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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine the use of IT,
that is the Internet and other applications of personal
computers, among seniors (65+). It also deals with issues of
access to IT for seniors in public libraries. The theoretical
background of the study consists of Rogers’ “Diffusion of
innovations”, Hektor’s categories of information activities,
and the Swedish IT-commission’s categories of motives and
prerequisites for the use of IT. The research questions focus
on factors motivating the use of IT, the extent and the
purposes of IT use, the consequences and the barriers that
IT-users experience, and views on IT in public libraries and
IT courses, respectively. Qualitative interviews were carried
out with nine senior IT-users. The conclusions are that the
encouragement of close relatives is a great incentive in
becoming an IT-user, as are individual needs, and the urge to
keep up with developments in today’s society. The extent of
IT use varies from person to person. The most popular
applications are word-processing, e-mail, and searching the
web for information on subjects of personal interest. Search
engines are very little used. IT use brings both benefits and
pleasure to the user, and transforms negative views of IT into
more positive ones. Communication has become more
diversified due to e-mail. The use of other media is only
partly affected by the use of IT. Many types of barriers exist;
the most essential ones are lack of IT knowledge and
memory deficiencies. The seniors are positive to the
introduction of IT in public libraries, but negative to using it
regularly there. IT courses are often held at a pace that is too
rapid for seniors and groups are often too large and
diversified.
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Walter Bagehot ”Physics and politics” (1872)

Tillgång till viss grundläggande information är en förutsättning för att kunna fungera på
ett bra sätt i samhället. Även om IT-baserad information inte är det enda alternativet är
det ofta det mest lättillgängliga alternativet – för den som har tillgång till och behärskar
tekniken. Den snabba utvecklingen av informationstekniken under de senaste åren har
medfört en fullkomlig revolution av våra möjligheter att snabbt och lätt skaffa oss
information inom alla tänkbara ämnesområden, och har dessutom gett oss nya vägar till
kommunikation med vår omgivning. Det är snart sagt möjligt att göra det mesta på nätet
– sköta sina bankaffärer, anmäla adressändring, beställa ett postorderpaket, kolla de
senaste nyheterna, läsa om hur man sköter sina akvariefiskar, reservera böcker på bibli-
oteket, hitta en partner, beställa en semesterresa, söka jobb, få hjälp med korsordslösan-
det, skicka e-postmeddelanden snabbt och billigt, både till grannen och till andra sidan
jordklotet – listan kan göras hur lång som helst. IT ger vingar åt människans förmåga,
som den första IT-kommissionen så poetiskt uttryckte saken (IT-kommissionen, 1994, s.
6). Men är det egentligen alla förunnat att kunna använda sig av dessa vingar? Statisti-
ken visar att så inte är fallet. I vår iver över informationsteknikens möjligheter är det lätt
att glömma bort att den också reser höga hinder för många människor som av olika
anledningar inte kan, orkar eller vill ta för sig av detta enorma smörgåsbord av informa-
tionsresurser. Eftersom vi människor är olika är också dessa hinder mer eller mindre lätt
överkomliga för olika individer. För många som aldrig tidigare har stiftat närmare
bekantskap med vare sig mus eller tangentbord, snabel-a eller hypertext, representerar
IT en okänd och svårbegriplig värld. Det kan för dessa människor vara svårt att över-
tygas om att man behöver något som man har haft mycket små möjligheter att skaffa sig
någon djupare kunskap om. Det faktum att alla individer inte har samma intresse av
eller förutsättningar för att ta till sig den nya tekniken är något som alltmer har upp-
märksammats i den offentliga debatten. Man menar att det har uppstått ett A-lag och ett
B-lag i informationssamhället, med en växande ”digital klyfta” mellan IT-kunniga och
övriga, en klyfta som får till följd att människor har olika möjlighet att påverka sin situ-
ation och som därför kan anses vara ett hot mot den demokratiska grundtanken.

������������

Uppsatsen kommer att handla om den åldersgrupp som i undersökning efter undersök-
ning har utpekats som de allra sämsta IT-användarna av alla, nämligen de äldre. Anled-
ningen därtill kan diskuteras. Faktum är i alla fall att äldre enligt ett flertal undersök-
ningar uppvisar den klart lägsta Internettillgången och användningen av alla åldersgrup-
per (Bergström, 2000; Fox, 2001; ��������������
������������������������, 2001).

En aktuell undersökning som behandlar äldres Internetanvändning, eller kanske snarare
brist på Internetanvändning, är projektet SeniorSurfs gallupundersökning från hösten
2001 (Svenska Gallupinstitutet, 2001; se uppsatsens avsnitt 4.1.3). Med anledning av
denna författade Ulla Skidén, SeniorNet Swedens projektledare för SeniorSurfen, och
centerpartiets ledare Maud Olofsson i oktober 2001 en debattartikel i Dagens Nyheter. I
artikeln konstateras att trots riksdagens mål att Sverige som första land i världen ska bli
ett informationssamhälle som omfattar alla medborgare är Sverige i fråga om IT-
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utveckling ett segregerat land. Artikelförfattarna menar att Sverige blivit ett informa-
tionssamhälle för de redan starka samhällsgrupperna – unga, välutbildade och arbetsföra
höginkomsttagare – medan arbetslösa, handikappade och äldre mer eller mindre glömts
bort. Det är alltså inte bara ålder som är en betydande faktor vid Internetanvändning,
även socioekonomiska faktorer väger oerhört tungt. De hinder som man pekar på är dels
ekonomiska, dels en utbredd okunskap om Internets fördelar som yttrar sig i ett synbart
ointresse. Man menar att just äldre har mycket att vinna på att lära sig använda informa-
tionstekniken. Internet kan fungera som både en kommunikationskanal och en distribu-
tionskanal för information och tjänster, särskilt med tanke på att äldre ofta är mindre
rörliga i samhället än andra grupper, men också eftersom att allt fler samhällstjänster
som bank- och postkontor försvinner från glesbygden. Artikelförfattarna menar att
Sveriges IT-politik saknar synliga och konkreta satsningar för äldre och frågar sig om
detta kan bero på att regeringen ser problemet som självlösande, med tanken att om man
låter det hela bero ett antal år kommer den nuvarande äldregenerationen att ha ersatts av
en framtida äldregeneration som kommer att ha vana av IT från utbildning och arbetsliv.
Detta resonemang menar artikelförfattarna är fullkomligt oacceptabelt och kräver
omedelbara och målmedvetna satsningar från regeringens sida. (Olofsson & Skidén,
2001)

Artikeln är ett av många inslag i debatten om den digitala klyfta som IT-explosionen
sägs ha åstadkommit. Behovet av IT uppges här vara stort bland äldre, trots att den
aktuella undersökningen indikerar att större delen av de äldre själva ej är medvetna om
detta (Svenska Gallupinstitutet, 2001). En fråga som detta motsatsförhållande väcker är
om IT kan ge människor så stora fördelar att man bör göra allt för att övertyga de som
säger sig sakna intresse för och behov av detta medium att ändå börja använda det. För
att belysa denna fråga och andra vill jag i uppsatsen undersöka några av de äldre som
har kommit över eventuella hinder och tagit steget att bli IT-användare. Jag vill i det här
sammanhanget betona att jag inte ser äldre som en grupp som i sig har svårigheter att
acceptera IT enbart på grund av en högre ålder. Ålder är bara en faktor bland flera andra
när det gäller IT-användning. De äldre är inte heller en mer homogen grupp än vad
andra åldersgrupper är, kanske snarare tvärtom, vilket gör det omöjligt att diskutera
problemet enbart med ålder som utgångspunkt. Min ståndpunkt är att de eventuella
svårigheter som finns till största delen beror på det faktum att de flesta äldre av idag inte
har haft möjligheter att komma i kontakt med och lära sig hantera IT tidigare i livet.

Det finns flera anledningar till mitt ämnesval. En är att jag anser det intressant att under-
söka hur människor i mogen ålder tar till sig denna nya teknik, med mina egna initiala
problem och funderingar inför informationstekniken i färskt minne. Vidare har jag kon-
staterat att jämfört med många andra användargrupper är de äldre, och då speciellt i
förhållande till IT, ett förhållandevis lite utforskat område, i alla fall när det gäller
svenska förhållanden. Dessutom är de äldre redan nu en stor grupp, och deras antal är
stadigt ökande. Äldre har därför förutsättningar att bli en allt mer betydelsefull grupp i
framtiden. Jag bedömer således problemområdet som intressant, både ur samhällelig
synvinkel och ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. För folkbibli-
oteken är frågor som rör IT-tillgång och IT-undervisning för eftersatta grupper numera
en mycket viktig del av verksamheten. Denna verksamhet kommer troligen att bli än
mer viktig inom den närmaste framtiden, speciellt som en nyligen publicerad rapport av
IT-kommissionen (2002c; se uppsatsens avsnitt 3.3) föreslår att folkbiblioteken med
hjälp av statliga bidrag ska gå i spetsen för en satsning på IT-introduktion för äldre och
andra grupper med låg IT-användning.
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Uppsatsens övergripande syfte är att belysa några olika frågor som gäller äldres IT-
användning. Med hjälp av en litteraturgenomgång och kvalitativa intervjuer med några
äldre IT-användare ämnar jag studera bakomliggande faktorer som kan sägas ha motive-
rat eller orsakat IT-användningen, men också själva användningen och det utbyte den
ger. Även de följder IT-användningen får och vad som försvårar denna omfattas av
undersökningen. Dessutom avser jag att i uppsatsen diskutera folkbibliotekens betydelse
för främjandet av äldres IT-användning.

Det ovan beskrivna syftet kan sammanfattas i problemformuleringen: Varför blir de
äldre IT-användare, hur ser deras IT-användning ut, och vad för den med sig?

Syfte och problemformulering leder fram till följande frågeställningar:
•  Vilka motiv och faktorer ligger bakom IT-användningen?
•  Vilken omfattning har IT-användningen och vilka användningsområden finns?
•  Vilka upplevelser och konsekvenser följer av IT-användningen?
•  Vilka hinder finns för IT-användningen?
•  Vilka synpunkter finns angående IT på bibliotek respektive IT-utbildning?

����� ��	�	�	�����������
����	�
��

:������	( avser i uppsatsen endast folkbibliotek.

)
�	�
	� kommer att användas dels som en samlande beteckning på samtliga tjänster
som finns att tillgå på Internet, inklusive WWW och e-post, dels synonymt med WWW.
Anledningen till att WWW inte används konsekvent när endast denna del av Internet
avses är främst att undersökningens informanter inte själva använder denna beteckning.

),�är en förkortning av informationsteknik. I regeringens IT-proposition definieras IT
som ”ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa, lagra, bearbeta,
överföra och presentera ljud, text och bild. ... Sammansmältningen av tele-, data- och
medieområdena har lett till att begreppet IT numera omfattar all datorbaserad hantering
av information” (Regeringen, 1996, s. 8). Handikappinstitutet (1997b) innefattar i
begreppet IT i Sverige även datorbaserad hantering av kommunikation�� I uppsatsen
kommer IT-begreppet att användas� som beteckning på� ���� ������������ ��	� ���������
���������
� �� ���������������	� ������ �����!���� Fokus ligger på Internetanvänd-
ning, men även annan persondatoranvändning kommer att behandlas, eftersom använd-
ning av Internet enligt min bedömning är nära förbundet med datoranvändning i stort.
Detta bekräftas också av uppsatsens empiriska undersökning.

),-�
�!
/��	 är personer som använder IT regelbundet, hemma eller på annan plats.

;	
���
!�	� avser i uppsatsen endast ålderspensionärer.

�	
���	�� är SeniorNet Swedens beteckning på personer som är 55 år eller mer. Det
används även i en del av den engelskspråkiga litteraturen som beteckning på äldre
personer, då med olika åldersangivelser.
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��/�	 används som en samlande beteckning på äldre personer. Den litteratur som
behandlas använder olika åldersmässiga avgränsningar för begreppet ”äldre”, varför de
åldrar som avses kommer att anges för varje enskild text. I uppsatsens empiriska under-
sökning avser ”äldre” dock endast ��������������"#�$�����������. Någon övre ålders-
gräns finns inte. Den nedre åldersgränsen har jag valt att sätta vid den ordinarie
pensionsåldern eftersom livssituationen då förändras på ett genomgripande sätt för de
människor som tidigare varit yrkesverksamma. Man mister då kontakten med arbetslivet
och får istället tid att ägna sig åt intressen man inte tidigare hunnit fördjupa sig i. Många
går visserligen i pension tidigare än vid 65 års ålder, men jag valde ändå denna ålders-
gräns eftersom det är den då de flesta människor pensioneras. Jämfört med yngre perso-
ner har pensionärer helt andra förutsättningar när det gäller IT, eftersom de yngre kan
komma i kontakt med IT genom sitt arbete. Möjligheten är också större att de yngre har
eller nyligen har haft hemmavarande barn och att dator funnits i familjen av den anled-
ningen. Jag intresserar mig här för de som motiverats att skaffa dator och Internet av
andra anledningar.

��!�� 	��	�	��

Efter det här inledande kapitlet följer i kapitel två en redogörelse för undersökningens
metod, material och tillvägagångssätt. Kapitel tre är ett bakgrundskapitel som innehåller
en kort genomgång av svensk IT-politiks syn på äldre, IT och folkbibliotek, en presen-
tation av SeniorNet Sweden och SeniorSurfen, och dessutom några texter som behand-
lar folkbibliotekens roll för främjandet av äldres biblioteks- och IT-användning. I kapi-
tel fyra presenteras en forskningsgenomgång över området äldre och IT. Kapitel fem
redogör för de olika teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av
undersökningen. I det sjätte kapitlet presenteras resultatet av intervjuundersökningen
med uppsatsens frågeställningar som utgångspunkt. I kapitel sju görs en analys av
resultatet med hjälp av uppsatsens teoretiska ram. I kapitel åtta följer så uppsatsens slut-
satser och diskussion, och arbetet avslutas av en sammanfattning i kapitel nio.

����"�����������	���������������

Här följer en redogörelse för olika aspekter gällande val av metod och material samt det
tillvägagångssätt som använts. Undersökningen har genomförts med hjälp av en littera-
turgenomgång samt kvalitativa intervjuer.

�����#	��������$%�	�
����������

Den litteratur som förekommer i kapitel tre är avsedd att ge en allmän bakgrund till
ämnet.  Den omfattar dels svenska politiska dokument som behandlar IT-frågan och de
äldre, dels texter som berör folkbibliotekens roll när det gäller äldres IT-användning.
Kapitel fyra innehåller ett urval av kvantitativa och kvalitativa studier av IT-använd-
ning, främst fokuserade på äldre som användargrupp.

Sökningen av litteratur har utförts i såväl Borås högskolebiblioteks katalog Voyager
som databaserna LIBRIS, LISA, Nordiskt BDI-index, Academic Search Elite och
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Presstext. Jag har också sökt på WWW med hjälp av söktjänsterna Google och Scirus.
Bäst resultat har Voyager, LIBRIS och LISA gett. De söktermer som använts i olika
kombinationer är%� ��������&� ������������� �� &� ������������� ���	����
!�&� �����&
����������&������&������������'���&�����(����������Dessutom har jag sökt på för-
fattare och institutioner jag kände till innan, till exempel SeniorNet Sweden och IT-
kommissionen. Den sökmetod som har gett absolut mest är dock kedjesökning. Ett
hinder har varit att den litteratur som verkat relevant ej alltid har funnits i Borås, utan i
vissa fall har krävt fjärrlån med kostnader och långa väntetider som följd. Något som
däremot i hög grad underlättat arbetet är att en viss del av litteraturen har funnits i full-
text på WWW.

