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1 Inledning

Backlund och Persson-Stenborg (2016b) menar att en väsentlig förändring som
sker av samhället är att det blir allt mer digitaliserat. Digitaliseringen förändrar 
villkoren för hur företag, offentlig sektor, arbetsliv, utbildning och social 
sammanhållning fungerar i samhället. Enligt Cochoy, Hagberg, Petersson 
McIntyre och Sörum (2017) talas ofta vår nutid som ”dem digitala tiden”, på 
grund av att digital teknik har blivit en naturlig del av vår vardag. Keerti, 
Ramaiah och Shimray (2015) menar att digitaliseringen även har förändrat 
människors livsstil och läsvanor av hur och vad vi läser. Tillgången till digital 
teknik är hög i svenska hushåll: 93% av hushållen har dator, 85% har 
smartphones och 69% har surfplatta (Davidsson & Thoresson, 2017). År 2015 
och 2016 var Sverige bland de länder som hade högst IT-ranking bland EU-
länderna (Haglund, 2016). Enligt Hornliden och Sprung (2016) och 
Regeringskansliet (2017) är Sverige ett av de länder i EU som är mest 
digitaliserat.

Enligt Ljungberg (2016) innebär digitaliseringen både möjligheter och 
utmaningar gällande exempelvis integritet, säkerhet och innovativa tjänster. 
Backlund och Persson-Stenborg (2016a) instämmer med detta, och menar 
samtidigt att digitaliseringen kan bidra till att effektivisera arbetet inom 
offentlig verksamhet och att det gör det möjligt att utveckla lämpliga 
välfärdstjänster. På grund av möjligheterna som digitaliseringen medför 
presenterade Regeringskansliet (2017) en digitaliseringsstrategi för 
digitaliseringspolitiken, där ett övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen beslutade 
även om en avsiktsförklaring om digital förnyelse av det offentliga Sverige, 
tillsammans med kommuner och landsting (Näringsdepartementet, 2015). Och 
det har satt sina spår. I exempelvis Uppsala arbetar kommunen för att utveckla 
det digitaliserade samhället eftersom det kan bidra till nya lösningar, öka 
effektiviteten och ge en förbättrad service och öppenhet åt medborgarna och 
kommunens näringsliv (Uppsala kommun, 2017). Även skolväsendet 
genomgår en nationell digitaliseringsstrategi, med mål om att öka barns 
digitala kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017).

På grund av samhällets ökande digitalisering finns det en del tjänster som 
främst blir tillgängliga digitalt. Detta försvårar för dem som inte använder 
internet. Hornliden och Sprung (2016) menar att människor som saknar 
tillgång till internet därmed också saknar tillgång till bland annat 
arbetsmarknad, utbildningar, hälso- och sjukvård och myndigheter. Nedan 
beskrivs tre exempel på hur de som inte använder internet möter problem och 
utmaningar i vardagen, som de som är digitalt inkluderade inte möts av.

Det första exemplet gäller hur det går till att hitta telefonnummer. Via internet 
går det att hitta de flesta telefonnummer till både privatpersoner och offentliga 
verksamheter, exempelvis frisören, vårdcentralen och biblioteket. Det analoga 
alternativet skulle vara att använda telefonkatalogen, men enligt TT (2016b) 
produceras den inte längre. Eftersom telefonnummer byts regelbundet går det 
inte att fortsätta använda gamla kataloger, vilket leder till att de som inte 
använder internet får problem när de behöver nya nummer.
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Det andra exemplet som försvårar för dem som inte använder internet är att 
handla i butiker. Med hjälp av internet är det möjligt att jämföra priser genom 
datorn och hitta den billigaste varan. Det är även möjligt att beställa från 
utlandet, där varor ofta är billigare än i Sverige. Genom internet finns dessutom
ett större utbud, vilket framför allt är en fördel i glesbygden där det inte finns 
lika många butiker. Många nya företag väljer att enbart sälja via internet för att 
kunna nå en större kundkrets. Handelns utredningsinstitut beräknar att en 
fjärdedel av landets butiker kommer att försvinna till år 2025 (Lagerström, 
2017 ; Lund, 2017). Enligt Lund (2017) kommer minskningen framför allt att 
ske i glesbygden. Samtidigt satsar många stora butiker allt mer på näthandeln, 
bland annat Blomsterlandet (Dyrberg Skog, 2015), Indiska (Norman, 2018), K-
rauta (Gunnilstam, 2018), Kronans Apotek (Ohlén, 2018), Sova (Allhorn, 
2017) och Toys ”R” Us (Allhorn, 2018).

Det tredje exemplet gäller för att resa med kollektivtrafiken i Skåne. 
Skånetrafiken har utvecklat ett nytt biljettsystem, där resenärerna hanterar sina 
biljetter via en app (Skånetrafiken, u.å.). Jonsson (2017) och Magnusson 
(2016) menar att systemet gör det enklare att använda de rabatter som finns för 
olika grupper, bland annat barn, ungdomar, studenter och för de som reser och 
betalar tillsammans. Enligt Skånetrafiken (u.å.) fokuserar det nya systemet på 
hantering via appen och den utan smartphone som vill använda det nya 
systemet måste vänta till 2019, när plastkorten som stödjer det nya systemet 
införs. Tills vidare får den som inte använder appen fortsätta resa med de så 
kallade Jojo-korten, vilka använder ett äldre biljettsystem och beräknas 
försvinna till början på år 2020 (Lärka, 2016 ; Magnusson, 2016). Dessutom 
har Skånetrafiken slutat att producera tryckta tidtabeller och hänvisar till de 
digitala plattformarna (Olofson, 2017). Enligt Frithiof Karlberg (2015), 
projektledande affärsutvecklare på Skånetrafiken, kommer mobiltelefoner att 
spela en ännu viktigare roll i framtiden och det blir allt viktigare att kunna 
använda tekniken för att köpa biljetter och sköta betalningar. Skånetrafikens 
förändringar för att övergå till att bli allt mer digitala försvårar för dem utan 
smartphones, då de inte kan tillgå det nya betalsystemet ännu. Därmed kan de 
inte få tillgång till möjliga rabatter. De har dessutom svårare att ta reda på 
vilken buss de ska åka med och vilken avgångstid den har, eftersom de trycka 
tidtabellerna har försvunnit.

Ovan nämnda exempel beskriver några situationer där de som inte använder 
internet får svårare att utföra aktiviteter i vardagen på grund av att de digitala 
metoderna är enklare, billigare eller har ersatt de traditionella metoderna helt. 
Efter hand som tiden går kommer fler funktioner att utvecklas för digitala 
plattformar och göra det ännu svårare för dem utan internet att utföra 
aktiviteterna på ett likvärdigt vis. Förr eller senare kommer en regelbunden 
användning av internet, och att kunna använda dess funktioner, vara krav för att
utföra viktiga aktiviteter som förväntas och krävs i framtiden. Den som inte 
följer med i utvecklingen utsätts för digitalt utanförskap.

Termen digital syftar på digital teknik, som innefattar bland annat datorer, 
mobiltelefoner och teveapparater (Digitalteknik, 2018). Utanförskap innebär 
att någon står utanför en viss gemenskap i exempelvis kultur- eller samhällsliv 
(Utanförskap, 2018). När det finns en digital klyfta innebär det att det finns en 
skillnad mellan människor som har tillgång till och använder internet, och 
människor som inte tillgår eller använder det. De människor som inte kan tillgå
det ställs utanför en stor del av informationssamhället på grund av att många 
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myndigheter och företag använder internet för att förmedla information och 
kommunicera med människor (Andersson, 2003).

Det kan finnas olika anledningar till att människor befinner sig i digitalt 
utanförskap. Köse (2015) menar att merparten av de äldre som inte använder 
internet har valt bort det på grund av bristande intresse. I Svenskarna och 
internet 2017: undersökning om svenskarnas internetvanor uppger 52% av 
respondenterna som inte använder internet, att de inte gör det på grund av ett 
bristfälligt intresse eller att de inte ser nyttan i att använda det (Davidsson & 
Thoresson, 2017). Karlsson (2016) förklarar i en debattartikel varför han själv 
har valt bort digital teknik och internet, och menar att de som inte följer med i 
utvecklingen måste betala ett ”dagligt pris” i form av negativ särbehandling. En
annan anledning till att inte använda internet och digital teknik kan bero på 
svårigheter med att använda det, vilket 20% anger i undersökningen av 
Davidsson och Thoresson (2017). Det kan exempelvis vara på grund av en 
funktionssättning. I en enkätundersökning av föreningen Begripsam 
(Johansson, 2017) uppger 48% av respondenterna, människor med olika 
funktionsnedsättningar, att de har svårigheter med att använda internet. Det kan
leda till att de antingen behöver hjälp med att använda det, eller att de låter bli 
att använda det över huvud taget (Johansson, 2017). En ytterligare orsak till att 
människor hamnar i ett digitalt utanförskap kan bero på kostnaderna, men 
enligt Davidsson och Thoresson (2017) är det endast 3% av respondenterna 
som avstår internet på grund av det. Hornliden och Sprung (2016) menar att 
människor i digitalt utanförskap ofta upplever en låg grad av egenmakt, och 
enligt Spaiser (2012) kan internet bidra till att ge utsatta grupper en ökad 
känsla av egenmakt.

Det är svårt att ange en exakt siffra på hur stor den digitala klyftan är. Olika 
undersökningar anger allt från 760 000 till 1,5 miljoner människor i Sverige 
som befinner sig i digitalt utanförskap. Det rör sig främst om äldre, 
låginkomsttagare och utlandsfödda. (TT, 2016a). Enligt Davidsson och 
Thoresson (2017) sjunker den digitala utanförskapet över tid, men det är 
fortfarande 500 000 svenskar som befinner sig i en digital klyfta. 430 000 av 
dessa är äldre än 66 år. Enligt en enkätundersökning på 1 264 äldre i Sverige 
saknar 20% av respondenterna, som var över 65 år, tillgång till digital teknik 
(Olsson, Samuelsson & Viscovi, 2017).

Enligt Ek (2017) är tillgången till samhällets tjänster en demokratifråga, men 
den digitala klyftan har inte har minskat och det är ett fortsatt problem. 
Hornliden och Sprung (2016) menar att digitalt utanförskap hör ihop med 
utanförskap, ålder och utbildning. I två grupper är det digitala utanförskapet 
störst: äldre personer och personer med invandrarbakgrund. Enligt Davidsson 
och Thoresson (2017) finns det även ett samband med utbildningsnivå och 
inkomst: om dessa är lägre, är den digitala användningen också lägre. De 
menar att den främsta faktorn som påverkar det digitala användandet är åldern, 
då det främst är bland de personer som uppnått pensionsåldern som 
internetanvändandet är lågt. Den lägsta användningen av digital teknik är i 
åldersgruppen 76 år och upp, där endast 56% av befolkningen använder 
internet. Beynon-Davies och Hill (2007) menar att tillgången till internet och 
användningen av digital teknik påverkas negativt av en låg inkomst, hög ålder 
och låg utbildning. Dessutom menar de att kvinnor använder det mindre än 
män.
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1.1 Bakgrund

En del av den offentliga sektorn som strävar efter att minska de digitala 
klyftorna är biblioteken. Enligt Regeringskansliet (2017) arbetar många 
bibliotek med digital kompetens och har en viktig roll för att öka den digitala 
kompetensen hos allmänheten. Bibliotekens internationella manifest (Svenska 
Unescorådet & Svensk biblioteksförening, 2014) är ett dokument som 
beskriver bibliotekens uppdrag och principer. I dokumentet nämns att 
biblioteken kan bidra till frihet, välstånd och utveckling genom att 
tillhandahålla obehindrad tillgång till internet. Enligt dokumentet bör 
biblioteken hjälpa användarna få hjälp att skaffa de kunskaper som krävs, samt 
en lämplig miljö för dem att kunna använda internet fritt. Slutligen menar 
dokumentet att biblioteken bör tillhandahålla resurser och utbildning som kan 
hjälpa användarna att lära sig hur internet och digital teknik används på ett 
effektivt sätt (Svenska Unescorådet & Svensk biblioteksförening, 2014).

Biblioteken har flera olika metoder för att hjälpa användarna att överbrygga 
digitala klyftor. Nathanson (2016), ordförande i Svensk biblioteksförening, 
anger flera konkreta exempel på hur biblioteken arbetar för att öka den digitala 
delaktigheten: exempelvis har biblioteken i Hultsfred haft informationsträffar 
om digitala tjänster, i Helsingborg har det funnits föreläsningar om nätsäkerhet 
och hjälp för att lära användarna att använda Swish och Snapchat, och 
stadsbiblioteket i Umeå har haft en kurs i källkritik på nätet. En del av dessa 
aktiviteter leds av bibliotekarier, till exempel går det att boka en bibliotekarie 
för digital hjälp på Bellevuegårdsbiblioteket (Bellevuegårdsbiblioteket, 2015) 
och på Skanörs bibliotek har bibliotekarierna internetjour (Biblioteken i 
Vellinge, 2018). Bibliotekarier har mycket kunskap om digital teknik eftersom 
de själva arbetar med tekniken för att söka medier, och enligt Sveriges 
Akademiker (u.å.) är en av deras uppgifter att hjälpa människor att ta del av 
samhällets tjänster som finns på nätet. Men det finns även andra organisationer 
som leder en del av aktiviteterna på biblioteken, exempelvis har 
arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen och äldreförvaltningen ett 
samarbete där de har digital första hjälpen på Bagarmossens bibliotek 
(Stockholms stadsbibliotek, 2018a).

Många av dem som använder den digitala hjälpen på biblioteken kan ofta tillgå
internet och digital teknik på andra håll, vilket innebär att de främst kommer dit
för bibliotekariens kompetens och hjälp. Biblioteken är en av de främsta 
offentliga institutionerna som både har tillgång till den digitala tekniken och 
möjligheten till att kunna tillhandahålla utbildning, vilket gör de till en av de 
främsta kulturinstitutionerna för att hjälpa allmänheten att komma över digitala
klyftor (Berlot, DeCoster, Jaeger, Katz & Thompson, 2012). Enligt Domsy och 
Stevenson (2016) har biblioteken en viktig roll för att hjälpa användarna att bli 
digitalt inkluderade i samhället. Även de som inte är i en digital klyfta kan ha 
nytta av bibliotekariernas kunskaper, och därför behöver personalen arbeta för 
att stärka denna roll. Genom att värna för digital inkludering, exempelvis 
genom publika datorer och wifi-uppkoppling, mildras en del av problemen med
digitalt utanförskap.

1.2 Problembeskrivning

Med underlag av ovanstående avsnitt går det att dra slutsatsen att biblioteken 
har en viktig roll för att hjälpa till att motverka digitalt utanförskap. Ett 
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återkommande tema inom forskningen är bristen på finansiering som finns, för 
att biblioteken ska kunna arbeta för att motverka digitala klyftor på ett effektivt
sätt. Vid två universitet i Amerika genomförde Kong och Powell (2017) 
fallstudier av universitetsbibliotekens intensivkurser för digital utbildning till 
användarna, men enligt författarna är kurserna beroende av tillgången till 
finansiering. På grund av att kurserna inte ingår i läroplanen finns det ingen 
garanti för att de kommer att pågå varje år. Enligt Berlot, DeCoster, Jaeger, 
Katz och Thompson (2012) måste biblioteken lyftas fram mer i diskussioner 
om hur de kan arbeta för att motverka digitalt utanförskap. De måste börja ta 
mer initiativ för att kunna få det stöd som behövs. I de flesta fallen erbjuder 
biblioteken idag digital hjälp för användarna, utan några särskilda resurser för 
detta. På sikt är denna situation inte hållbar för bibliotekens verksamhet. Om de
hade slutat erbjuda digital hjälp, skulle det leda till att de digitala klyftorna 
ökade. Domsy och Stevenson (2016) menar att biblioteken måste förmedla 
information om sin verksamhet till högre kommunala ledare, för att personalen 
ska kunna få tillgång till välgrundade källor, utbildning inom alla aspekter av e-
förvaltningstjänster och elektroniska resurser, samt kunna ge digital utbildning 
i olika former och med olika ändamål. Enligt Huang och Rusell (2009) behöver
biblioteken mer finansiering som kan inkludera utrustning, personal, tid och 
utrymme. För att detta ska kunna bli verklighet måste de börja samarbeta mer 
med samhället, organisationer och privata sektorer. Mubarak och Nycyk (2017)
menar att forskningen hävdar att det är viktigt att människor får utbildning om 
digital teknik för att de ska kunna bli inkluderade i samhället, men att det är en 
stor utmaning att få regeringen att finansiera utbildningen. Enligt författarna är 
det viktigt att de som är intresserade av att få utbildning ska kunna få det.

I Bibliotekens internationella manifest står det att ”Folkbibliotekets 
huvuduppdrag är att verka för information, läskunnighet, utbildning och 
kultur” (Svenska Unescorådet & Svensk biblioteksförening, 2014, s. 12), och i 
efterföljande tolv punkter beskrivs det hur biblioteken ska sträva efter detta. I 
en av dessa punkter står det att biblioteken ska ”underlätta utvecklingen av 
informationskompetens och datorkunskaper” (Svenska Unescorådet & Svensk 
biblioteksförening, 2014, s. 12). Eftersom arbetet för digital kompetens ingår i 
bibliotekens huvuduppdrag är det viktigt att de får det ekonomiska stöd som 
behövs för att kunna arbeta effektivt med detta. På grund av att forskningen 
visar att stödet saknas, kan det vara relevant att undersöka bibliotekens roll för 
att minska de digitala klyftorna. Forskning om detta skulle kunna 
uppmärksamma bibliotekens roll, och därpå motivera beslutsfattare om varför 
biblioteken skulle behöva mer stöd.

Vägledningarna på biblioteken är en hjälp som syftar till att stödja användarna i
att lära sig att använda digital teknik. Enligt Hornliden och Sprung (2016) är 
det viktigt att undersöka användarnas perspektiv på hur digitala klyftor kan 
motverkas, annars finns det en risk att eventuella investeringar inte gör någon 
nytta. Samtidigt menar Huang och Rusell (2009) att tillgången till digital teknik
är bättre, och därför är det numera viktigt att förbättra kvalitén på 
utbildningarna för att göra den mer meningsfull. Eftersom forskningen menar 
att biblioteken saknar den finansiering som behövs för att kunna hjälpa till att 
utbilda användarna på ett effektivt sätt, är det viktigt att den hjälp som finns är 
utformad på ett sätt som är anpassad efter deltagarnas behov. Genom att studera
hur aktiviteterna skulle kunna utvecklas, kan biblioteken följa uppsatsens 
rekommendationer och därmed öka chansen för att de bearbetar digitala 
klyftor. Därför är det relevant att undersöka användarnas upplevelser av 
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aktiviteterna som finns på biblioteken, och hur aktiviteterna skulle kunna 
utvecklas. 

Till följd av att forskning om digitala klyftor bedrivs uppmärksammas 
dessutom problemet, vilket skulle kunna bidra till att biblioteken får mer bidrag
att använda för att utveckla den digitala vägledningen. En ökad förståelse av 
hur omvärlden ser ut kan skapa ett engagemang för att förändra.

I denna studie kommer både användarnas och personalens perspektiv på den 
digitala vägledningen att undersökas. Användarna kommer att undersökas 
eftersom tjänsterna är till för dem, och därför är det deras åsikter om 
vägledningen som är den mest avgörande för hur dess utformning borde se ut. 
Om vägledningen inte skulle vara anpassad efter användarna, skulle resultatet 
bli att användarna inte utnyttjade tjänsterna och bibliotekens investeringar 
skulle inte göra någon nytta. Det är användarnas åsikter som är det viktigaste 
för aktiviteternas utformning, och därför är det en väldigt viktig grupp att 
undersöka.

Flera källor talar om olika grupper som är utsatta för digitalt utanförskap, men 
en gemensam grupp är äldre (Beynon-Davies & Hill, 2007 ; Davidsson & 
Thoresson, 2017 ; Hornliden & Sprung, 2016 ; Olsson, Samuelsson & Viscovi, 
2017). Enligt Mubarak & Nycyk (2017) är äldre en grupp som ofta saknar 
intresset av att lära sig digital teknik och kan ha en rädsla för den. Samtidigt 
menar de att lösningen för att den digitala klyftan hos äldre ska kunna åtgärdas 
är genom att de får utbildning i hur det används. En sådan form av utbildning 
som de kan gå på kostnadsfritt är aktiviteter på landets bibliotek. Enligt Hicken
(2004) ger biblioteken många äldre en möjlighet till att hålla kontakt med 
omvärlden, bland annat genom klubbar och aktiviteter. Dessutom är de flesta 
av bibliotekens aktiviteter förlagda till dagtid, när de flesta med arbeten jobbar 
(till skillnad från pensionärer). Med bakgrund av detta kan det antas att äldre 
närvarar vid aktiviteterna. Att äldre närvarar på aktiviteterna bekräftades även 
genom mailkontakt med flera olika bibliotek. Eftersom Jehoel-Gijsbers och 
Vrooman (2008) menar att äldre svenskar har mindre social kontakt än äldre 
invånare i en del andra länder, kan det även vara relevant att studera 
deltagarnas främsta syfte med att gå på aktiviteterna. Det som kan vara 
intressant att undersöka är om deras främsta syfte med att gå på aktiviteterna är
att lära sig mer om digital teknik eller om de har andra syften, exempelvis att få
socialt umgänge. Med utgångspunkt av detta kommer denna uppsats att 
fokusera på att undersöka äldre användare som deltar vid den digitala 
vägledningen på biblioteken.

Den andra gruppen som kommer att undersökas består av den personal som 
leder vägledningen. Personalen har mer kunskap om vägledningarna än vad 
användarna har, och därför kan de bidra med mer djupgående information om 
aktiviteterna och deras utformning och syfte, exempelvis hur länge de har 
pågått, vilken utbildning personalen har för att leda aktiviteterna samt hur 
aktiviteterna bidrar till att motverka digitalt utanförskap. Det är inte alla 
aktiviteter på biblioteken som leds av bibliotekarier, utan även utomstående 
organisationer finns där och anordnar aktiviteter. Ett exempel på en förening 
som finns på Farsta bibliotek är ABF (Arbetarnas Bildningsförbund), som har 
lektioner på svenska för bibliotekets besökare (Stockholms stadsbibliotek, 
2018b). Enligt Huang och Rusell (2009) är det viktigt att biblioteken 
samarbetar med andra organisationer för att kunna uppnå målet om att minska 
de digitala klyftorna, och ett sätt att göra det är genom att andra organisationer 
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anordnar aktiviteter på biblioteken som strävar efter att motverka detta. Därför 
kommer alla aktiviteter på biblioteken som strävar efter att motverka digitalt 
utanförskap att undersökas, oavsett om de leds av en bibliotekarie eller annan 
personal.

Genom att undersöka båda grupperna samlas två olika sorters data: 
användarnas upplevelse av aktiviteterna, och information om aktiviteterna. 
Förhoppningen är att detta ska kunna leda till ett bredare perspektiv av 
problemet. Undersökningens mål är att kunna bidra till en ökad förståelse om 
digitala klyftor. Enligt tidigare studier verkar det finnas ett behov av mer 
forskning som undersöker hur digitala klyftor kan motverkas, vilket bland 
annat nämns av Hornliden och Sprung (2016). Genom att undersöka 
aktiviteterna på biblioteken finns en förhoppning om att behovet av digital 
vägledning ska uppmärksammas och ge en ökad förståelse.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur bibliotekens aktiviteter för digital hjälp 
stödjer de äldre deltagarna i att lära sig att använda digital teknik.

Frågeställningarna lyder:

• Vad har äldre användare för syfte med att besöka bibliotekens 
aktiviteter, som syftar till att hjälpa dem att bli inkluderade i det digitala
samhället?

• Hur kan bibliotekens aktiviteter för digital inkludering utvecklas, för att
hjälpa de äldre användarna att uppnå sina syften med att gå dit?

• Vilken roll har biblioteken för att bidra till att det digitala utanförskapet 
minskar?

1.4 Avgränsningar

Undersökningen syftar till att undersöka de äldre som går på bibliotekens 
aktiviteter. Det är en grupp som redan försöker att bli inkluderade i det digitala 
samhället, till skillnad från andra äldre i digitalt utanförskap. Eftersom den 
undersökta gruppen inte befinner sig i ett lika stort utanförskap som hela 
gruppen äldre, kommer uppsatsen inte kunna diskutera äldres digitala 
utanförskap i alltför hög mån. Istället kommer uppsatsens fokus ligga på att 
studera deltagarnas åsikter om aktiviteterna på biblioteken, och vilken roll 
biblioteken har för att motverka digitala klyftor.

Gruppen som undersöks är äldre personer. Den faktor som avgränsar urvalet är 
om de deltar vid aktiviteterna för digital vägledning som finns på biblioteken 
eller inte. I flera olika studier definieras äldre i en åldersgrupp från 65 år och 
uppåt (Beynon-Davies & Hill, 2007 ; Olsson, Samuelsson & Viscov, 2017 ; 
Mubarak & Nycyk, 2017). Baserat på detta kommer respondenterna i 
undersökningen att vara minst 65 år. Det finns ingen högre åldersgräns på 
grund av att Hornliden och Sprung (2016) menar att ju äldre person, desto 
högre är risken att den är i en digital klyfta.
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I uppsatsen kommer tekniken som diskuteras att handla om datorer, 
smartphones och surfplattor, på grund av att det är dessa plattformar som 
biblioteken vägleder användarna om. Tekniken kallas ibland för 
informationsteknik. I denna uppsats sammanfattas plattformarna med termen 
digital teknik.

