fortsätta. Det gör att den här 

typen av projekt alltid kommer behövas på något sätt. Resurser kommer alltid vara ett 

problem när det gäller denna fråga oavsett tidsålder, vilket gör att det blir den stora frågan. 

Det kommer dock enbart bli ett hinder för oss i framtiden om vi väljer att ignorera detta 

problem. 
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7. Slutsatser 

Efter att ha genomfört denna studie har jag kommit till ett flertal insikter vad gäller mina 

frågeställningar som jag ställde i början av detta arbete. I det här arbetet har 

frågeställningarna varit en central roll under arbetets gång. Av de intervjuade upplevde, trots 

tidigare aktiva liv , de flesta personer att deras sociala nätverk hade ökats eller förbättrats i en 

större utsträckning. Den kognitiva förmågan stimuleras även genom deras involvering i 

projektet där de får lära sig om olika nya tekniker och även på grund av deras ökade 

användning av Internet och den information som finns tillgänglig där. Många upplevde även 

att de hade utvecklat ett större intresse för teknik än vad de tidigare hade haft innan deras 

medverkan i projektet. Agnes-projektet är verkligen något som har hjälpt många av de 

intervjuade att förbättra sin livskvalité genom att lära sig använda teknik och även motverka 

isolering och ensamheten i och med deras inkludering i den sociala kultur som finns idag. 

Genom deras medverkan i projektet har det även visat att deras kognitiva förmåga har hållits 

aktiv. Man har därmed minskat processen av nedsättning av den kognitiva förmågan som 

oundvikligen sker hos många när de åldras. Initiativ som Agnes-projektet är något som inte 

bara används för att lära äldre mer om teknik och hur denna används och den nytta som 

finns av detta. Detta initiativ har lett till en förhöjd livskvalité genom att ge trygghet, stabilitet 

och möjligheten att vara mer inkluderad socialt. Trots många av de positiva effekterna som 

denna studie har visat att de intervjuades medverkan i Agnes-projektet har lett till och de 

aspekter i deras liv som har förbättrats så finns det även problem när det gäller möjligheten 

till att fortsätta detta projekt. Detta problem är ganska enkelt: Resurser.                        

Resurser för att fortsätta Agnes-projektet och liknande projekt är något som i nuläget inte 

finns. Frågan blir då - hur får man tag i dessa resurser? Bör vår regering göra ingripanden 

och starta upp liknande initiativ? Är kommunerna villiga att lägga resurser på dessa typer av 

initiativ? Finns det privata företag eller personer som vill investera i detta? Trots att Agnes-

projektet har varit ett mycket lyckat projekt som nådde målet med sin forskning och även 

bortom detta har de inte fått mer resurser för att fortsätta projektet, utan kommer avslutas i 

höst. Frågan är hur samhället ser på dessa typer av initiativ? Finns viljan och drivkraften hos 

äldre personer att delta i sådana här projekt och finns det något intresse överhuvudtaget från 

någon person att lägga resurser på liknande projekt? Att lösa problemet med resurserna är 

nyckeln till den fortsatta framtiden av liknande initiativ. Jag tror att det är viktigt att man 

satsar på liknande projekt som Agnes-projektet. Även om de digitala klyftor vi ser idag ger 

upphov till tillfälligt större samhällsklyftor än vad det kommer vara om ca 20-30 år då de nya 

generationerna av äldre människor kommer att ha haft större kontakt med datorer och ha 

den kunskap som behövs, så är detta fortfarande något som aldrig riktigt kommer att 

försvinna.  

 Det kommer alltid finnas vissa klyftor mellan olika grupper i samhället när det gäller 

teknik av varierande orsaker. Den tekniska utvecklingen kommer inte att stanna, utan enbart 

fortsätta den redan nu långt gångna datoriseringen av vårt samhälle, vilket innebär att i 

framtiden är det sannolikt att äldre människor som inte hängt med i den tekniska 

utvecklingen fortfarande kommer att drabbas av viss form av isolering och även av de klyftor 
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som händer när digitala klyftor uppstår. Jag tror att det är väsentligt att hantera de problem 

vi har idag för att säkerställa en tryggare tillvaro för äldre i vårt samhälle och även för att 

minska sociala klyftor. En lösning som hade fungerat hade varit att med hjälp av resurser 

från exempelvis varje läns kommun starta upp projekt som detta och lägga resurser på det. 

Genom att dessa projekt underlättar för äldre att bo hemma längre och få känna en trygghet i 

sin vardag och få möjligheten att stanna hemma längre minskar vi även den press som idag 

finns på många äldreboenden runtom i Sverige på grund av vår ökande äldre population. Det 

blir även en fråga om den individuella friheten och de grundläggande möjligheter som bör 

ges till alla medlemmar av ett samhälle, då de äldre likt alla andra bör få samma 

förutsättningar för att leva ett tryggt och bekvämt liv i sitt eget hem.                        

 Jag inser att detta kan debatteras ur många olika synvinklar beroende på politisk syn och 

värderingar och att detta naturligtvis inte kommer lösa alla problem utan snarare att det kan 

vara något att ha i åtanke när det gäller teknik och äldre. Jag inser även att detta inte är ett 

problem som inte uppmärksammats tidigare, dock har det inte varit nånting som jag tidigare 

sett särskilt mycket initiativ runt förutom Agnes-projektet, för att göra nånting åt denna 

situation. Jag vill sträcka mig så långt att jag tycker att jag pekat ut ett samhällsproblem som 

kommer att vara något vi måste ta tag i för att undvika social exkludering och minska de 

digitala klyftor som existerar idag mellan olika grupper i samhället beroende på olika 

faktorer. 

Efter att ha genomfört denna studie finns det fortfarande frågor kvar som kan ge underlag till 

fortsatta studier inom ämnet. De resultat jag fått fram är intressanta och möjlighet till vidare 

fördjupning inom ämnena finns. Det hade varit intressant och följa eventuella framtida 

projekt i stil med Agnes-projektet för att se hur det vidareutvecklas.  
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