Ett av de kriterier som gällt vid val av litteratur har varit källans aktualitet. Regeln är att
man alltid använder de senaste verken i en litteraturgenomgång (Merriam, 1994, s. 78).
När det gäller forskning om Internet finns det av naturliga skäl bara relativt nytt mate-
rial. Dock har även viss litteratur om övrig datoranvändning också befunnits vara rele-
vant, trots att den har varit av något äldre datum. Ett annat urvalskriterium är att välja
litteratur av forskare som ofta har citerats av andra (ibid.). På detta sätt har jag hittat
forskare som kan ses som auktoriteter på området, som fallet är med till exempel
Östlund, Savolainen och Williamson. Andra texter har valts för att de trots mindre
namnkunniga författare ändå bedömts vara relevanta för mitt syfte. Geografisk sprid-
ning har också varit ett mål. Förutom Östlund verkar det inte finnas mycket kvalitativ
svensk forskning inom ämnet, men några kvantitativa svenska undersökningar före-
kommer bland materialet. Övrig forskningslitteratur har sitt ursprung i Finland, Austra-
lien, USA och Canada. En viss ”information overload” har förekommit, vilket betyder
att texter fått väljas bort, antingen på grund av att de innehållit överlappande informa-
tion eller har bedömts falla utanför mitt syfte. Det har också i databaserna funnits gott
om referenser till litteratur som i högsta grad verkat relevant, men som inte funnits att
tillgå i Borås. Eftersom det har varit relativt god tillgång till relevant litteratur på plats
har dessa texter bara i några få fall beställts.

�����������&���

Avsnittet innehåller en redogörelse för tillvägagångssättet och de överväganden som
gjorts när det gäller metodens intervjudel.

�������'�����������

En kvalitativ undersökningsmetod kan åstadkomma detaljer och djup, men ger däremot
inte samma omfattande täckning och därmed möjlighet att generalisera som en kvanti-
tativ metod (Denscombe, 2000, s. 38). Målet med kvalitativa studier är att ge en helhets-
beskrivning av processer och särdrag i de miljöer man valt att studera (Repstad, 1993, s.
14). Eftersom jag ville få fram en så holistisk bild som möjligt av den IT-användande
äldre människan, men däremot inte hade för avsikt att generalisera, fann jag det lämpligt
att välja kvalitativ metod. Metodvalet har som utgångspunkt de frågor man vill besvara
med sin undersökning (Merriam, 1994, s. 43). Huvudsyftet med min empiriska under-
sökning är att ur ett användarperspektiv få en förståelse för enskilda människors upp-
levelser av fenomenet IT. ”Syftet med intervjuer är ... att göra det möjligt för oss att inta
en annan människas perspektiv”, skriver Patton, citerad av Merriam (ibid., s. 86). Inter-
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vjumetoden har många fördelar vid kvalitativ forskning. Bland annat lämpar den sig väl
för att producera djupgående data, den ger informanterna goda möjligheter att uttrycka
vad de tycker är viktigt, och den är också den mest flexibla metoden av alla
(Denscombe, 2000, s. 161f). Kvalitativa intervjuer framstod därför som det bästa sättet
att besvara de frågor jag ställde mig.

Steinar Kvale skriver angående det ökande forskningsbruket av kvalitativa intervjuer:
”Det har skett stora förändringar i modernt tänkande, som återspeglas inom filosofin;
intresset har förskjutits mot vardagsvärlden och dess vardagsspråk, mot meningen och
förhållanden mellan människor. Berättelser och samtal betraktas idag som väsentliga för
att erhålla kunskap om den sociala världen, inklusive vetenskaplig kunskap” (Kvale,
1997, s. 15f). Enligt Kvale har den kvantitativa forskningstraditionen ibland kritiserat
den kvalitativa metoden för att inte vara vetenskaplig, men han argumenterar mot detta
synsätt och menar att det är hela är beroende av hur man definierar vetenskap. Defini-
tionen av vetenskap som ”den metodiska produktionen av ny och systematiserad kun-
skap” är enligt Kvale mycket väl förenlig med en kvalitativ metod (ibid., s. 60f).

Det finns även vissa nackdelar med denna metod. En av dessa är den så kallade inter-
vjuareffekten, vilken innebär att forskarens identitet kan påverka de svar som ges. Det
är omöjligt för forskaren att dölja vissa sidor av sitt ”jag”, som kön, etniskt ursprung
och yrkesstatus. Både forskaren och informanterna kan dessutom ha förutfattade
meningar som kan påverka relationen dem emellan. Det finns på grund av detta en risk
att informanterna svarar som de tror förväntas av dem eller försöker skräddarsy sina
svar efter vad de tror är forskarens synpunkt (Denscombe, 2000, s. 138f). Det faktum att
forskaren i sin egenskap av människa är det primära undersökningsinstrumentet vid
kvalitativa studier kan också innebära att denne begår misstag eller låter personliga
värderingar påverka undersökningen (Merriam, 1994, s. 50). I det här fallet anser jag
dock att metodens fördelar är betydligt större än dess nackdelar.

�������(��������	����������

Ett icke-sannolikhetsurval användes vid val av informanter. Detta är det vanligaste vid
intervjuundersökningar, och innebär, till skillnad från ett statistiskt urval, att de personer
som ingår har valts ut för att ”de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick
eller en särskild position” (Denscombe, 2000, s. 142). Urvalet av informanter skedde
efter de båda kriterierna att personerna i fråga skulle vara minst 65 år och att de dess-
utom skulle vara regelbundna IT-användare. Min ambition var också att få en någor-
lunda jämn könsfördelning. Undersökningen genomfördes i min hemkommun, en liten
glesbygdskommun med ca 10 000 invånare med en centralort med ca 3 000 invånare.
Eftersom jag bedömde att det inte skulle vara lämpligare att utföra undersökningen
någon annanstans fick praktiska och tidsmässiga skäl bestämma valet av plats.

Det visade sig inte vara några problem att hitta personer som uppfyllde kriterierna och
som var villiga att ställa upp på en intervju. Då jag visste att ortens bibliotek deltagit i
SeniorSurfen var min första åtgärd att kontakta detta, för att om möjligt den vägen få
tips på lämpliga informanter. Det resulterade i en lista med namn och telefonnummer.
För att komplettera tog jag också reda på namnen på de personer som var ordförande i
kommunens pensionärsföreningar. Först av allt kontaktade jag en person vars namn
förekom på båda listorna. Han visade sig vara en nyckelperson som kunde ge tips om
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andra IT-användande pensionärer som jag kunde kontakta. Flera andra personer på
listan kunde också hänvisa mig vidare till lämpliga intervjupersoner. Detta sätt att
komma i kontakt med informanter kan beskrivas som en form av snöbollsurval
(Denscombe, 2000, s. 24).

Urvalet skedde i två omgångar. Vid en första omgång intervjuades sju personer. Vid en
av intervjuerna fick jag tips om fler lämpliga intervjupersoner. Jag valde att kontakta två
av dessa för att komplettera de uppgifter jag fått fram hittills. Resultatet blev sju inter-
vjuer med nio personer, tre kvinnor och sex män, i åldrarna 68 till 78 år. Att urvalet
blivit något snedfördelat könsmässigt beror på att det har varit lite lättare att få tag på
män än kvinnor. Med detta antal ansåg jag att jag hade fått en tillräcklig spridning av
mitt undersökningsmaterial, samtidigt som den begränsade tid och utrymme jag hade till
mitt förfogande också vägdes in i beslutet att detta material var nog. Undersökningens
begränsade storlek medför som tidigare nämnts att någon generalisering inte är möjlig,
något som inte heller varit mitt mål. Däremot har jag för avsikt att jämföra de resultat
jag får med andra undersökningars, för att kunna upptäcka och diskutera eventuella lik-
heter och skillnader.

�������)�����$�����

Vid den första telefonkontakten informerades de tilltänkta intervjupersonerna om under-
sökningens syfte, och lämnade då sitt medgivande till att delta. Ännu en kontakt togs
några veckor senare för att bestämma tidpunkten för intervjun. Jag tog då upp frågan om
konfidentialitet och det faktum att intervjuerna skulle bandas, och fick informanternas
godkännande. Vi bestämde också att intervjuerna skulle genomföras i informanternas
hem.

Samtliga informanter var sammanboende med make eller maka. I kvinnornas fall var
maken också IT-användare. Jag beslutade i dessa fall att intervjua endast kvinnan. Dock
visade det sig att den första kvinnliga informanten gärna ville att maken skulle sitta med
vid intervjun, något jag inte hade några invändningar emot. Det föll sig då naturligt att
även ställa frågor till honom, vilket medförde att det hela utvecklades till en form av
gruppintervju. Även den andra kvinnliga informanten ville ha maken med, så tillväga-
gångssättet blev det samma även här. Jag anser inte att detta har påverkat intervjuerna
negativt, tvärtom upplevde jag att jag fick ut mer på det här sättet än jag hade fått
genom att bara intervjua den ena parten. Det kan ibland kan vara fördelaktigt att göra
gruppintervjuer, dels för att det är effektivt och tidsbesparande, men dessutom för att det
kan få respondenterna att känna sig tryggare än vid individuella intervjuer, förutsatt att
deltagarna är trygga inför varandra (Repstad, 1993, s. 76). När det gäller gruppintervjuer
kan det dock finnas en risk att vissa synpunkter ”kvävs” och att bara åsikter som anses
acceptabla inom gruppen framförs (Denscombe, 2000, s. 137). Min uppfattning är att
stämningen var öppen och frispråkig i de här båda fallen. Den enda nackdel jag upp-
levde med det här tillvägagångssättet var att det försvårade utskriften av intervjuerna
något, eftersom informanterna vid några tillfällen pratade i munnen på varandra. Även i
tre andra fall där jag intervjuade män var fruarna inom hörhåll vid intervjun och kom
vid några tillfällen med korta kommentarer. Endast två informanter var helt ensamma
vid intervjutillfället.
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Intervjuerna genomfördes under första halvan av mars 2002. De varade från drygt en
halvtimme till drygt en timme, och kan närmast beskrivas som semistrukturerade, med
en i förväg sammanställd intervjumall som hjälp (se bilaga). Kvalitativa intervjuer är en
frågemetod där temat i huvudsak är klart, men där man inte följer något i detalj uppgjort
schema. Mallen följs inte slaviskt utan fungerar närmast som en minneslista, och kan
med fördel bestå av endast stickord (Repstad, 1993, s. 60). Den beskrivningen stämmer
bra överens med mitt tillvägagångssätt, eftersom min intervjumall bestod av några
huvudavdelningar, endast innehållande stödord. Detta för att jag skulle bli tvungen att
formulera mig på ett naturligare sätt istället för att läsa frågorna innantill. Den riktning i
vilken samtalet utvecklade sig fick bestämma ordningen på frågorna. Intervjuerna kom
att likna en informell dialog snarare än en formell frågesituation. I samtliga fall använ-
des bandspelare för att dokumentera vad som sades. Den främsta fördelen med denna
metod är att man kan koncentrera sig på vad informanten har att säga, samtidigt som
man får en ordagrann återgivning (ibid., s. 63). Jag upplevde också att detta tillväga-
gångssätt i huvudsak fungerade mycket bra. Inga missöden inträffade, bortsett från att
intervjuerna vid två tillfällen blev längre än planerat, vilket medförde att bandet tog slut
med ett litet avbrott som följd. Ingen av informanterna hade några invändningar mot att
bli inspelade. Det kan givetvis inte uteslutas att bandspelaren kan ha haft en hämmande
effekt på några av dem, men jag bedömer ändå denna effekt som marginell.

����!��*$��$�������������	%�������	�
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Att forskaren har en så viktig roll vid kvalitativa studier kan som nämnts vara proble-
matisk. Möjligheten finns till exempel att informanterna kan ha påverkats av mig som
person och låtit sina svar anpassas efter detta, exempelvis genom att säga sig vara mer
positiva till IT än de egentligen är. Jag har dock inte fått något intryck av att så skulle
vara fallet. Till saken hör att jag i min tidigare sysselsättning hade träffat några av
informanterna tidigare. Detta bör inte ha haft någon nämnvärd betydelse för resultatet,
då det endast var fråga om en yrkesmässig bekantskap. Möjligtvis kan det ha haft en
positiv inverkan på informanternas förtroende för mig. En annan sak är att det sannolikt
finns brister i intervjumaterialet på grund av min oerfarenhet som intervjuare. Även om
jag har försökt undvika att ställa ledande frågor är jag medveten om att det möjligt att så
ändå kan ha skett. Det är också troligt att en del viktiga utsagor inte alltid fått den upp-
följning som de borde ha fått.

När det gäller utskrifter av inspelade intervjuer är huvudregeln att allt ska skrivas ned
ordagrant (Repstad, 1993, s. 78). Utskrifterna gjordes så noggrant som möjligt. Bara
några avsnitt som bedömdes som helt irrelevanta för undersökningen kortades ned. För
att så långt det är möjligt undvika fel är det önskvärt att de intervjuade får kontrollera
utskrifterna (Denscombe, 2000, s. 158). För att ge möjlighet till granskning e-postades
dessa till alla informanter utom en, som istället fick utskriften per post. Utskrifterna
godkändes av samtliga, efter några enstaka smärre ändringar. Även om utskrifterna är
korrekta är jag dock medveten om att man inte kan utesluta möjligheten att jag som
forskare vid analysen utifrån min egen förförståelse subjektivt kan ha tolkat in saker i
det sagda som inte informanterna avsett.

För att hålla informanternas identiteter konfidentiella har de i uppsatsen försetts med
fiktiva namn. Dock innehöll intervjuerna flera uppgifter, exempelvis tidigare sysselsätt-
ning, intressen och befattning inom pensionärsföreningen, som skulle kunna identifiera
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informanterna även utan deras namn, speciellt som flera av informanterna kände var-
andra. Eftersom dessa uppgifter ansågs vara av stor vikt för undersökningen tillfrågades
informanterna om hur de ställde sig till att uppgifterna skulle ingå i uppsatsen, med
resultatet att ingen hade något att invända mot detta.

���� ����������+,���	�	%����������%�	��	���%��

Kapitlet börjar med en kort överblick över vissa centrala dokument som berör ämnet
äldre och IT, hämtade från svensk IT-politik under de senaste åren. Bland annat fastslås
här folkbibliotekens viktiga roll för tillgängliggörandet av informationstekniken för all-
mänheten. Dessutom innehåller kapitlet en kort presentation av SeniorNet Sweden och
SeniorSurfen. Avslutningsvis behandlas några texter som ger exempel på hur bibliote-
kens uppgift kan fungera i teorin och praktiken när det gäller äldre användare.