På biblioteken finns det många olika sorters aktiviteter som värnar för digital 
inkludering, bland annat kurser, drop in-verkstad och informationsträffar. 
Kurser skiljer sig från andra aktiviteter på grund av att de ofta kostar pengar att
delta i. Dessutom fokuserar de oftast på ett särskilt ämne, vilket leder till att det
är de personer som har ett särskilt intresse för ämnet i fråga som går dit. I 
denna studie var målet att undersöka aktiviteter med öppnare perspektiv som 
skulle vara öppna för alla, i ett försök att inkludera deltagare i olika perspektiv 
av digitala klyftor. Därför kommer inga utbildningar eller kurser att 
undersökas. De aktiviteter som undersöks kommer att hänvisas till som 
aktiviteter och vägledningar, vilka ska vara öppna och gratis och som syftar till 
att stödja äldre i att lära sig mer om digital teknik.

1.5 Studerade aktiviteter

Sammanlagt genomfördes undersökningen på tre olika bibliotek. För att 
säkerställa respondenternas anonymitet togs beslutet att skapa kodnamn för de 
olika biblioteken. På grund av detta kunde inte bakgrundsinformationen om 
biblioteken samlas från bibliotekens hemsidor, då referenserna skulle visa vilka
bibliotek som studerats. Därför är informationen i följande avsnitt baserade på 
det empiriska materialet. Under nedanstående rubriker följer en lista över de 
olika biblioteken och deras aktiviteter.

1.5.1 Bibliotek A - IT-hjälpen
Bibliotek A är ett stadsbibliotek som har enskild handledning med 
bibliotekarier. Aktiviteten har namnet IT-hjälpen. Det är en drop in-verksamhet 
dit frivilliga kan gå för att få hjälp med sina individuella problem. Det sker en 
gång i veckan i en timme under våren 2018, och har haft denna form sedan 
2015 (personlig kommunikation, 21 mars 2018).

1.5.2 Bibliotek B - Datorsnack
Bibliotek B är ett förenat folkbibliotek och grundskolebibliotek, som har en 
aktivitet vid namn datorsnack. Ungefär var tredje vecka ansvarar två 
bibliotekarier för träffar á en timme, där de tar upp information om digitala 
plattformar som kan vara relevanta för äldre att känna till. Varje vecka har de 
olika teman, och ibland bjuds även gäster in för att förmedla information och 
för att visa olika plattformar. Aktiviteten har bedrivits i denna form i tre år, men
biblioteket har haft datorsnack i ungefär tio år (personlig kommunikation, 12 
april 2018 ; personlig kommunikation, 16 april 2018).

1.5.3 Bibliotek C - Internet-café
På biblioteket C finns en aktivitet som kallas för internet-café. Verksamheten 
bedrivs av SeniorNet, vilket är en ideell IT-förening för äldre som bygger på att
seniorer lär seniorer om digital teknik och internet. De riktar sig till dem som är
55 år och äldre. Aktiviteten startade på biblioteket våren 2018 och planeras att 
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pågå till sommaren samma år. Aktiviteten pågår i tre timmar och sker en gång i 
veckan, då en handledare från SeniorNet är på biblioteket för att (i första hand) 
hjälpa till med surfplattor och smartphones som användarna själva tar med. 
Föreningen bedriver likadan verksamhet på fler platser, både på bibliotek och 
andra platser. Bibliotek C är ett integrerat folkbibliotek och skolbibliotek, och 
ligger i samma lokaler som en grundskola (personlig kommunikation, 13 mars 
2018).

1.6 Målgrupp

En målgrupp som kan ha omedelbar och primär nytta av undersökningen är 
forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. De kan ha nytta av 
studien eftersom den skapar kunskap om de aktiviteter som finns på 
biblioteken för att minska digitala klyftor, samt att resultatet uppmärksammar 
bibliotekens roll för att minska det digitala utanförskapet. En annan grupp som 
har nytta av resultatet är äldre personer som deltar vid bibliotekens aktiviteter, 
då resultatet i uppsatsen skulle kunna bidra till att bibliotekens verksamheter 
utvecklas och förbättras för dessa personer. Dessutom skulle de som arrangerar 
och leder aktiviteterna kunna ha nytta av forskningens resultat, då det kan ge 
förslag på hur de kan utveckla sina olika verksamheter.

1.7 Disposition

I kapitel två redovisas tidigare forskning och teori. Kapitlet är uppdelat i fyra 
kategorier, som vardera presenterar relevant forskning för att frågeställningarna
ska kunna besvaras och diskuteras. I slutet av kapitlet finns en sammanfattning,
som även beskriver det teoretiska underlaget.

Kapitel tre består av en beskrivning över vilken metod som använts i studien. 
Vidare presenteras hur urvalet gick till och hur undersökningen genomfördes. 
Slutligen presenteras den modell som användes för att analysera den insamlade
datan, och en beskrivning av hur modellen användes för att undersökningens 
data.

I kapitel fyra presenteras den insamlade datan. Kapitelindelningen skedde efter 
de olika teman som uppenbarades i det insamlade materialet. Varje avsnitt har 
flera underkategorier, vilka hjälper till att göra materialet mer överskådligt. I 
kapitlet analyseras även den insamlade datan, för att ge en djupare förståelse åt 
dess mening.

I kapitel fem utförs en diskussion för att försöka besvara frågeställningarna. 
Det material som används för att göra detta består av det teoretiska ramverket 
och den insamlade och analyserade datan. Kapitlet är indelat i tre avsnitt, där 
varje frågeställning diskuteras enskilt. I slutet av varje avsnitt finns de 
slutsatser som gick att dra från varje frågeställning. Avslutningsvis ges förslag 
på framtida forskning som hade kunnat gynna den digitala vägledningen.
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2 Tidigare forskning och teori

Urvalet av tidigare forskning har gjorts med utgångspunkt av syftet i denna 
studie, vilket är att undersöka hur bibliotekens aktiviteter för digital hjälp 
stödjer äldre deltagare i att lära sig att använda digital teknik. Utifrån syftet har 
fyra kategorier utformats, som innehåller relevant forskning för uppsatsens 
ämne. Med hjälp av informationen i kapitlet är målet, att tillsammans med 
resultatet från undersökningen, kunna generera svar som ska besvara 
frågeställningarna. Efter att resultatet och analysen genomförts upptäcktes nya 
områden som behövde täckas in, vilket ledde till att främst avsnitt 2.3 
utvecklades. 

Det första avsnittet är Bibliotekens roll för digital delaktighet, där bibliotekens 
roll för att minska digitala klyftor undersöks. Där finns både forskning som 
berör ämnet samt exempel på olika nätverk som en del bibliotek medverkar i. 
Informationen som framkommer från avsnittet används för att hjälpa till att 
besvara alla tre frågeställningar.

Det andra avsnittet är Digitalt utanförskap, där olika nivåer av digitala klyftor 
undersöks. I avsnittet finns även forskning som berör hur digitalt utanförskap 
påverkar människorna som befinner sig i det, och bakomliggande orsaker till 
att människor hamnat i digitalt utanförskap. Med hjälp av avsnittet blir det 
möjligt att besvara frågeställning två och tre.

Det tredje avsnittet är Äldre och digital teknik, där det finns forskning som 
visar äldres digitala vanor och användande. Där finns forskning som 
undersöker vad äldre gör med digital teknik, hur mycket de använder det och 
vad som påverkar deras digitala användning. I avsnittet finns även forskning 
som undersöker vilka faktorer som påverkar vilka äldre som använder digital 
teknik och vilka som inte använder det. Avsnittet hjälper till att besvara den 
första frågeställningen.

Det fjärde avsnittet är Socialt utanförskap hos äldre, som undersöker hur social
kvalitet kan mätas och hur äldre upplever sin livskvalitet. Bland materialet 
finns forskning som undersöker skillnader bland äldre angående vilka som har 
störst risk för att befinns sig i i socialt utanförskap. I avsnittet finns forskning 
som används för att besvara den första frågeställningen.

Det sista avsnittet i kapitlet är en sammanfattning, som innehåller ett urval av 
forskningen från kapitlet. Den forskning som ingår i sammanfattningen är det 
teoretiska underlag som använts för att besvara frågeställningarna, tillsammans 
med resultatet från undersökningen.

Den forskning som bygger upp kapitlet hämtades främst genom sökningar i 
databasen Library & Information Science Abstracts (LISA). Databasen valdes 
på grund av att den innehåller forskning som är relevant inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, vilket är samma ämnesområde som denna uppsats är 
skriven inom och som den riktar sig till. Termerna som användes vid 
sökningarna varierade beroende på vilken information som eftersträvades, men 
några exempel på termer som förekom var elderly, digital och library. I 
sökningarna skrevs inte hela ordet ut och hade även en asterisk i slutet 
(exempelvis librar*), för att kunna få flera olika böjningar av termerna och 
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därmed inkludera all information som inkluderades av grundtermen. Målet med
urvalet var att samla information utifrån ett brett perspektiv, för att ge en bred 
kunskapsbas av ämnet. Därför finns forskning från olika platser i världen och 
som diskuterar digitala klyftor ur olika perspektiv.

2.1 Bibliotekens roll för digital delaktighet

Enligt Hornliden och Sprung (2016) finns det fem olika faktorer som bidrar till 
att människor försätts i digitalt utanförskap: brist på kunskap, oförmåga att 
använda digital teknik, saknad motivation, brist på tillgång till internet och en 
brist på digital teknik. Författarna menar att flera olika aktörer måste agera för 
att det digitala utanförskapet ska kunna minska. En sådan aktör är biblioteken. 
Enligt Bibliotekens internationella manifest, som är ett dokument som 
beskriver bibliotekens uppdrag och principer, kan biblioteken medverka till 
frihet, välstånd och utveckling genom en obehindrad tillgång till internet. 
Biblioteken bör hjälpa användarna att utveckla kunskap om hur digital teknik 
används. Dessutom bör de tillhandahålla resurser som låter användarna ta del 
av tekniken i en lämplig miljö (Svenska Unescorådet & Svensk 
biblioteksförening, 2014). I följande avsnitt kommer olika exempel på hur 
biblioteken arbetar mot digitalt utanförskap att presenteras, enligt de fem 
faktorer som Hornliden och Sprung (2016) talar om.

Digitalt utanförskap är ett utbrett problem över hela världen. Därför finns 
organisationer som arbetar för att öka tillgängligheten och kunskapen om 
digital teknik. Ett exempel på ett sådant nätverk är Good Things Foundation, 
som är en välgörenhetsorganisation i Storbritannien som strävar efter att ge 
tillgänglighet och kunskap om digital teknik till människor i digitalt 
utanförskap. Organisationen ligger bakom flera olika initiativ som strävar efter 
att minska digitala klyftor. Ett exempel är Learn My Way, som är en digital 
plattform som används för att utbilda människor om digital teknik genom 
formellt och informellt lärande (Good Things Foundation, u.å.a.). 
Organisationen driver även nätverket Online Centres Network, som består av 
mer än fem tusen olika samarbetspartners. Där ingår bland annat flera 
bibliotek. Den gemensamma nämnaren för aktörerna som ingår i nätverket är 
att de använder digital teknik för att hjälpa människor att komma ur digitalt 
utanförskap (Good Things Foundation, u.å.b.).

I Sverige finns ett nätverk vid namn Digidelnätverket, som skapades efter att 
den nationella kampanjen Digidel2013 avslutades. Syftet med kampanjen var 
att öka den digitala delaktigheten. Ett citat från kampanjens hemsida är 
följande: “Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess 
möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till 
sociala tjänster, service, information, utbildning och underhållning” 
(Digidelnätverket, u.å.). Kampanjen uppnådde sina mål, vilket var att minst en 
halv miljon personer skulle börja använda internet och att befintliga användare 
får ökade kunskaper om hur de kan ta tillvara på internets möjligheter. 
Nätverket består idag av lokala, regionala och nationella organisationer, bland 
annat bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och 
företag. De ligger även bakom de två kampanjveckorna Get Online Week och 
eMedborgarveckan (Digidelnätverket, u.å.)

I USA genomfördes år 2013 en enkätundersökning om digital inkludering, för 
att undersöka hur biblioteken stödjer digital integration i samhället. 
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Undersökningen var relevant att genomföra då 30% av hushållen i landet 
saknade tillgång till internet år 2012. Resultatet visar att biblioteken har en 
viktig roll för att gynna digital inkludering i samhället. Berlot, Jaeger och Real 
(2016) lyfter fram fyra viktiga funktioner om hur biblioteken arbetar för digital 
inkludering. Till att börja med tillhandahåller de digital teknik som användarna 
kan använda, där öppen internetåtgång är en viktig faktor för att öka 
inkludering i samhället. De erbjuder även utbildning i hur olika digitala 
plattformar används. En effekt som ovanstående faktorer medför är att 
arbetslösa kan hitta arbete, då de kan upptäcka lediga tjänster via internet samt 
att de kan uppdatera sina digitala kunskaper för att bli kvalificerade för 
arbetena (då många yrken kräver grundläggande digital kompetens). Slutligen 
kan den fria tillgången till internet hjälpa användarna att tillgå statlig 
information och att ansöka om statliga tjänster (Berlot, Jaeger & Real, 2016).

Elliott och Martzoukou (2016) genomförde en undersökning i USA för att ta 
reda på om bibliotekarier har en lämplig utbildning för att kunna utbilda 
användarna i hur digital teknik används. Studien bestod av en analys av policy-
dokument och befintliga övningsprogram, samt semistrukturerade intervjuer 
med bibliotekarier och organisationsledning från fyra olika bibliotek. De 
intervjuade bibliotekarierna menade att deras roll för att utbilda användarna är 
en viktig del i deras yrke, men de upplevde att de saknar utbildningen som de 
skulle behöva. Samtidigt är det svårt för dem att bli fullärda då digital teknik är
ett stort område och frågorna de tar emot kan variera brett i ämne och 
svårighetsgrad: från frågor om vanliga funktioner till avancerade frågor som de
inte kan besvara. Dessutom finns det många olika operativsystem, program och
plattformar som kräver olika kunskaper om hur de hanteras. Den utbildning 
som bibliotekarierna får ser olika ut på olika bibliotek, vilket leder till att vissa 
får mindre utbildning än andra (Elliot & Martzoukou, 2016).

Folkbibliotek finns både i städer och på landsbygden. Många bibliotek på 
landsbygden har bristfällig ekonomi, vilket leder till att de inte har lika goda 
förutsättningar att kunna erbjuda digital teknik åt sina användare. Bertot, Jaeger
och Real (2014) undersökte 7 252 bibliotek i USA, för att komma fram till 
lösningar på hur de ska kunna arbeta för att minska digitala klyftor. Biblioteken
som ingick i studien hade i genomsnitt mindre än en bibliotekarie med en 
masterexamen, mindre än två anställda bibliotekarier, i genomsnitt fyra 
anställda (på hel- eller deltid), under 41 425 besökare per år samt öppet i 
mindre än 40 timmar per vecka. Författarna föreslog bland annat att 
akademiker inom biblioteks- och informationskunskap bör föra en dialog med 
bibliotekarierna på biblioteken på landsbygden, för att kunna hjälpa dem att 
komma fram till lösningar på hur användarnas behov kan tillfredsställas. 
Författarna menar även att det är ett problem för dessa bibliotek att merparten 
av deras finansiering kommer från kommunen, och att de ekonomiska 
systemen bör förändras för att kunna ge biblioteken på landsbygden en högre 
inkomst. Slutligen skulle studenter inom biblioteks- och informationskunskap 
kunna vara lämpliga för att ge bibliotekarierna digital utbildning. Studenterna 
är en lämplig grupp på grund av att det kan ge kommunen lägre kostnader samt
att de är skickliga inom tekniken (Bertot, Jaeger & Real, 2014).

2.2 Digitalt utanförskap

Genom en systematisk analys av 126 artiklar ville Deursen, Dijk och Scheerder
(2017) undersöka vilka faktorer som identifierar kunskaper om internet och 
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användandet av det. De baserade sina studier på att det finns tre olika nivåer av 
digitala klyftor. Den första nivån är när det inte finns tillgång till digital teknik, 
den andra nivån är när människor saknar kunskap om hur det hanteras, och den
tredje nivån innebär att användarna ska kunna använda internet på ett sätt som 
gör att de kan ha nytta av användandet. Studien undersöker litteratur som 
handlar om den andra och tredje nivån. I resultatet menar författarna att det inte
finns särskilt mycket forskning om den tredje nivån ännu. Om forskningen om 
den tredje nivån hade ökat hade beslutsfattare kunnat bli uppmuntrade att 
förändra sitt arbete, för att det ska kunna leda till ett mer jämställt 
internetanvändande (Deursen, Dijk & Scheerder, 2017).

I följande avsnitt kommer forskning inom de tre olika nivåerna att presenteras. 
I det första exemplet har forskning bedrivits i Kenya, där tillgången till digital 
teknik och internet är låg. Wamuyu (2017) menar att det blir allt viktigare att 
alla invånare kan tillgå internet och har kunskaper om hur det ska användas, då 
regeringen och fler företag börjar leverera allt fler tjänster online. I vissa delar 
av landet har tillgången till digital teknik och internet ökat, men det finns 
fortfarande områden där tillgången saknas. 550 invånare i Mathare, ett 
slumområde i Nairobi, fick besvara en enkätundersökning med frågor om 
internetåtgång och digital kompetens. Därefter inrättades ett teknologicenter i 
området, där totalt 144 personer fick fem veckors digital utbildning och fri 
tillgång till internet i fyra månader. Efter utbildningen undersöktes deltagarnas 
fortsatta användande under tidsperioden. Resultatet visar att deltagarnas 
upplevda nöje, nytta och självständighet styrde deras tillfredsställelse av 
internet. Chansen att de skulle köpa egen teknik och betala för 
internetuppkopplingen var väldigt låg. Kostnaderna var det största hindret för 
detta. 95% av respondenterna var även rädda för att tekniken skulle bli stulen. 
För nuvarande leder den digitala klyftan i Nairobi till en ökad klyfta mellan 
rika och fattiga. Därför menar författaren att tillgång till digital teknik och 
internet bör vara tillgängligt för alla till ett lågt pris. Ett förslag på en lösning är
att upprätta bestående teknologicenter för befolkningen (Wamuyu, 2017).

Collier, Deng och Zhao (2014) var intresserade av att undersöka vilka faktorer 
som har påverkan på den digitala klyftan. De formulerade ett antal variabler 
som undersöktes genom en analys på relationen mellan olika variabler. Till sin 
hjälp använde de SPSS (=Statistical Package for the Social Sciences). Därefter 
kunde författarna konstatera att ekonomiska skillnader inte är förknippade med 
digitalt utanförskap, men att ålder och kön kan relateras till att ha en påverkan 
på det. Utbildning och tillgången till bredband och internet minskar de digitala 
klyftorna. Enligt författarna är den digitala klyftan ett komplext problem som 
påverkas av flera olika faktorer. Därför är det viktigt att inte begränsa forskning
till att undersöka ett begränsat antal faktorer, för att kunna undersöka vad som 
påverkar den digitala klyftan. Annars kommer inte forskningen att kunna ge en 
fullständig bild av problemet (Collier, Deng & Zhao, 2014).

I en litteraturanalys undersökte Mubarak och Nycyk (2017) hur äldre 
människor påverkas av digitala klyftor. De undersökte olika metoder för hur 
utbildning, i utvecklade länder respektive länder under utveckling, kan 
användas för att hjälpa människor att överbrygga digitala klyftor. Författarna 
menar att utbildning är en av de viktigaste byggstenarna för att överbrygga 
digitalt utanförskap. De refererar till flera forskare som menar att rädsla, brist 
på utbildning samt stereotyper om att äldre är ointresserade av att använda 
digital teknik, är faktorer som förhindrar äldre från att lära sig hur digital teknik
ska användas. Vid utbildandet av äldre personer är det positivt om de 

13



uppmuntras att prova sig fram och göra misstag som en del av 
lärandeprocessen. Författarna menar att en av de största utmaningarna är att 
uppmuntra kommun och regering att investera i digital utbildning. Målet är inte
att tvinga människor att utbildas, men förutsättningarna måste finnas för de 
som är intresserade (Mubarak & Nycyk, 2017).

En utveckling som skett tack vare moderniseringen av digital teknik är att det 
finns en variation på uttrycket ”digital klyfta”, som Lee (2016) kallar för 
”smart divide” (=smart klyfta). Det kan ses som ett exempel på forskning om 
den tredje nivån av digitalt utanförskap som Deursen, Dijk och Scheerder 
(2017) talar om. Lee (2016) menar att den digitala klyftan har påverkats av 
smart teknik, vilket inkluderar smartphones, surfplattor och läsplattor. Genom 
en enkätundersökning på ett universitet i Seoul i Korea undersöktes 268 
studenters vanor och tillgång till smart teknik. Författaren kunde därefter 
konstatera att männen ägde fler enheter per person, men att kvinnorna använde 
internet i högre mån. I en digital klyfta kan tillgången till internet vara en 
bidragande faktor, men merparten av respondenterna i studien hade ständig 
tillgång till det. De vanligaste aktiviteterna var att tillgå information, sociala 
medier och att chatta. Eftersom de med smart teknik kan tillgå information var 
de än befinner sig, kan en effekt bli att de som inte har smart teknik hamnar i 
ett digitalt utanförskap. Det kan leda till ett samhällsproblem. Därför bör 
åtgärder vidtas för att stänga den smarta klyftan (Lee, 2016).

2.3 Äldre och digital teknik

Deursen och Helsper (2015) genomförde en undersökning för att studera äldre 
användares digitala vanor samt icke-användares åsikter om internet och 
anledningarna till att de inte använder det. 221 icke-användare besvarade en 
enkätundersökning via telefon och 258 respondenter besvarade en annan 
enkätundersökning online. Ett mönster som fanns hos icke-användarna var att 
desto äldre respondent, desto mindre chans var det att de hade planer på att 
börja använda digital teknik i framtiden. De respondenter som inte bodde 
ensamma hade större chans att ha internetuppkoppling tillgängligt i sitt hem. 
39% av respondenterna har någon gång bett någon annan utföra en handling åt 
dem online. I resultatet över de som använder digital teknik, gick det att se att 
de som hade en positiv attityd till internet spenderade mer tid online och 
utförde en större mängd olika aktiviteter. Både de respondenter som var män 
och de som levde ensamma spenderade fler timmar online per dag än övriga 
användare. Baserat på resultatet konstaterar författarna att äldre inte är en 
homogen grupp, utan det finns skillnader i gruppen som baseras på 
respondenternas ålder, kön, utbildning, boendesituation samt åsikter om 
internet. Dessutom visar artikeln att läsförmåga och förmåga att hantera mus 
och tangentbord är viktig för att någon ska kunna tillgå internet. Slutligen 
menar författarna att det är viktigt att det skapas en positiv inställning till de 
möjligheter som internet ger för att kunna öka de äldres digitala engagemang 
(Deursen & Helsper, 2015).

I Seoul i Korea genomfördes en enkätundersökning på 246 respondenter över 
60 år. Samtliga respondenter använder digital teknik för att utföra diverse 
aktiviteter, exempelvis att använda sociala medier, näthandel och 
nöjesaktiviteter. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som var 
viktiga för deras känsla av att ha kontroll över sina liv. En av slutsatserna är att 
respondenterna kände en ökad känsla av kontroll över sina liv tack vare de 
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aktiviteter som de utförde genom digital teknik. Den viktigaste faktorn för 
deras användande var om de hade något intresse för digital teknik och om de 
var intresserade av att använda det. Om fler personer hade upptäckt meningen 
med digital teknik, hade det kunnat leda till ett ökat intresse för att börja 
använda det. För att åtgärda den digitala klyftan föreslår författaren små och 
enkla kurser och program om digital teknik, vilket kan uppmuntra äldre att 
intressera sig för digital teknik (Hur, 2016).

Niehaves och Plattfaut (2014) menar att människor som är över 65 år skulle 
kunna använda digital teknik för att öka sin levnadsstandard, genom att 
exempelvis beställa leverans av olika tjänster som de kan ha nytta av. Istället 
för att utnyttja möjligheterna befinner sig många äldre i en digital klyfta, på 
grund av att de är motvilliga till att använda digital teknik. I Sverige använder 
92% av befolkningen internet, medan det endast är 61% av de äldre som är 
över 65 år som använder det (s. 709). Sverige är det land som har flest äldre 
som använder internet. För övriga länder som är listade pendlar andelen mellan
43% i Tyskland till 4% i Grekland av äldre som använder internet (s. 709). 
Samtidigt består äldre av ungefär en femtedel av ländernas befolkning, med en 
andel av 18,1% av Sveriges befolkning (s. 709). Författarna genomförde en 
enkätundersökning på 150 äldre i Tyskland för att studera vad de hade för 
avsikt med att använda internet och att identifiera viktiga faktorer som 
påverkar deras användande. Datan undersöktes med hjälp av fyra olika 
modeller som baseras på att mäta digital acceptans. En slutsats av studien är att
äldre inte är en homogen grupp, utan att det finns skillnader i resultatet 
beroende på respondenternas ålder. Studien understryker att det är viktigt att 
inkludera socialdemografiska variabler (exempelvis ålder, kön, inkomst och 
utbildning) i forskningen om digital acceptans (Niehaves & Plattfaut, 2014).

I Andalusien i Spanien finns goda förutsättningar för att kunna tillgå digital 
teknik och internet. Men befolkningen som är över 55 år använder det inte, 
vilket har lett till att de befinner sig i en digital klyfta. För att undersöka de 
äldres användande av digital teknik genomfördes en enkätstudie på 479 äldre. 
Enligt resultatet minskar användandet av digital teknik vid högre ålder. Många 
använder det inom sitt yrke, då resultatet visade att de med arbete använder 
digital teknik mer än pensionärer. De som har en högre utbildning använder det
även mer frekvent än lågutbildade. Den vanligaste aktiviteten som äldre utför 
digitalt är att läsa tidningen. Det är även en stor andel som använder sociala 
medier som exempelvis Facebook, men få personer som använder tjänster för 
att chatta, exempelvis Skype (Aguaded-Gomez, Hernando-Gómez & Tirado-
Morueta, 2016).