������+,%���		������

”Människans förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt utnyttjad ger IT
vingar åt denna förmåga”. Så visionärt beskrivs IT av den första IT-kommissionen i
betänkandet ������������� ����
��%�)��
���$������� ����*��$
� (IT-kommissionen,
1994, s. 6). Kommissionen bildades 1994. Till ordförande utsågs Carl Bildt. Det var de
yngre och utbildningsväsendet som kommissionen i första hand såg som en primär mål-
sättning för svensk IT-politik: ”IT kan inom undervisningen medverka till en utveckling
av nya undervisningsmetoder – i skolan och på distans, i ungdomsutbildningen likaväl
som i det livslånga lärandet – som är starkare än motsvarande förändring på många
andra områden” (ibid., s. 8). Samtidigt påpekas att Sverige skall vara ett samhälle där IT
bidrar till en höjd livskvalitet för ����, och att IT inte bara ska vara för de särskilt
kunniga (ibid., s. 7).

Förslag och överväganden från den andra IT-kommissionen, bildad 1995 och med Jan
Nygren som ordförande, låg till grund för regeringens IT-proposition 1995/1996:125,
+�
�������*���������������	������ ������������
������������������� �� . Bilden av IT
har här nyanserats något. I propositionen uttrycks farhågor för ”nya och ökade klyftor i
samhället mellan dem som har och dem som inte har kunskap om och tillgång till teknik
och information” (Regeringen, 1996, s. 5). Man menar att den grundläggande utbygg-
naden är genomförd, och det som nu är viktigast är att stimulera IT-användningen hos
allmänheten (ibid., s. 6). Folkbibliotekens viktiga roll för tillgängliggörandet av infor-
mationstekniken berörs i propositionen. Biblioteken anses speciellt lämpliga eftersom
de når stora delar av befolkningen och kan tillhandahålla erfarenhet av att söka och
värdera information (ibid., s. 39f). Ett kort avsnitt behandlar funktionshindrade och
äldre, vars behov på IT-området man menar behöver uppmärksammas. Handikapp-
institutet får därför i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett IT-program för dessa använ-
dargrupper (ibid., s. 78).

I de nya direktiven till den tredje IT-kommissionen, som tillträdde 1996 ledd av ord-
föranden Ines Uusmann, kan man läsa att ”IT-kommissionens uppgift är att stimulera
fler till att använda informationstekniken, särskilt de grupper som i dag inte utnyttjar
möjligheterna i någon större utsträckning” (Kommunikationsdepartementet, 1996, s.
10). Som dessa grupper utpekas kvinnor och äldre��Också här poängteras bibliotekens
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betydelse för spridningen av IT, samtidigt som man menar att det ställer höga krav på
bibliotekspersonalens förmåga göra informationen lättillgänglig (ibid., s. 9f). Som en
åtgärd för att fastställa en enhetlig roll för folkbiblioteken trädde den svenska biblio-
tekslagen i kraft den 1/1 1997. Lagen fastställde bland annat i 2 § att ”folkbiblioteken
skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare”
(,������� ��
�-.//"%.#/"0, 1996). Som ett led i arbetet att främja äldres användning av
informationsteknik tog också IT-kommissionen hösten 1996 initiativet till bildandet av
den ideella föreningen SeniorNet Sweden. Föreningen var tänkt att fungera som en
mötesplats på Internet för personer över 55 år (IT-kommissionen, 1998).

Den fjärde och senaste IT-kommissionen med näringsminister Björn Rosengren som
ordförande tillkallades 1998 och fick då av regeringen ett femårigt uppdrag. Arbetet går
i korthet ut på att sprida information och analysera informationsteknikens inverkan på
samhällsutvecklingen (IT-kommissionen, 2002a). I regeringens proposition
1999/2000:86, 1����������������	�����$������, anges som mål att Sverige i egenskap
av en av de ledande IT-nationerna i världen ska bli det första landet av alla som lyckas
göra informationssamhället tillgängligt för hela befolkningen (Regeringen, 2000, s. 23).

�����-���	%���	��	�������$���


Handikappinstitutets presenterade 1997 sitt förslag till IT-program, �2� �*�� ��� �����
	����������	�������3��*���
������	������
���
�����*��$����.//4�������Målsättningen
med förslaget var att förbättra funktionshindrades och äldres nytta av och tillgång till
IT, bland annat genom att utveckla produkter, hjälpmedel och tjänster som passar dessa
gruppers behov. Man ville också ge brukarna ökad kunskap om informationsteknikens
möjligheter och medvetandegöra beslutsfattare om de behov som fanns inom området.
Ett förslag till ett nationellt åtgärdsprogram bestående av femton punkter lades fram,
innefattande bland annat en informationskampanj för att öka allmänhetens medvetenhet
och en satsning på utbildning för användarna (Handikappinstitutet, 1997a). Handikapp-
institutet föreslår ytterligare några konkreta åtgärder, varav en är en kartläggning av
äldres relation till IT. Dessutom anser man att ett enkelt och pedagogiskt informations-
paket som vänder sig speciellt till äldre bör utarbetas. Lokala informations- och utbild-
ningscentra i form av datorstugor för äldre är ytterligare en angelägen åtgärd. Försök
med sådana uppges i förslaget redan ha startats av SeniorNet Sweden, och Handikapp-
institutet ser det som önskvärt att denna verksamhet utvidgas. Här ska de äldre kunna
delta i IT-utbildningar och få tillgång till datorer för eget bruk. Annan lokal utbild-
ningsverksamhet på området, förlagd till bibliotek, föreningar och studieförbund, ska
också uppmuntras (ibid., 1997c).

En fråga som uppstår när man läser Handikappinstitutets förslag är om det har gett upp-
hov till några direkta åtgärder från statens sida. Av de texter jag tagit del av är det ingen
som informerar om några konkreta sådana.

������+,%���		����������������.�//�������.�//�

Nyligen har IT-kommissionen publicerat två rapporter som båda behandlar frågan om
spridning av IT.
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IT-kommissionens rapport 1/2002, )������������ �����������	� ����� ���5%���������
���
�������������������� ���
��, har använt data från flera olika statistiska undersökningar
för att få klarhet i hur Internettillgång och -användning fördelas bland svenska folket,
med fokus på IT i hemmet. IT-kommissionen menar här att den bild som oftast för-
medlas är att IT har fått ett bredare genomslag bland allmänheten än vad som är det
verkliga förhållandet, beroende på att man i de olika studierna dels jämställer IT-
användning i arbete och skola med den som förekommer i hemmet, dels baserar redo-
visningen av IT-användningen på de mest aktiva användarnas vanor. Enligt IT-kommis-
sionen måste den bild som ges av icke-användarna som uteslutande tillhörande efter-
satta grupper i samhället nyanseras, då den inte stämmer med det faktiska förhållandet.
Kommissionen menar vidare att man vid samhällsplaneringen måste ta hänsyn till att
många människor inte använder IT. Det är viktigt att beslutsfattare känner till detta för-
hållande, så att servicen kan anpassas efter användarna: ”Även med kraftfulla – och
framgångsrika – åtgärder, lär det inte vara möjligt att uppnå en hundraprocentig ’IT-
fiering’ bland befolkningen inom en överskådlig framtid. Det betyder att alternativa
tekniker även framledes måste tillhandahållas, framför allt för sådana aktiviteter som
drivs i offentlig regi.” (IT-kommissionen, 2002b, s. 3). Statistiken tenderar också att
överskatta genomslaget av IT i människornas privatliv, eftersom det finns många
människor med tillgång till IT i hemmet som ändå använder mediet i liten eller ingen
omfattning. Statistiken visar att de som använder IT i minst utsträckning är äldre, kvin-
nor, låginkomsttagare, funktionshindrade och glesbygdsbor. IT-kommissionen påpekar
dock att de bakomliggande mekanismerna bakom detta faktum inte förklaras, och pekar
på möjligheten att det helt eller delvis kan vara fråga om skensamband. Man menar att
låg inkomst i sig inte förklarar låg IT-användning, utan att det istället kan finnas
bakomliggande faktorer som förklarar både låg inkomst och låg IT-användning. (ibid.,
s. 2-10)

IT-kommissionens rapport 2/2002, �2� ��	� �����,�vars innehåll delvis överlappar före-
gående rapport, kartlägger och analyserar tillgång till och användning av IT i hemmet,
samt diskuterar hur dessa ska kunna främjas. Rapporten fokuserar på äldre, men disku-
terar även andra åldersgrupper. Med begreppet IT avses i rapporten endast datorer med
Internetanslutning (IT-kommissionen, 2002c, s. 24).

Enligt rapporten visar SCB:s levnadsundersökningar från år 2000 att andelen äldre
(65+) som har Internettillgång i hemmet är 12 procent, jämfört med åldersgruppen 16-
64 år där andelen är 63 procent, alltså en väsentlig skillnad. Omräknat till antal blir
resultatet dock lite annorlunda. 3,2 miljoner svenskar mellan 16 och 84 år saknar till-
gång till Internet i hemmet. Av dessa är cirka 1,2 miljoner 65 år och däröver, medan
alltså cirka 2 miljoner är mellan 16 och 64 år. IT-kommissionen menar att dessa siffror
visar att man inte kan hävda att de äldre utgör något undantag i IT-Sverige, eftersom de
många äldre som saknar IT-tillgång är i gott sällskap av ännu fler personer i yngre
åldrar. Dessutom är det så att många med Internettillgång utnyttjar mediet i begränsad
omfattning, eller i vissa fall inte alls. Man påpekar också att spridningen av Internet
visserligen har skett snabbare bland yngre, män, tjänstemän och inom tillväxtregionerna
än bland äldre, kvinnor, arbetare och i glesbygden, men att det nu är så att den snabbaste
ökningen av Internettillgång återfinns bland arbetare och äldre. Detta faktum torde
innebära att skillnaderna mellan olika grupper kommer att minska i framtiden (IT-
kommissionen, 2002c, s. 9, 15, 21). IT-kommissionen finner vidare att två förklarings-
variabler står i särklass när det gäller IT-tillgång i hemmet, nämligen tillgång till IT på
arbetsplatsen samt hemmavarande barn. Eftersom dessa två viktigaste anledningarna till
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IT-anskaffning i hemmet knappast är giltiga för äldre menar man att det är naturligt att
de äldre uppvisar en lägre IT-tillgång än övriga åldersgrupper (ibid., s. 35).

Av de äldre som saknar Internettillgång i hemmet uppger en stor majoritet, cirka 70
procent, att anledningen är att de inte ser någon nytta med IT eller saknar intresse för
mediet.1 IT-kommissionen menar att det kan finnas två förklaringar till detta; det kan
vara så att personlig nytta eller intresse verkligen saknas, men det kan också finnas ett
latent behov eftersom personen i fråga inte känner till vad IT kan användas till (IT-
kommissionen, 2002c, s. 9). Det kan också vara så att det anses mer socialt accepterat
att hävda att man inte har någon användning för IT än att medge att man till exempel
inte har råd (ibid., s. 33). I samma undersökning uppger 8 procent att IT verkar för
krångligt. Lika många, 8 procent, uppger att IT är för dyrt. Enligt IT-kommissionen är
två tolkningar möjliga när det gäller kostnaden, dels att det finns ett behov men att
ekonomin inte medger de utgifter IT innebär, dels att pengarna finns men att betal-
ningsviljan saknas då den upplevda nyttan inte anses motivera utgiften. IT-kommissio-
nens slutsats blir att om äldres IT-användning ska främjas bör insatserna i första hand
riktas mot att ge så många som möjligt en introduktion till Internet så att kännedom om
mediet fås. I andra hand ska bidrag ges till utbildning av användarna och utveckling av
användarvänliga gränssnitt, och i tredje hand bör bidrag ges till datoranskaffning och
support. (ibid., s. 9f)

De lämpligaste vägarna att nå de som saknar IT-tillgång anser IT-kommissionen vara
pensionärsorganisationer, studieförbund, medborgarterminaler och folkbibliotek. Man
menar att speciellt folkbiblioteken har goda förutsättningar att spela en central roll vid
introduktionen av IT. Dels har biblioteken enligt lag skyldighet att verka för att till-
gängliggöra databaserad information, och praktiskt taget alla bibliotek erbjuder också
allmänheten tillgång till datorer med Internetuppkoppling. Det är också så att allmän-
heten besöker biblioteken i mycket hög utsträckning. IT-kommissionen refererar här till
SOM-undersökningen 2000, där nästan 70 procent av de tillfrågade i åldrarna 15-85 år
hade besökt bibliotek det senaste året, och där det också konstateras att biblioteks-
användningen pågår hela livet. Dessutom påpekar IT-kommissionen att biblioteksperso-
nalen har erfarenhet av att introducera IT, inte minst till äldre i form av SeniorSurfen.
Den enda faktor som man menar kan bli problematisk är personalbrist. Med anledning
av att det är många även i yngre åldrar som inte har IT-tillgång varken i arbetet eller i
hemmet diskuterar IT-kommissionen vidare om det är lämpligt att åldersfaktorn ska ha
någon avgörande betydelse för hur åtgärderna för att främja IT-användningen ska sättas
in. Den kommer till slutsatsen att funktionshinder och behov ska vara det avgörande i
frågan, inte ålder. (IT-kommissionen, 2002c, s. 65f, 89-91)

IT-kommissionens förslag är att särskilda stimulansmedel, fördelade av Kulturrådet,
ställs till förfogande för satsningar på IT-introduktion och annan stimulering av IT-
användning. Även om den huvudsakliga målgruppen är äldre ska satsningarna även
kunna innefatta andra grupper. Sökande ska i första hand vara folkbibliotek, men kan
även vara till exempel pensionärs- och invandrarorganisationer. Medlen ska utgå under
en treårsperiod, varefter en utvärdering ska göras. Staten ska bidra med hälften av kost-
naderna, och återstoden ska för bibliotekens del täckas av kommunala bidrag. Ingen
neddragning av andra delar av biblioteksverksamheten får ske. Ingen ändring föreslås av
de statliga bidrag som för närvarande utgår till studieförbunden. För att anpassa använ-
                                                
1 Referens saknas här, men på rapportens s. 33 framgår att det gäller samma undersökning som i
uppsatsen beskrivs i avsnitt 4.1.3 (Svenska Gallupinstitutet, 2001).
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dargränssnitten till äldres behov undersöks även förutsättningarna att initiera ett utveck-
lingsprojekt i frågan vid Centrum för användarorienterad IT-användning. När det gäller
bidrag till datoranskaffning och support drar IT-kommissionen paralleller till systemet
med skattesubventionerade personaldatorer. En möjlighet för de som står utanför
arbetsmarknaden skulle kunna vara att dessa själv skaffar sin dator, för att sedan bevil-
jas motsvarande avdrag i deklarationen. Denna fråga vill dock IT-kommissionen
avvakta med, då åtgärden för närvarande inte anses som den mest angelägna. (IT-
kommissionen, 2002c, s. 91-93)

��!�����	��0����1������������	��������

Den ideella och opolitiska föreningen SeniorNet Sweden bildades 1996 på initiativ av
IT-kommissionen. Föreningen vänder sig i första hand till seniorer, med vilka man
avser personer över 55 år, men även yngre kan bli medlemmar. Det övergripande syftet
är att främja äldres IT-användning och att anpassa informationstekniken efter äldres
behov. Verksamheten går bland annat ut på att förmedla kunskap om datorer och Inter-
net samt att skapa fysiska och elektroniska mötesplatser för att förebygga social isole-
ring. Man vill också utveckla läromedel och hjälpmedel för äldre, ställa krav på att sam-
hällets informationstjänster anpassas till äldres behov och stimulera till samverkan
mellan liknande intresseorganisationer (SeniorNet Sweden, 1998). SeniorNet Swedens
webbplats är en elektronisk mötesplats där medlemmarna bland annat kan få råd och
support när det gäller datorer och Internet, tillgång till länklistor, möjligheter att söka
andra medlemmar, upplysningar om rabatterade datorkurser, inbjudningar till evene-
mang och rabatter på varor och tjänster (SeniorNet Sweden, 2002a). Det finns också
fysiska mötesplatser i form av föreningens SeniorNetklubbar, som för närvarande upp-
går till fyrtiotre stycken, de flesta i Stockholmsregionen (SeniorNet Sweden, 2002b).
Dessutom har föreningen drivit projektet ”Seniorer i skolan”, vilket hade som syfte att
skapa kontakter över generationsgränserna, och deltagit i ”Senior OnLine”, som var ett
EU-projekt för att bland annat utveckla nya konferenssystem (SeniorNet Sweden,
2002c).