Martin, Quan-Haase och Schreurs (2016) var intresserade av att undersöka 
användandet av digital teknik hos äldre och hur de använder det i vardagen. 
Därför genomfördes 21 intervjuer på respondenter som var minst 60 år. 
Författarna konstaterade att äldre är en av de grupper som har förändrat sina 
vanor mest för det digitala samhället. De har utvecklat nya rutiner för hur de 
använder digital teknik. Respondenterna pendlade mycket mellan att använda 
digital teknik och andra metoder för information, exempelvis papperstidningar, 
böcker, teve och att prata med andra. Vilken metod de föredrog varierade efter 
behov och preferens. De ville vara flexibla med hur de använde den digitala 
tekniken. Merparten av respondenterna föredrog internet för snabb information 
som kunde hjälpa dem i stunden, exempelvis vädertablå och recept, men 
internet var även den vanligaste metoden för att släktforska och att leta efter 
reseinformation. Den vanligaste faktorn till att respondenterna blivit digitala 
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berodde på familjen. Sju personer använde Skype för att kunna hålla kontakten 
med familj och vänner som bor långt ifrån dem själva (Martin, Quan-Haase & 
Schreurs, 2016).

2.4 Socialt utanförskap hos äldre

Med socialt utanförskap menas att någon inte är delaktig i det sociala livet utan
står utanför en gemenskap (Social exclusion, 2018). Berman och Phillips 
(2001) presenterar uttrycket ”social kvalitet”, som används för att identifiera 
sociala indikationer och för att mäta livskvalitet hos människor. Enligt 
författarna består social kvalitet av fyra grundläggande egenskaper: 
socioekonomisk säkerhet, social integration, social sammanhållning och 
bemyndigande. Socioekonomisk säkerhet syftar på medborgarnas viktigaste 
behov, med avsikt på hur deras vardag hanteras av olika system och strukturer, 
och inkluderas av skydd mot fattigdom, arbetslöshet, ohälsa samt andra former 
av materiellt missbruk. Social integration kopplas till principer om jämlikhet, 
rättvisa och de strukturella orsakerna till dess existens, och gynnas av stödjande
infrastrukturer och arbetsvillkor. Social sammanhållning berör de processer 
som skapar och försvarar sociala nätverk och dess infrastruktur, och bör hjälpa 
medborgarna att kunna existera som sociala varelser. Bemyndigande handlar 
om att ha mänskliga förmågor för att kunna delta fullt i sociala, ekonomiska, 
politiska och kulturella processer. Dessa fyra egenskaper kan både ha positiva 
och negativa följder, beroende på hur de förhålls till i samhället (Bernman & 
Phillips, 2001).

En av de egenskaper som Bernman och Phillips (2001) talar om är 
socioekonomisk säkerhet. Den undersöks vidare av Banjare, Dwivedi och 
Pradhan (2015), som lät 310 äldre indier besvara en enkätundersökning om hur
tillfredsställda de var med livet. Författarna upprättade tre hypoteser som 
jämfördes mot varandra: äldre med bättre kognitiv hälsa har bättre 
tillfredsställelse av livet, äldre som har socialt stöd har bättre tillfredsställelse 
av livet samt äldre som är sorglösa har bättre tillfredsställelse av livet. 
Resultatet visar att den kognitiva hälsan var det viktigaste för deras 
tillfredsställelse och att socialt stöd var det andra viktigaste. Följder av socialt 
stöd är ökat självförtroende, känslan av tillhörighet och att det ger livet ett 
syfte. Det kan även leda till ökad aktivitet, vilket leder till ökat immunförsvar. 
Enligt författarna är det viktigt att informera yngre generationer om de äldres 
behov, vilket kan uppmuntra dem att stödja och ta hand om de äldre (Banjare, 
Dwivedi & Pradhan, 2015).

Dahlberg och McKee (2016) undersöker också den socioekonomiska 
säkerheten. De var intresserade av att undersöka socialt utanförskap hos äldre, 
och gjorde detta genom att jämföra fyra olika kategorier och upptäcka 
skillnaderna. De undersökte vårdmottagare, försäkringsmottagare, de som inte 
mottog stöd utan ett behov av det samt de som hade ett behov av stöd men inte 
mottog det. Respondenterna, 1 255 personer som fick besvara en 
enkätundersökning, var över 65 år och bosatta i Barnsley i Storbritannien. I 
resultatet kunde författarna se att en hög ålder och sämre hälsa var riskfaktorer 
som förhöjde chansen för de äldre att vara utsatta för socialt utanförskap, men 
samtidigt var chansen större att de mottog stöd om dessa kriterier uppfylldes. 
De som hade ett behov av att få stöd men inte mottog det uppvisade de högsta 
nivåerna av socialt utanförskap, vilket inkluderade en brist på inkomststöd, 
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social kontakt, socialt engagemang, låg gemenskapsintegration, förtroende och 
säkerhet (Dahlberg & McKee, 2016).

För att undersöka den sociala sammanhållningen genomförde Jehoel-Gijsbers 
och Vrooman (2008) en analys av EU-länderna, där de undersökte hur socialt 
utestängda äldre är i samhället. Författarna tittade på tre olika dimensioner för 
människor som var 55 år och äldre: materiell förlust, sociala rättigheter och 
socialt deltagande. Enligt resultatet är det de nordiska länderna och 
Nederländerna som har den lägsta graden av socialt utanförskap. Det är högst i 
Östeuropa, framför allt i Baltikum och Polen. Det sociala utanförskapet ökar 
när människor når en högre ålder och får sämre hälsa. De länder där äldre är 
minst utanför är de som uppnår en högre grad av välstånd, spenderar mer på 
socialt skydd, har mer jämbördiga inkomster och har en högre förväntad 
livslängd. Författarna presenterar även data som visar att äldre svenskar har 
mindre social aktivitet än äldre invånare i en del andra länder. Till exempel 
träffar de vänner och familj mer sällan, deltar mindre i sociala aktiviteter med 
andra i samma åldersgrupp, och färre personer är med i klubbar och 
organisationer (Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2008).

2.5 Sammanfattning

Hornliden och Sprung (2016) nämner fem olika faktorer som bidrar till att 
människor försätts i digitalt utanförskap: brist på kunskap, oförmåga att 
använda digital teknik, saknad motivation, brist på tillgång till internet och en 
brist på digital teknik. För att minska dessa faktorer menar Berlot, Jaeger och 
Real (2016) samt Elliot och Martzoukou (2016) att biblioteken och 
bibliotekarierna har en viktig roll för att minska det digitala utanförskapet, 
genom att de erbjuder tillgång till digital teknik och utbildning inom digital 
teknik åt sina användare. Enligt Bibliotekens internationella manifest (Svenska 
Unescorådet & Svensk biblioteksförening, 2014) ingår det i bibliotekens 
uppdrag och principer, och de bör tillhandahålla resurser som hjälper 
användarna att ta del av tekniken. Många bibliotek ingår dessutom i olika 
nätverk som strävar efter att minska digitala klyftor i samhället, exempelvis 
Good Things Foundation och Digidelnätverket.

Enligt Deursen, Dijk och Scheerder (2016) finns det tre olika nivåer av digitalt 
utanförskap: från att människor saknar tillgången till tekniken, till att de ska 
kunna ha nytta av användandet. För att de ska kunna använda tekniken krävs 
utbildning, vilket Mubarak och Nycyk (2017) menar är en av de viktigaste 
faktorerna för att digitala klyftor ska kunna överbryggas. Samtidigt är det en av
bibliotekens största utmaningar att få kommun och regering att bidra med 
ekonomiskt stöd, för att de ska kunna leda utbildningarna på ett effektivt sätt. 
Vidare nämner författarna att det är positivt för lärandet om användarna blir 
uppmuntrade att prova sig fram och göra misstag som en del i 
lärandeprocessen. Enligt Elliot och Martzoukou (2016) upplever 
bibliotekarierna i studien att de saknar utbildningen som de hade behövt för att 
leda aktiviteterna, och att det samtidigt är svårt att bli fullärd eftersom ämnet 
om digital teknik är väldigt brett och att får frågor inom olika svårighetsgrader.

I enkätundersökningen av Hur (2016) på personer över 60 år, var den främsta 
avgörande faktorn för deras användande av digital teknik baserat på om de 
hade något intresse för tekniken och för att använda det. Enligt Aguaded-
Gomez, Hernando-Gómez och Tirado-Morueta (2016) samt Martin, Quan-

17



Haase och Schreurs (2016) använder många äldre digital teknik för att kunna 
hålla kontakten med vänner och familj, exempelvis genom sociala medier. Det 
verkar finnas ett behov för äldre att få socialt umgänge eftersom Jehoel-
Gijsbers och Vrooman (2008) upptäckt att äldre svenskar har mindre social 
aktivitet med andra än äldre invånare i andra länder.

Digitala klyftor är ett samhällsproblem. Något annat som kan leda till ett 
samhällsproblem är skillnaderna i informationsåtgång som smart teknik 
medför, då de med smart teknik kan tillgå information var de än befinner sig. 
Författaren (Lee, 2016) kallar detta för en smart klyfta, och menar att åtgärder 
bör vidtas för att försöka stänga klyftan.

Ovanstående sammanfattning innehåller ett urval av forskningen från kapitlet. 
Den forskning som ingår i sammanfattningen är det teoretiska underlaget som, 
tillsammans med resultatet från undersökningen, används för att besvara 
frågeställningarna. Utifrån informationen i kapitlet skapades även en 
intervjuguide, vilken beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4: Intervjuguide.
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3 Metod

I detta kapitel kommer metoden som använts i studien att beskrivas. Kapitlet 
innehåller bland annat information om varför metoden som valts är lämplig, 
hur urvalet gick till och hur undersökningen genomfördes. I kapitlet finns även 
avsnitt som beskriver hur metodvalet påverkade undersökningens tillförlitlighet
och hur etiska frågor har hanterats. Slutligen beskrivs vilken analysmodell som 
använts för att analysera den insamlade datan, med en beskrivning av hur 
analysen gick tillväga i studien.

3.1 Forskningsstrategi

Schutt (2015) menar att forskaren måste ta flera viktiga beslut för hur en 
särskild undersökning ska genomföras. Ett sådant beslut är om undersökningen
ska genomföras ur ett kvalitativt eller ett kvantitativt perspektiv. Enligt Bryman
(2016) anser en del forskare att indelningen är grundläggande för hur 
forskningen bedrivs, medan andra forskare anser att indelningen inte längre är 
användbar. Olika metoder anses vara antingen kvalitativa eller kvantitativa, 
men beroende på hur de appliceras kan de även användas för motsatta 
forskningsstrategin (Bryman, 2016).

Kvalitativa metoder används för att utveckla, utvärdera och tolka. Ibland får 
det kvalitativa perspektivet kritik för att forskarna drar orimliga slutsatser eller 
för att de gör tolkningar som är överdrivna. Motsatsen är de kvantitativa 
metoderna, vilka används för att mäta och undersöka hypoteser. Kvantitativ 
forskning kan ibland få kritik för att ha en för smal avgränsning av 
insamlingsmaterialet, på grund av att forskarna baserar sin forskning på vad de 
kan räkna, mäta och observera (Berger, 2016).

Enligt Schutt (2015) används kvalitativa metoder för att beskriva och förklara 
det sociala livet av respondenternas upplevelser. Målet är att utforska nya 
områden för att upptäcka nya kunskaper. Kvalitativa metoder bygger på 
respondenternas uttalade ord och meningar. En viktig skillnad mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder är att kvalitativa metoder används för att 
upptäcka människors åsikter och handlingar, medan kvantitativa metoder 
används för att testa hypoteser som blivit formulerade på förhand. Inom 
samhällsvetenskap används ofta en kombination av kvalitativa och kvantitativa
perspektiv på forskningen (Schutt, 2015).

Utifrån detta kommer en kvalitativ forskningsstrategi att användas i denna 
undersökning. Anledningen till att det passar beror på att uppsatsens syfte och 
frågeställningar är av utforskande karaktär, istället för att undersöka hypoteser. 
Därför är det relevant att samla djupgående data av användarnas åsikter om 
aktiviteterna på biblioteken. Med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi blir 
det enklare att låta respondenterna tala öppet om ämnet och lyfta fram aspekter 
som de själva anser är viktiga, än om undersökningen hade haft en fast struktur
som måste följas.
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3.2 Metodval

I denna undersökning kommer intervjuer att användas som metod. En orsak till
att det var en lämplig metod berodde på att det på förhand inte gick att svara på
hur många som brukar närvara vid aktiviteterna som undersöks. Därför var det 
positivt att använda en metod som gör det möjligt att samla mer ingående data 
från en färre grupp av respondenter, för att ändå kunna få ett innehållsrikt 
resultat. Med hjälp av intervjuer går det att samla djupgående data som är svår 
att få med andra metoder. Intervjuerna skapas av ett samtal mellan intervjuare 
och respondent (Berger, 2016). Metoden låter forskaren ta del av 
respondenternas upplevelser, tankar och känslor. Respondenterna får möjlighet 
att lämna information med sina egna ord, vilket ger forskaren en möjlighet att 
få höra varje respondents personliga perspektiv (Schutt, 2015 ; Wildemuth, 
Zhang 2017b). Enligt Berger (2016) är intervjuer en av de vanligaste 
metoderna.

Enligt Bryman (2016) samt Wildemuth och Zhang (2017b) finns det olika 
strukturer av intervjuer: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer 
och ostrukturerade intervjuer. Skillnaden beror på hur intervjun är strukturerad:
en ostrukturerad intervju följer ingen mall utan består av att respondenten och 
forskaren för ett vanligt samtal, en semistrukturerad intervju har en 
intervjuguide till stöd men intervjuaren behöver inte följa den, och i en 
strukturerad intervju ska intervjuguiden följas strikt. Till denna studie hade två 
intervjuguider tagits fram som underlag, där den ena guiden användes för att 
intervjua användarna och den andra användes vid intervjuerna av personalen 
som leder aktiviteterna. Vad som ligger till grund för intervjuguidernas 
utformning är beskrivet under rubrik 3.4: Intervjuguide.

3.3 Urval

Urvalsprocessen bestod av att undersöka vilka bibliotek som har digital 
vägledning för att hjälpa användarna att överkomma digitala klyftor. Sökandet 
skedde på internet genom att läsa på bibliotekens hemsidor och i deras program
över planerade aktiviteter. Eftersom det finns många olika sorters aktiviteter 
fanns det ett intresse för att undersöka flera olika typer av verksamheter. På så 
sätt skulle undersökningen ge en mer rättvis bild av verkligheten.

En form av aktivitet som var vanlig bestod av att användarna bokade privat 
handledning med en bibliotekarie, då de även kunde ange vad de vill ha hjälp 
med. Dessa aktiviteter kunde inte ingå i studien på grund av att personalen inte 
kunde sprida några kontaktuppgifter om användarna till utomstående, eller 
sprida kontaktuppgifter om forskaren till användarna. Detta upptäcktes efter 
mailkontakt med ett bibliotek, där den ansvarige bibliotekarien lämnade detta 
besked. Med bakgrund av detta fanns det ett behov av att kunna komma i 
kontakt med användarna personligen, för att fråga om de kunde tänka sig att 
delta i undersökningen.

Det var främst tre avgränsningar som användes. Det första var att endast söka 
efter bibliotek som låg geografiskt nära till forskarens hem. Detta var en viktig 
avgränsning på grund av att det fanns ett behov av att besöka biblioteken för att
genomföra studien. Den andra avgränsningen var att utbildningen skulle rikta 
sig till äldre. Några bibliotek hade skrivit en ålder för tjänsten, exempelvis 
riktar sig aktiviteten på bibliotek C (internet-café) till seniorer över 55 år. 
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Övriga aktiviteter som undersökts har likheter med denna, vilket bidrar till att 
äldre kan tänkas gå på dessa aktiviteter. Den tredje avgränsningen var att det 
skulle finnas möjlighet att intervjua både personal och användare från samma 
bibliotek. Det behövdes data från båda grupperna för att sammanställa ett så 
komplett resultat som möjligt, för att kunna få ett brett perspektiv av varje 
aktivitet. Om användare och personal inte hade undersökts från samma 
aktiviteter, skulle analysen av respektive aktivitet inte kunna bli lika 
djupgående.

Enligt Perryman och Wildemuth (2017) är det viktigt att definiera den grupp 
som forskningen berör. I denna studie består urvalet av äldre personer som 
deltar vid aktiviteter för digital vägledning på biblioteken. För att kunna avgöra
om en avsiktlig eller slumpmässig provgrupp undersöks är det viktigt att känna 
till hela gruppen. Till denna undersökning var det omöjligt att ta reda på, på 
grund av att träffarna är öppna för drop-in. Därför består studiens urval av de 
personer som deltog vid de träffar som undersöktes. 

I tabell 1 finns en beskrivning över hur många respondenter som blev 
intervjuade från respektive bibliotek. På bibliotek A intervjuades två användare
och en personal, på bibliotek B intervjuades fyra användare och två personal, 
och på bibliotek C intervjuades fyra användare och en personal. Sammanlagt 
blev det fjorton intervjuer. För att få en rättvis bild av deltagarnas åsikter var 
det relevant att intervjua båda kvinnor och män bland deltagarna, på grund av 
att den undersökta forskningen (till exempel Dursen och Helsper, 2015) 
menade att det fanns skillnader mellan könen. Urvalet som skett representerar 
en rättvis fördelning över de som närvarade vid aktiviteterna, baserat på 
könsfördelning. Av personalen var samtliga kvinnor.

Bibliotek A - 
IT-hjälpen

Bibliotek B - 
Datorsnack

Bibliotek C - 
Internet-café

Män - 2 1

Kvinnor 2 2 3

Personal 1 2 1

Totalt: 3 6 5
Tabell 1: Antalet respondenter från respektive bibliotek, uppdelat efter kön

3.4 Intervjuguide

Till denna studie förbereddes två olika intervjuguider som underlag, där den 
ena guiden användes för att intervjua användarna och den andra användes vid 
intervjuerna av personalen som ledde vägledningen. Intervjuguiderna är 
baserade på teman från den tidigare forskningen och teorin, där olika faktorer 
upptäckts som kunde tänkas vara relevanta att fråga respondenterna. Frågorna 
som ingår i guiden syftar till att kunna besvara de tre frågeställningarna, bland 
annat ingår frågor som berörde användarnas vanor av sociala medier, deras 
digitala behov och tillgång till digital teknik, samt deras syfte med att gå till 
aktiviteten. Intervjuguiden till användarna syftar i första hand till att besvara 
den första och den andra frågeställningen, medan intervjuguiden till personalen
främst syftar till att besvara den andra och tredje frågeställningen. Trots det 
ställdes frågor till båda grupperna som berörde alla tre frågeställningar, då 
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någon utanför den tänkta gruppen skulle kunna ha relevanta kunskaper för alla 
frågeställningarna.

Under intervjuerna följdes inte mallen strikt utan en del följdfrågor kunde 
tillkomma för att förtydliga och utveckla respondenternas svar. Ett exempel på 
en följdfråga som förekom till samtliga intervjuer på personalen var hur länge 
aktiviteten har funnits på biblioteket. Merparten av frågorna är öppna, då Byrne
(2004) menar att öppna frågor leder till mer utförliga svar. Luo och Wildemuth 
(2017) menar att frågorna måste vara enkla och endast fråga efter en sak åt 
gången, vilket togs hänsyn till vid genomförandet av intervjuerna för denna 
studie. Intervjuguiderna går att läsa i bilaga 1.

Innan intervjuerna genomfördes skulle intervjuguiderna testas. Luo och 
Wildemuth (2017) rekommenderar att intervjuguider genomgår två olika 
pilottest: först bör en ämnesexpert studera intervjuguiden, och därefter bör 
intervjuguiden testas på potentiella respondenter. Till denna undersökning var 
det inte möjligt att genomföra en pilotstudie på grund av att det inte fanns 
någon kontakt med potentiella respondenter förrän undersökningen skulle 
genomföras. Istället läste projektets handledare igenom intervjuguiderna och 
fick lämna kommentarer vid två olika tillfällen. Dessutom provades 
intervjuguiderna på en utomstående person. Syftet med provningen var att se 
om frågorna tolkades korrekt av någon utan kunskap om forskningen, vilket är 
samma perspektiv som respondenterna befinner sig i. Provningen ledde till att 
frågornas formulering förtydligades, för att öka respondenternas förståelse av 
vad frågorna strävade efter att ta reda på.

3.5 Genomförande

Efter att flertalet olika aktiviteter granskats, genom att läsa på deras hemsidor 
och i programkatalogerna, kontaktades flera bibliotek på mail för att informera 
om denna forskning och fråga om undersökningen kunde genomföras på deras 
bibliotek. Tre bibliotek bekräftade att det var möjligt att genomföra 
undersökningen där. Tillsammans med ansvariga bokades datum som 
undersökningen skulle genomföras, i samband med de aktiviteter som syftar till
att motverka digitalt utanförskap. Alla besök skedde under våren 2018. 
Intervjuerna med personalen varade i genomsnitt i 30 minuter och intervjuerna 
med användarna i 20 minuter. På grund av tidsbrist var det inte möjligt att 
närvara vid bibliotekens träffar upprepade gånger.

Eftersom aktiviteterna såg olika ut skiljde sig även genomförandet åt mellan de
olika biblioteken. Under följande rubriker beskrivs hur undersökningen 
genomfördes på de olika biblioteken.

3.5.1 Bibliotek A - IT-hjälpen
En stund innan aktiviteten ägde rum hade en intervjutid bokats med en 
bibliotekarie. När den var färdig gick forskaren och bibliotekarien tillsammans 
till rummet där aktiviteten ägde rum. Där presenterades undersökning för 
deltagarna och de blev tillfrågade om de kunde tänka sig att bli intervjuade. En 
deltagare blev intervjuad efter aktiviteten och en lämnade sitt telefonnummer 
för att genomföra en telefonintervju vid ett senare tillfälle.

22



3.5.2  Bibliotek B - Datorsnack
Efter överenskommelse med personal besöktes aktiviteten vid ett planerat 
tillfälle. Innan aktiviteten började presenterade forskaren sig själv och sin 
studie. Därefter startade aktiviteten och pågick som vanligt, där forskaren 
deltog som en åskådare (precis som övriga deltagare). När aktiviteten var klar 
blev deltagarna tillfrågade om de kunde tänka sig att bli intervjuade för 
undersökningen. En deltagare intervjuades direkt efter aktiviteten och fyra 
deltagare lämnade telefonnummer för att genomföra telefonintervjuer. En av 
dessa personer svarade inte när den blev uppringd (trots flera försök på olika 
tider), vilket ledde till att endast tre telefonintervjuer från bibliotek B 
genomfördes. Intervjun med en person från personalen skedde vid en planerad 
träff vid ett senare tillfälle, utanför tiden för aktiviteten. Eftersom hon endast 
hade arbetat med datorsnack i två månader skickades ett mail till hennes 
kollega efteråt, med elva frågor som behövde kompletteras. De flesta av 
frågorna ingick i intervjuguiden, men en del frågor formulerades utöver detta. 
Då informationen från mailet blev innehållsrikt har materialet behandlats som 
en ny intervju. Det var möjligt på grund av att undersökningens metod är 
semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna inte behöver följa 
intervjuguiden.

3.5.3 Bibliotek C - Internet-café
När bibliotek C kontaktades för att fråga om undersökningen kunde 
genomföras där, svarade en bibliotekarie att det gick bra men att aktiviteten 
leddes av en handledare från SeniorNet. Mailadressen till handledaren togs 
emot och en ny förfrågan skickades dit, men handledaren svarade aldrig på det.
Efter en tid kontaktades bibliotekarien igen, med ett besked om när aktiviteten 
var planerad att besökas för att prata med handledaren personligen.

Vid aktiviteten presenterades forskaren och forskningen för både handledaren 
och de närvarande deltagarna. Aktiviteten skedde som vanligt, och innan 
deltagarna skulle gå genomfördes intervjuer med respektive person (då 
samtliga hade gått med på att delta i undersökningen). Under tiden som 
intervjun med den sista deltagaren genomfördes var handledaren tvungen att 
gå. Därför besöktes aktiviteten vid nästa tillfälle igen, då det fanns tid att 
intervjua handledaren under aktivitetens gång. Det var möjligt på grund av att 
det inte kom några deltagare. Efter att intervjun var genomförd kom en 
deltagare dit, som redan hade medverkat i en intervju.

3.6 Transkribering

För att lagra intervjumaterialet togs beslutet att spela in intervjuerna och att 
därefter skriva av dem. Det finns flera anledningar till beslutet. Genom att 
spela in samtalen kan intervjuerna bli transkriberade korrekt, vilket säkerställer
att respondenternas ord inte har förändrats vid nedskrivningen. Detta förstärker
giltigheten i resultatet. Eftersom dialogen blir bevarad i sitt ursprungliga skick 
blir det även möjligt att göra en djupare analys av materialet. Intervjuerna 
skulle få sämre flöde om allt hade behövt antecknas istället, vilket är ett 
tidskrävande arbete (Bryman, 2016).

Innan intervjuerna genomfördes efterfrågades respondenternas tillstånd om att 
spela in samtalen, vilket samtliga respondenter gick med på. Därefter spelades 
samtalen in på en smartphone. Byrne (2004) menar att det är viktigt att prova 
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att maskinen för inspelning fungerar innan intervjuerna äger rum, eftersom det 
endast ges ett tillfälle per intervju. Därför hade programmet provats flera 
gånger innan intervjuerna genomfördes. Dessutom kontrollerades det att 
ljudfilerna hade ett format som gick att lägga in i datorn och att spola i, för att 
kunna lyssna på dem där. Eftersom det gick att spola i intervjuerna kunde 
samtalen antecknas ord för ord, och därför blev det möjligt att transkribera 
materialet korrekt.