SeniorNet Swedens mest omfattande projekt, SeniorSurfen, är den största enskilda sats-
ningen på äldres Internetanvändning på bibliotek. Projektet har drivits av SeniorNet
Sweden tillsammans med en stor del av landets folkbibliotek, och även i mindre omfatt-
ning på vissa postkontor. Det har sponsrats av bland andra SEB och Telia och har också
haft pensionärsorganisationer som samarbetspartners. Den första SeniorSurfen gick av
stapeln hösten 1999, och den har även genomförts de två senaste åren. SeniorSurfen
innebär att alla seniorer (55+) under en speciell dag är välkomna till deltagande biblio-
tek över hela landet för att med hjälp av handledare pröva på Internet. Det krävs varken
föranmälan eller förkunskaper. Förutom bibliotekens personal finns också handledare
från SeniorNet Sweden på plats vissa av orterna. Med SeniorSurfen vill SeniorNet
Sweden visa på nyttan och nöjet med IT-mediet genom att med hjälp av biblioteken få
seniorerna engagerade i lokala aktiviteter kring datorer och Internet, och samtidigt visa
på bibliotekens viktiga roll i kommunikationssamhället. Den har visat sig vara en
mycket lyckad satsning med stor tillströmning av intresserade seniorer och ett ökande
antal deltagande bibliotek. 375 bibliotek och cirka 30 000 seniorer deltog 1999. År 2000
hade antalet deltagande bibliotek utökats till 430, och dessutom deltog 220 postkontor
(SeniorNet Sweden, 2002c). I 2001 års SeniorSurf deltog omkring 550 bibliotek över
hela landet (IT-kommissionen, 2002c, s. 74).
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Erik Olander, med erfarenhet av arbete både som bibliotekarie och som lärare på bibli-
otekarieutbildningen i Danmark, skriver i 6���������
���� ��������� ���� (1998) om de
äldres förhållande till folkbiblioteken ur ett mer övergripande perspektiv på biblio-
teksanvändning, ej speciellt inriktat på IT. ”Äldre” avser här personer över 60 år. Enligt
Olander kommer andelen äldre i den danska befolkningen att öka stadigt, från 20
procent 1998 till ca 28 procent år 2025, och kommer då att utgöra ca 1/3 av väljarkåren.
Han menar att vi i framtiden inte bara kommer att ha fler äldre, utan troligtvis också fler
friska, aktiva och bättre utbildade äldre, som kommer att ställa högre krav på samhället
än vad som är fallet idag, och han frågar sig vad det betyder för bibliotekens del.
(Olander, 1998, s. 13f, 16)

Olander hävdar att man ökar trivseln bland de äldre om de har möjligheter att påverka
sin egen situation och engagera sig i samhället, och att en ökad aktivitetsnivå dessutom
kan motverka senilitet (ibid., s. 10f). Han vänder sig mot vad han menar är en vanlig
fördom om äldre, nämligen den att den sviktande kroppsliga hälsa som oftast följer med
högre ålder också automatiskt följs av nedsatt intellektuell förmåga. Detta synsätt repre-
senterar synen på ålderdom som ett förfall, en ”sjukdom” som man inte kan påverka,
och kan leda till att förfallet blir till en självuppfyllande profetia. De omställningar av
individens livsroll som följer med ålderdomen, såsom pensionering, förlust av
make/maka eller flyttning till äldreboende kan orsaka livskriser som gör att den äldre
känner sig överflödig och oförmögen att påverka utvecklingen. Risken finns att följden
kan bli en negativ spiral med tilltagande senilitet. Olander hävdar att det går att före-
bygga denna utveckling, och menar att omgivningens hållning i vissa fall kan betyda
skillnaden mellan psykisk svaghet och hälsa. Här har folkbiblioteken en viktig uppgift
att fylla. Genom att aktivera de äldre och ge dem nya intressen kan biblioteken med-
verka till en ökad livskvalitet och bibehållen intellektuell förmåga. (ibid., s. 18f, 23f)

För att personal på biblioteken ska kunna vägleda de äldre på ett bra sätt bör de enligt
Olander ha som utgångspunkt att en hög ålder och fysiska handikapp inte behöver
betyda någon försämring av tankeförmågan och därmed oförmåga att ta till sig nya kun-
skaper. Han menar dock att de bör vara medvetna om normala åldersförändringar i sina
kontakter med äldre. Förändringarna innebär exempelvis att man med åren vanligtvis
blir försiktigare i sitt beteende och därmed svårare att motivera. Man reagerar långsam-
mare och behöver också mer tid på sig att lära. Även minnet, speciellt det sekundära,
försämras, liksom synen och hörseln. Ögat behöver mer ljus och blir känsligare för
bländning, och får också svårare att urskilja näraliggande färgnyanser. Örat får svårare
att uppfatta tal om det samtidigt förekommer ovidkommande ljud eller eko i lokalen.
(ibid., s. 20-23)

Enligt Olander har biblioteken till stor del tidigare varit till för de användargrupper som
är resursstarka och bäst utbildade, medan de inte riktigt räckt till för de svagare grup-
perna. Han menar att det faktum att alla grupper ska ha lika stor tillgång betyder att det
krävs större insatser på vissa områden. Biblioteken behöver ”avmytologiseras” gente-
mot många av de äldre som han betecknar som ”funktionella analfabeter” på detta
område (ibid., s. 33). De viktigaste barriärerna för många äldres biblioteksanvändning är
inte fysiska, utan beror på ett livsmönster som skapats av brist på utbildning och tidigare
negativa attityder till bibliotek under uppväxten (ibid., s. 42). Olander menar att biblio-
tekets äldrearbete bör ses som en viktig del av kommunens socialpolitik. För att främja
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äldres biblioteksanvändning föreslår han att en bibliotekarie på varje bibliotek speciali-
serar sig på äldres behov när det gäller biblioteksservice (ibid., s. 63f).

Olanders synsätt på åldrandet och de äldre kan enligt min bedömning betecknas som
tillhörande det så kallade kontinuitetsperspektivet. Detta ser det goda åldrandet som ett
aktivt sådant och betonar därför vikten av att ersätta förluster i individens aktivitets-
mönster, orsakade av händelser som har samband med åldrandet, till exempel pensione-
ringen (Östlund, 1995, se uppsatsens avsnitt 4.2.1). Jag anser att Olanders synpunkter på
folkbibliotekens insatser på äldreområdet som en del av den kommunala socialpolitiken
och hans förslag om speciella äldrebibliotekarier är både kloka och tänkvärda. Visst
skulle det vara önskvärt att det vore lika naturligt med äldrebibliotekarier på biblioteken
som det är med barnbibliotekarier. Frågan är bara hur realistiskt detta är med dagens
hårt ansträngda kommunala ekonomier, där insatser på barn- och ungdomsområdet
sannolikt är det som prioriteras i första hand.

��3���+�������%�	��	���%

En studie som behandlar folkbibliotekens satsningar på datorutbildningar är Lovisa
Kjells och Maria Låstbergs magisteruppsats 6�������������
� �$� ��� �������� %� 1�
�����* ���
� ��� 
������

����� ��������������
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(2000). De undersökte genom intervjuer år 1999-2000 hur de grundläggande dator- och
Internetutbildningarna på fem utvalda folkbibliotek i Västra Götaland var utformade och
vilka mål och syften de hade (Kjell & Låstberg, 2000, s. 6f). De fann att fyra av de fem
biblioteken hade undervisning speciellt för pensionärsgrupper. Av dessa hade ett bibli-
otek tillgång till speciell utformad teknik, som dator med talspråk och förstorings-
program, och som med denna teknik vände sig både till äldre och till personer med olika
former av handikapp. Gemensamt för alla biblioteken var att utbildningarna vände sig
till nybörjare. Mer vana användare hänvisades till studieförbunden (ibid., s. 43f). Samt-
liga utbildningar angavs i hög grad vara anpassade till kursdeltagarnas önskemål och
behov, och i de flesta fall utformades utbildningen efter deltagarnas förkunskaper (ibid.,
s. 47, 49). Utbildningarnas syften angavs förutom ökad demokrati och jämlikhet vara att
få äldre att komma till biblioteket och upptäcka att datorer och Internet inte bara är till
för ungdomar. Inget av biblioteken hade gjort någon strukturerad utvärdering, men de
tyckte sig ändå kunna utläsa att utbildningarna var mycket uppskattade. Flera av biblio-
teken var tveksamma till att marknadsföra sina utbildningar, då de trodde att de då
skulle få för många deltagare (ibid., s. 50f).

Också Erik Edwardsons och Jonas Elofssons magisteruppsats 8�� ���� �$� ��� �������
�� ����������������
��%�)�� ��	�����3�������������3���
�����
���(2001) berör ämnet
Internetutbildningar på folkbibliotek, eftersom syftet bland annat var att undersöka
intentioner och verksamhet kring bibliotekens Internetdatorer. Undersökningen omfat-
tade huvudbiblioteken i de 42 folkrikaste kommunerna i Sverige, och genomfördes
under hösten 2000 med hjälp av en kvantitativ enkät (Edwardson & Elofsson, 2001, s.
6f). De fann att av de målgrupper biblioteken angivit var pensionärer den vanligast
förekommande. 37 av de 42 biblioteken hade deltagit i SeniorSurfen, och tio av dessa
bedrev dessutom en kontinuerlig verksamhet för äldre. Nybörjarkurser var det vanli-
gaste. Det fanns förutom gruppundervisning även möjlighet att boka tid för enskild
undervisning på ett mindre antal bibliotek. Syftet med Internetsatsningarna angavs i
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allmänhet vara att motverka en ojämlik tillgång till information bland den breda all-
mänheten. (ibid., s. 49-51)

Sammanfattningsvis anser jag att de två studierna ovan visar att biblioteken i relativt
hög grad axlat ansvaret att tillgängliggöra informationstekniken genom IT-utbildning
för äldre, men det verkar ändå vara långt ifrån alla bibliotek som bedriver någon regel-
bunden verksamhet på det här området. Värt att notera är att inte samtliga av landets 42
största huvudbibliotek vid tidpunkten för Edwardsons och Elofssons undersökning hade
deltagit i SeniorSurfen, och att bara tio av dessa då bedrev kontinuerlig IT-verksamhet
för äldre.

I 9$���
�������	�����!����������, som ingår i :�������� �� &���������������%�,�����
��� ������2���	����� (1997), kommer Gunilla Eriksson med några allmänna förslag när
det gäller att utforma bibliotekens IT-verksamhet. Hon menar att det är absolut nödvän-
digt att biblioteken utformar handledningar och utbildningar för användandet av de nya
informationskällorna, och hon understryker också vikten av att dessa finns i flera
versioner, anpassade efter användarnas olika kunskapsnivåer. För att göra det lättare för
äldre att använda bibliotekens datorer föreslår hon dessutom att man, precis som många
redan gjort när det gäller flickorna, borde införa speciella seniortider, eller kanske
snarare tider för de som oavsett ålder är ovana datoranvändare. Detta eftersom hon tror
att om de som är ovana tvingas ”tränga sig fram” bland andra kunnigare användare
kommer deras osäkerhet att öka ännu mer. Att ha speciella tider för denna användar-
grupp skulle kunna öka både deras intresse och kunskaper på området. (Eriksson, 1997,
s. 154f)

Jag anser att Erikssons förslag om seniortider vid bibliotekens datorer är mycket bra,
och det är möjligt att de redan har införts på många bibliotek. Jag tror att seniortiderna
kan fungera som en uppskattad träffpunkt för de äldre, till exempel en förmiddag i
veckan, när datorerna är vikta för dem. En förutsättning är givetvis att det då finns
personal till hands som har tid att ställa upp och hjälpa till att lösa de eventuella
problem som kan uppstå.

!��+	�	
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I kapitlet ges exempel på både kvalitativa och kvantitativa studier, vilka har sitt
ursprung i Sverige, Finland, Australien, USA och Canada. Studierna behandlar flera
aspekter av ämnet äldre och IT. Även studier av Internetanvändning utan fokusering på
ålder förekommer. Översättningen av de engelska texterna är uppsatsförfattarens.
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Detta avsnitt innehåller data från tre relativt nyligen utförda kvantitativa undersökningar
som bland annat innehåller statistik om äldres Internetanvändning i Sverige: SOM2-
institutets SOM-undersökning 2000, Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2000� och
projektet SeniorSurfs gallupundersökning från 2001.

                                                
2 Samhälle Opinion Massmedia.
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SOM-institutet genomför årligen en undersökning som omfattar 6 000 personer i
åldrarna 15 till 85 år, och som bland annat innefattar svenskarnas medieanvändning.
Annika Bergström skriver i 9���&�6������
����5%���:������* ���
������� (2001)
att ökningstakten för Internet nu i viss mån har mattats av. Internet hade mellan 1999
och 2000 en ökningstakt på 15 procent jämfört med två år tidigare då den låg på 94
procent. Procentuellt sett är det gruppen från 60 år och uppåt som har ökat mest; i denna
grupp har Internettillgången fördubblats från 1999 till 2000. Ändå konstaterar
Bergström att skillnaden i Internettillgång kvarstår och att ålder och social position är de
faktorer som har störst betydelse i sammanhanget. När det gäller användningen har den
polariserats, antingen så använder man Internet regelbundet eller inte alls. Skillnaderna i
Internetanvändning mellan de yngsta och de äldsta har ökat. Bland 15-19-åringarna var
andelen regelbundna användare under år 2000 82 procent, medan den för gruppen 60-75
år var 16 procent. (Bergström, 2001, s. 284-286)
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Mediebarometern, varav Internetbarometern är en del, är en årlig undersökning med
syfte att belysa hur stor andel av svenskarna som en genomsnittlig dag tar del av olika
medier. Undersökningen från år 2000 bygger på telefonintervjuer med drygt 2 300
personer mellan 9 och 79 år (��������������
�� ������������������ ����, 2001, s 5,
49). Enligt denna lade ett genomsnitt av svenska Internetanvändare och icke-användare
ner i genomsnitt 21 minuter på Internet på en dag. De mest använda medierna var radio
med 129 minuter och TV med 105 minuter. Om man tittar enbart på åldersgruppen 65-
79 var motsvarande Internettid endast 3 minuter. I gengäld lyssnade de äldre mer på
radio, såg mer på TV och ägnade mer tid åt morgontidningen än vad genomsnitts-
svensken gjorde. Internet utgjorde endast 1 procent av den samlade mediedagen för den
äldre åldersgruppen (��������������
��:�������������� ����, 2001, s. 23, 25). När
det gäller andel av totalbefolkningen som använde Internet en vanlig dag år 2000 var
siffran 32 procent, medan den för åldersgruppen 65-79 var 5 procent (���������
�����
�� ������������������ ����, 2001, s. 8). Andelen äldre med Internettillgång i
hemmet ökade från 11 procent under 1999 till 13 procent år 2000. Motsvarande siffror
för den totala befolkningens Internettillgång i hemmet var 47 respektive 52 procent.
Ökningstakten är således inte så stor längre. Den snabbast växande procentuella
ökningen, både för totalbefolkningen och de äldre, inträffade enligt den här under-
sökningen under åren närmast före 1999. Siffrorna för äldre steg då från 2 till 11 procent
från 1997 till 1999 (ibid., s. 17). Den tid som de äldre användarna år 2000 lade ned på
Internet per dag, 56 minuter, skilde sig inte mycket från totalbefolkningens Internet-
anslutna tid, 65 minuter (ibid., s. 19). Ej heller användningsområdena skilde sig åt i
någon större utsträckning. Den enda noterbara skillnaden är att de äldre användarna i
något mindre utsträckning ägnade sig åt fakta/informationssökning än användarna bland
totalbefolkningen, 55 procent mot 72 procent. Den populäraste aktiviteten bland äldre
var e-post med 64 procent av användarna (ibid., s. 28). När det gäller användning av
andra medier i hemmet hos Internetanvändare respektive ej Internetanvändare bland
totalbefolkningen så framkommer det att Internetanvändarna också använde de flesta
andra medier i något högre utsträckning än vad icke-användarna gjorde. De enda medier
som användes mer av icke-användarna var landsortstidningar och SVT (ibid., s. 43).
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Något som jag anser visar på vanskligheten med statistik är att ökningen av äldres
Internettillgång i hemmet från 1999 till 2000 enligt ��������������
�� ���������
�������������� anges i relativt blygsamma siffror, från 11 till 13 procent, medan Inter-
nettillgången för äldre (60+) i SOM-undersökningen istället anges ha fördubblats under
samma tidsperiod. Med tanke på att satsningen på SeniorSurfen startade 1999 verkar det
rimligt att ökningen då skulle ha tagit fart bland de äldre. Intressant är också att notera
att enligt ��������������
�� ������������������ ����� är den genomsnittlige Internet-
användaren en flitigare användare av de flesta andra medier än vad icke-användaren är.
Man skulle annars kunna förmoda motsatsen, eftersom Internet logiskt sett borde ta tid
från andra medier. En förklaring skulle möjligen kunna vara att Internetanvändarna har
konsumerat andra medier i ännu högre utsträckning innan de började sin Internet-
användning.

!������)����������$%�	�
�������%����	��������������������	�
��//�

SeniorNet Sweden och projektet SeniorSurf tog förra året initiativ till en gallupunder-
sökning av svenska seniorers tillgång till och användning av Internet, som genomfördes
hösten 2001. Metoden var telefonintervjuer med 1 000 personer i åldrarna 55 till 79 år.
Undersökningen visar att Internettillgången fortfarande är mycket låg bland de äldsta av
dessa åldersgrupper. Som exempel kan nämnas att bland 55-60-åringar saknade 25
procent Internettillgång, medan motsvarande siffra för 71-79-åringar var 86 procent.
Kvinnor hade genomgående sämre Internettillgång än män. Man undersökte också till-
gången i förhållande till årsinkomsten, och fann då att bland personer med en hushålls-
inkomst under 150 000 kronor/år saknade 93 procent Internettillgång, medan den ökade
successivt med inkomsten, och vid hushållsinkomster över 400 000 kronor/år var det
endast 18 procent som ej hade tillgång till Internet. Tillgången var också följaktligen
betydligt mindre bland de med enbart grundskola och arbetarbakgrund än bland högre
utbildade och tjänstemän. Slutsatsen blir alltså att den allra sämsta Internettillgången
bland seniorer finner man bland de högre senioråldrarna, bland kvinnor och bland
personer med låg utbildning och inkomst. (Svenska Gallupinstitutet, 2001)

Vidare visar undersökningen att den i särklass vanligaste orsaken till att inte skaffa
Internet bland seniorerna är att de inte är intresserade eller inte ser någon nytta med det.
Så många som 69 procent av icke-användarna uppgav detta alternativ. Varken att Inter-
net verkar krångligt eller är dyrt avskräcker däremot i lika hög grad, eftersom dessa
alternativ valdes av 8 procent vardera. Bland de seniorer som var Internetanvändare var
de vanligaste användningsområdena informationssökning och e-postande, med 42
respektive 38 procent. (ibid.)

Jag anser det här värt att notera att det vanligaste skälet bland äldre att inte skaffa Inter-
net är att de inte ser någon nytta med det, medan kostnaden och svårighetsgraden anges
som orsak av betydligt färre, något som också omnämns av IT-kommissionen (2002c, s.
9f). Enligt min uppfattning är det just nyttan som borde vara den motiverande faktorn,
medan de övriga alternativen enligt mitt sätt att se är mer förståeliga som avskräckande
faktorer. Detta eftersom det onekligen finns en mängd funktioner på Internet som kan
vara till stor nytta och glädje för äldre i minst lika hög grad som för andra, något som
inte minst visas av att många äldre som introducerats till Internet har blivit entusiastiska
över dess möjligheter (Williamson, 1997b). Resultatet av undersökningen tyder på att
många av de svarande har liten eller ingen kännedom om den eventuella nyttan. Kanske
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man hade kommit sanningen närmare om svarsalternativet istället hade formulerats ”vet
inte vad Internet kan användas till”.

!��������%����%�	�
�%�	�
���������%�	%�������	�


Britt Östlund, forskare vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings univer-
sitet, har i flera arbeten intresserat sig för äldre människors förhållningssätt till teknik.
Här följer ett utdrag av hennes forskning, hämtat från två olika texter.

!������5����%�	��������������������%�	%

I ;�������������%�1������������� �� �������������� ������ (1995) redogör Östlund
för sin fenomenologiska studie av teknikens betydelse för vardagslivet hos människor
över åttio år. Den teknik som behandlas är telefon, television, trygghetslarm3 och
Handla hemma-terminal4. Östlund tar inledningsvis upp skillnaden mellan yngres och
äldres syn på åldrandet, som hon menar inte alltid överensstämmer. De yngre har ofta en
idealbild av åldrandet, som istället för en tilltagande svaghet innefattar att individen ska
bibehålla sitt aktiva och utåtriktade liv och vara öppen för tekniska innovationer.
Östlund menar att det är alltför lätt att styras av dessa ideal istället för att vara lyhörd för
hur de äldre själva vill leva sitt liv. Genom att referera till professor Lars Tornstam
beskriver hon de båda perspektiv som varit dominerande bland äldreforskare. Det tidi-
gare ”eländesperspektivet” innebar ett nedlåtande ömkande av människor som inte
kunde leva upp till idealet att vara effektiva, produktiva och självständiga. Det har nu
ersatts av ”resursperspektivet”, som även detta visar på svårigheter att hantera åldrandet.
Genom att de äldre betraktas som en resurs med aktivitet som ideal bortförklaras de som
ett problem. Hon menar att de äldre själva sällan har någon önskan att leva upp till dessa
ideal. För att yngre personer ska kunna bedöma äldres teknikbehov krävs därför att de
förmår inta ett äldreperspektiv på tillvaron. (Östlund, 1995, s. 30f)

Östlund skriver att tekniken i högsta grad hör samman med den kultur vi lever i, och att
den har förmågan att både isolera och integrera människor. Teknikanvändningen är
givetvis ofta föranledd av rent praktiska skäl, men dessutom menar hon att den används
för identitetsskapande, för att visa sin tillhörighet till en livsstil. Ny teknik upplevs av
många som problematisk. Den måste placeras i en social kontext, vilken innebär att den
antingen förkastas eller genomgår en anpassningsprocess för att så småningom inlem-
mas i vardagslivet och bli en naturlig del av detta. (ibid., s. 41f)

Enligt Östlund har de flesta människor, även de äldre, en positiv inställning till innova-
tioner. Denna inställning antas grunda sig i de materiella förändringar som den tekniska
utvecklingen har inneburit. De äldre i studien har levt i en tid som genomgått många
genomgripande förändringar (ibid., s. 169). De har, som Östlund uttrycker det, ”levt ett
liv som började vid vedspisen och slutade vid mikrovågsugnen”. Tekniken har alltså

                                                
3 En teknik med vilken en person snabbt kan komma i förbindelse med en mottagare, t.ex. receptionen på
ett servicehus eller hemtjänstens larmcentral. Larmen kan förekomma i form av linor, telefoner, armband
eller halsband (Östlund, 1995, s. 195).
4 En datorterminal bestående av bildskärm, telefonlur och tangentbord som installeras i hemmet. Med
hjälp av terminalen kan färdiglagad mat från servicehuset och matvaror från olika livsmedelsbutiker
beställas (Östlund, 1995, s. 213).
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gjort de äldres liv bekvämare i många avseenden. På grund av de många tekniska
omvälvningar som skett under deras livstid menar Östlund att äldre kan betecknas som
mycket erfarna teknikanvändare (ibid., s. 230).

Östlund beskriver några olika teoretiska synsätt på äldres sociala behov och vilka insat-
ser som utifrån dessa synsätt bör göras från omgivningens sida. Det första är �������-
�	���	(���	�, som menar att åldrandet är en process som innebär sociala förluster som
om möjligt bör ersättas genom att man underlättar utvecklandet av nya sociala kontak-
ter. Detta synsätt bygger på att det goda åldrandet är förknippat med aktivitet. Det andra
synsättet, (�
��
���	���	���	(���	�, liknar det första men betonar dessutom de rollför-
ändringar som sker i en människas liv, exempelvis det att bli pensionär. Förändringarna
påverkar individens välbefinnande, eftersom de gör att sociala kontakter och aktiviteter
minskar. Då man anser att kontinuiteten i aktivitetsmönstret bör bibehållas bör dessa
förluster ersättas så att man når den tidigare nivån. Det tredje perspektivet, /��	
���	-
��
���	���
, innebär att en successiv inskränkning av det sociala livet är en naturlig
del av åldrandet och behöver inte betyda att välbefinnandet minskar. Åtgärderna bör
följaktligen anpassas därefter. Beroende på vilket av perspektiven man intar tilldelas
teknik olika roller i de äldres liv. Enligt de båda första synsätten är dess främsta uppgift
att tillgodose behovet av att skapa nya eller bibehålla gamla kontakter, medan det tredje
ser tekniken som ett sätt att underlätta ett mer tillbakadraget liv. (ibid., s. 83-86)

Att många äldre får ett mer tillbakadraget och passivt sätt beror enligt Östlund ofta på
existentiella orsaker. Det är helt enkelt ett naturligt uttryck för ett ökat behov av efter-
tänksamhet. Hon tar i samband med detta upp Tornstams teori om gerotranscendens,
vilken innebär att åldrandet innebär en perspektivförskjutning som berör tids- och rums-
uppfattningen och bidrar till en omdefiniering av livet, döden och förhållandet till
omgivningen. Denna process resulterar ofta i en ökad tillfredsställelse med livet. Pers-
pektivförskjutningen visar sig till exempel i ett minskat intresse för materiella ting,
vilket innebär att man inte längre är lika motiverad som när man var yngre att lära sig
använda nya apparater. Detta betyder dock inte varken att äldre har en negativ inställ-
ning till tekniken i sig eller att de saknar tilltro till sin egen förmåga att lära sig hantera
den. Östlund poängterar också att äldres framtidsperspektiv har stor betydelse för denna
inställning. Hon refererar till Jörgen Nissen, som undersökt datorintresserade ung-
domars förhållningssätt till teknik och funnit att den för dem fungerar som en utveck-
lingsuppgift, ett sätt att bygga en plattform för sitt kommande arbetsliv. Denna motiva-
tion saknar av naturliga skäl äldre människor. (ibid., s. 87, 232f)

Östlund tycker sig utifrån sin studie kunna urskilja tre faktorer som har betydelse för om
ny teknik ska accepteras av äldre: 
����, �������	
�	� och �!�/	��
���. Äldre har ofta
en mycket pragmatisk inställning till teknik, och menar att den måste fylla ett behov för
att ha ett berättigande. De ansträngningar det innebär att lära sig använda den måste
uppvägas av den nytta de kan ha av den. Det krävs också vanligtvis någon form av för-
trogenhet med tekniken för att den ska tas i bruk. Exempelvis var det i studien lättare att
få de äldre att använda trygghetslarmet, som liknade en telefon, än det var att införa
Handla hemma-terminalen, som var en form av datorteknik. De äldres värderingar är
också en viktig faktor. Det innebar till exempel att terminalen stred mot en del äldres
värderingar då man ansåg den onödigt dyr och påkostad. (ibid., s. 234f)

Angående de tre teoretiska synsätten på äldres sociala behov som Östlund beskriver
anser jag det omöjligt att kunna anta endast ett av de tre perspektiven, och detta är troli-
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gen ej heller Östlunds mening. Min uppfattning är att eftersom de äldre är olika är också
deras behov olika. Viktiga faktorer i det här sammanhanget är givetvis ålder och hälso-
tillstånd. Enligt min bedömning torde generellt sett behovet av aktivitet minska ju äldre
man blir, även om det säkerligen finns undantag från denna regel. Vidare vill jag påpeka
att de tre faktorer som Östlund beskriver ovan – nytta, förtrogenhet och värderingar –
motsvarar de som Rogers i 6�������� ��� ���������� diskuterar under beteckningen
överensstämmelse (compatibility) (se uppsatsens avsnitt 5.3.1). Rogers är precis som
Östlund av den uppfattningen att om en innovation snabbt ska anammas bör den
stämma överens med de potentiella användarnas behov, tidigare erfarenheter och socio-
kulturella värderingar (Rogers, 1995, s. 15f).