Bryman (2016) och Byrne (2004) menar att respondenter ofta öppnar upp sig 
mer efter att intervjun är färdig, vilket kan ge intressant data. Författarnas 
förslag är att fortsätta spela in samtalet en stund efter att intervjun är färdig, 
vilket även gjordes i denna studie. Inspelningen avslutades först när samtalet 
hade bytt ämne till något som låg helt utanför undersökningens ämne, eller när 
respondenten reste sig upp för att gå. Eftersom inspelningsmaskinen låg på 
bordet mellan respondenten och intervjuaren var det synligt när inspelningen 
startades och stängdes av. Respondenterna blev informerade när inspelningen 
startades, för att de skulle bli medvetna om det. Under intervjuerna låg den 
synlig men rördes inte.

Enligt Berger (2016) är det viktigt att dokumentera respondenternas 
ansiktsuttryck och gester, då det kan förmedla viktig information. Därför 
antecknades ifall respondenterna gjorde det, vilket inkluderade i 
transkriberingen. Det som antecknades var främst skratt och handgester.

3.7 Forskningsetiska frågor

Det finns några faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att bedriva 
forskning som är säker för respondenterna att medverka i. En av de viktigaste 
faktorerna är att forskaren bör vidta åtgärder för att förhindra att 
respondenterna kan råka ut för fara på något vis. Forskaren bör även skydda 
datan genom att göra sitt yttersta för att den ska vara anonym under hela 
processen, exempelvis genom att lagra datan med kodnamn och radera 
personliga uppgifter vid transkribering. Dessutom bör datan arkiveras på ett 
sätt som inte obehöriga kan komma åt. Det är även viktigt med informerat 
samtyckte, genom att respondenterna får ta del av forskningens syfte, 
eventuella risker, vad som krävs av dem, att deltagande är frivilligt, att de kan 
dra sig ur när som helst och vem som ligger bakom forskningen (Ali & Kelly, 
2004 ; Bryman, 2016 ; Schutt, 2015 ; Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 
2017). Ali och Kelly (2004) menar att relationen mellan forskare och 
respondent bör karaktäriseras av tillit och integritet.

Den som genomför denna studie anser att det är viktigt att göra vad som är 
möjligt för att hjälpa respondenterna att vara anonyma. Förutom att det är 
viktigt för forskningen, kan det även uppmuntra fler deltagare till att delta i 
studien om de känner att deras information behandlas med respekt. Att skydda 
datan är särskilt viktigt om personlig och djupgående data samlas in. Därför är 
det en större risk för respondenterna att delta i en intervjuundersökning än en 
kortare enkätundersökning. Ali och Kelly (2004) menar även att det kan vara 
svårare att bevara respondenternas anonymitet om en liten grupp undersöks. På
de olika biblioteken var det ett mindre antal användare som deltog vid 
aktiviteterna, men eftersom de är öppna för alla går det inte att känna till vilka 
respondenterna är.
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Denna studies syfte kräver inte någon personlig information, men en viktig del 
av datainsamlingen bestod ändå av att låta datan vara anonym. I de 
anteckningar som togs finns inga personliga uppgifter så som namn med. 
Inspelningen startades först efter att respondenten och forskaren hälsat på 
varandra, för att undvika att spela in namn på respondenten. Undantaget gäller 
telefonintervjuerna, då hela samtalen spelades in. Vid arkiveringen döptes 
filerna om med kodnamn och lagrades offline på undersökarens privata dator.

Ali och Kelly (2004) samt Bryman (2016) menar att det är viktigt att 
respondenterna får kunskap om studien de är på väg att delta i, innan de deltar. 
Ett sätt att informera om det, samt att få ett formellt bevis på deras samtycke, är
genom att låta respondenterna signera ett formulär. Till denna studie skapade 
ett sådant formulär, vilken går att se i bilaga 2. I formuläret kan respondenterna
bland annat ta del av forskningens syfte, vem som genomför intervjun, vad som
förväntas av respondenterna, att intervjuerna kommer att spelas in och hur 
materialet kommer att behandlas. Respondenterna signerade med namn och 
datum. Därmed är inte formulären kopplade till de olika inspelningarna, då de 
inte är betecknade med samma namn. Samtliga ifyllda formulär är arkiverade 
hos forskaren. I telefonintervjuerna var det inte möjligt att skriva under något 
papper. Istället informerades respondenterna om undersökningen och det 
frågades efter deras tillstånd att spela in samtalet. Respondenterna fick bekräfta
att det gick bra med ett ”ja”.

Bryman (2016) menar att risken med att intervjuerna spelas in är att 
respondenterna blir obekväma över vem som kan komma att lyssna på 
samtalet. Att de fick kunskap om hur datan behandlas kunde hjälpa dem att 
slappna av. Dessutom inleddes intervjuerna med enkla och övergripande frågor,
för att ge respondenterna en chans att vänja sig vid att bli intervjuade.

3.8 Tillförlitlighet

Enligt Bryman (2016) går det att utvärdera forskning på olika vis. Att utvärdera
forskning är viktig för att stärka kvalitén. Kvalitativ forskning och kvantitativ 
forskning använder olika kriterier för hur utvärderingen utförs. Bryman (2016) 
refererar till Guba och Lincoln (1985, 1994) som föreslår två olika termer som 
kan användas för att utvärdera kvalitativ forskning: trovärdighet och äkthet.

Med trovärdighet menar Guba och Lincoln (i Bryman, 2016) att forskaren utför
forskning som gynnar omvärlden och att forskaren förstått omvärlden och 
behandlar den därefter, att resultatet är överförbart, att forskningen går att lita 
på och utförs korrekt, samt att forskaren inte låtit personliga åsikter påverka 
arbetet. Med äkthet menas att forskaren ger en rättvis representation av 
omvärlden som undersöks, ökar förståelsen om den sociala miljön, om 
forskningen kan engagera medlemmarna till förändring samt om forskningen 
engagerar människor för att ta till åtgärder som leder till förändring av 
omvärlden (i Bryman, 2016).

Forskaren till denna studie har varit opartiskt och inte haft några personliga 
åsikter som har styrt forskningen, vilket ökat pålitligheten på resultatet. Det 
finns många bibliotek som bedriver aktiviteter för att minska digitalt 
utanförskap och aktiviteterna ser även olika ut. Trots det kan resultatet till viss 
del överföras och jämföras med andra bibliotek, på grund av att tre olika 
bibliotek med olika aktiviteter undersökts (till skillnad från om endast ett 
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bibliotek undersökts). Dessa faktorer bidrar till en ökad trovärdighet och att 
forskningen och resultatet är sanningsenliga.

3.9 Analysmodell

Materialet som ligger till underlag för analysen är transkriptionerna från 
intervjuerna. Uppsatsens syfte och frågeställningar är av utforskande karaktär 
på grund av att det inte finns några hypoteser som ska prövas. Det som legat till
underlag för det empiriska materialet som samlats in är de intervjuguider som 
samtliga intervjuer använde sig av.

Det insamlade materialet analyserades för att upptäcka återkommande teman. 
Dessa olika teman kunde därefter delas in i olika kategorier, vilka hjälpte till att
göra materialet mer överskådligt. De teman som intervjuguiden baserades på 
och de teman som framkom i analysen har likheter (exempelvis information 
om aktiviteterna och sociala medier), men kategorierna har anpassats för att 
kunna bli mer överskådligt.

Arbetssättet innebär att analysen sker med en induktiv ansats, där motsatsen 
(deduktiv ansats) hade inneburit att kategorierna hade baserats på 
undersökningens syfte och frågeställningar. Analysmodellen är en 
innehållsanalys, vilket är en vanlig analysmetod för forskning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap, när syftet är att undersöka människors beteenden 
och tankar (Bryman, 2016 ; Hsieh & Shannon, 2005 ; Wildemuth & Zhang, 
2017a). Genom att basera teman på det empiriska materialet kan de både 
reflektera undersökningens syfte och anpassas efter oförutsägbart innehåll i 
datan, vilket Seale (2004) menar är viktigt vid genomförandet av kvalitativa 
innehållsanalyser.

Kvalitativa innehållsanalyser bygger på att forskaren bearbetar materialet i 
flera olika steg, där materialet kodas och delas in i olika teman. Dessa teman 
baseras på de ämnen som går att upptäcka i transkriptionerna. Efter det 
kommer forskaren att kunna dra slutsatser som ska besvara undersökningens 
frågeställningar. I resultatkapitlet i uppsatsen (kapitel 4) kommer citat från 
intervjuerna att inkluderas för att stödja och visa de tolkningar som gjorts. 
Krippendorff (2004) menar att det är viktigt göra detta på grund av att 
kvalitativa innehållsanalyser ibland kan få kritik för att vara osystematiska vid 
kodningen. Genom att inkludera citat blir det möjligt att kontrollera hur 
tolkningarna har genomförts.

När materialet skulle analyseras lästes först allt material igenom en gång, för 
att skapa en överblick över det. Därefter lästes tre slumpmässiga intervjuer om,
och viktiga citat fördes över i en tabell. Dessutom skrevs en kort 
sammanfattning av respektive citat, med samma ord som i materialet, för att ge
en enklare överblick. Efter det skapades en preliminär lista med kategorier som
materialet delades in efter. Detta skapade en tabell med fyra olika spalter: 
respondentens kodnamn, citat, förkortning och kategori. Efter det lästes och 
kategoriserades resterande material, och vid behov upprättades nya kategorier. 
Slutligen lästes alla transkriptioner igenom en gång till, och det kontrollerades 
att allt relevant material befann sig i lämpliga kategorier. Tabellen blev över 30 
sidor långt. När varje kategori skulle analyseras delades den upp i flera mindre 
tabeller, för att göra materialet enklare att överskåda. Samtidigt slogs en del 
kategorier ihop till ett gemensamt tema och andra delades upp i mindre 
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kategorier. För att illustrera hur det såg ut innehåller bilaga 3 en av dessa 
tabeller.

Inspirationen för detta arbetssätt kommer från andra studier, framför allt två. 
Graneheim och Lundman (2004) ger exempel på hur en kvalitativ 
innehållsanalys applicerats i en undersökning, där en dement patient brukat 
våld mot personalen på ett vårdhem: materialet presenteras i tabeller för att visa
hur författarna stegvis skapade smalare kategorier av innehållet. Den andra 
artikeln som inspirerat hur analysen genomfördes är skriven av Hsieh och 
Shannon (2005). De beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys kan 
genomföras, genom att först läsa igenom allt material och därefter markera 
viktiga stycken och skriva nyckelord. Den metod som använts i denna 
undersökning skulle kunna ses som en kombination av dessa två metoder.

I kapitel fyra presenteras det insamlade materialet utifrån de kategorier som 
formulerades. Materialet analyseras, för att ge en djupare förståelse av dess 
innehåll. I kapitel fem, Diskussion och slutsatser, kommer datan att diskuteras i
samband med övrig forskning.
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4 Resultat och analys

Det empiriska materialet som analyserats består av intervjuer. I kapitlet 
används citat för att ge en tydligare bild av respondenternas åsikter. Dessa 
återkopplas till med hjälp av kodnamn. Ett exempel på ett kodnamn för 
användarna är Bibliotek A_2. Bokstaven A står för att respondenten närvarade 
vid aktiviteten vid bibliotek A, och siffran 2 står för att det var den andra 
intervjun som genomfördes vid det biblioteket. Det kodnamn som används på 
personalen är exempelvis Personal B_1, där bokstaven B står för vilket 
bibliotek som personalen bedriver aktiviteten vid och siffran 1 innebär att det 
var den första intervjun på biblioteket. Det är endast på bibliotek B som fler än 
en av personalen intervjuats, därför finns det inga siffror efter Personal A och 
Personal C.

Sammanlagt intervjuades fjorton respondenter. Tio av dessa var äldre deltagare 
på bibliotekens aktiviteter och fyra respondenter var de som leder aktiviteterna.
Av de som deltog vid aktiviteterna är samtliga pensionärer. Den lägsta åldern 
var 65 år och den högsta åldern var 87 år. Medelåldern var 75 år.

När det empiriska materialet analyserades framkom tre övergripande teman. 
Dessa teman ligger till underlag för kapitelindelningen. Varje tema beskrivs 
under en enskild rubrik, med underrubriker som kategoriserar innehållet.

4.1 Bibliotekens aktiviteter

Det första temat innehåller information om aktiviteterna och deras 
uppbyggnad, vilka deltagare som närvarar vid dem, vem som leder dem, vad 
deltagarna har för syfte med att gå dit, hur aktiviteterna utvärderas och vad som
görs för att utveckla dem, samt vilka brister de har.

4.1.1 Om aktiviteterna
I följande avsnitt beskrivs de olika aktiviteterna och deras utformning. 
Bibliotek A har en aktivitet vid namn IT-hjälpen, som bygger på att användarna
får hjälp med sina personliga frågor. Enligt Personal A är syftet med deras 
aktivitet att hjälpa deltagarna att använda sina egna förmågor för att ”komma 
över tröskeln”. Ingen digital plattform är vanligare än andra att ställa frågor om
och frågorna kan skilja sig markant i ämne och svårighetsgrad. Det är 
tidskrävande då det vid varje tillfälle oftast brukar bli en personal per deltagare.
Personal A menar att de skulle vilja ha en större genomströmning av deltagare, 
men samtidigt menar hon att de inte hade klarat av det med nuvarande 
personalstyrka. Varje tillfälle har tre personer i uppgift att hjälpa till. För att 
personalen ska kunna hjälpa till med huvudproblemet gör de ibland saker som 
endast förekommer någon enstaka gång åt dem som kommer dit, exempelvis 
att skapa ett Adobe-ID. Aktiviteten bygger på att användarna tar med sina egna 
digitala plattformar och får hjälp på dem, då Personal A menar att det är viktigt
att deltagarna får hjälp på samma typ av plattform som de själva äger:
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”Det är ganska meningslöst att inte ha med sin egen mobila eller digitala
enhet, därför att det har hänt vid något tillfälle att någon bara velat veta 
något om en dator, och så sitter jag där med den modellen av 
datormodellen och de programvarorna som kanske inte han har, eller 
hon. Och då hjälper det liksom ingenting när man är på den nivån.” 
(Personal A)

På bibliotek B kallas aktiviteten för datorsnack. Deras aktivitet fungerar som 
visningar av olika tjänster och teman. Syftet är att träffarna ska bistå med 
information om olika tjänster och plattformar som kan vara relevanta för dem 
äldre i samhället. Träffarna ger tillfälle till öppna diskussioner, och enligt 
Personal B_1 ställer deltagarna ofta lite skeptiska frågor. Ibland bjuder de även
in gäster som presenterar olika plattformar. Några exempel på olika datorsnack 
som genomförts är att personalen visat Kry-appen (digitalt läkarbesök), de har 
visat upp filmtjänsterna Viddla och Cineasterna, medborgarkontoret har varit 
där för att visa deltagarna hur de kan göra felanmälan genom internet och 
Swedbank har varit på besök och visat deltagarna hur de kan göra bankärenden
via internet. Förut var det främst fokus på att diskutera datorer, men nu har 
fokuset förflyttats till att främst fokusera på smartphones och surfplattor. Ibland
har de även praktiska övningar. Då lånar personalen laptops från 
stadsbiblioteket i staden. Övningar förekommer ungefär två gånger varje 
termin.

På bibliotek C leds aktiviteten av SeniorNet, som är en ideell organisation som 
är beroende av volontärer och sponsorer. Idén med föreningen är att äldre ska 
hjälpa äldre att lära sig digital teknik. På en del bibliotek håller de öppna 
internet-caféer, dit seniorer (över 55 år) kan komma och få hjälp med den 
digitala teknik som de själva tar med. Personal C menar att de är tacksamma 
över att de får vara på biblioteket, då det inte är överallt det går att ha en lokal 
som träffpunkt. Hennes roll på aktiviteten är att hon ska vara en handledare och
hjälpa de som kommer dit.

För att ge en ökad förståelse illustrerar tabell 2 en kort sammanfattning över 
biblioteken och deras aktiviteter.

Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C

Namn IT-hjälpen Datorsnack Internet-café

Beskrivning Personlig 
vägledning med 
personal från 
biblioteket

Bibliotekarier 
informerar om 
digitala plattformar 
som kan vara 
relevanta för äldre

Personlig vägledning
med en handledare 
från SeniorNet

Tabell 2: Sammanfattning över biblioteken och deras aktiviteter

Eftersom bibliotekens aktiviteter ser olika ut får deras deltagare olika 
kunskaper. Bibliotek A och C har likheterna att de främst besvarar deltagarnas 
frågor, vilket i första hand berör hur särskilda aktiviteter utförs. Undantag från 
detta förekommer när deltagarna diskuterar sins emellan, vilket kan ge andra 
kunskaper. Enligt Bibliotek A_2 brukar de som är deltagare ibland prata sins 
emellan, och då brukar hon ibland fråga vad de andra ska ställa för frågor till 
personalen. Ibland händer det att någon ska fråga något som hon känner att hon
också kan ha nytta av. Bibliotek C_4 uppger att han lärde sig något av en tjej 
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som också var där för att lära sig. Kunskapen berörde inte det problem som han
kom dit för att diskutera på aktiviteten, utan var utöver det.

Aktiviteten på bibliotek B bygger på att deltagarna diskuterar och lär sig om 
olika ämnen. Bibliotek B_4 lyfter fram att träffarna inte bygger på varandra och
att det inte gör något om han hoppar över något tillfälle. Var och en kan därför 
välja att gå på de träffar som de själva tycker är intressanta. Bibliotek B_2 
tycker att det alltid är något intressant som diskuteras, och menar att det är 
positivt att det är så skiftande program. Hon menar att hon får en kick av att 
komma dit och alltid snappar upp något nytt. Dessutom tycker hon det är ett 
billigt och bra alternativ till och lära sig saker och ting, i jämförelse med 
exempelvis en kurs:

”Detta är ju ett, om du förstår mig rätt, ett billigt alternativ till och lära 
sig saker och ting i jämförelse med om jag går på en kurs, som är mer 
bara inriktad på en sak, till exempel Word eller Excel eller nåt sånt här.” 
(Bibliotek B_2)

Bibliotek B_1 känner till verksamheten på bibliotek A, men föredrar aktiviteten
på bibliotek B. Han beskriver följande:

”Det finns alltså [Bibliotek A] har hos sig IT för ovana, att man kan 
komma dit och ställa frågor. Men då alltså, är det nåt annorlunda. Då ska
man ha det, och då behöver man ha en dator med sig, men det har jag 
inte. […] Jag behöver [på bibliotek B] inte ha frågor, utan det finns 
liksom ett ämne som leder till ytterligare saker va. Och det ger mig 
något.” (Bibliotek B_1)

4.1.2 Deltagarna
Samtliga bibliotekarier beskrev de deltagare som brukar komma som äldre. 
Personal B_1 identifierade deltagarna som pensionärer. Personal C menade att 
de som brukar komma är seniorer, från 55 år och upp. På bibliotek A och C 
menar personalen att merparten av deltagarna består av kvinnor, medan 
personalen på bibliotek B menar att mellan 50%-60% av deltagarna är kvinnor.
Deras ord stämmer överens med de iakttagelser som gjordes från när 
undersökningen genomfördes på biblioteken. Då närvarade tre kvinnor och en 
man på bibliotek A, femton personer med jämn könsfördelning på bibliotek B 
och tre kvinnor och en man på bibliotek C.

Något som skiljer sig mellan de olika biblioteken är hur regelbundna de olika 
användarna är. På bibliotek A finns det både deltagare som enbart går dit vid ett
enstaka tillfälle och de som gått regelbundet under flera år. Bibliotek A_1 var 
på bibliotekets aktivitet för första gången medan Bibliotek A_2 gjort 
regelbundna besök i tre år. Den sistnämnda menar att hon fortsätter gå dit för 
att hon ibland köper nya grejer eller att det blir förändringar, så då kan hon inte 
göra på samma sätt för alltid.

På bibliotek B menar Personal B_2 att det oftast är samma personer som 
brukar komma. Emellanåt kommer det nya personer, och oftast brukar de 
fortsätta gå dit. Bibliotek B_2 menar att många kommer långa vägar för att vara
med på aktiviteten. Hon och hennes man, vilka brukar gå dit, bor inte själva på 
området utan kommer utifrån. Samtliga respondenter från bibliotek B är 
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återkommande sedan en tid tillbaka, och flera av dem uppger att de gått på 
aktiviteten i flera år.

På bibliotek C har inga deltagare hunnit gå på aktiviteten många gånger ännu 
på grund av att den fortfarande var väldigt nyetablerad när undersökningen 
genomfördes. Tre av fyra respondenter var där för första gången. Undantaget 
gäller Bibliotek C_1, som var där för tredje gången. Hon menar att det 
troligtvis kommer att vara sista gången hon kommit dit, då hon anser att hon 
kan det hon behöver kunna och endast ville ha svar på ett enskilt moment som 
hakat upp sig.

Eftersom aktiviteterna på bibliotek A och C har likheter finns det en stor 
sannolikhet att flera deltagare på bibliotek C kommer att fortsätta gå 
regelbundet när aktiviteten väl har etablerats mer, eftersom flera deltagare på 
bibliotek A är återkommande. Detta stöds av Bibliotek C_4, som uppgav att han
var intresserad av att fortsätta gå på aktiviteten på grund av att det finns mycket
mer att lära sig. Efter hand som nya deltagare kommer dit första gången, ökar 
dessutom chansen att det är fler som kommer att börja gå regelbundet. I och 
med att det finns återkommande användare på de etablerade verksamheterna, 
visar det på att användarna tycker att aktiviteterna är meningsfulla att gå på och
att aktiviteten på bibliotek C också kan tillföra något meningsfullt åt dem som 
kommer dit.

4.1.3 Personalen
Det finns en variation bland yrkesroller för personalen som leder aktiviteterna. 
På bibliotek A spelar det ingen roll om det är en bibliotekarie eller 
biblioteksassistent som är där, eller vilken avdelning personalen tillhör, utan de 
går över gränserna och hjälps åt med att leda aktiviteten. Eftersom 
bibliotekarier jobbar mycket digitalt och är vana vid att hantera digital teknik 
menar Personal A att de är lämpliga att leda utbildningen. De får nya maskiner 
på jobbet hela tiden och har grundläggande kunskaper om många olika 
programvaror, vilket bidrar till deras kompetenshöjning. Samtidigt är det 
viktigt att de visar när de inte kan något och frågar varandra om hjälp för att 
lösa ett problem. Då lär de sig av varandra också. Enligt Bibliotek A_2 är det 
viktigt att personalen på bibliotek kan mycket, för att kunna ta emot frågor och 
kunna visa hur olika saker görs, exempelvis nerladdning av ljudböcker.

På bibliotek B är det två bibliotekarier som ansvarar för datorsnacket. De har 
bakgrunder som barnskötare och lärare, men båda menar att intresset har lett 
till att de ansvarar för aktiviteten för äldre. På biblioteket har personalen 
regelbundna digitala workshops, vilket bistår till deras fortbildning. Personal 
B_1, som endast har jobbat med datorsnack i två månader, menar att hon skulle
behöva mer utbildning. Personal B_2 menar att det är en fördel att inte kunna 
allt då det blir enklare att förstå hur svårt det kan vara för de äldre, vilket i sin 
tur gör att hon blir mer tydlig och pedagogisk. Hon menar även att de måste 
lära sig varje ämne inför varje träff, vilket är positivt för den egna 
fortbildningen.

På bibliotek C är det seniorer som leder internet-caféerna. För att förbereda sig 
för uppgiften går de en handledarkurs på internet, på grund av att en av deras 
sponsorer vill det. Bibliotek B_4 tror det kan vara bra om äldre hjälper äldre, 
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framför allt när det gäller dem med lite erfarenhet av digital teknik. 
Anledningen till det är att äldre har större tålamod och förståelse för att det kan
vara svårt, och att de därför kan ta det lugnt och förklara i ett långsamt tempo. 
Yngre personer som har växt upp med digital teknik visar för snabbt. Enligt 
Bibliotek C_2 brukar hennes barn bli irriterade när de ska visa saker för henne, 
och hon inte förstår vad de visar.