!�������������6+,�������	�


Ännu en rapport av Östlund, 2� �� �� �*<��
	����� ��	� ������� ��
������
��%� ��
����������� �����
�������2���	������(1999), är resultatet av ett projekt med syfte att
undersöka äldres möjligheter att få tillgång till och kunna tillgodose sina kommunika-
tionsbehov med hjälp av IKT5. Med äldre avses här personer med en ålder av minst 60
år. (Östlund, 1999, s. 12f)

Östlund konstaterar att den bild som tidigare forskning har gett av äldre är att det hand-
lar om en tämligen homogen grupp, trots att utvecklingen inom åldersgruppen går mot
en allt större heterogenitet. Den etablerade bilden betonar de fysiska och sociala för-
luster som åldrandet innebär och ser tekniken som en hjälp att trots förlusterna bevara
ett oberoende liv. ”Teknik för äldre”, ett samlingsbegrepp för teknik speciellt utformad
för äldres behov, anknyter till denna tidigare bild. Det finns också ett annat synsätt på
äldres teknikbehov som betonar utformning och användbarhet för ���� användare
snarare än en kompensation för förluster bland de äldre, med begrepp som ”teknik för
alla”, ”design för alla” och ”universell design”. Principen här är att teknik som är
användbar för äldre samtidigt är bra också för användare i allmänhet. Östlund diskuterar
vidare svårigheten att definiera vad som menas med normalt åldrande. Hon menar att
åldrandet är beroende av arv, men framför allt miljö, och kan således variera mycket
mellan olika individer. Det handlar om en mycket komplex process, som teoretiskt sett
kan fördröjas när det gäller både de fysiska och de intellektuella förlusterna. (ibid., s.
21-23)

En av flera delstudier i Östlunds projekt bestod av att med hjälp av intervjuer, observa-
tioner och dagboksstudier studera dator- och Internetanvändande äldre. Studien gällde
dels deltagare i en pensionärsförenings datorkurs, dels äldre besökare av Internetprojekt
på bibliotek. Bland de frågor som togs upp fanns tidigare erfarenheter på området, för-
ändrade kommunikationsvanor, användningsområden samt attityder hos omgivningen.
Deltagarna i studien var aktiva medlemmar i olika föreningar som inte led av några
större fysiska begränsningar och ännu inte betraktade sig som gamla. Många tillhörde
den första generation som kommit i kontakt med datorer i arbetet. Det som utmärkte
dessa äldre IKT-användare var deras nyfikenhet och starka önskan att hänga med i
                                                
5 Informations- och kommunikationsteknik. ”Ett samlingsbegrepp för tekniska apparater och utrustning
varmed användaren kan kommunicera och ta emot eller vidarebefordra information”. I begreppet
innefattas telekommunikation, datorer, larmanordningar samt media såsom television och radio (Östlund,
1999, s. 14).
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utvecklingen. Viktigast för dem var att bibehålla den sociala integrationen, medan
faktorer som ökad effektivitet eller tidsbesparingar kom i andra hand. De flesta hade
själva tagit initiativet till att skaffa dator och Internet, men andra personer som barn och
barnbarn var också en viktig faktor. Barnen hjälpte ofta till med köp av utrustning eller
om det uppstod tekniska problem. En mycket viktig motivation till dator- och Internet-
användningen angavs det faktum vara att man nu hade ett intresse gemensamt med
barnbarnen, man kunde spela datorspel och tala om datorer och Internet med dem.
Östlund konstaterar att datorer och Internet på detta sätt fyller en kontaktskapande funk-
tion generationerna emellan. När det gäller användningsområdena var det e-post som
nämndes i första hand. Kontakten med barn och barnbarn hade underlättats tack vare
detta. En majoritet av de undersökta uppgav också att de i stor utsträckning hade gått
över till att e-posta istället för att använda telefonen till långväga samtal, och att de på så
sätt hade minskat sina teleräkningar. Östlund menar att det visar att Internet snarare än
att ersätta annan kommunikation istället bidrar till en bredare repertoar av kommunika-
tionsmöjligheter och ett mera flexibelt kontaktmönster. Av de problem som nämndes
var de flesta av teknisk art. De äldre Internetanvändarna upplevde också ofta att de inte
fick tillräcklig service av datorföretagen. De menade att man som äldre dessutom ofta
blev nedlåtande behandlad när man försökte få hjälp. Förutom de mer praktiska proble-
men påpekade många av de äldre Internetanvändarna också att de saknade jämnåriga att
kommunicera med. Vissa uttryckte en viss otålighet över detta faktum, och menade att
många äldre har alltför stor respekt för datortekniken. (ibid., s. 63-66, 70-73)

Enligt Östlund visar undersökningen att de äldre Internetanvändarna är en avancerad
användargrupp som i jämförelse med andra äldre är mycket intresserade av att lära sig
nya saker och nyfikna på de möjligheter den nya tekniken ger. Den typiske äldre Inter-
netanvändaren är en man i de yngre pensionsåren med hög utbildning och inkomst samt
tidigare arbetslivserfarenhet av datoranvändning. Denna grupp är alltså inte särskilt
gammal, skröplig eller beroende av andras hjälp, och skiljer sig på så sätt mycket från
den stora gruppen äldre, bestående av kvinnor över 80 år (ibid., s. 71). Östlund tolkar
resultaten som att äldres IKT-användning formas av både social miljö och individuella
förutsättningar. Hon delar in det större forskningsprojektets samtliga deltagare i tre
användarkategorier:

1. :	��	
/	 användare, som tilldelas teknik av hjälpmedelscentraler eller äldre-
omsorg. De har alla ett mer eller mindre uttalat vårdbehov och tillhör ofta de allra
äldsta användarna.

2. 4(���� användare, som gör ett aktivt val beträffande ny teknik, vilket resulterar i att
de antingen väljer att använda eller avstå från tekniken. De har oftast flera alterna-
tiva sätt att kommunicera och informera sig på. Dessa användare återfinns oftast
bland de yngre pensionärerna.

3. 4��
�	��/	 användare, som aktivt försöker hänga med i utvecklingen, och som
också har ekonomi, kontakter och kompetens för att göra detta. De är vanligtvis helt
oberoende av vård och omsorg.

Dessutom nämner Östlund ytterligare en kategori användare, ������� användare, vilka
inte var representerade i det aktuella forskningsprojektet, men som Östlund menar utgör
den största gruppen av dem alla. Dessa användare har en standarduppsättning av IKT
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som ingår i de flesta hem, som telefon och TV, men de ägnar inte den senaste tekniken
något intresse. (ibid., s. 73f)

!����*	����������������������

Professor Reijo Savolainen vid universitetet i Tammerfors i Finland är en av de mest
namnkunniga forskarna inom biblioteks- och informationsvetenskap som bedriver
studier av Internetanvändning. Här presenteras två forskningsartiklar där han behandlar
några olika aspekter av finländares Internetanvändning.

!������"��	���$�����������������	�


Savolainen analyserar i artikeln 1���� ��
� ��� �	�� ��������%� =	��� ��������� ������5
(2000) de individuella, sociala och ekonomiska faktorer som motiverar Internetanvänd-
ning för privat bruk. Artikeln fokuserar på de förväntningar människor har på Internet
och de potentiella behov som ligger bakom beslutet att bli Internetanvändare. Den base-
rar sig på två olika undersökningar, dels en intervjustudie med 23 finländare gjord 1997
angående användning och problem vid användning av Internet, dels en större intervju-
och surveystudie utförd 1996-1998 som undersökte finländares attityder till och förvänt-
ningar på olika typer av nätverksservice. Deltagarna i studierna var mellan 15 och 74 år.
(Savolainen, 2000, s. 185, 189)

Savolainen tar upp en del av den litteratur som skrivits om motivation till Internet-
användning. Här konstateras bland annat att media ger en positiv bild av Internet, något
som bidrar till en tidsanda som i sig är en motivation att bli användare. Internets multi-
funktionalitet anges också vara en motiverande faktor. Samhällets värderingar så som de
uttrycks i politiska dokument bidrar även de till att ge bilden av Internet som något man
måste ta till sig för att kunna hävda sig i informationssamhället. Även de ökande kraven
på IT-kunskaper i arbetet är en bidragande faktor. Savolainen konstaterar vidare att
Internetanvändning kräver att det Internet står för är i samklang med den egna livsstilen.
Den ekonomiska situationen är naturligtvis en viktig del av det hela, liksom vänners
värderingar och åsikter samt hur stora ansträngningar som krävs för att lära sig hantera
tekniken. För att man ska bli Internetanvändare måste fördelarna överstiga de nackdelar
användningen för med sig. De största hindren för att acceptera Internet anser Savolainen
vara negativa attityder mot datorteknik tillsammans med djupt rotade medievanor som
gör att man inte tror Internet kan erbjuda något utöver det man redan har. Också negativ
publicitet när det gäller till exempel Internets pornografiska innehåll spelar in. I figur 1,
som är en modifiering av den figur som förekommer i Savolainens artikel, visas några
av de mest betydelsefulla motiverande och hindrande faktorerna som enligt Savolainen
påverkar beslutet att bli IT-användare. (ibid., s. 185-188)
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Enligt tidigare studier har skälen till privat Internetanvändning tenderat att vara av
pragmatisk art, och detta stämmer till stor del med de resultat de finska studierna upp-
visar. Den viktigaste anledningen till att bli användare uppgavs här vara att arbetet eller
studierna krävde det. Även om man till viss del påverkades av vänner och kollegor var
det i första hand de egna behoven som styrde beslutet. Underordnade motiv var att
hänga med i utvecklingen eller att skaffa Internet för barnens skull. Ett annat viktigt
motiv var att spara tid genom att underlätta dagliga transaktioner. Framför allt var det
banktjänster som lockade, medan att handla via Internet däremot inte alls var lika moti-
verande. Att underlätta dagliga kontakter genom e-post värderades också högt, liksom
Internets möjligheter till informationssökning av olika slag. Speciellt möjligheten att få
information om olika hobbies ansågs som viktig. Flera angav också helt enkelt nyfiken-
het som skäl att skaffa Internet. Nöjesanvändningen verkade däremot inte alls vara
någon viktig motiverande faktor. På grund av att Internets spridning i Finland när
undersökningen gjordes ännu befann sig i ett relativt tidigt skede konstaterar dock
Savolainen att de behov som uttrycktes var ett resultat av vaga förväntningar eftersom
erfarenheterna av Internet ännu var begränsade. (ibid., s. 189-191)

Angående Savolainens artikel kan konstateras att eftersom endast en liten del av del-
tagarna i studien var äldre är det omöjligt att dra några slutsatser om just deras motiv.
Säkert är dock att det som här angavs som det viktigaste motivet att bli IT-användare,
att arbetet eller studierna krävde det, knappast är giltigt för de äldre, liksom ej heller
motivet att skaffa Internet för barnens skull. Det innebär, som IT-kommissionen påpe-
kar, att äldre ej har lika många tänkbara motiv som yngre har, och att det därför är
naturligt med en lägre IT-användning bland de äldre (IT-kommissionen, 2002c, s. 35).
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I ytterligare en artikel, 2	�� ����� ��� �	�� ��������� ��� ������������ �� ��
%� >�����
� �	�
������ ��� ������� ��� �����7� (1999), som även den baseras på de två ovanstående
undersökningarna, tar Savolainen upp Internets roll vid informationssökning. Han
intresserar sig här främst för vilka faktorer som gör att Internet föredras framför andra
informationskällor, och i vilken utsträckning Internet ersätter andra medier vid informa-
tionssökning (Savolainen, 1999, s. 766). Savolainen tar i artikeln bland annat upp teorin
”Uses and gratifications”, som behandlar det sätt på vilket människor väljer media. Den
går i korthet ut på att media väljs utifrån den behovstillfredsställelse de förväntas ge den
enskilde individen. Savolainen sammanfattar teorin med att om en persons etablerade
sätt att söka information anses tillräckligt effektivt så är det osannolikt att andra sätt
prövas. Enligt tidigare undersökningar har de mest använda medierna i Finland varit
dagstidningar och TV, följt av radio och tidskrifter. Mellan 76 och 87 procent av fin-
ländarna använde 1996 dessa medier dagligen. Savolainen betecknar denna medie-
användning som rutinartad och menar att de här medierna länge har upplevts som de
mest pålitliga kanalerna när det gäller att övervaka dagens händelser. Det är alltså inte
någon lätt uppgift för Internet att utmana traditionella medier. (ibid., s. 768, 770, 776)

Resultaten av de båda studierna visar en förändring i medievanor så till vida att använd-
ningen av e-post, både hemma och på jobbet, i många fall hade fått till följd en minskad
telefonanvändning. Andra medier var däremot svårare att ersätta. Exempelvis visade det
sig vid en jämförelse mellan elektroniska och tryckta tidningar att de flesta tyckte att
den traditionella tryckta versionen var överlägsen i täckning och användarvänlighet. De
elektroniska tidningarnas roll var enbart att fungera som ett komplement. Enligt
Savolainen kan de elektroniska tidningarna i framtiden öka i popularitet, eftersom de
har fördelar som snabb uppdatering och möjlighet till länkad bakgrundsinformation.
Han tror dock knappast att de kommer att ersätta den tryckta morgontidningen, som i
likhet med andra traditionella medier har den stora fördelen att för många vara en viktig
del av den dagliga rutinen. (ibid., s. 776-778)

Savolainens slutsats är att de största förändringarna som Internet har medfört på grund
av e-postens popularitet kan hänföras till det kommunikativa planet. När undersök-
ningen genomfördes hade inte Internet kunnat ersätta något annat medium som infor-
mationskälla, utan sågs mest som ett komplement. Några av de viktigaste kriterierna i
de fall Internet föredrogs vid informationssökning angavs vara den lätthet med vilken
man kunde erhålla en stor mängd data, tidsvinster, samt ett större oberoende av tid och
rum. Savolainen nämner avslutningsvis några nackdelar hos Internet som gör konkur-
rensen med andra medier svårare, exempelvis dålig kvalitetskontroll, väntetider och
tekniska problem, svårigheten att läsa längre texter på skärmen samt att hanteringen av
datorer kräver speciella kunskaper. (ibid., s. 779f)

!�!��7�����	%����%�	�
�%�	�
������������+

I Australien har förekommit relativt mycket forskning inom området äldre och IT.
Nedan presenteras några studier utförda av de australiska forskarna Kirsty Williamson
och Dale Gietzelt.
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Kirsty Williamson, verksam vid School of Information Studies i Wagga Wagga, har i
flera studier undersökt äldres och funktionshindrades behov när det gäller olika aspekter
av informationssökning, IT och biblioteksservice. I artikeln 2	����������������������
�������������� ��
� ��	������� ��� ������ �����%� 8�� 8��������� ���! (1997a) redogör
hon för sin doktorsavhandling från 1995 där hon undersökte faktorer som påverkar
äldres informationssökningsbeteende och den roll olika informationskällor hade, med
telekommunikation som huvudsakligt fokus. Även attityder till ny teknik studerades.
Metoden var telefondagböcker och intervjuer med 202 personer i en ålder av minst 60
år, med en stor spridning när det gällde faktorer som ålder och hälsotillstånd. I studien
intresserade sig Williamson bland annat för det oavsiktliga informationssamlandet.
(Williamson, 1997a, s. 337-340)

Studien visade att familj och vänner spelade en mycket viktig roll som informations-
källor och att telefonen här hade stor betydelse, men massmedier som television och
tidningar användes också flitigt. Ingen av respondenterna hade däremot sökt någon
information i digital form. Mycket få hade tillgång till dator och de flesta var inte heller
intresserade av att få det. Fast ungefär hälften av respondenterna sade sig vara positivt
inställda till ny teknik angavs ofta datorer vara det enda undantaget. Det som avskräckte
var både kostnaden och det faktum att datorer upplevdes som svåra att hantera.
Williamson påpekar att det troligen har betydelse att datainsamlingen gjordes så tidigt
som 1992-1994, men menar ändå att resultatet indikerar att äldre kan få svårigheter i
framtiden, då de som grupp betraktat verkar vara de som är minst benägna att acceptera
datorbaserade informationskällor. (ibid., s. 344-348)

Jag vill här betona vanskligheten i att dra några långtgående slutsatser av undersök-
ningen eftersom den gjordes så tidigt, något som Williamson också mycket riktigt påpe-
kar. Internet var till exempel inte etablerat bland allmänheten då. Jag anser ändå att
undersökningen är intressant, eftersom den visar att datorer var den form av teknik som
betraktades mest negativt. Den hade dock varit än mer givande om den även hade inne-
fattat en yngre åldersgrupp, så att en jämförelse mellan äldres och yngres inställning till
datorteknik hade kunnat göras.

!�!����-	������$�����������������������	�


Som en fortsättning på ovanstående studie utförde Williamson 1996 ytterligare en studie
för att undersöka hur tillgång till ny teknik för äldre, speciellt Internet, skulle kunna
förbättras. Studien beskrivs i artikeln ,��� ��
� ����� �	�� �������� ��� ������� ��������
���� (1997b). Syftet var att undersöka äldre biblioteksanvändares upplevelser av dato-
rer och Internet, samt de hinder och problem de möter vid sin IT-användning. Artikeln
tar också upp vad biblioteken kan göra för att underlätta denna grupps Internetanvänd-
ning. Studien genomfördes vid tre olika bibliotek och delades in i två delstudier. Först
fick 120 personer i åldern 50 till 80+ besvara en enkät, därefter valdes av 60 av dessa ut
för att bli observerade när de använde Internet. (Williamson, 1997b)

Man undersökte i studien tre olika former av hinder: sociokulturella, psykologiska och
fysiska. Ett exempel på ett sociokulturellt hinder är att de deltagare som saknade dator
hemma i regel var äldre än de med datortillgång, och att de vanligtvis hade lägre utbild-
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ning än datorinnehavarna. Man fann också psykologiska hinder. Enkäten visade att 23
procent av deltagarna hade positiva känslor inför datorer, övriga upplevde olika grader
av obehagskänslor inför datoranvändning. När det gällde datorers roll i deras liv ansåg 8
procent att de var mycket viktiga, medan 67 procent var direkt negativa. Många av del-
tagarna hade också på grund av sin ålder från början negativa attityder och låga för-
hoppningar om att kunna åstadkomma något bra. “Efforts must be made to encourage
older people to take a more positive attitude to themselves and to old age in general”,
menar därför Williamson. Av de relativt få deltagare som hade fysiska hinder av bety-
delse för datoranvändning var de vanligaste synproblem. (ibid.)

Observationen visade att musen var det som vållade de största problemen. Både att
peka, klicka och rulla beredde stora svårigheter, i vissa av fallen beroende på reumatism
eller darrningar. En annan svårighet var att läsa på skärmen, med för liten text, otydliga
färgkombinationer, eller att webbsidans utseende befanns vara för rörig. “Software
designers need to ensure that fonts are dark enough, large enough and colours are easily
visible against the backgrounds they choose”, skriver Williamson. Många uttryckte
också frustration över avsaknaden av anvisningar på skärmen om hur man skulle fort-
sätta. De online-handböcker som fanns tillgängliga befanns innehålla alltför detaljerade
och invecklade instruktioner. Deltagarna hade även svårt att förstå hur en söktjänst
fungerade, och hade dessutom problem med deras inkonsekventa användning av termer.
Ett annat problem var den för deltagarna obegripliga terminologin som förekom, med
uttryck som till exempel ”cyberspace”. De långa väntetiderna på Internet var också ett
irritationsmoment. Många av dessa saker är mjukvaruproducenternas och inte bibliote-
kens sak att åtgärda, konstaterar Williamson. Trots problemen visade det sig att under-
sökningen väckte ett stort intresse, ibland rent utav entusiasm, för Internet hos en majo-
ritet av deltagarna. Av de som deltog i observationen hade bara 10 procent använt Inter-
net tidigare, men efteråt sade sig 85 procent vilja fortsätta Internetanvändningen. (ibid.)

För att biblioteken ska kunna underlätta Internettillgången för äldre föreslår Williamson
några olika åtgärder, varav en är utbildning. De flesta av deltagarna var ovilliga att
betala för datorkurser, något som Williamson anser kan förklaras av deras relativt låga
inkomst. Däremot var nästan hälften intresserade av att delta i gratis Internetutbildning.
Williamson menar att instruktörerna med fördel kan vara äldre: ”Older people, when
faced with learning to use new technology, are more responsive to trainers in the same
age group.” Vidare bör platsen för datorerna vara en lugn plats i biblioteket, stolarna ska
vara bekväma och ljusförhållandena optimala. Man kan också pröva att ersätta den
vanliga musen med en ”track-ball”6, eftersom denna kan vara lättare att använda för
äldre. Enkla tryckta instruktioner bredvid datorn, inklusive en ordlista över den mest
grundläggande terminologin, är enligt Williamson också en lämplig åtgärd. (ibid.)

!�!����"��	���$���������+,�������	�


Dale Gietzelt, som forskar i Information and Library Management vid universitetet i
New South Wales, beskriver i artikeln ?�������� ���� ��������� ��� ����
� �� 
����� ��
�!���!� �����%� 8� ������ ���! (2001) en studie av en grupp dator- och Internetanvän-
dande seniorer. Syftet var att undersöka dels vad som motiverat dem att börja med dato-
rer och Internet, dels vad de fått ut av sin datoranvändning. Studien genomfördes med

                                                
6 En speciell sorts mus, där man istället för att röra hela musen rullar på en kula på musens ovansida.
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hjälp av ett frågeformulär med både slutna svarsalternativ och öppna frågor. De under-
sökta var 13 kvinnor och 20 män i en ålder mellan 55 och 79 år, varav de flesta befann
sig i åldern 70-79 år. Majoriteten hade förhållandevis låg utbildning. De flesta hade
datortillgång hemma, och cirka tre fjärdedelar av informanterna var Internetanvändare.
(Gietzelt, 2001, s. 139-141, 143)

Tillfrågade om anledningen till att skaffa dator svarade många att de fått den som gåva
eller att familjen uppmuntrat dem att köpa den. Andra vanliga orsaker var ett stort
intresse eller att de ville ”hänga med”. Internet lockade mest på grund av e-postfunktio-
nen och för att det gav tillfälle att bedriva forskning på egen hand, men också här
angavs påverkan från familj eller vänner som en orsak. När det gällde kunskaper i dator-
och Internetanvändning uttryckte mer än hälften att de behövde mer träning. Det vanli-
gaste var att man lärt sig använda datorn genom någon form av datorkurs. De svårig-
heter som angavs kunde vara allt från att övervinna sin rädsla, terminologin, tekniska
problem, att hitta bland alla webbsajter och allt ”skräp” som finns på webben, till höga
kostnader och egna tillkortakommanden. De fördelar informanterna ansåg sig ha fått
rörde sig mest om ökade kunskaper på grund av stor tillgång till information och för-
bättrade möjligheter till kommunikation (ibid., s. 141-145). Gietzelt skriver samman-
fattningsvis att undersökningen visar att äldre anammar IT av psykosociala och
kommunikativa orsaker, såväl som för att erhålla kunskap och hålla hjärnan i gång,
något som hon menar medverkar till att IT på flera sätt bidrar till människors välbe-
finnande (ibid., s. 148).

!�2��'�8����������������������

Frances Hultgren och Gunilla Sjödin ville med sin magisteruppsats ��������� �*������5%
1�������������7����*<��
	���������������
����������(1998) bland annat undersöka hur
behovet att kunna använda Internet uppstår, vilka motiv den enskilde har att vilja lära
sig, hur lärandet går till och vilka effekter det får på individen. Metoden var intervjuer
med fem kursledare för Internetkurser och 13 andra personer, både noviser och mer
erfarna Internetanvändare med mycket varierade utbildningsnivåer och levnadsför-
hållanden. Informanternas ålder var från 25 till 65+. (Hultgren & Sjödin, 1998, s. 4f, 7)

Bland de Internetkunniga informanterna kunde urskiljas två grupper, de självlärda och
de som lärt sig på kurs. De självlärdas huvudsakliga motiv för att lära sig var deras stora
intresse för datorer och Internet. De fascinerades av mediet och kunde tillbringa timmar
vid skärmen (ibid., s. 52, 54). Övriga motiv som nämndes av informanterna var kommu-
nikationsmöjligheten, den merit som kunskap om Internet innebar för framtida arbeten,
möjligheten till lättillgänglig information, samt att det var viktigt för barnens skull.
Påverkan från massmedia och omgivning spelade också in. Speciellt pensionärerna
lockades också av möjligheten att kunna sköta många av sina ärenden hemifrån. Att
man kände någon form av behov var en förutsättning för lärande (ibid., s. 55-58). En
stor fördel vid inlärningen var tidigare datorvana, något de flesta informanter hade.
Förmåga att kunna påverka kursens innehåll och utformning hade också en positiv
inverkan (ibid., s. 45f).

Det fanns dock många hinder för lärandet. Terminologin och begreppen upplevdes som
en stor stötesten. Engelskan uppgavs vara ett stort hinder, speciellt för de äldre. De
många sökmaskinerna med sina olika sökspråk upplevdes också som ett problem, lik-
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som brist på möjligheter till datorträning och krånglande teknik (ibid., s. 46-49). Kurs-
ledarna tyckte sig inte ha märkt att ålder var något hinder för lärandet, annat än att de
äldre till skillnad från yngre personer ofta måste motiveras att inse nyttan med Internet.
När de väl hade fått en tids övning blev de lika entusiastiska som de yngre (ibid., s. 51f).
Det största hindret att ta till sig det nya mediet angavs av alla vara ekonomin. De båda
pensionärerna hade inte egen dator, men hade datortillgång på pensionärsföreningen. Ett
annat hinder var tidsbrist, vilket ofta innebar att andra intressen prioriterades i första
hand (ibid., s. 58f). Positiva effekter av informanternas Internetkunskaper uppgavs vara
ökad självkänsla, högre kompetens i arbetet, fördjupning av intressen och ett nytt sätt att
umgås (ibid., s. 64).

!�3�����������������	�
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Pew Internet & American Life Project, som är ett icke-kommersiellt, politiskt obero-
ende forskningsinstitut som undersöker Internetanvändning, samlade år 2000 med hjälp
av telefonintervjuer in data från drygt 26 000 vuxna Internetanvändare i USA. Av dessa
var drygt 4 300 seniorer, vilket här avser åldersgruppen 65+. Resultaten redovisas i
rapporten =����������%�8������������&����������!������!���� (Fox, 2001, s. 14). Här
konstateras att seniorer som grupp betraktat är de som använder Internet allra minst. 15
procent av de amerikanska seniorerna är Internetanvändare, jämfört med 56 procent av
den samlade befolkningen över 18 år. Trots att kvinnor är betydligt fler än män i den här
åldersgruppen är sex av tio uppkopplade seniorer män, men denna skillnad är långsamt
på väg att jämnas ut, eftersom kvinnor över 65 är den grupp Internetanvändare som för
närvarande ökar mest. Den mest typiska amerikanska uppkopplade senioren är en gift
man med collegeutbildning eller högre, och med relativt god inkomst. (ibid., s. 4)

Seniorer utgör alltså den minsta användargruppen, men de flesta av dessa är desto fliti-
gare användare och kopplar upp sig nästan varje dag, vilket är betydligt oftare än ameri-
kanen i genomsnitt. Nästan alla seniorer använder Internet i hemmet. Anledningen att
man skaffat Internetuppkoppling anges vara uppmuntran från familjemedlemmar eller
andra personliga skäl. Över hälften av de tillfrågade seniorerna menar att Internet har
inneburit en förbättrad kontakt med familjen. Precis som för befolkningen i stort är e-
post den populäraste enskilda aktiviteten på Internet bland seniorer. Det som kommer
därnäst i popularitet är information om hobbies, finanser, hälsa, nyheter och väder, samt
att surfa för nöjes skull. Den rena nöjesanvändningen är vanligare bland kvinnliga
seniorer än manliga. Vidare använder amerikanska seniorer Internet mer selektivt än
befolkningen i stort, exempelvis chat, bankaffärer och nedladdning av musik används av
mycket få bland de högre åldersgrupperna. (ibid., s. 5-8)

De starkaste Internetmotståndarna bland amerikanerna återfinns i den stora gruppen
seniorer utan Internettillgång. Många av dessa är klart avvisande till Internet, andra är
mer likgiltiga, men den ståndpunkt de flesta delar är att Internet inte kan vara till någon
nytta för dem. Även om ekonomin spelar en viss roll har den ekonomiska aspekten
mindre betydelse för den här åldersgruppen än för yngre icke-användare. Något som
däremot har stor betydelse är seniorernas bristande datorvana. Datorer har aldrig varit
en del av deras liv, så som fallet är med många yngre amerikaner. Seniorer är också mer
medvetna än de yngre om Internets negativa sidor, till exempel när det gäller möjliga
intrång i privatlivet och spårning av aktiviteter. Dock visar undersökningen att ålders-
gruppen under seniorerna, 50-64-åringarna, har en hög grad av Internettillgång och en
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betydligt mer positiv inställning. Sannolikt kommer dessa att fortsätta sin Internet-
användning som pensionärer, så man tror att den åldersmässiga Internetklyftan kommer
att jämnas ut med tiden. (ibid., s. 10-12)

!�9���������������������	�


Catherine L. Kelley och Neil Charness, forskare vid institutionerna för psykologi på
universiteten i Ontario, Canada, respektive Tallahassee, Florida, har sammanställt en
forskningsöversikt, ��������������
����������������������������(1995), vilken bland
annat behandlar studier av ålderns betydelse för framgång vid datorträning. I de olika
studierna deltog ett varierande antal personer i åldrar från 18 till 84 år. Flera olika
vanliga typer av mjukvara användes, till exempel ordbehandlings- och kalkylprogram.
En klar majoritet av studierna fann att de äldre deltagarna hade betydligt större svårig-
heter att lära sig använda datorer än vad de yngre hade. De äldre behövde mer tid,
gjorde fler fel och krävde dessutom mer hjälp. Artikelförfattarna menar att resultaten
med relativt stor säkerhet bevisar att äldre generellt sett har större problem att lära sig
hantera datorteknik, men att orsaken till åldersskillnaderna inte kan fastställas då ämnet
ännu inte är tillräckligt utforskat. Dock understryker man att flera studier funnit att för-
ändringar av den spatiala förmågan7 är en faktor som verkar ha stor betydelse för dator-
användning. Psykometriska8 studier har dessutom visat att den spatiala förmågan ändras
med ökande ålder. Det finns också andra kognitiva förändringar som ofta uppträder med
ökande ålder, exempelvis försämring av närminne, problemlösningsförmåga och
koncentrationsförmåga, vilka inte studerats i den här kontexten, men som man menar
också kan ha betydelse. Något som inte undersöktes i de aktuella studierna var om de
äldre på längre sikt kunde uppnå samma resultat som de yngre. I andra studier har man
dock kunnat påvisa att så är fallet, under förutsättning att de äldre tillåts arbeta utan
någon tidsbegränsning. Författarna påpekar att ytterligare studier också visar att tidigare
datorerfarenhet är en mycket viktigare faktor än ålder när det gäller att lära sig hantera
nya datorprogram. Skillnaderna mellan olika åldersgrupper i ovanstående studier hade
således kunnat bli mindre om inte deltagarna till största delen hade varit noviser på
datorhantering. (Kelley & Charness, 1995, s. 108-111)

En annan hypotes när det gäller att förklara åldersskillnader är att äldre oftare lider av
datorfobi9 eller har i övrigt negativa attityder till datorer. Kelley och Charness påpekar
dock att de studier inom detta område som behandlas i artikeln med ett enda undantag
inte kunnat påvisa att attityden till datorer har något märkbart samband med personens
ålder. Problemet med de flesta av studierna är emellertid att deltagarna har varit fri-
villiga, vilket minskar sannolikheten att varken de äldre eller yngre deltagarna skulle ha
lidit av datorfobi eller haft andra negativa attityder till datorer. Därför menar författarna
att det utifrån de aktuella studierna är svårt att fastställa om dessa faktorer hade någon
inverkan på förmågan att lära sig använda datorer. (ibid., 1995, s. 111f)