4.1.4 Deltagarnas syfte
Det främsta syftet som deltagarna beskriver med att gå på aktiviteterna bygger 
på att de vill lära sig mer om digital teknik. Eftersom verksamheterna på 
bibliotek A och C bygger på att användarna kommer dit med sina frågor, hade 
en del deltagare från dessa bibliotek syfte att få svar på särskilda frågor som 
hakat upp sig. Exempelvis ville Bibliotek A_1 ha hjälp med att logga in på 
iCloud och Bibliotek A_2 har tidigare bett om hjälp när hon skulle betala till en 
grav för en annan person. Då tyckte hon det kändes skönt att ha någon med sig 
som kunde se att hon gjorde rätt, framför allt som hon gjorde det åt någon 
annan och att det var mycket att fylla i. Hon tycker det är bra att kunna gå dit 
när hon känner sig hjälplös, vilket för det mesta brukar gå bra. Bibliotek C_3 
uttrycker att hon skulle vilja lära sig mer och att hon vill hänga med i 
utvecklingen så gott det går. Bibliotek C_2 menar att det verkar som om alla 
har väldigt stor nytta av den digitala tekniken och hon ser vissa fördelar som 
hon kan dra nytta av, men uttrycker samtidigt att hon aldrig kommer att sitta 
med den jämt som en del människor gör. Personal C menar att de både brukar 
få frågor om vad det går att göra med den digitala tekniken (exempelvis om de 
har fått en smartphone av sina barn), och att de behöver hjälp med särskilda 
frågor. Bibliotek C_4 tycker det är positivt att kunna få personlig service och 
svar på frågor. Han ville ställa frågor angående val av operativsystem, inför en 
investering i surfplatta som han planerar att göra. Vid intervjun ägde han endast
en laptop och en gammal mobiltelefon. Han ser ett par situationer framför sig 
som kan vara intressanta med den nya tekniken:

”Vi bytte ut vårt larm för drygt ett år sen, i bostaden alltså. Och där har 
vi ju väldigt mycket nytta av en sådan, när du kan sitta... Nyårsafton, […]
så går du in och knappar: 'nä, det är ingen som stulit i huset än'. […] 
Emellanåt är det ju en begränsning i den vanliga telefonen, för vi säger... 
om du kör till en ort. […] Då har jag ju datorn hemma, och det är inte så 
lätt att stå där då med den där gamle telefonen och klicka in den 
restaurangen eller söka vilka möjligheter där är.” (Bibliotek C_4)

På bibliotek B är deltagarnas syfte med att gå till datorsnack inte lika konkret. 
Bibliotek B_3 vill se om hon kan snappa upp någonting nytt. Ibland har det 
dykt upp saker som hon har snappat upp och gått in och tittat närmare på 
efteråt. Hon lyfter fram att det är positivt om de vill göra det här för 
pensionärer också, som inte har blivit uppväxta med digital teknik. Enligt 
Personal B_1 brukar deltagarna önska fler övningar. Hon tror de önskar det på 
grund av att de vill lära sig att använda tekniken bättre. Bibliotek B_1 går på 
datorsnack för att det ger honom något. Han beskriver följande scenario:

”Därför att det ger mig nåt. Alltså det ger mig en... Jag tar det till mig. Vi
har haft till exempel, konsumenternas bank- och försäkringsbyrå, jag 
visste inte ens om att det fanns en sån myndighet. […] Men då fick jag ju 
reda på att det finns en sådan, den har jag varit med och betalat. Jag 
skulle ju kunna, alltså, ta i anspråk deras tjänster.” (Bibliotek B_1)
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Två respondenter på bibliotek C har också en öppen syn på varför de gick till 
aktiviteten. Bibliotek C_2 menar att alla verkar ha stor nytta av den digitala 
tekniken. Bibliotek C_3 berättar att hon skulle vilja lära sig mer om vad som är 
möjligt att göra med tekniken. Slutsatsen är att respondenternas främsta syfte 
med att gå på aktiviteterna är för att lära sig att använda digital teknik bättre. 
Detta syfte uppfylls, då ett par respondenter menar att de har blivit mer 
bekväma med att använda digital teknik tack vare aktiviteterna.

Ett annat syfte som några deltagare har med att gå dit är för den sociala 
aspekten. Bibliotek A_2 menar att deltagarna ibland brukar sitta och prata med 
varandra innan personalen kommer. Den sociala aspekten verkar vara viktigast 
på bibliotek B, där det var tre av fyra respondenter som lyfter fram detta. 
Personal B_1 är säker på att deltagarna ser datorsnack som en social aktivitet 
också, men om det är det sociala eller det digitala behovet som de främst är 
intresserade av att tillfredsställa tycker hon är svårt att svara på. Bibliotek B_2 
menar att det blir en social samvaro för många som är ensamma, men för dem 
två (hon och hennes man) är det också skoj att komma ut och umgås med 
andra. För Bibliotek B_4 verkar det sociala behovet vara den främsta orsaken 
till att han går till datorsnack:

”Det kanske inte är så mycket för att lära, det är ju ett socialt umgänge 
också, att träffa lite folk och sånt, och man... När man kommer upp i den 
här åldern så är det inte så mycket... har man inte så mycket sociala 
kontakter kanske.” (Bibliotek B_4)

Det grundläggande syftet med aktiviteterna är att hjälpa användarna att lära sig 
att använda digital teknik på ett bättre sätt, för att hjälpa dem att bli digitalt 
inkluderande. Det är också detta behov som är det främsta behovet att 
tillfredsställa när de går dit. Egentligen är det enbart Bibliotek B_4 som uppger 
att det sociala behovet är det främsta behovet till att han går dit. Samtidigt 
verkar det sociala behovet vara viktigt för flera respondenter. Därför är det 
positivt att aktiviteterna har den form de har, vilket ger deltagarna en chans att 
umgås med andra deltagare. Det finns en del bibliotek som låter användarna 
boka en tid för privat hjälp med en bibliotekarie, men där går användarna miste
om det sociala umgänget med andra deltagare eftersom det endast är en 
deltagare som kommer då. Däremot kan personalen ha lättare att förbereda sig 
för att besvara användarnas frågor, då personalen på förhand fått reda på vem 
som kommer att komma dit och vad användaren i fråga vill diskutera.

4.1.5 Utveckling av aktiviteterna
När personalen blev tillfrågade vad de gör för att utveckla verksamheterna 
menade Personal A att det sker genom deras utbildning, eftersom de själva 
jobbar med tekniken och fortsätter att lära sig mer efter hand. Hon menade 
även att det skulle vara svårt att ge personalen någon särskild utbildning för att 
närvara vid aktiviteten, eftersom frågorna är väldigt varierade:

”Just för att frågorna är oändligt varierade, de kan verkligen va precis... 
Jag vet verkligen inte vad man skulle göra för att liksom, ha nån slags 
kompetens... Alltså då, för att vi, vi får ju också nya maskiner på jobbet, 
hela tiden. Så jag tycker det är fullgott, eftersom vi inte, det är ju inte så 
att vi fördjupar oss i särskilda programvaror eller såhär, utan det är på 
en grundläggande nivå, och sett ur den synpunkten så räcker det till, 
tycker jag.” (Personal A)

33



Personal C menar att SeniorNet försöker utveckla sin verksamhet genom att 
försöka vara på fler ställen och nå ut till fler. På bibliotek B menar personalen 
att de försöker omvärldsbevaka och hålla sig ajour med vad som händer i 
världen, och att de försöker informera om nya uttryck inom internetvärlden. 
Personal B_1 menar att de har ett ypperligt tillfälle att kunna föra in något nytt 
i bibliotekets verksamhet och lyfter fram ett exempel på att de till nästa träff 
har bjudit in IT-universitetet i Köpenhamn, som ska berätta om en plattform de 
utvecklat för äldre. Dessutom lyssnar personalen på vad deltagarna är 
intresserade av att lära sig mer om. Det sista tillfället varje termin utvärderar de
aktiviteten och låter deltagarna komma med förslag på vad de skulle vilja ha 
för teman, och utifrån det gör personalen ett program till nästa termin. 
Dessutom brukar de improvisera lite:

”Det kom upp nu kring... Alltså det här med krishantering kom upp nu 
när medborgarkontoret var här, och då tänkte vi att vi skulle bjuda in 
kommunens säkerhetschef som har med IT-säkerhet och göra, och 
krishantering, alltså, vad händer om allt lägger ner och man liksom... Vad
behöver man ha i beredskap mer än ficklampa och...?” (Personal B_1)

Oftast är deltagarna nöjda, men det är ett stående önskemål med mer praktiska 
övningar. Det ska personalen försöka tillgodose nästa termin, eftersom det då 
är möjligt att kunna låna fler datorer och surfplattor. Bibliotek B_2 har varit 
rädd att de ska dra in på datorsnacket, eftersom de dragit ner på det tidigare. 
Men hon är tacksam över möjligheten att kunna gå dit. Bibliotek B_3 tycker det
är positivt med träffarna och menar att det kan vara meningsfullt om de 
struktureras upp. Något hon lyfter fram är att det skulle vara positivt om 
informationen blev mer djupgående: hon skulle gärna se att de gjorde vissa 
saker varje gång, så att det blir meningsfullt. Hon anser även att det skulle vara 
positivt om de utökade tiden på aktiviteten och gjorde fler gruppövningar.

Utifrån respondenternas information går det att konstatera att det är främst två 
olika saker som personalen gör för att utveckla verksamheterna: att 
omvärldsbevaka och att skaffa utbildning. Omvärldsbevakning är viktigt för att
kunna ta del av information som berör användarna. På bibliotek A och C kan 
det tänkas att användarna kommer att ställa frågor om eventuella ämnen som 
de upptäcker, och då är det positivt om personalen redan känner till ämnet i 
fråga. På bibliotek B måste de omvärldsbevaka för att kunna komma fram till 
nya relevanta ämnen att informera om. Dessutom behöver samtliga i 
personalen utbildning för att kunna informera och utbilda användarna på ett 
lämpligt sätt och kunna ge dem nödvändig information. Personal A lyfter fram 
att det är svårt att utbilda personalen som närvarar vid aktiviteten, eftersom 
frågorna varierar. Genom att omvärldsbevaka får personalen större kunskap om
vilka olika plattformar som finns och hur de fungerar, och därmed blir det även
enklare att ta besvara användarnas frågor.

4.1.6 Brister i aktiviteterna
I materialet gick det att se några brister i bibliotekens aktiviteter, vilka berörde 
bibliotek A och C. På bibliotek A hade båda respondenterna stött på problem 
som försämrat upplevelsen av aktiviteten. Bibliotek A_1 menade att hon hade 
velat fråga mer om appar, men att bibliotekarien som hade hjälpt henne inte 
hade samma sorts telefon som henne och att det därför inte riktigt blev samma 
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sak. Respondenten hade en iPhone, men kunde inte få hjälp av någon annan av 
personalen heller eftersom ingen hade en liknande telefon. Bibliotek A_2 menar
att det kan skifta väldigt om hon får bra hjälp eller inte, och att den senaste 
gången inte alls varit bra eftersom hon inte hade upplevt något bra samarbete. 
Hon brukar föredra att gå till sitt eget bibliotek där de förstår vad det är hon 
kan och inte kan, och att de har tålamod med och förklara enkla saker. Hon 
lyfter även fram att det är viktigt att personalen är lyhörd och förstående.

På bibliotek A är tanken att det ska vara tre personer från biblioteket som kan 
hjälpa till med aktiviteten, men om det förekommer sjukdom kommer det ingen
ersättare. Bibliotek A_2 menar att hon har både sett en, två och tre personer i 
personalen som har kommit dit. Ibland kan det vara fyra-fem deltagare som vill
ha hjälp, och vid dessa tillfällen räknar hon inte med att de har så lång tid för 
var och en.

På bibliotek C är aktiviteten fortfarande nyetablerad. Första gången Bibliotek 
C_1 var där hade det inte funnits något wifi på biblioteket. Hon tycker det är 
konstigt att ingen har kontrollerat att de medlen som behövs fanns tillhands 
innan aktiviteten startades upp. Problemet hade lösts den andra gången hon var 
där, när personalen hade hjälpt henne komma åt kommunens internet. I 
följande citat beskriver hon sina känslor:

”Jag tycker det som var hemskt när vi var här första gången så fanns det 
ingen wifi här på biblioteket. Det är så konstigt för att det förväntar man 
ju sig naturligtvis. Men då hade jag, jag har ju wifi hemma. Så att då när 
jag tog hit min platta så varade det här ju, jag kunde gå in på den. Och 
då var jag den enda som kunde det. […] Och förra gången gick det inte 
alls. […] Då gick hon in och fixade så jag fick [kommunens]. Och det 
varar i en månad. […] Och att jag menar, samla en massa människor om 
man ska hjälpa dem, sen har de ingen wifi, det är ju viktigt att man har 
det alltså. Så det är konstigt.” (Bibliotek C_1)

Användarna upplever olika sorters brister från de olika biblioteken. Bristen på 
internet och personal kan ses som fysiska resurser, som skulle kunna vara 
förhållandevis enkla att korrigera. Eftersom internet redan finns i lokalerna på 
bibliotek C (eftersom biblioteket ligger i samma lokaler som en grundskola, där
eleverna har tillgång till internet) skulle lösningen vara att öppna upp internet 
för biblioteket och deras användare också. På bibliotek A var en brist att det 
ibland fattas personal. Det som skulle kunna vara lösningen på det problemet 
vore om annan personal kunde hjälpas åt och täcka upp för den som är 
frånvarande. Enligt Personal A är personalens tid ofta väldigt inrutad, men om 
ersättaren kunde bli fri från aktiviteten vid nästa tillfälle som hon skulle ha 
varit där (om den frånvarande kunde ta över då istället) förlorar ersättaren 
ingen arbetstid på grund av detta.

Det skulle vara svårare att genomföra förändringar för att åtgärda de två andra 
bristerna. Att en respondent upplevde dålig samarbete handlar till stor del om 
personkemi, och eftersom aktiviteten är öppen är det omöjligt att planera efter 
vem som kommer att hjälpa vem. Lösningen för detta är att personalen 
informeras om att det är viktigt att de har tålamod och ger tydliga instruktioner 
till användarna om hur olika problem ska lösas. Den sista bristen gällde för en 
respondent som inte fått den hjälp hon behövde på grund av att hon och 
personalen inte använde samma system. Den plattform respondenten behövde 
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hjälp med var en iPhone, vilket är ett av de vanligaste systemen. Eftersom 
ingen i personalen kunde hjälpa henne, tyder detta på att personalen skulle 
behöva mer utbildning inom olika system. Även om Personal A menar att 
personalen använder olika system inom sitt yrke skulle de enligt 
undersökningen behöva mer utbildning inom olika system.

4.2 Deltagarnas användande av digital teknik

Temat syftar till att skapa en uppfattning av deltagarnas användning och vanor 
om digital teknik. I kapitlet undersöks vilka och hur många plattformar som 
deltagarna äger, om de har några erfarenheter av att använda digital teknik 
genom sitt yrke, deras syn på och användande av sociala medier samt vad de 
gör när det stöter på problem med användningen av tekniken.

4.2.1 Ägda plattformar
Användarna blev tillfrågade vilka digitala plattformar de äger. Den vanligaste 
plattformen var en dator, vilket sju personer ägde. Därefter var det lika många 
respondenter som ägde surfplattor som smartphones, vilket sex respondenter 
respektive ägde. En respondent ägde en plattform, tre respondenter ägde två 
olika plattformar och fem respondenter ägde alla tre plattformarna. Resultatet 
illustreras i figur 1 och 2. Respondent Bibliotek B_1 var den enda som inte 
ägde någon av de angivna plattformarna. Istället brukar han vända sig till 
bibliotek och andra offentliga platser där datorer finns. Av de användare som 
inte ägde någon smartphone ägde samtliga traditionella mobiltelefoner med 
knappsats. Enligt personalen på bibliotek B äger flesta deltagarna på bibliotek 
B tekniken, men inte alla.

4.2.2 Datorisering inom yrket
Det är en spridd ålder bland respondenterna. Det innebär att digitaliseringen 
har kommit olika långt innan de avslutade sina karriärer. Respondenterna har 
haft väldigt olika yrken: apotekstekniker, sjuksköterska, skolvärdinna, 
biblioteksanställd, byggnadsingenjör, trädgårdstekniker, grundskolelärare och 
journalist. De flesta av respondenterna hade börjat använda dator inom sitt 
yrke, och även om ingen har haft datorn som sitt främsta arbetsredskap så har 
de använt den regelbundet. Den enda deltagare som har fått lite utbildning är 
Bibliotek A_2, som arbetade som grundskolelärare. De som inte använt datorn 
alls inom sitt yrke är Bibliotek C_2, som arbetade som apotekstekniker, och 
Bibliotek B_2 som arbetade som trädgårdstekniker. Bibliotek B_1, som varit 
biblioteksanställd, menar att det inte fanns tid för utbildning.
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4.2.3 Deltagarnas användning av digital teknik
Användandet av digital teknik är hög bland respondenterna. Tre personer anger
att de använder det varje dag och fem personer använder det nästan dagligen. 
En person förklarar att hon inte använder det särskilt ofta alls, med 
förklaringen att hon är väldigt ointresserad: ”Mer ointresserad människa än jag
när det gäller de grejerna, det hittar du nog inte” (Bibliotek C_2). De 
användare som äger flera olika plattformar föredrar oftast att använda de 
mindre plattformarna, vilka är smartphone och surfplatta. Flera respondenter 
som har både en dator och antingen en smartphone eller surfplatta, menar att de
knappt använder datorn, exempelvis har Bibliotek C_3 en dator hemma som de 
plockade undan eftersom hon nästan aldrig använde den. Vidare menar hon att 
hon föredrar läsplattan, då den går att ta med sig och använda var hon vill. 
Bibliotek B_4 menar att han använder sin smartphone dagligen, läsplatta nästan
dagligen och datorn mer sällan. Det mesta han vill göra kan han göra på 
läsplattan eller smartphonen, men det är lite smidigare vid datorn. Han menar 
att det är enklare att styra datorn med ett tangentbord än att trycka på en 
pekskärm med stora fingrar. Eftersom det är fler respondenter som föredrar de 
portabla plattformarna framför datorn, verkar plattformens flexibilitet vara en 
viktig faktor för vilken plattform de föredrar att använda. Resultatet går inte att 
generalisera över alla äldre då många äldre får problem med exempelvis syn 
och kognitiva förmågor, vilket exempelvis Bibliotek A_2 framhäver. Det är en 
större chans att de som upplever problem med användningen av tekniken 
använder datorn mest. Men att det visas ett intresse för den portabla tekniken 
från respondenternas sida innebär att de ser positivt på att kunna ta med sig 
tekniken var de än befinner sig.

Respondenterna anger en stor variation bland de aktiviteter som de utför med 
den digitala tekniken. Bland de vanligaste orsakerna är att hålla kontakt, främst
med barnen. Några anger att de brukar få bilder på barnbarnen. Det är även 
några som nämner att de brukar skicka mail och använder telefonen för 
traditionellt användande (ringa och skicka SMS). Olika metoder för 
information används också, där det vanligaste är att läsa tidningen digitalt och 
att söka information på olika vis (exempelvis att ta in offerter för renovering av
dotterns bostad, kolla på hus till salu och att leta efter recept). Två personer 
uppger att de använder digital teknik för att sköta betalningar.

Tre respondenter uppger olika funktioner som de skulle vara intresserade av att
lära sig. Bibliotek B_1 skulle vilja kunna bifoga filer och skriva ut dokument. 
Han menar samtidigt att det kräver att han skulle behöva lägga ner tid på att 
lära sig det, något som han inte anser sig vara intresserad av. Bibliotek C_2 har 
hört att det går att sköta bankärenden via internet, och att det skulle kunna vara 
en fördel att göra. Bibliotek C_3 skulle vilja kunna söka information.

Baserat på deltagarnas digitala vanor och vad de vill kunna göra med tekniken 
går det att konstatera att de som är på aktiviteterna befinner sig på olika nivåer 
av digitalt utanförskap. Den person som verkar vara mest utanför det digitala 
samhället är Bibliotek B_1, eftersom han saknar tillgången till tekniken hemma 
och det han menar att han skulle vilja lära sig att göra kan ses som en enkel 
grundfunktion. Samtidigt står han inte helt utanför det digitala samhället på 
grund av att han kan tillgå tekniken på andra platser. Bland övriga deltagare 
skiljer sig användandet. En del deltagare verkar vara vana teknikanvändare 
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eftersom de använder det dagligen och uttrycker flera olika sorters funktioner 
som de utför med den. Baserat på informationen i studien skulle även några av 
dem kunna betraktas som väldigt delaktiga i det digitala samhället. Därmed går
det att dra slutsatsen att de som deltar i aktiviteterna befinner sig inom flera 
olika nivåer av digitalt utanförskap: från att vara beroende av utomstående 
hjälp för att kunna utföra viktiga aktiviteter på internet, till att vara inkluderade 
i det digitala samhället.

4.2.4 Sociala medier
På bibliotek A och C händer de att personalen får frågor om sociala medier. 
Personal A nämner att Facebook är stort i Sverige, vilket avspeglas på 
efterfrågan på IT-hjälpen. Personal C säger att hon inte har Facebook själv, 
men att hon säkert skulle klara av att hjälpa användarna med det ändå. Hon 
menar att de oftast satt upp egna profiler och vill använda det för att kunna titta
på bilder som barnen lägger upp. Personal B_2 nämner att de på bibliotek B 
berättat om flera olika sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchatt,
Skype, What's App, bloggar och poddar). De har även gjort en del praktiska 
övningar, bland annat har de provat på Skype, läst tweets, lyssnat på poddar 
och visat inställningar som går att göra på Facebook.

Merparten av deltagarna tillhör någon av två kategorier när det gäller sociala 
medier: antingen har de det och använder det, eller så har de det inte och är 
negativa till det. Undantagsfallet gäller Bibliotek B_3. Hon har Facebook och 
menar att hon vet hur det fungerar och att det finns, men hon använder det inte.
Enligt henne får vara måtta på användandet, och lyfter fram ungdomar som en 
grupp som sitter vid sociala medier hela tiden.

Bland deltagarna var det tre respondenter som uppgav att de har och använder 
sociala medier. Ingen av dem anser sig vara aktiva. Alla tre har Facebook och 
två av dem har även Instagram. Alla använder sociala medier för att kunna 
hålla kontakt med sina barn, vilka var de som hjälpte dem komma igång med 
det. Bibliotek B_4 är den enda som uppger fler anledningar till att han har 
Facebook och Instagram. På Facebook brukar han följa en grupp som lägger 
upp bilder från orten där han bor. Även äldre bilder, och han tycker det är 
intressant att kunna se om han känner igen platserna. Han uppger att han går in 
nästan dagligen och tittar i gruppen efter nya bilder. Instagram skaffade han 
efter att han hört att det hem som frun bor på lägger upp bilder från sin 
verksamhet, och att hon ibland kan dyka upp på bild. På grund av hennes hälsa 
bor de inte tillsammans.

Sex personer uppgav att de inte har några sociala medier, och samtliga av dessa
är ointresserade av det. De föredrar andra metoder för att hålla kontakt med 
bekanta, exempelvis genom att ringa och sms:a. Bibliotek C_2 uppger ett rent 
ointresse och förstår inte hur människor orkar följa olika personer i sociala 
medier. Bibliotek B_2 var på bibliotek B när de visade upp olika sociala 
medier, men har inte skaffat det själv på grund av att hon inte tror att hon skulle
känna sig bekväm med det. Enligt Bibliotek C_4, som tidigare var journalist, är
sociala medier en ”sladderburk” utan pålitliga källor men med hundratals 
människor med oändligt många olika åsikter. Bibliotek B_1 är emot sociala 
medier och principen med att bli registrerad. Nyligen fick han bekräftat att han 
vill fortsätta hålla sig ifrån det, då han hört att en kamrat delat vidare falsk 
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information och blivit väldigt modstulen av det. Slutligen tycker Bibliotek C_1 
att det känns farligt med sociala medier. Hon tror att många unga tjejer inte 
förstår vilken sorts information som inte bör utelämnas (exempelvis adresser) 
och att många är väldigt elaka mot varandra. Samtidigt har hon förstått att 
sociala medier både för gott och ont med sig, men hon tycker det känns löjligt 
att dela med sig av sitt liv och är ointresserad av att involvera sig med det.

4.2.5 När användarna har problem hemma
När det uppstår problem med användningen av tekniken kan det vara 
nödvändigt att få hjälp av någon annan för att lösa problemet. Samtliga 
respondenter menar att de klarar av att använda tekniken självständigt, vad 
gäller de aktiviteter som utförs till vardags. Två personer lyfter fram att det 
ibland kan uppstå problem, och att de då inte skulle klara av att lösa det. I 
första hand tar respondenterna hjälp av barnen och barnbarnen, vilka de menar 
är duktiga med den digitala tekniken. Bibliotek B_3 kan även få hjälp av en vän
som brukar komma förbi. Ingen av respondenterna uppger att de tar hjälp av 
något bibliotek vid dessa situationer, trots att bibliotek A och C har aktiviteter 
som skulle kunna utnyttjas vid dessa situationer. Vad detta beror på 
framkommer inte i materialet.

4.3 Digitala klyftor

Det sista avsnittet i resultatet syftar till att undersöka digitala klyftor ur ett 
bredare perspektiv. Både personalens och deltagarnas perspektiv av digitala 
klyftor undersöks. Dessa hålls åtskilt då de har olika perspektiv av problemet: 
deltagarna löper en risk att befinna sig i ett digitalt utanförskap medan 
personalen har ett överskådligt perspektiv av det från sitt arbete. Slutligen lyfts 
bibliotekens roll fram, där samtliga respondenter diskuterar vilken roll 
biblioteken har för att försöka åtgärda problemet.

4.3.1 Personalens perspektiv
Det är tre av respondenterna från personalen som pratar om digitalt 
utanförskap. Personal A trodde tidigare att den digitala klyftan var en utväxling
som kommer att åtgärdas med tiden, men enligt en föreläsning med forskaren 
Tobias Olson som hon deltagit vid var det fel. Enligt honom går det snabbt för 
den digitala kompetensen att försvinna om det inte används längre. Personal A 
menar att människor inte alltid har anledning att hålla sig ajour med den 
digitala världen, men samtidigt finns det många offentliga institutioner som 
tvingar en till att använda internet. Hon tror att den digitala kompetensen 
försvinner väldigt snabbt för den som hamnat utanför arbetsmarknaden, på 
grund av att den digitala tekniken hela tiden utvecklas. Därför tror hon att det 
är där den digitala klyftan hos äldre öppnar sig.

Något som Personal B_1 tycker är intressant att fundera över är hur stor den 
digitala klyftan är, och hur pass mycket utanför de äldre i faktiskt är i vårt 
samhälle. Hon menar att det har blivit lagstadgat med barnens digitala 
utbildning, men att den nya utvecklingen leder till kunskapsluckor för alla. Att 
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den digitala kompetenshöjningen bygger på ett eget driv blir orättvist för dem 
som inte är så intresserade av det.

Enligt Personal C borde det satsas mycket mer på digital utbildning. Hon 
menar att äldre människor som är i ett digitalt utanförskap är helt utelämnade. 
Enligt henne är det fel att samhället satsar så lite på äldre som inte följt med i 
utvecklingen, för att de missat det eller var för gamla när datorerna kom. 
Generellt tycker hon att samhället eller staten borde satsa mer på digital 
utbildning för äldre, antingen genom att göra något själva eller åtminstone 
genom att stödja ideella föreningar. Hon menar att SeniorNet kämpar för att 
kunna nå ut till fler och att kunna hjälpa fler, men att de är starkt begränsade. 
De skulle antingen behöva ekonomiskt stöd för att kunna anställa en ny, eller 
bara möjligheten att få göra PR för att kunna nå ut till fler. En av 
bibliotekarierna på bibliotek C gjorde ett utskick till alla invånare i orten som 
är över 55 år (de som aktiviteten riktar sig till), vilket ledde till att det kom 
väldigt många personer vid första tillfället. Men på ett annat bibliotek som hon 
leder handledning på menade personalen att de inte har medel att kunna göra 
något sådant. Enligt Personal C borde de bibliotek eller föreningar som 
SeniorNet kommer till kunna bistå med att marknadsföra när de har aktiviteter i
deras lokaler.

4.3.2 Deltagarnas perspektiv
Flera av deltagarna talar om digitalt utanförskap hos äldre. Fem respondenter 
lyfter fram att det blir svårare att hänga med i utvecklingen vid högre ålder. 
Bibliotek A_2 menar att synen blir sämre vid högre ålder, vilket blir som ett 
handikapp. Detta märker hon till exempel när hon ska betala räkningar och det 
är många nollor som ska skrivas in. Vidare menar hon att digitala kunskaper är 
ett krav att besitta då mer och mer övergår till det digitala, men att de som är 
äldre måste lära sig det på nytt. Bibliotek C_1 tycker det är synd att det finns 
många som inte kan eller vågar, och att det är ett problem som någon måste 
komma tillrätta med. Bibliotek B_4 har förståelse för att det är jobbigt för dem 
som sitter själva och ska försöka använda tekniken, och det kör ihop sig för. 
Han vet att det finns en del som inte vågar sig på det, men tror samtidigt att de 
skulle klara av det om de fick bra stöd med att komma in i det. Enligt honom är
det inte så farligt att försöka sätta sig in i datorvärlden, men att det kräver egen 
aktivitet: ”Man måste sitta med egna händer och ögon och angripa problemet 
så att säga, för annars fastnar det inte” (Bibliotek B_4). Bibliotek B_3 
uttrycker själv att hon är rädd för att göra misstag. Hon menar även att yngre 
generationer är uppväxta med digital teknik, och att det sitter inpräntat för dem.
För äldre är det inte det, vilket bland annat märks när hennes barn ska visa 
något.

Enligt Bibliotek B_2 och Bibliotek B_3 är bibliotekens digitala aktiviteter för 
att hjälpa dem äldre att lära sig digital teknik väldigt viktiga. Bibliotek B_2 
tycker det är viktigt att även äldre får möjlighet och hänga med. Samtidigt dras 
det ner på allting, och hon menar att kurser blir dyrare och dyrare. Bibliotek 
B_3 tycker det är viktigt för att äldre inte har kommit i kontakt med digital 
teknik förrän på sistone. Enligt henne hade det varit bra i början av lärandet att 
träffa andra och lära sig med dem, utan att behöva gå på kurser. Hon har själv 
gått på kurser, och menar att det gäller att själv gå och snappa upp lite.
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Två av respondenterna menar att det är lätt att hamna i ett digitalt utanförskap. 
Bibliotek B_4 tror att den som inte hänger med i den digitala världen och 
försöker vara aktiv hamnar utanför snabbt. Han menar att samhället på ett sätt 
kräver att invånarna har lite digital kompetens, då det vill förenkla och dra 
nytta av tekniken och dra ner på verksamheter där datoriseringen kan användas 
istället. Han upplever sig inte ha haft några egna problem med detta, men 
menar att människor snabbt hamnar utanför om de inte är intresserade eller 
tycker det är svårt. Bibliotek B_1 menar att de på kommunfullmäktige har fått 
en surfplatta, och att all information de får kommer där. Därför har det blivit 
deras naturliga verktyg att använda, men menar att det finns många personer 
som det inte är självklart för. Han menar att digitaliseringen har öppnat upp ett 
segregation, som han personligen brukar kalla för ”tvångsdigitalisering”. Som 
ett exempel lyfter han fram sin bror, som inte orkar försöka hänga med. Han 
menar att han själv är mer undersökande, och har förstått att om han inte själv 
tar tag i det så kommer ingen annan att göra det åt honom.

Bibliotek B_1 har mycket åsikter angående det digitala utanförskapet som äldre
har lätt för att hamna i. Han äger inte själv någon digital teknik utan endast en 
traditionell mobiltelefon. Enligt honom uppfyller den hans egna behov, men 
inte hans behov som samhällsmedborgare. Han skulle vilja lära sig att använda 
en smartphone eller en surfplatta då behovet finns av att äga en sådan. 
Samtidigt är han inte intresserad av att köpa ”grisen i säcken”, och vill inte 
lägga ner det som krävs för att lära sig att använda det. Han menar att den 
digitala tekniken behövs för att kunna hävda sin rätt som samhällsmedborgare. 
Den som inte är digitaliserad blir satt åt sidan och det är ingen som bryr sig om 
en. Han tycker det är hårresande att se hur nonchalant bankerna behandlar dem 
som inte har kontokort och menar att det gör det försvårar för dessa personer. 
Enligt honom kan mänskligheten ”binda ris åt sin egen rygg, genom att inte 
vara mer ifrågasättande” (Bibliotek B_1).

4.3.3 Bibliotekens roll
En del av respondenterna reflekterar över vilken roll biblioteken har eller borde
ha i frågan om vem som ska hjälpa äldre att komma över den digitala klyftan. 
Bibliotek B_1 var i kontakt med en bibliotekarie på bibliotek A efter att ha hört 
på radio att de får mycket frågor om digitalisering, men svaret han fick var att 
det inte ingår i deras uppdrag. Samtidigt menar han att biblioteken hjälper till 
ändå. Personal A menar att det inte är ovanligt att försäkringskassan skickar 
folk till biblioteket för att skriva ut bankkontoinnehav för att få 
försörjningsstöd. Hon tycker det är konstigt att de inte kan göra det själva, men 
tror samtidigt inte att de har kompetensen att kunna sitta och göra sådana saker 
också. Enligt Personal B_2 ser de på biblioteket en ökning i behovet av digital 
hjälp och vid utskrifter, ifyllande av blanketter och liknande. De känner sig 
otillräckliga i att ge den hjälp som behövs. Hon menar att det många gånger är 
äldre eller utlandsfödda som behöver hjälp med detta.

Personal B_1 menar att de äldre många gånger känner sig utanför och 
maktlösa. De känner att de behöver någon form av digital teknik för att kunna 
klara sig i samhället. En annan bristvara hos äldre kan vara tillgången till 
internet. Utan dessa resurser kan användarna få problem med att klara av en del
uppgifter, exempelvis att sköta bankaffärer eller att köpa biljetter. Där försöker 
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bibliotek B hjälpa till så gott de kan. Personal A tror att många vänder sig till 
biblioteken när de inte vet var de annars ska gå, och då skulle hon tycka att det 
känns del att inte ta emot deras frågor. Samtidigt menar hon att det är bra om 
folkbibliotek, som är kommunala enheter, kan erbjuda IT-hjälp.

En fråga som Personal B_1 tycker är intressant att ställa, är vems ansvar det är 
att hjälpa dem i digitalt utanförskap att bli inkluderade i samhället. Hon menar 
att det ligger lite i bibliotekens demokratiuppdrag, men att det då borde finnas 
någon som kan ta ansvar för bibliotekariens fortbildning och 
kompetenshöjning. Dessutom skulle de behöva mer finansiering, då hon menar 
att biblioteket inte har tillräckligt med resurser för att kunna ta detta ansvar. 
Personal A menar att det är en demokratisk fråga att det ska finnas IT-hjälp, 
och att infrastrukturen för att kunna tillhandahålla dessa tjänster redan finns på 
biblioteket. Det som i så fall saknas är personaltimmar som blir avsatta åt detta.
Hon tycker det är en viktig fråga om vem som ska ta ansvar för försöka åtgärda
den digitala klyftan, men menar samtidigt att det inte finns någon som gör det:

”Det är en viktig fråga, det är det. Och sen vem som ska ansvara för det, 
det finns ju ingen som ansvarar för det. Ingen myndighet som liksom, tar 
det ansvaret att lösa hur man ska fixa den här problematiken.” (Personal 
A)

Den gemensamma nämnaren i samtliga respondenters svar är att det inte finns 
någon given institution som ansvar för att hjälpa människor att bli digitalt 
inkluderade. De är överens om att det är en viktig fråga och att någon måste ta 
detta ansvar, men det finns en osäkerhet kring om det egentligen är biblioteken 
som ska göra detta eller inte. Vem som annars skulle ta ansvaret framkommer 
inte i intervjuerna.
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5 Diskussion och slutsatser

Följande kapitel är ämnat att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Materialet som används för att göra det är tidigare forskning, insamlad data och
analysen av datan. Genom att studera vad datan respektive forskningen säger, 
kommer en diskussion att försöka besvara frågorna. För att besvara 
frågeställningarna har nyckelord valts ut från dem, som har använts för att 
namnge de kapitel som bygger upp innehållet. Under rubrik 5.1 besvaras fråga 
ett, under rubrik 5.2 besvaras fråga två och under rubrik 5.3 besvaras fråga tre. 
I slutet av respektive avsnitt sammanfattas slutsatserna för varje frågeställning.

5.1 Deltagarnas syfte med att gå på bibliotekens 
aktiviteter mot digitalt utanförskap

Deltagarna uppgav två olika syften med att gå på bibliotekens aktiviteter: att 
lära sig mer om hur digital teknik används och att få socialt umgänge. Dessa 
syften diskuteras under enskilda rubriker.

5.1.1 Lära sig mer om digital teknik
Resultatet visar att deltagarnas främsta syfte med att gå på aktiviteterna var för 
att lära sig mer om digital teknik. Aktiviteternas syfte är att hjälpa deltagarna 
att komma över digitala klyftor. Om inte användarna hade haft någon nytta av 
aktiviteterna, hade de inte gått dit. Dessutom menar deltagarna att de har blivit 
mer bekväma med att använda digital teknik, tack vare aktiviteterna. Därmed 
går det att dra slutsatsen om att aktiviteterna på biblioteken uppnår sitt syfte 
och tillför något positivt åt användarna.

I kapitlet om tidigare forskning nämns andra exempel på initiativ som bedrivs 
för att hjälpa människor att komma över digitala klyftor, exempelvis Good 
Things Foundation och Digidelnätverket. Då både resultatet och annan 
forskning menar att dessa organisationer (samt biblioteken) hjälper människor 
att lära sig mer om hur digital teknik används, stödjer forskningen i denna 
uppsats den slutsatsen. Forskningen i denna uppsats stämmer överens med 
åsikten om att det är viktigt för människor i digitalt utanförskap att kunna tillgå
digital vägledning, för att kunna få hjälp att komma över digitala klyftor.

Enligt Hur (2016) är den viktigaste faktorn för äldres användande av digital 
teknik om de har ett intresse för att använda det. Intresset för digital teknik var 
även en faktor som var viktig för respondenternas närvaro vid de undersökta 
aktiviteterna. Merparten av dem verkar ha ett intresse för digital teknik och 
visar ett intresse för att lära sig mer om hur det används. Undantaget är 
Bibliotek C_2, som uttrycker ett ointresse för digital teknik. Istället närvarade 
hon vid aktiviteten för att hon ville lära sig mer om nyttan som digital teknik 
kan ge henne. Därmed hade hon ett intresse för att kunna utnyttja den digitala 
teknikens fördelar. Två aspekter av deltagarnas syfte med att vilja lära sig att 
använda tekniken bättre, relaterar till de faktorer som Hornliden och Sprung 
(2016) talar om som bidrar till digital inkludering: kunskap och intresse av 
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digital teknik. Övriga tre faktorer handlar om förmågan att kunna använda 
tekniken (vilket samtliga klarar av, även om några reagerat på att det blivit 
svårare med åldern), tillgången till tekniken (vilket merparten har tillgång till) 
och tillgången till internet (vilket de flesta har hemma eller kan tillgå på andra 
platser). Resultatet demonstrerar att de flesta av deltagarna i studien inte 
stämmer överens med faktorerna i Hornliden och Sprungs modell (2016), 
vilket visar att de som närvarar vid bibliotekens aktiviteter inte befinner sig lika
mycket i en digital klyfta som många andra äldre. Den största faktorn som 
påverkat detta är intresset: om de inte hade varit intresserade av digital teknik 
och att ta sig ur den digitala klyftan, hade de aldrig gått till bibliotekens 
aktiviteter till att börja med.

Slutsatsen som går att dra är att användarna upplever att aktiviteterna tillför 
något för dem. Därmed uppfyller aktiviteterna sina huvudsyften. Denna slutsats
kan användas för att stödja argumentet om att digital vägledning för äldre är 
viktigt i samhället, vilket stödjer äldre i att komma över digitala klyftor. Precis 
som annan forskning menar (exempelvis Berlot, DeCoster, Jaeger, Katz & 
Thompson, 2012), är det viktigt att lyfta fram vikten av den digitala 
vägledningen för att de ska kunna få det stöd som behövs, för att den ska kunna
utvecklas och fortsätta göra nytta för användarna.

5.1.2 Socialt umgänge
Det andra syftet som respondenterna i denna studie uppgav med att gå på 
bibliotekens aktiviteter var för att få socialt umgänge, vilket flera av 
respondenterna på bibliotek B angav som ett syfte till att de gick dit. Samtidigt 
kan det ses som ett viktigt behov hos alla äldre, då några av respondenterna 
menade att de inte har så mycket socialt umgänge nu när de blivit äldre. Även 
på bibliotek C nämner en respondent att hon får socialt umgänge på aktiviteten.

Inom annan forskning om digital vägledning framstår inte det sociala umgänget
som en positiv följd av aktiviteterna (exempelvis Kong och Powell, 2017). Det 
skulle kunna bero på att andra studier inom ämnet främst fokuserar på att 
undersöka hur aktiviteterna hjälper deltagarna att komma över digitala klyftor. 
Det sociala umgänget som undersöks i andra studier om äldre och digital teknik
berör deras användande av sociala medier, vilket till exempel undersöks av 
Aguaded-Gomez, Hernando-Gómez och Tirado-Morueta (2016), Hur (2016) 
och Martin, Quan-Haase och Schreurs (2016). Därför ställdes även frågor om 
sociala medier till respondenterna i denna undersökning. I studien framkom att 
merparten av respondenterna hade tvära åsikter om det: antingen uppskattade 
de och använde det, eller så var de negativa till det och använde det inte. 
Sociala medier är digitala plattformar som har potential att kunna hjälpa äldre 
att öka sitt sociala umgänge, men på grund av en del respondenters negativa 
åsikter om det verkar det inte vara ett relevant alternativ. De respondenter som 
använder sociala medier ser nyttan i att de kan hålla kontakt med vänner och 
familj, men de andra ser inte nyttan. På grund av deras starka negativa åsikter 
om sociala medier skulle de troligtvis inte börja använda det även om de fick 
en grundlig genomgång av det, vilket innebär att de behöver få social kontakt 
med hjälp av andra metoder. Då uppfyller bibliotekens aktiviteter detta behov, 
eftersom det låter dem umgås med andra äldre utan någon inblandning av 
sociala medier.
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Enligt Jehoel-Gijsbers och Vrooman (2008) har äldre svenskar mindre social 
kontakt än äldre invånare i andra länder, då de inte umgås med vänner och 
familj eller deltar i sociala aktiviteter med andra i samma åldersgrupp lika ofta. 
Flera respondenter på bibliotek B menar att de uppskattar aktiviteten som en 
social aktivitet också, och inte bara för att lära sig mer om hur den digitala 
tekniken används. Anledningen till att det främst är från bibliotek B som 
respondenterna ser det som en social aktivitet beror på att undervisningsformen
är annorlunda än från A och C. På bibliotek A och C är det huvudsakliga syftet 
med aktiviteten att användarna ska få besvarat sina frågor om digital teknik, 
medan aktiviteten på bibliotek B inbjuder mer till öppna diskussioner. Då är 
chansen större att deltagarna börjar prata sins emellan än om de är där för 
enskild handledning. Utifrån detta går det att dra slutsatsen att det sociala 
behovet också är viktigt att tillfredsställa hos dem äldre, och att aktiviteterna 
kan hjälpa till med att uppfylla detta. Om de institutioner som leder 
verksamheterna är intresserade av att hjälpa användarna att få socialt umgänge 
kan det vara en god idé att ta lärdom av upplägget från bibliotek B. Genom att 
ha aktiviteter med öppna diskussioner uppmuntras det sociala umgänget mer än
genom personlig handledning.

Resultatet ger en ökad förståelse över vad användarna har för syfte med att gå 
på aktiviteterna. Slutsatsen är att deltagarna inte enbart att lära sig mer om 
digital teknik, även om det är det som aktiviteterna syftar till att göra. 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur aktiviteterna stödjer äldre deltagare i att 
lära sig att använda digital teknik, men aktiviteterna hjälper dem även att få 
utlopp för sitt sociala behov.

5.2 Utveckla aktiviteterna

I resultatet nämner respondenterna några olika faktorer som skulle kunna 
användas för att utveckla och förbättra aktiviteterna. Dessa kommer att 
diskuteras individuellt för att ge förslag på hur aktiviteterna skulle kunna 
utvecklas, för att hjälpa deltagarna att uppnå sitt syfte med att de går dit.

Ett sätt att utveckla aktiviteterna vore genom att åtgärda de brister som 
respondenterna hade upplevt med dem. Två brister av fysiska resurser var 
bristen på personal och internetuppkoppling. I Bibliotekens internationella 
manifest (Svenska Unescorådet & Svensk biblioteksförening, 2014) beskrivs 
bibliotekens uppdrag och principer. I dokumentet framhävs det att biblioteken 
borde tillhandahålla resurser och utbildning som kan hjälpa användarna att 
tillgå internet och digital teknik. För att kunna göra detta krävs att biblioteken 
har ekonomiska resurser att kunna lägga på detta. Därför är en brist på 
finansiering något negativt enligt dokumentet. Det finns flera källor som 
hävdar att biblioteken saknar de ekonomiska resurser som de skulle behöva för 
att bedriva den digitala vägledningen, till exempel Berlot, DeCoster, Jaeger, 
Katz och Thompson (2012), Domsy och Stevenson (2016), Huang och Rusell 
(2009) samt Mubarak och Nycyk (2017). Detta är även något som personalen 
på samtliga bibliotek i studien framhäver att de saknar. Därför stödjer resultatet
i denna uppsats den forskning som menar att biblioteken skulle behöva mer 
finansiering för att kunna arbeta för att minska det digitala utanförskapet. 
Resultatet kan användas i diskussioner med de myndigheter som investerar i 
biblioteken och som ska arbeta för att minska digitala klyftor. Genom en ökad 
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mängd resurser skulle det kunna vara möjligt att öka mängden digital 
vägledning. Därmed ökar även möjligheterna för användarna att kunna få mer 
hjälp, och uppnå syftet med att de kommer dit ytterligare. Enligt Domsy och 
Stevenson (2016) har bibliotekarier en viktig roll för att hjälpa människor att 
komma ur digitala klyftor, och för att kunna arbeta med detta är det viktigt att 
de strävar efter att förstärka bibliotekariens roll i frågan. Det är upp till 
bibliotekarierna att kämpa för att få det ekonomiska stöd som de behöver. De 
måste stärka bibliotekens roll inom diskussioner om hur arbetet ska ske för att 
minska digitala klyftor. Ett sätt att göra det är genom att lyfta fram forskning 
som visar nyttan med bibliotekens verksamheter, och att påpeka vikten av att 
minska den digitala klyftan.

I resultatet är det flera användare som talar om vikten av att använda tekniken 
praktiskt för att bli bättre på att använda den. På bibliotek A och C bygger 
aktiviteterna på att användarna tar med sin egen teknik, men på bibliotek B är 
det ett stående önskemål att ha fler praktiska övningar på aktiviteten. Enligt 
Mubarak och Nycyk (2017) är det positivt om användarna uppmuntras att 
prova sig fram och göra misstag som en del av lärandeprocessen. För att detta 
ska kunna ske krävs det att aktiviteterna får gott om tid för praktik, för att 
deltagarna ska känna att de har tid att prova sig fram. Dessutom är det positivt 
om där är tillräckligt med personal, som kan ge deltagarna det stöd de behöver 
när de gör misstag, så att tiden inte spenderas på att behöva sitta och vänta på 
att personalen ska få tid över för dem. Ett resultat av för lite personal skulle 
kunna bli att deltagarna fortsätter prova sig fram tills det blir rätt, men 
samtidigt finns det en risk att deltagarna hellre sitter och väntar än de riskerar 
att göra fler misstag. Anledningen till att de hellre väntar kan bero på rädsla för 
att göra fel, vilket en av respondenterna (Bibliotek B_3) menade att hon är rädd
för. Dessutom var det två respondenter som tror att många äldre inte riktigt 
vågar använda tekniken, och därför kan resultatet under de praktiska 
övningarna bli att deltagarna hellre väntar på hjälp än att prova sig fram. Därför
är det viktigare att det finns tillräckligt mycket personal än att deltagarna antas 
prova själva. Eftersom det var några deltagare från bibliotek A och C som var 
intresserade av att lära sig mer om vad de kan göra med tekniken, snarare än att
få svar på frågor, skulle dessa bibliotek även kunna ha nytta av att 
tillhandahålla övningar för nyfikna deltagare. Förslaget är att personalen har 
förberett övningar som deltagarna kan ta del av och prova självständigt under 
aktiviteterna. Samtidigt finns personalen tillhands om de har några frågor. 
Genom utbildning som stödjer deltagarna i att bli mer självständiga, hjälper det
dem att gå från den andra nivån av digitalt utanförskap (kunskap om hur 
tekniken används) till den tredje nivån (kunna använda internet på ett sätt som 
ger nytta av användandet) som Deursen, Dijk och Scheerder (2017) talar om. 
Genom denna övergång hjälper aktiviteterna till att minska det digitala 
utanförskapet hos deltagarna.

I resultatet framkom det även att respondenterna hade olika mycket erfarenhet 
av att använda digital teknik. Erfarenheten varierar bland annat beroende på 
vilka erfarenheter de har från yrkeslivet, hur mycket de använder det och 
baserat på deras eget intresse. Utifrån informationen i resultatet skulle det gå 
att dela in respondenterna i modellen av Deursen, Dijk och Scheerder (2017), 
som mäter tre olika nivåer av digitalt utanförskap. Det är endast en respondent 
som verkar befinna sig inom den första nivån (tillgång till digital teknik), 
eftersom det endast är en person som saknar tillgången till tekniken hemma. 
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Samtidigt kan han tillgå tekniken på andra platser, vilket innebär att han inte 
står helt utanför det digitala samhället. Det är en jämn fördelning av 
respondenter som befinner sig inom nivå två (kunskap om hur tekniken ska 
hanteras) och nivå tre (kunna använda tekniken på ett meningsfullt sätt), på 
grund av att respondenterna uttrycker olika aktiviteter och vanor med tekniken.
Ett annat tecken på respondenternas olika nivå är vad de har för mål om vad de 
skulle vilja kunna utföra digitalt: där finns både enklare önskemål så som att 
bifoga filer, till svårare önskemål som att kunna hantera bankärenden digitalt. 
Eftersom metoden för att hitta respondenter bygger på att respondenterna deltar
frivilligt, samt att det inte är en stor grupp som undersöks, kan resultatet ha 
blivit att fördelningen över vilken nivå de befinner sig i inte representerar alla 
deltagare som går på aktiviteterna. Samtidigt är resultatet viktigt eftersom det 
visar att deltagarna befinner sig på olika nivåer av digitalt utanförskap. Att 
deltagarna på utbildningarna är på olika nivåer uttrycker även Elliot och 
Martzoukou (2016), som menar att deltagarna brukar ställa frågor inom en 
varierande svårighetsgrad. Eftersom deltagarnas kunskaper skiljer sig åt kan 
det vara lämpligt om det finns aktiviteter på olika nivåer, för att kunna stärka 
respektive deltagare på en nivå som är mest lämplig för den och dennes behov. 
Om en aktivitet är på en för hög eller för låg nivå för någon deltagare skulle 
den inte gynna personen i fråga, utan nivån på aktiviteten behöver vara på en 
likvärdig nivå för att kunna stödja deltagaren. Eftersom frågorna varierar 
innebär det att bibliotekariens kompetens måste vara varierad och att de måste 
kunna ta emot frågor på flera nivåer. Skulle det finnas aktiviteter på olika 
nivåer går det att anpassa vilka personer som ska leda vilka aktiviteter. Då 
skulle det även vara möjligt för personalen att kunna specialisera sig mer på 
frågor inom de olika nivåerna, vilket kan leda till att de kan bredda sina 
kunskaper mer inom respektive nivå. Om aktiviteterna skedde på en nivå som 
var anpassad för respektive deltagare skulle det bli enklare för dem att kunna ta
till sig informationen i fråga.

Något annat som framkom i resultatet var att de flesta av respondenterna 
föredrar att använda smartphone och surfplatta framför datorn. Fördelen med 
denna teknik, som Lee (2016) refererar till som smart teknik, är att den är 
portabel och kan tas med. Det leder till nya möjligheter för att få information 
om omgivningen där någon befinner sig. Enligt Lee (2016) öppnar detta upp en
ny typ av klyfta, där de som saknar tillgången till smart teknik hamnar utanför. 
För att förhindra det är ett förslag att aktiviteterna informerar och vägleder i 
hur deltagarna använder den smarta tekniken. Om de skulle börja använda den 
smarta digitala tekniken mer skulle det inte enbart hjälpa dem att komma ur det
digitala utanförskapet, utan de skulle även bli inkluderade i det smarta 
samhället. På bibliotek A och C bygger aktiviteterna på att deltagarnas frågor 
besvaras, vilket innebär att det inte går att styra vilka plattformar som 
deltagarna behöver hjälp med. Men på bibliotek B väljer personalen vad de 
informerar om, och då skulle de kunna informera särskilt om funktioner inom 
den portabla tekniken och visa vilka möjligheter de har till 
informationssökning när de är ute i världen. Genom ökad information om smart
teknik kan det leda till att deltagarna känner sig tillräckligt bekväma och 
inspirerade, att de investerar i någon smart plattform och börjar ta med sig, 
vilket bidrar till att de kan bli inkluderade i både det digitala och det smarta 
samhället. Aktiviteternas utbildning inom smart teknik relaterar till 
undersökningens syfte på grund av att aktiviteternas syfte är att minska digitala
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klyftor, och ett sätt att minska klyftorna är genom att hjälpa deltagarna att bli 
mer inkluderade genom att ge dem kunskaper om hur de kan använda tekniken 
i vardagen.

Den sista möjligheten till utveckling som kommer att diskuteras relaterar till 
den personal som leder vägledningen. I resultatet diskuterar personalen från 
bibliotek A och B vilken utbildning som behövs för att vara lämplig att leda 
utbildningen. Även om Personal A menar att bibliotekarier har en lämplig 
utbildning för uppgiften finns det brister i och med att de inte kan besvara alla 
frågor. Detta är något som Elliott och Martzoukou (2016) lyfter fram, då de 
menar att det är svårt att bli tillräckligt utbildad på grund av variationen som 
frågorna kan ha. Eftersom den digitala tekniken är ett brett område som 
ständigt utvecklas skulle det nästan kunna ses som omöjligt för personalen att 
bli fullärd. Men samtidigt visar forskningen (exempelvis Elliott & Martzoukou,
2016) och resultatet i denna uppsats att personalen saknar tillräcklig utbildning,
vilket innebär att deras färdigheter skulle behöva vidareutvecklas. Ett förslag 
på vad denna utbildning bör innehålla är information om olika operativsystem. 
Förslaget lyfts fram på grund av att det finns många olika operativsystem, och i
de olika systemen utförs samma funktioner på olika sätt. Det innebär att 
personalen skulle behöva utbildning om grunden inom olika operativsystem. 
Om personalen fick större kunskap om operativsystemen skulle det bli enklare 
för dem att kunna besvara frågor och visa hur olika aktiviteter utförs inom de 
olika systemen, oavsett vad de berör. Därmed skulle de kunna hjälpa deltagarna
att bli mer bekväma med att använda digital teknik.

Olika förslag har angivits på hur aktiviteterna skulle kunna utvecklas. Den 
första (och viktigaste) faktorn är att biblioteken saknar den finansiering som 
krävs för att kunna arbeta med aktiviteterna på ett meningsfullt sätt. Detta 
problem bör åtgärdas för att det ska vara möjligt att utveckla aktiviteterna 
enligt någon av de andra faktorerna. För att deltagarna ska kunna utveckla sina 
färdigheter inom digital teknik är det viktigt att de får möjlighet att träna på att 
använda tekniken praktiskt, och att det finns personal som kan stödja dem i 
lärandet. Eftersom deltagarna befinner sig inom olika nivåer av digitalt 
utanförskap vore det positivt om det fanns aktiviteter inom olika nivåer, för att 
alla ska kunna gå på en aktivitet på en nivå som gynnar deras egen 
lärandeprocess. På grund av att deltagarna visade ett särskilt intresse för att 
använda smart teknik skulle det kunna vara fördelaktigt om personalen visade 
särskilt hur denna tekniken används. Slutligen skulle personalen behöva 
utbildas mer inom olika operativsystem, för att kunna hjälpa deltagarna med 
deras frågor oavsett vilket operativsystem de har. Om något av dessa fem 
förslag hade utvecklas skulle det kunna leda till att kvalitén på aktiviteterna 
hade ökat, vilket hade hjälpt deltagarna att lära sig mer om hur digital teknik 
används. Deltagarnas syfte med att gå till aktiviteterna för att lära sig mer om 
digital teknik hade haft enklare att uppfyllas, och därigenom hade det stöttat 
dem mer framgångsrikt i att hjälpa dem att komma in i det digitala samhället.

5.3 Bibliotekens roll för digital delaktighet

Studiens resultat visar att biblioteken har en viktig uppgift för att minska det 
digitala utanförskapet. Detta stämmer överens med informationen från annan 
forskning. Till exempel menar både både Berlot, DeCoster, Jaeger, Katz och 
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Thompson (2012) och Berlot, Jaeger och Real (2016) att biblioteken har en 
viktig roll för att gynna digital inkludering i samhället. Samtliga respondenter 
som deltagit i studien menar att aktiviteterna har hjälpt dem att bli mer 
bekväma med att använda digital teknik, vilket är aktiviteternas syfte. De 
tycker biblioteken fyller en viktig funktion eftersom det inte finns någon 
liknande organisation som erbjuder gratis hjälp. Även om det finns kurser så 
kostar dessa, vilket skulle kunna minska chanserna för att några anmäler sig. 
Dessutom berör oftast kurserna ett specifikt ämne, vilket leder till att de som 
deltar i kurser inte kan få en lika bred kunskapsbas som de som deltar vid 
aktiviteterna på biblioteken. Eftersom äldre är en grupp som är i ett digitalt 
utanförskap, kan biblioteken hjälpa dessa personer genom att erbjuda resurser 
och utbildning som hjälper dem att komma ut ur utanförskapet. Aktiviteterna 
kostar inte så som en kurs gör, vilket ökar förutsättningarna för äldre att kunna 
delta. Om biblioteken inte hade erbjudit digital vägledning finns en risk att 
äldre inte skulle kunna tillgå kunskaperna på några andra sätt. Både Berlot, 
DeCoster, Jaeger, Katz och Thompson (2012) och Domsy och Stevenson 
(2016) menar att resultatet av minskade vägledningar hade resulterat i en 
ökning av de digitala klyftorna. Därför är det viktigt att aktiviteterna inte 
minskar. I och med att en brist på digital vägledning hade ökat klyftorna, går 
det att säga att aktiviteterna bidrar till att det digitala utanförskapet minskar. 
Slutsatsen är att biblioteken borde fortsätta med att bedriva digital vägledning 
för äldre.

För att kunna arbeta för digital delaktighet krävs det resurser. Dessa innefattar 
bland annat tillgång till digital teknik, internet och personal. Infrastrukturen för
att kunna arbeta emot digitala klyftor finns på biblioteken, då merparten av 
biblioteken tillhandahåller publika datorer med internetanslutning som 
besökarna kan använda gratis. Detta är en viktig förutsättning för att kunna 
erbjuda alla invånare en möjlighet att ta del av tjänster som enbart finns 
digitalt. Tillgången till de fysiska förutsättningarna uppfylls enligt den första 
nivån av digitalt utanförskap som Deursen, Dijk och Scheerder (2017) talar 
om. Nästa steg är att kunna erbjuda utbildning, för att användarna ska kunna 
använda tekniken. Där öppnas ett stort problem upp sig för bibliotekens 
verksamheter, då samtliga respondenter från personalen menar att det skulle 
behövas mer finansiering för dessa verksamheter.

På biblioteken finns de förutsättningar som behövs för att digital vägledning 
ska kunna arrangeras, och på de flesta bibliotek bedrivs även någon form av 
vägledning som syftar till att minska det digitala utanförskapet. Samtidigt visar 
både resultatet i denna uppsats och annan forskning (exempelvis Berlot, 
DeCoster, Jaeger, Katz & Thompson, 2012 ; Domsy & Stevenson, 2016 ; 
Huang & Rusell, 2009) att biblioteken saknar den ekonomiska finansiering 
som krävs för att kunna bedriva vägledningen. Biblioteken är verksamheter 
som ska kunna hjälpa invånare i hela samhället med att tillfredsställa sina 
behov. Bland annat ska de tillhandahålla litteratur för alla oavsett ålder, 
kognitiva handikapp, intresse eller kunskapsnivå (Svenska Unescorådet & 
Svensk biblioteksförening, 2014). De bedriver flera olika sorters aktiviteter 
som gynnar socialt umgänge och intresse för läsning, exempelvis genom 
sagostunder, bokcirklar, pysselverkstad och fikastunder. På biblioteken ska det 
finnas något som passar alla. Ett arbete som biblioteken bedriver, bland alla 
andra, är att de försöker minska digitala klyftor genom att erbjuda tillgång till 
digitala resurser. Dessutom erbjuder de digital vägledning för att lära 
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användarna hur tekniken används. Eftersom biblioteken bedriver så många 
olika verksamheter har de inte möjlighet att lägga mer resurser på den digitala 
vägledningen än de redan gör, då de i så fall skulle fått ta det från andra 
verksamheter. Samtidigt som arbetet för digital inkludering inte är bibliotekens 
främsta huvuduppdrag så är det en del av deras huvuduppdrag, vilket delas 
med elva andra huvuduppdrag (Svenska Unescorådet & Svensk 
biblioteksförening, 2014). Enligt Bibliotekens internationella manifest 
(Svenska Unescorådet & Svensk biblioteksförening, 2014) har biblioteken i 
uppdrag att bidra till frihet och utveckling, och de bör även hjälpa användarna 
att skaffa de kunskaper som krävs för att kunna utnyttja det genom att erbjuda 
tillgång till digital teknik samt digital vägledning. Eftersom dokumentet 
beskriver bibliotekens uppdrag och principer, går det att konstatera att 
biblioteken bör arbeta för att minska det digitala utanförskapet. Personalen som
deltagit i denna undersökning instämmer i det, eftersom de som är i ett digitalt 
utanförskap annars är helt utelämnade.

En fråga som är relevant att ställa är vem som har den huvudsakliga uppgiften 
för att motarbeta det digitala utanförskapet. Ingen av respondenterna kan svara 
på detta: den gemensamma åsikten verkar vara att ingen har det ansvaret. 
Samtidigt nämner inte forskningen som undersökts vem som ansvarar för att 
hjälpa människor att komma in i det digitala samhället. Enligt Berlot, 
DeCoster, Jaeger, Katz och Thompson (2012) är biblioteken en av de främsta 
kulturorganisationerna som hjälper allmänheten att överbrygga digitala klyftor. 
Även om det finns mindre organisationer som arbetar med detta, exempelvis 
SeniorNet, är de inte en lika stor organisation som alla landets bibliotek och de 
saknar de resurser som behövs för att kunna motarbeta digitala klyftor på ett 
lika effektivt sätt. Dessutom besitter inte personalen från SeniorNet samma 
kunskaper som bibliotekarierna gör, vilket är en viktig resurs enligt Domsy och
Stevenson (2016). Därför är biblioteken den främsta organisation som arbetar 
med detta. Det gör deras uppdrag för digital inkludering ännu viktigare, då det 
är den främsta organisation som invånarna kan vända sig till för att få digital 
vägledning.

Slutsatsen som går att dra är att biblioteken har en viktig roll för att minska de 
digitala klyftorna i samhället. Detta bevisas genom att respondenterna menar 
att de har blivit mer bekväma med att använda digital teknik tack vare 
aktiviteterna. Eftersom de digitala klyftorna hade ökat utan bibliotekens 
aktiviteter är det viktigt att de fortsätter. Samtidigt menar både personalen och 
annan forskning att de saknar de resurser som hade behövts för att arbeta med 
detta. Arbetet för digital inkludering är en del i deras huvuduppdrag, samtidigt 
som de har flera olika huvuduppdrag. Därför måste bibliotekets resurser 
fördelas rättvist på flera olika områden. Samtidigt som det inte finns någon 
som har huvudansvaret för att minska de digitala klyftorna i samhället, är 
biblioteken en av de organisationer som har den största rollen för att minska 
klyftorna.

5.4 Förslag på vidare forskning

Den största och återkommande bristen angående digital vägledning är att det 
saknas finansiering för att arbeta med detta. Forskningen stämmer överens om 
att biblioteken har en viktig roll för att motarbeta digitalt utanförskap. Nu är det
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dags att forskningen tar nästa steg, och börjar undersöka hur biblioteken skulle 
kunna gå tillväga för att få dessa bidrag. Framtida forskning skulle kunna 
undersöka hur dessa potentiella investeringar skulle kunna användas, och hur 
dessa investeringar skulle hjälpa till att åtgärda problemet.

Ett annat potentiellt forskningsområde är hur personalen skulle kunna optimera
sin utbildning för att arbeta med digital delaktighet. Eftersom det är ett brett 
ämne som är omöjligt att bli fullärd inom, är det viktigt att den utbildning som 
personalen får är lämplig och ger en bred kunskapsbas. Genom att ta reda på de
största kunskapsbristerna hos personalen, blir det möjligt att anpassa deras 
utbildning för att åtgärda detta.
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Sammanfattning

En förändring som sker i samhället är att det blir allt mer digitaliserat. 
Digitaliseringen används för att förenkla i samhället, men det leder till att de 
som inte följer med i utvecklingen försätts i digitalt utanförskap. Det finns 
några faktorer som påverkar om människor hamnar i ett digitalt utanförskap: 
om det finns ett bristande intresse, brist på fysiska resurser (teknik och 
internetuppkoppling) och om de har kunskap och förmågor att använda det. Det
digitala utanförskapet är störst bland tre grupper: låginkomsttagare, 
utlandsfödda och äldre, där äldre är den grupp som har flest personer i digitalt 
utanförskap. För att bidra till att åtgärda problemet har de flesta biblioteken 
olika aktiviteter som ska gynna digitalt inkluderande, bland annat enskild 
handledning och informationsträffar. Förutom biblioteken finns det andra 
organisationer som har aktiviteter på biblioteken som motverkar digitalt 
utanförskap. Forskningen visar att dessa verksamheter bedrivs utan något 
särskilt stöd för detta, och denna situation är inte hållbar på sikt. Därför var 
studiens syfte att undersöka hur bibliotekens aktiviteter för digital hjälp stödjer 
äldre deltagare i att lära sig att använda digital teknik. Frågeställningarna 
eftersträvar information om vad användarna har för syfte med att besöka 
aktiviteterna och hur de skulle kunna utvecklas, samt angående bibliotekens 
roll för att motverka digitalt utanförskap.

Detta undersöktes genom att analysera tre olika verksamheter. Två av 
aktiviteterna är IT-hjälpen och internet-café, varav den sistnämnda anordnas av
föreningen SeniorNet. Dessa aktiviteter bygger på personlig handledning, då en
personal hjälper deltagarna med att besvara deras frågor. Den tredje aktiviteten 
heter datorsnack, och är en informationsträff om olika fenomen som kan vara 
relevanta för äldre att känna till. För att samla data om aktiviteterna 
genomfördes intervjuer med både deltagare och personal som leder 
aktiviteterna. Deltagarna undersöktes på grund av att det är den grupp som 
aktiviteterna finns till för, och studiens syfte är att undersöka deras perspektiv 
om aktiviteterna. Personalen undersöktes eftersom de besitter mycket kunskap 
om aktiviteterna och kan ge information som inte deltagarna känner till, till 
exempel varför aktiviteterna finns och hur personalen ser på nyttan i dem. Den 
insamlade datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

I resultatet visade det sig att de flesta som närvarar vid aktiviteterna har 
tillgång till egen digital teknik hemma, och att de använder den regelbundet. 
Merparten har ett intresse för digital teknik och ser aktiviteterna som en 
möjlighet till att lära sig mer. Förutom att de vill lära sig mer om hur de 
använder tekniken, är det även flera deltagare som ser aktiviteterna som en 
social aktivitet.

Över lag är deltagarna nöjda med aktiviteterna, men det upptäcktes några 
brister. Den största bristen är att personalen inte kunde besvara alla frågor som 
deltagarna hade, på grund av att ämnet med digital teknik är ett väldigt brett 
ämne. Framför allt borde personalen få utbildning om hur olika system 
används, för att kunna visa hur olika handlingar utförs på merparten av de stora
plattformarna. I resultatet visade det sig även att deltagarna var på olika nivåer 
inom sin tekniska kunskap, och genom att ha aktiviteter på olika nivåer blir det 
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enklare för deltagarna att kunna få hjälp på en nivå som är lämplig för dem. 
Genom att inkludera praktiska övningar gynnas deras personliga lärande, 
framför allt om de uppmuntras att prova sig fram och göra misstag som en del i
lärandeprocessen. Dessutom visade det sig att många deltagare föredrog att 
använda smart teknik, och om biblioteken hade visat särskilda funktioner som 
de kan ha nytta av utanför hemmet skulle det hjälpa till att åtgärda ett 
samhällsproblem.

Biblioteken är en av de främsta organisationerna som arbetar för att minska 
digitala klyftor. I deras demokratiuppdrag ingår det att värna för frihet och 
välstånd. De har de fysiska resurserna som behövs för att kunna bedriva 
aktiviteterna. De har en viktig roll för att motarbeta digitala klyftor, då 
klyftorna hade ökat utan aktiviteterna. Samtidigt visar både forskningen och 
resultatet i denna studie att aktiviteterna saknar den finansiering som de hade 
behövt.

Arbetet för digital delaktighet är inte det enda biblioteket gör. De har många 
olika huvuduppdrag, där arbetet för digital inkludering är en av tolv punkter. 
Samtidigt ska de finnas till för samhällets alla invånare. På grund av det kan de 
inte kan lägga ett alltför stort fokus på att arbeta med digital delaktighet. Enligt 
respondenterna i undersökningen och forskningen som undersökts finns det 
ingen annan än biblioteken som tar ansvaret för att minska de digitala 
klyftorna. På grund av det, och de kunskaper som bibliotekarierna besitter, är 
biblioteken den främsta organisationen som invånarna kan vända sig till för att 
få hjälp att komma ur ett digitalt utanförskap.

Resultatet i denna studie bekräftar den forskning som finns inom ämnet. Detta 
stärker resonemanget om att biblioteken har en viktig roll för att motarbeta 
digitala klyftor. Genom denna undersökning uppmärksammas vikten av digital 
vägledning och studien skulle kunna skapa ett intresse för vidare diskussioner 
om hur den digitala klyftan ska åtgärdas.

53



Källförteckning

Aguaded-Gomez, J. I., Hernando-Gómez, Á., Tirado-Morueta, R. (2016). The 
capacity of elderly citizens to access digital media in Andalusia (Spain).
Information, Communication & Society, 19(10), 1427-1444

Ali, S., Kelly, M. (2004). Research design and proposals. I Seale, C. (Red.), 
Researching society and culture (s. 115-128). Oxford: SAGE 
Publications.

Andersson, A. (2003). Digitala klyftor – förr, nu och i framtiden (Rapport 
2003). Stockholm: Justitiedepartementet.

Allhorn, J. (2017, 7 december). 14 butiker stängs när Sova satsar på e-handeln. 
Ehandel.se. Hämtad 16 mars, 2018, från http://www.ehandel.se/14-
butiker-stangs-nar-Sova-satsar-pa-e-handeln,11508.html

Allhorn, J. (2018, 24 januari). Storsatsar på e-handel: Toys ”R” Us stänger 180 
butiker. Ehandel.se. Hämtad 16 mars, 2018, från 
http://www.ehandel.se/Storsatsar-pa-e-handel-Toys-R-Us-stanger-180-
butiker,11802.html

Backlund, A., Persson-Stenborg, A. (2016a). Det datadrivna samhället. I 
Digitaliseringskommissionen, Digitaliseringens effekter på individ och 
samhälle - fyra temarapporter (Rapport 2016:85). Hämtad 28 februari, 
2018, från 
http://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d5
7ea2e46a27d/sou-2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf

Backlund, A., Persson-Stenborg, A. (2016b). Det sociala kontraktet i en digital 
tid. I Digitaliseringskommissionen, Digitaliseringens effekter på 
individ och samhälle - fyra temarapporter (Rapport 2016:85). Hämtad 
28 februari, 2018, från 
http://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/bf87c5fce6fc4f9a889d5
7ea2e46a27d/sou-2016_85_webb-pdf-med-framsida.pdf

Banjare, P., Dwivedi, R., Pradhan, J. (2015). Factors associated with the life 
satisfaction amongst the rural elderly in Odisha, India. Health and 
Quality of Life Outcomes, 13(201)

Bellevuegårdsbiblioteket. (2015, 20 januari). Boka en bibliotekarie. Hämtad 28
mars, 2018, från https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-
bibliotek/Bellevuegardsbiblioteket/Om-Bellevuegardsbiblioteket/Boka-
en-bibliotekarie.html

Berger, A. A. (2016). Media and communication research methods: an 
introduction to qualitative and quantitative approaches. United States 
of America: SAGE Publications.

54



Berlot, J. C., DeCoster, E. J., Jaeger, P. T., Katz, S. M., Thompson, K. M. 
(2012). The intersection of public policy and public access: digital 
divides, digital literacy, digital inclusion, and public libraries. Public 
Library Quarterly, 31(1), 1-20

Bertot, J. C., Jaeger, P.T., Real, B. (2014). Rural public libraries and digital 
inclusion: issues and challenges. Information Technology and Libraries
(Online), 33(1), 6-24

Berlot, J. C., Jaeger, P. T., Real, B. (2016). Public libraries building digital 
inclusive communities: data and findings from the 2013 digital 
inclusion survey. The Library Quarterly, 86(3), 270-289

Bernman, Y., Phillips, D. (2001). Information and social quality. Aslib 
Proceedings, 53(3), 179-188

Beynon-Davies, P., Hill, R. (2007). Evaluating a digital divide index in a 
regional context. Journal of Systems and Information Technology, 9(1), 
46-59

Biblioteken i Vellinge. (2018). Program på Skanörs bibliotek. Hämtad 28 mars,
2018, från https://bibliotek.vellinge.se/web/arena/skanors-bibliotek

Bryman, A. (2016). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.

Byrne, B. (2004). Qualitative interviewing. I Seale, C. (Red.), Researching 
society and culture (s. 179-192). Oxford: SAGE Publications.

Cochoy, F., Hagberg, J., Peterson McIntyre, M., Sörum, N. (2017). Digitalizing
consumption: how devices shape consumer culture. New York: 
Routledge.

Collier, A., Deng, H., Zhao, F. (2014). A multidimensional and integrative 
approach to study global digital divide and e-government development. 
Information Technology & People, 27(1), 38-62

Dahlberg, L., McKee, K. J. (2016). Living on the edge: social exclusion and 
the receipt of informal care in older people. Journal of Aging Research,
(Online), 1-10, doi: 10.1155/2016/6373101 

Davidsson, P., Thoresson, A. (2017). Svenskarna och internet 2017: 
undersökning om svenskarnas internetvanor (Rapport 2017). Hämtad 
18 januari, 2018, från 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf

Deursen, A., Dijk, J., Scheerder, A. (2017). Determinants of Internet skills, uses
and outcomes. A systematic review of the second- and third- level 
digital divide. Telematics and Informatics, 34(8), 1607

Deursen, A., Helsper, E. J. (2015) A nuanced unnderstanding of Internet use 
and non-use among the elderly. European Journal of Communication, 
30(2), 171-187

55



Digidelnätverket. (u.å.). Om Digidelnätverket. Hämtad 2 februari, 2018, från 
http://digidel.se/om-oss/

Digitalteknik. (2018). I Nationalencyklopedin. Hämtad 16 mars, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/digitalteknik 

Domsy, C., Stevenson, S. A. (2016). Redeploying public librarians for the 
front-lines: prioritizing digital inclusion. Library Review, 65 (6/7), 370-
385

Dyrberg Skog, A. (2015, 6 oktober). Blomsterlandet vill skörda nya 
framgångar – på nätet. Market. Hämtad 16 mars, 2018, från 
https://www.market.se/nyhet/blomsterlandet-vill-skorda-nya-
framgangar-pa-natet

Ek, M. (2017, 18 november). Få arbetar mot digitalt utanförskap. TTELA. 
Hämtad 19 mars, 2018, från http://www.ttela.se/%C3%A5sikt/debatt/f
%C3%A5-arbetar-mot-digitalt-utanf%C3%B6rskap-1.4818260

Elliott, J., Martzoukou, K. (2016). The development of digital literacy and 
inclusion skills of public librarians. Communications in Information 
Literacy, 10(1), 99-115

Frithiof Karlberg, J. (2015, 15 januari). Det där med biljetter, ska det vara så 
svårt? Skånetrafiken 2020. Hämtad 16 mars, 2018, från 
https://skanetrafiken2020.se/2015/01/15/det-dar-med-biljetter-ska-det-
vara-sa-svart/

Good Things Foundation. (u.å.a). About Good Things Foundation. Hämtad 2 
februari, 2018, från https://www.goodthingsfoundation.org/about-good-
things-foundation

Good Things Foundation. (u.å.b). Our network. Hämtad 2 februari, 2018, från 
https://www.goodthingsfoundation.org/our-network

Graneheim, U.H., Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.
Nurse Education Today, 24(2), 105-112

Gunnilstam, J. (2018, 24 januari). Svenskt miljardbolag stänger butiker – satsar
på e-handel. Ehandel.se. Hämtad 16 mars, 2018, från 
http://www.ehandel.se/Svenskt-miljardbolag-stanger-butiker-satsar-pa-
e-handel,11808.html

Haglund, F. (2016). Sverige enda EU-land som tappar i IT-rankning. Hämtad 
28 februari, 2018, från https://www.europaportalen.se/2016/02/sverige-
enda-eu-land-som-tappar-i-it-rankning

Hicken, M. (2004). 'To each according to his needs': public libraries and 
socially excluded people. Health Information and Libraries Journal, 
21(2), 45-53

56



Hornliden, T., Sprung, F. (2016). En studie om digitalt utanförskap (Rapport 
2016). Hämtad 19 mars, 2018, från 
https://www.ssnf.org/globalassets/sveriges-stadsnat/fakta-och-
statistik/rapporter/studie-om-digitalt-utanforskap-2016.pdf

Hseish, H., Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content 
analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288

Huang, J., Rusell, S. E. (2009). Libaries' role in equalizing access to 
information. Library Management, 30(1/2), 69-76

Hur, M. H. (2016). Empowering the elderly population through ICT-based 
activities: an empirical study of older adults in Korea. Information 
Technology & People, 29(2), 318-333

Jehoel-Gijsbers, G., Vrooman, C. (2008). Social exclusion of the elderly: a 
comparative study of EU member states (Rapport 2008:57). Hämtad 24 
april, 2018, från http://ssrn.com/abstract=2027886 

Johansson, S. (2017). Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 
(Rapport 2017). Hämtad 29 mars, 2018, från 
http://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/02/Svenskarna-
med-funktionsnedsa%CC%88ttning-och-internet-2017-1.pdf

Jonsson, B. (2017, 7 april). Information från Skånetrafiken. PRO. Hämtad 16 
mars, 2018, från 
http://www.pro.se/Distrikt/Skane/Samorganisationer/Malmo---
samorganisation/Nyhetsarkiv/Information-fran-Skanetrafiken/

Karlsson, S. (2016, 21 november). Läsartext: Staten vill göra oss alla till 
digitala slavar, men jag vill helst slippa internet. Helsingborgs Dagblad.
Hämtad 29 mars, 2018, från https://www.hd.se/2016-11-21/staten-vill-
gora-oss-alla-till-digitala-slavar-men-jag-vill-helt-slippa-internet

Keerti, C., Ramaiah, C. K., Shimray, S. R. (2015). An overview of mobile 
reading habits. Journal of Library & Information Technology, 35(5), 
343-354

Kong, N. N., Powell, S. (2017). Beyond the one-shot: intensive workshops as a
platform for engaging the library in digital humanities. College & 
Undergraduate Libraries, 24(2-4), 516-531

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to it's methodology. 
United States of America: SAGE Publications.

Köse, S. (2015). Ny strategi mot digitalt utanförskap (Motion 201516:840). 
Sveriges Riksdag. Hämtad 29 mars, 2018, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ny-
strategi-mot-digitalt-utanforskap-_H302840

Lagerström, K. (2017, 13 juli). HUI: Var fjärde butik kan försvinna inom åtta 
år. SVT Nyheter. Hämtad 16 mars, 2018, från 

57



https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/hui-var-fjarde-butik-kan-forsvinna-
inom-atta-ar

Lee, S. (2016). Smart divide: paradigm shift in digital divide in South Korea. 
Journal of Librarianship and Information Science, 48(3), 260-268

Ljungberg, J. (2016). Samhällets digitalisering. Hämtad 28 februari, 2018, från
https://itufak.gu.se/forskning/samhallets-digitalisering

Lund, K. (2017, 6 februari). 42.000 butiksjobb hotas av e-handeln. SVT 
Nyheter. Hämtad 16 mars, 2018, från 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/42-000-butiksjobb-
hotas-av-e-handeln

Luo, L., Wildemuth, B. M. Semistructured interviews. I Wildemuth, B. M. 
(Red.), Applications of Social Research Methods to Questions in 
Information and Library Science (s. 248-257). Santa Barbara: Libraries 
Unlimited.

Lärka, P. (2016, 26 september). Jojo-kortet ersätts av mobilen. SVT Nyheter. 
Hämtad 28 mars, 2018, från 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/jojo-kort-ersatts-av-mobilen

Magnusson, E. (2016, 23 september). Skånetrafiken byter betalsystem: ett 
blipp med mobilen ersätter jojokortet. Sydsvenskan. Hämtad 16 mars, 
2018, från https://www.sydsvenskan.se/2016-09-22/skanetrafiken-
byter-betalsystem-ett-blipp-med-mobilen-ersatter-jojokortet

Martin, K., Quan-Haase, A., Schreurs, K. (2016). Interviews with digital 
seniors: ICT use in the context of everyday life. Information, 
Communication & Society, 19(9), 691-707

Mubarak, F., Nycyk, M. (2017). Teaching older people internet skills to 
minimize grey digital divides: developed and developing countries in 
focus. Journal of Information, Communication & Ethics in Society, 
15(2), 165-178

Nathanson, C. (2016). Växande digital klyfta kräver statlig handling. Dagens 
Samhälle. Hämtad 19 mars, 2018, från 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaexande-digital-klyfta-kraever-
statlig-handling-28041

Niehaves, B., Plattfaut, R. (2014). Internet adoption by the elderly: employing 
IS technology acceptance theories for understanding the age-related 
digital divide. European Journal of Information Systems, 23(6), 708-
726

Norman, D. (2018, 16 januari) Över 30 miljoner kronor i förlust – här är 
Indiskas plan för att överleva. Market. Hämtad 16 mars, 2018, från 
https://www.market.se/nyhet/over-30-miljoner-kronor-i-forlust-har-ar-
indiskas-plan-for-att-overleva

58



Näringsdepartementet. (2015). Godkännande och undertecknande av 
avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
för en digital förnyelse av det offentliga Sverige (Bilaga till protokoll). 
Hämtad 28 februari, 2018, från 
http://www.regeringen.se/49948d/contentassets/7aca65dd753d4242b49
16572a632d007/beslut-om-bemyndigande-att-underteckna-en-
avsiktsforklaring-med-skl-om-digital-fornyelse.pdf

Ohlén, T. (2018, 6 mars). E-handelslyft för Kronans Apotek – som tänker växa 
mer på nätet. Market. Hämtad 16 mars, 2016, från 
https://www.market.se/nyhet/e-handelslyft-for-kronans-apotek-som-
tanker-vaxa-mer-pa-natet

Olofson, S. (2017, 24 oktober). Nu försvinner tryckta tidtabeller. Skånska 
Dagbladet. Hämtad 16 mars, 2018, från 
http://www.skd.se/2017/10/24/nu-forsvinner-tryckta-tidtabeller/

Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2017). At risk of exclusion? Degrees 
of ICT access and literacy among senior citizens. Information, 
Communication & Society, (Online), 1-18. doi: 
10.1080/1369118X.2017.1355007 

Perryman, C. L., Wildemuth, B. M. (2017). Studying special populations. I 
Wildemuth, B. M. (Red.), Applications of Social Research Methods to 
Questions in Information and Library Science (s. 145-151). Santa 
Barbara: Libraries Unlimited.

Regeringskansliet. (2017). För ett hållbart digitaliserat Sverige – en 
digitaliseringsstrategi. Hämtad 3 maj, 2018, från 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-
digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/

Sandeberg, J. (2017, 6 augusti). Digitala klyftor och vita fläckar skapar 
utanförskap. Dalarnas Tidningar. Hämtad 16 februari, 2018, från 
http://www.dt.se/kultur/digitala-klyftor-och-vita-flackar-skapar-
utanforskap

Seale, C. (2004). Coding and analysing data. I Seale, C. (Red.), Researching 
society and culture (s. 305-323). Oxford: SAGE Publications.

Schutt, R. K. (2015). Investigating the social world: the process and practice 
of research. Canada: SAGE Publications.

Skånetrafiken. (u.å.). Skånetrafikens nya app. Hämtad 16 mars, 2018, från 
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/skanetrafikens-nya-
app/

Social exclusion. (2018). I Nationalencyklopedin. Hämtad 21 februari, 2018, 
från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-exclusion 

Spaiser, V. (2012). Empowerment or democratic divide? Internet-based 
political participation of young immigrants and young natives in 
Germany. Information Polity, 17(2), 115-127

59



Stockholms stadsbibliotek. (2018a, 9 mars). Digital första hjälpen på 
Bagarmossens bibliotek. Hämtad 14 maj, 2018, från 
https://biblioteket.stockholm.se/kalender/digital-f%C3%B6rsta-hj
%C3%A4lpen-p%C3%A5-bagarmossens-bibliotek

Stockholms stadsbibliotek. (2018b, 7 maj). Kurs i svenska på Farsta bibliotek. 
Hämtad 14 maj, 2018, från 
https://biblioteket.stockholm.se/kalender/kurs-i-svenska-p%C3%A5-
farsta-bibliotek

Svenska Unescorådet, Svensk biblioteksförening. (2014). Bibliotekens 
internationella manifest. Stockholm: Svensk biblioteksförening ; 
Svenska Unescorådet.

Svensk biblioteksförening. (2013). Biblioteken och den digitala delaktigheten: 
presentation av exempel ur bibliotekens strävan för digital delaktighet 
och inspiration till fortsatt arbete. Hämtad 12 december, 2017, från 
http://www.biblioteksforeningen.se/wp-
content/uploads/2017/01/digidel-2-130523_tryck.pdf

Sveriges Akademiker. (u.å.). Bibliotekarie. Hämtad 28 mars, 2018, från 
https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/bibliotekarie/

Tonkiss, F. (2004). Using focus groups. I Seale, C. (Red.), Researching society 
and culture (s. 193-206). Oxford: SAGE Publications.

TT. (2016a, 27 oktober). En miljon är i digitalt utanförskap. Svenska 
Dagbladet. Hämtad 23 april, 2018, från https://www.svd.se/en-miljon-
ar-digitalt-utanfor

TT. (2016b, 22 november). Nu går telefonkatalogen i graven för gott. SvD 
Näringsliv. Hämtad 16 mars, 2018, från https://www.svd.se/nu-gar-
telefonkatalogen-i-graven-for-gott

Uppsala kommun. (2017). Digitalisering. Hämtad 28 februari, 2018, från 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/it-och-
digitalisering/mer-om-arbetet-inom-amnet-it-och-e-
forvaltning/exempel-pa-digitalisering/

Utanförskap. (2018). I Nationalencyklopedin. Hämtad 21 februari, 2018, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utanförskap

Utbildningsdepartementet. (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet (Bilaga till regeringsbeslut). Hämtad 28 februari, 2018, 
från 
http://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95
302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf

Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. (2017). God forskningsed. Stockholm: 
Vetenskapsrådet.

60



Wamuyu, P.K. (2017). Bridging the digital divide among low income urban 
communities. Leveraging use of community technology centers. 
Telematics and Informatics, 34(8), 1709-1720

Wildemuth, B. M., Zhang, Y. (2017a). Qualitative analysis of content. I 
Wildemuth, B. M. (Red.), Applications of Social Research Methods to 
Questions in Information and Library Science (s. 318-329). Santa 
Barbara: Libraries Unlimited.

Wildemuth, B. M., Zhang, Y. (2017b). Unstructured interviews. I Wildemuth, 
B. M. (Red.), Applications of Social Research Methods to Questions in 
Information and Library Science (s. 239-247). Santa Barbara: Libraries 
Unlimited.

61



Bilaga 1: Intervjuguide

Användare

1. Ålder och kön

2. Yrke (om pensionär, tidigare yrke)?

3. Vad gör du på fritiden? Hur många gånger per vecka? Brukar du umgås 
med andra där?

4. Berätta: min undersökning handlar om datorer/ smartphones/ 
surfplattor/ läsplattor

5. Har du erfarenhet av att använda dator/ smartphone/ surfplatta/ läsplatta
från ditt arbete?

6. Äger du någon dator/ smartphone/ surfplatta/ läsplatta, eller finns det 
hemma som du kan använda? Om du inte har det hemma, hur och var 
använder du det?

7. Hur ofta använder du datorn/ smartphonen/ surfplattan/ läsplattan? Vad 
använder du mest? Varför? 

8. Kan du använda dator/ smartphone/ surfplatta/ läsplatta själv?

9. Har du gått till biblioteket för att få digital vägledning flera gånger? I så
fall, hur många gånger? Hur länge sedan var första gången? Hur ofta 
går du dit?

10. Varför går du dit för att få vägledningen?

11. Varför vill du lära dig använda dator/ smartphone/ surfplatta/ läsplatta?

12. Vad ber du om hjälp med när du är på bibliotekets digitala vägledning?

13. Brukar du vilja ha hjälp att utföra särskilda aktiviteter (till den mån att 
personalen nästan gör det åt dig), eller vill du lära dig hur du gör det 
själv?

14. Hur hjälper personalen dig? Brukar de visa, peka eller förklara?

15. Tycker du personalen hjälper dig på ett bra sätt? Skulle du vilja att de 
gjorde det på ett annat sätt?

16. Har personalen lärt dig saker som du inte gick dit för att lära dig? Vad 
var det?

17. Vad vill du kunna göra på datorn/ smartphone/ surfplatta/ läsplatta?
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18. Har du några sociala medier, eller använder du några andra digitala 
tjänster för att hålla kontakt med andra? Vilka? Hjälpte biblioteket dig 
med det? Varför skaffade du de?

19. Finns det något som det kan vara bra för mig att känna till?

Personal

1. Ålder och kön

2. Berätta: min undersökning handlar om datorer/ smartphones/ 
surfplattor/ läsplattor

3. Berätta om bibliotekets verksamhet för att ge digital vägledning?

4. Vilka plattformar brukar ni hjälpa dem som går på vägledningen med? 
Dator/ telefon/ surfplatta/ läsplatta/ annat?

5. Vad är det för typer av människor som brukar använda den digitala 
vägledningen? Ålder, kön osv.

6. Brukar användarna vilja ha så mycket hjälp att ni nästan utför 
aktiviteterna åt dem, eller vill de lära sig att utföra det själva? Hur visar 
det sig?

7. Brukar användarna lämnat någon respons på den digitala vägledningen?
Vad säger de? I vilken form lämnar de respons? När då?

8. Gör ni något för att utveckla och förbättra den digitala vägledningen? I 
så fall vad?

9. Hur länge har du arbetat med digital vägledning på biblioteket?

10. Har du någon utbildning om datorer/ smartphones/ surfplattor/ 
läsplattor? Vad i så fall?

11. Har du någon utbildning inom pedagogik? I så fall vad?

12. Är ni fler personer som jobbar med digital vägledning på biblioteket? 
Känner du till om de har någon utbildning om datorer/ smartphones/ 
surfplattor/ läsplattor? Eller i pedagogik? I så fall vad?

13. Vad anser du att användarna har för digitala behov? Och hur hjälper ni 
dem att tillfredsställa det?

14. Har ni någon gång lärt användarna något som de inte gick till den 
digitala vägledningen för att lära sig? Varför har det i så fall blivit så?

15. Har ni någon gång försökt få användarna att lära sig något, som de inte 
kom till den digitala vägledningen för att lära sig?
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16. Har ni hjälpt användarna med sociala medier någon gång? Vilka sociala
medier? Vad gjorde ni?

17. Finns det något som det kan vara bra för mig att känna till?
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Bilaga 2: Godkännande av intervju

Mitt namn är Isabelle Davidsson. Just nu arbetar jag med min masteruppsats 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, på högskolan i Borås (på distans).
När du skriver under godkänner du till att delta i en intervju för min studie. 
Beräknad tid är ungefär 45 minuter.

Syftet med undersökningen är att undersöka hur bibliotekens utbildningar av 
digital teknik (datorer/ smartphones/ läsplattor/ surfplattor) hjälper äldre 
personer att lära sig digital teknik, och att undersöka hur detta hjälper till att 
överbrygga digitala klyftor i samhället.

Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas av.

Svaren från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
jag inte kommer att sprida personliga uppgifter vidare. När intervjun skrivs ner 
kommer personliga uppgifter (exempelvis namn) att tas bort. Dina svar 
kommer endast att användas i ovan nämnda uppsats.

Deltagande i intervjun är frivilligt. Du kan låta bli att svara på frågor som du 
inte vill besvara. Du kan även välja att dra dig ur undersökningen när du vill.

Stort tack för din medverkan!

Namn:__________________________________________________________

Datum:______________________
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Bilaga 3: Tabell från analys

Tabellen innehåller material från kategorin sociala medier. Intervjuarens citat 
är skrivna i kursiv text.

Bibliotek
A_1

Har du några sociala medier?
[…] Never. […] Igår fick man ju höra talas om, nu 
går med Facebook femtio miljoner användare som 
liksom bara... och så började man dra det till valet 
och sånt där också. Nä, Facebook, aldrig. Varför 
skulle man va med där? *skrattar*. Det blir bara 
stress. 

Vill aldrig ha 
Facebook

Icke-
användare

Bibliotek
A_2

Jag är inne på Facebook, det är jag. Men inte 
mycket, jag går bara in, jag håller inte på med att 
surfa runt, jag har vissa jag har kontakt med, mina 
barn och barnbarn.

Har Facebook. 
Inte inne mycket,
kontakt med barn
och barnbarn

Använder

Bibliotek
A_2

Vill jag nåt som angår familjen, då går jag bara in 
på det och då berör det bara vår familj och ingen 
utomkring kan komma in och se det. Så den håller 
jag för mig själv.

Familjen visade 
Facebook

Använder

Bibliotek
B_1

Jag är ju liksom inte med i Facebook eller nåt av 
det där […] Och sen vet jag alltså, jag sätter mig 
emot det här att man ska bli registrerad, inte för att 
det spelar någon roll men principen. Och du vet 
inte... alltså en ny Hitler kan uppstå ju.

Inte med i 
Facebook, sätter 
sig emot att bli 
registrerad

Icke-
användare

Bibliotek
B_1

Ingen Facebook och ingen Instagram [...]?
[…] Senast härom dagen fick jag bekräftelse på att 
det där kan jag hålla mig ifrån. Där var en kamrat 
till mig som hade blivit... Han hade fört vidare 
nånting som inte var sant. Och han blev väldigt 
modstulen för att han hade gjort så. Och det var, 
alltså, det är lätt att sitta på Facebook klart.

Facebook kan 
man hålla sig 
ifrån

Icke-
användare

Bibliotek
B_2

Skaffade ni själva Facebook i samband med det?
Nä, det gjorde vi inte, eftersom vi inte känner oss... 
Tror inte att vi skulle känna oss bekväma med det, 
så det har vi inte gjort.

Inte skaffat 
Facebook, skulle 
inte känna sig 
bekväma med det

Icke-
användare

Bibliotek
B_3

Skaffade du nånting själv efter det, eller hade du 
sen innan?
Facebook har jag, men det andra... Har jag inte, för 
jag tycker det, det får bli nån gräns på nånting. […] 
Använder mig av det gör jag inte, men jag vet ju 
liksom mer hur det funkar kanske, så att säga. Då 
kan man ju göra som ungdomarna, de sitter ju vid 
dem hela tiden ju, och även när man är på 
genomfart så sitter de ju och läser i telefonen 
istället för att göra sina grejer, det får ju va nån 
måtta på det.

Har Facebook. 
Får bli nån gräns.
Använder det 
inte, men vet att 
det finns och hur 
det fungerar.

Använder

Bibliotek
B_4

Jag är med i Facebook, men jag är inte aktiv. Men 
däremot följer jag ju upp rätt mycket som händer, 
det finns en grupp här i *ortens namn* som... 
lägger upp mycket bilder, så har de ju en hel del 
bilder, äldre bilder. Och de brukar jag följa upp och 
se på, och det, och det är rätt intressant. […] 
Facebook, det kom nu... Där är jag ju som sagt var 

Facebook, men 
inte aktiv. Följer 
upp mycket i en 
grupp som lägger
ut äldre bilder i 
orten. Brukar 
följa upp. Massa 

Använder
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inte aktiv, jag kanske skriver en liten kommentar 
eller så där, men där finns ju en massa funktioner 
som jag inte hanterar liksom. Det är klart liksom... 
roligare om man kunde veta vad som händer om 
man trycker på nån symbol, för det är många 
symboler och sånt där som man... […] Barnen och 
de hade då, lägger ut bilder och skriver texter och 
sånt där. […] Och sen var det det här att det finns 
en Facebookgrupp i *orten*. […] En hel del äldre 
bilder också, som kanske är från 60, 70 och 80-
talet. […] Och det är faktiskt intressant va. […] 
Nästan dagligen går jag in och kollar om det 
kommit nåt nytt i... Till den här gruppen på 
Facebook.

funktioner som 
man inte 
hanterar, roligare
om man kunde 
veta vad som 
händer. Barnen 
lägger ut bilder, 
och 
Facebookgrupp 
som lägger ut 
äldre bilder. 
Nästan dagligen.

Bibliotek
B_4

Jag har Instagram. Där min fru bor nu […] där 
lägger man ut rätt mycket bilder ifrån deras 
verksamhet. […] De talade om att man hade den. 
[…] Så då skaffade jag.

Instagram, där 
frun bor lägger 
man ut bilder.

Använder

Bibliotek
C_1

Jag använder inte sociala medier. […] Jag vill inte 
utelämna mig på något sätt. Jag tycker det är lite 
löjligt och lite farligt. Så det vill jag inte använda.
[…] Det händer så himla mycket över huvud taget 
med barn och ungdomar, och även vuxna. Och sen 
så tycker jag det är... […] De är väldigt döva när 
det gäller det kanske, många som är i den yngre 
åldern. Så jag tycker det är farligt, så jag vill inte. 
[…] Alltså nä, det intresserar mig inte över huvud 
taget. Jag vet att det finns så man kan göra det om 
man vill, men det vill jag inte, utan jag vill ha mitt 
liv för mig i så fall va, om man säger så. […] Men 
det är ju väldigt mycket sociala medier idag ju. […]
Men det är både på gott och ont, det kan man säga. 
Det är det ju, det har jag ju förstått.

Vill inte 
utelämna sig i 
sociala medier. 
Tycker det är 
farligt. Det 
händer mycket 
med barn, 
ungdomar och 
vuxna. Vill ha 
sitt liv för sig 
själv. Men 
sociala medier är
både på gott och 
ont.

Icke-
användare

Bibliotek
C_2

Och har du några sociala medier?
[…] Ingenting sånt.
Intresserad av att skaffa det?
Nä. Inte ett dugg. *skrattar*.[...] Mer ointresserad 
människa än jag när det gäller de grejerna, det 
hittar du nog inte. Och det är väl därför. Alla 
snackar om just att de följer den och och följer 
den... Äsch... Fattar inte hur de orkar.

Inga sociala 
medier. Inte 
intresserad av att 
skaffa det. Alla 
snackar om att de
följer den. Fattar 
inte hur de orkar

Icke-
användare

Bibliotek
C_3

Men jag är så dålig dethär själv på att skicka 
tillbaka bilder, skriva kommentarer, det är det jag 
vill lära mig nu. […] Mina barnbarn har ju, de har 
ju kopplat upp mig. Så jag är både med på 
Instagram och på Facebook. […]
Varför skaffade du det? Ja men jag önskade mig det
när jag fyllde år *skrattar*. Jag önskade mig det i 
present.

Dålig på att 
skicka tillbaka 
bilder och skriva 
kommentarer. 
Barnbarnen har 
kopplat upp en. 
Instagram och 
Facebook

Använder

Bibliotek
C_4

Har du några sociala medier?
Nej. Sociala medier är för mig... Det känner jag 
som en slags sladderburk. […] Har man varit en... 
förhoppningsvis god journalist som vill ha källan 
som utgångsläge för det jag ska föra vidare till nån, 
så är ju definitivt inte sociala medier ett bra ställe. 
[…] Jag har inget behov av att använda det själv 
om jag säger så.

Inga sociala 
medier. 
Sladderburk, vill 
ha källan. Inget 
behov.

Icke-
användare

67


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Syfte och frågeställningar
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Studerade aktiviteter
	1.5.1 Bibliotek A - IT-hjälpen
	1.5.2 Bibliotek B - Datorsnack
	1.5.3 Bibliotek C - Internet-café

	1.6 Målgrupp
	1.7 Disposition

	2 Tidigare forskning och teori
	2.1 Bibliotekens roll för digital delaktighet
	2.2 Digitalt utanförskap
	2.3 Äldre och digital teknik
	2.4 Socialt utanförskap hos äldre
	2.5 Sammanfattning

	3 Metod
	3.1 Forskningsstrategi
	3.2 Metodval
	3.3 Urval
	3.4 Intervjuguide
	3.5 Genomförande
	3.5.1 Bibliotek A - IT-hjälpen
	3.5.2 Bibliotek B - Datorsnack
	3.5.3 Bibliotek C - Internet-café

	3.6 Transkribering
	3.7 Forskningsetiska frågor
	3.8 Tillförlitlighet
	3.9 Analysmodell

	4 Resultat och analys
	4.1 Bibliotekens aktiviteter
	4.1.1 Om aktiviteterna
	4.1.2 Deltagarna
	4.1.3 Personalen
	4.1.4 Deltagarnas syfte
	4.1.5 Utveckling av aktiviteterna
	4.1.6 Brister i aktiviteterna

	4.2 Deltagarnas användande av digital teknik
	4.2.1 Ägda plattformar
	4.2.2 Datorisering inom yrket
	4.2.3 Deltagarnas användning av digital teknik
	4.2.4 Sociala medier
	4.2.5 När användarna har problem hemma

	4.3 Digitala klyftor
	4.3.1 Personalens perspektiv
	4.3.2 Deltagarnas perspektiv
	4.3.3 Bibliotekens roll


	5 Diskussion och slutsatser
	5.1 Deltagarnas syfte med att gå på bibliotekens aktiviteter mot digitalt utanförskap
	5.1.1 Lära sig mer om digital teknik
	5.1.2 Socialt umgänge

	5.2 Utveckla aktiviteterna
	5.3 Bibliotekens roll för digital delaktighet
	5.4 Förslag på vidare forskning

	Sammanfattning
	Bilaga 1: Intervjuguide
	Användare
	Personal

	Bilaga 2: Godkännande av intervju
	Bilaga 3: Tabell från analys