                                                
7 Förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra
(Nationalencyklopedin, 2002).
8 Psykometri innebär bestämning av mentala prestationer, förmågor, personlighetsdrag, attityder o.s.v.
med kvantitativa metoder (Nationalencyklopedin, 2002).
9 Datorfobi, ”computer anxiety”, är ett negativt eller stressande känslotillstånd orsakat av tankar på eller
användande av datorer (Kelley & Charness, 1995, s. 111).
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Artikeln tar också upp studier som prövat olika undervisningsmetoder på olika ålders-
grupper för att utröna vilka som passar bäst för äldre respektive yngre personer. Resul-
taten visar dock ingen skillnad mellan de olika åldersgrupperna, vilket innebär att den
undervisningsmetod som är bra för äldre också är bra för yngre. Det man kommit fram
till är att online-kurser visat sig vara mindre effektiva än andra metoder. En av de nack-
delar som dessa anses ha är att de tillåter den lärande att passivt följa övningens delar
utan att utveckla någon förståelse för de större sammanhangen. En undervisningsmetod
baserad på problemlösning som uppmuntrar eleven att vara aktiv är i de flesta fall att
föredra, även om tänkbara svårigheter för äldre när det gäller denna metod också disku-
teras i artikeln (ibid., s. 114f). Författarna menar avslutningsvis att det finns två vägar
att gå när man vill förbättra äldres förmåga att hantera datorer; man kan dels påverka
användaren genom att designa bättre träningsprogram, dels förändra datorsystemen
genom att förbättra både hårdvara och mjukvara så att de bättre passar äldres behov.
(Kelley & Charness, 1995, s. 118)

Minnet nämndes ovan som en av flera möjliga förklaringar till äldres svårigheter vid
datoranvändning. Lila F. Laux, PhD, verksam vid Qwest Communications som är ett
globalt amerikanskt företag inom området bredbandskommunikation, skriver i artikeln
8
��
&� �������������&� ���� ���������� ���
� (2001) angående ålderns inverkan på
minnet att ett flertal studier funnit att minnet hos äldre försämras på flera olika sätt. De
flesta äldre får försämringar av närminnet som gör att de till exempel får svårigheter att
hålla siffror i minnet länge nog för att kunna använda sig av dem. De får också svårare
att komma ihåg muntliga instruktioner, särkilt om dessa består av flera steg. Även
problem att minnas ordningsföljder är vanliga. Andra minnesförändringar påverkar
överföringen av kunskap från närminnet till långtidsminnet, det vill säga lärandet. De
äldre kräver på grund av detta mer övning för att lära, vilket innebär att det blir svårare
att komma ihåg komplicerade åtgärder som inte utförs så ofta. (Laux, 2001, s. 159)

En nyare forskningsöversikt, 2	�� ��������� ���� ������ �����%� 6��
�� �	�����
�� ���
������������ (2001), är författad av Sara J. Czaja och Chin Chin Lee, som båda är fors-
kare vid institutionen för psykiatri och beteendevetenskap vid ett universitet i Miami.
Översikten behandlar bland annat ett antal studier av ålderns påverkan på resultatet vid
elektronisk informationssökning. Författarna konstaterar att informationssökning på
Internet är en aktivitet som ställer stora krav på kognitiva förmågor som korttidsminne,
spatialt minne, logiskt tänkande, koncentration och problemlösningsförmåga, och att det
dessutom krävs kunskap om det aktuella söksystemet. Man refererar bland annat till en
studie av Czaja och Sharit (1999), som gällde sökning i en databas med uppgifter om
sjukvårdsförsäkringar. Här fann man att resultatet påverkades i negativ riktning med
ökande ålder, men också att det i mycket hög grad var beroende av tidigare datorer-
farenhet, något de äldre saknade oftare än de yngre. Basträning i datorhantering för de
äldre i syfte att bygga upp den allmänna datorvanan menar man därför är lika viktigt
som träning i det aktuella programmet. I en annan studie som nämns, Mead et al.
(1997), vilken gällde informationssökning på WWW, fann man också att de yngre del-
tagarna lyckades bättre i sina sökningar och använde mer effektiva sökstrategier än de
äldre gjorde. De äldre hade dessutom svårare att komma ihåg de länkar de tidigare hade
följt och den information dessa sidor innehållit. Generellt sett visar samtliga studier som
tas upp i artikeln att äldre klarar av att söka och återvinna information i elektroniska
miljöer, men att de har större svårigheter än yngre och använder mindre effektiva strate-
gier för att nå sitt mål, och att de också ofta har problem att minnas var de har sökt tidi-
gare. (Czaja & Lee, 2001, s. 72-75)
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Richard A. Sit, forskare vid Georgia Institute of Technology i Atlanta, rapporterade i
artikeln ������� ������!�������
�������	��������������!������������� ��� (1998) om
sin studie med syfte att undersöka sökbeteendet bland ett biblioteks äldre användare när
det gällde bibliotekets online-katalog. 34 män och 20 kvinnor i åldrarna 50 till 76 år
med en medelålder av 63,5 år deltog i studien. Deltagarna var sedan tidigare användare
av bibliotekets online-katalog, och samtliga hade som lägst en collegeexamen. De var
också relativt vana datoranvändare. (Sit, 1998, s. 118-120)

De sökningar som utfördes bestod av dels enkla sökningar efter författare, titel eller
ämne, dels avancerade sökningar som omfattade databasbyte, boolesk sökning och
nyckelordssökning. Hjälp fanns att få både i tryckt form och online, dock ej muntlig.
Inga tidsbegränsningar fanns. Resultatet visade att deltagarna generellt sett klarade de
enkla sökningarna bra, men att de hade stora problem med de avancerade, som många
av dem inte använt tidigare. Vanliga fel var till exempel användning av för vida eller
olämpliga söktermer och sökning i fel fält (ibid., s. 122-127). Felen analyserades enligt
en teori om tre olika former av kunskap som krävs för sökning i online-kataloger: 1)
begreppsmässig kunskap – hur man översätter ett informationsbehov till en sökbar
fråga, 2) semantisk kunskap – hur man använder söksystemet vid en sökning och 3)
tekniska färdigheter – att hantera datorn och sökfrågans syntax vid en sökning. De flesta
felen som gjordes kategoriserades som begreppsmässiga, exempelvis felaktiga formule-
ringar och val av söktermer samt okunskap om boolesk sökning, men det gjordes även
många fel som kunde hänföras till de andra två kategorierna. (ibid., s. 128)

De slutsatser Sit drar av undersökningen är tre, nämligen: 1) att många äldre användare
av bibliotekens online-kataloger förblir ständiga noviser, 2) att äldre har sökproblem
som kan hänföras till svårigheter med både begreppsmässig, semantisk och teknisk kun-
skap, och att dessa problem också kan förväntas vid sökning i andra informationsåter-
vinningssystem och 3) att eftersom deltagarna inte var representativa för den äldre
befolkningen, som generellt sett har lägre utbildning och mindre datorvana, kan det
befaras att flertalet av dessa inte kan använda online-kataloger alls. (ibid., s. 129)

I Sits studie har inte någon jämförelse gjorts med en yngre åldersgrupp, varför det enligt
min bedömning enbart med hjälp av den här undersökningen borde vara svårt att dra
någon säker slutsats att äldre skulle ha större problem med elektronisk informations-
sökning än vad yngre har. Resultaten från forskningsöversikten (Czaja & Lee, 2001) i
föregående avsnitt indikerar dock med större säkerhet att de äldre har större sökproblem
än yngre.

En undersökning inom samma område gjorde Patricia A. Larkin-Lieffers, forskande
student vid universitetet i Alberta, Canada. Studien, som beskrivs i artikeln 2	�������
������ ���� ������� ������!� ��������� ���	����
!%� 8� ������ ���!� ��� �� ?�������� �����

(2000), innebar att hon intervjuade sex äldre biblioteksanvändare med en ålder av minst
65 år om deras attityder till och erfarenheter av bibliotekens datorteknik. I studien upp-
gav alla sex informanterna att de var positiva till datorer, tre av dem ägde dessutom
egna. Dock var det bara två som regelbundet använde bibliotekets OPAC,10 övriga hade
försökt men misslyckats eller inte prövat alls. Anledningarna till misslyckandena var att

                                                
10 Online Public Access Catalogue
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gränssnittet skilde sig alltför mycket från den egna datorn, samt att bibliotekets datorer
ansågs svåranvända och gav dåliga resultat. Vidare hade personalens instruktioner gått
alltför fort, och man drog sig också för att besvära genom att be om ytterligare hjälp.
Skrivna instruktioner saknades helt eller ansågs svårtydda. Inga direkta fysiska hinder
angavs. Ingen av informanterna kände till några andra datorbaserade informationskällor.
(Larkin-Lieffers, 2000, s, 228-231)

Trots att informanterna uppgett en positiv attityd till datorer befanns alltså deras
användning av OPAC:s vara låg. Larkin-Lieffers identifierar i studien två olika svårig-
heter som måste övervinnas, dels en osäkerhet att överhuvudtaget försöka, dels att när
man väl försöker misslyckas med sökningen. Hon poängterar därför vikten av en positiv
första kontakt, då det är lätt att bli avskräckt om man misslyckas första gången. Hon
menar vidare att regelrätt undervisning i grupp kan vara problematiskt, då dessa främst
lockar deltagare som redan känner sig hemma med datorer, och gör att mer ängsliga
deltagare upplever förväntningar att de ska klara sig själv i fortsättningen. Improvise-
rade lärotillfällen utan tidspress är ett bättre alternativ, liksom undervisning av andra
äldre med egen erfarenhet av hinder för äldres datoranvändning. (ibid., s. 232)

!�;��������������������
����	��

Craig Spiezle och Gary Moulton, verksamma inom den amerikanska IT-industrin,
behandlar i artikeln 6��
�� �	�����
�� ��������� ���	� ���
����!%� 2	�� ����� ����
������! (2001) frågor om i vilken grad design av webbplatser och datorprogram är
anpassade till äldres behov. De menar att den tekniska revolutionen har sprungit ifrån
hänsyn som användarvänlighet. Orsaken är till stor del att Internetanvändarna inte
längre enbart är datorkunniga yngre män, som var fallet när Internet var ett nytt feno-
men, utan har numera växt till en enorm Internetpopulation med mycket divergerande
egenskaper och behov. Många av dessa tillhör den användargrupp som för tillfället
växer snabbast, nämligen äldre Internetanvändare. Förutom att dessa till största delen
saknar datorvana har de också fysiska behov som skiljer dem från yngre användare. Av
dessa är det troligen försämrad syn som har störst betydelse för förmågan att använda
datorer. Författarna nämner flera olika former av åldersförändringar i ögat, exempelvis
minskad förmåga att anpassa sig till olika avstånd och ljusförhållanden. Dessutom ökar
behovet av kontraster på grund av missfärgning av ögats lins, vilket får till följd att man
får svårare att urskilja färgnyanser. Det är speciellt färger tillhörande den gröna, blåa
och violetta färgskalan som vållar problem, men problemen kan även gälla flera andra
näraliggande färgkombinationer. Författarna nämner också att problem med finmoto-
riken ofta uppkommer med ökande ålder, beroende på reumatism eller stelnande av
lederna, något som kan medföra stora svårigheter att använda musen och tangentbordet.
Författarna saknar ett uttalat användarperspektiv när det gäller utformning av gränssnitt
för dator- och Internetanvändare. För att komma tillrätta med problemen menar förfat-
tarna att konstruktörer och webbdesigners är tvungna att utveckla en djup förståelse för
äldres värld ur de äldres eget perspektiv, men också förstå att behoven varierar från
person till person. Författarna tar även upp begreppet ”universal design”, innebärande
att bra webbdesign inte bara tar till vara äldres behov, utan är bra för alla användare.
(Spiezle & Moulton, 2001, s. 47-53)

Jag instämmer helt i att användarperspektivet verkar saknas på många webbplatser på
Internet, där liten text och otydliga färgkombinationer ofta är mer regel än undantag. Att
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arbeta för ”universal design” borde vara en självklarhet bland webbdesigners idag.
Uppenbarligen finns ännu mycket kvar att åtgärda på området.

!��/�������������	�


Med hjälp av forskningsgenomgången kan konstateras att man kan urskilja några
typiska drag hos de äldre IT-användarna. De flitigaste svenska äldre Internetanvändarna
är män i de lägre senioråldrarna med relativt hög utbildning och inkomst (Svenska
Gallupinstitutet, 2001). Även den typiska äldre amerikanske Internetanvändaren är en
man med minst collegeutbildning och god inkomst. Han är dessutom gift och använder
Internet nästan uteslutande i hemmet (Fox, 2001). Äldre IT-användare utmärks dess-
utom av nyfikenhet och en stark önskan att hänga med i utvecklingen och bibehålla den
sociala integrationen. Vanligt är också att de har erfarenhet av datoranvändning från
arbetslivet (Östlund, 1999).

Ett mycket vanligt motiv till IT-användningen är att man antingen fått datorn av anhö-
riga eller att dessa uppmuntrat till datorköp (Gietzelt, 2001; Fox, 2001; Östlund, 1999).
Ett annat är att man anser sig ha behov av Internets tjänster, främst e-post, banktjänster
och möjlighet till informationssökning av olika slag. Många anger också nyfikenhet,
intresse för teknik eller det faktum att man vill hänga med i samhällsutvecklingen som
motiv (Östlund, 1999; Gietzelt, 2001; Savolainen, 2000; Hultgren & Sjödin, 1998).
Tidigare datorvana eller att det krävs små ansträngningar för att lära sig tekniken är
också faktorer av stor betydelse (Hultgren & Sjödin, 1998; Savolainen, 2000). Även
påverkan från media spelar in, liksom samhällets och arbetslivets ökade krav på IT-kun-
skaper och en överensstämmelse mellan den egna livsstilen och Internets innehåll
(Savolainen, 2000). En annan anledning till IT-användning kan vara att det är ett
intresse som kan delas med barnbarnen (Östlund, 1999). För att man ska vara motiverad
att ta ny teknik i bruk krävs att den fyller ett behov, att man är förtrogen med den och att
den stämmer överens med ens egna värderingar (Östlund, 1995).

När det gäller de vanligaste användningsområdena på Internet skiljer sig inte dessa
mycket åt mellan äldre och yngre användare. E-post och informationssökning är de
populäraste aktiviteterna på Internet (��������������
������������������������, 2001;
Svenska Gallupinstitutet, 2001; Fox, 2001). En liten skillnad är dock att äldre ej i riktigt
samma utsträckning som yngre ägnar sig åt fakta/informationssökning (���������
�����
������������������������, 2001).

Angående IT-användningens konsekvenser kan konstateras att Internetanvändning inte
verkar medföra någon direkt minskning av annan medieanvändning, eftersom Internet-
användaren vanligtvis är en större mediekonsument än icke-användaren (ibid.). E-post-
användning kan dock medföra en minskad telefonanvändning (Östlund, 1999;
Savolainen, 1999). Andra medier är däremot svårare att ersätta. Elektroniska tidningar
fungerar som ett komplement till den traditionella tryckta formen, men ersätter den inte
(Savolainen, 1999). Internet bidrar på grund av e-postfunktionen till ett mer flexibelt
och mångsidigt kommunikationsmönster (Östlund, 1999). IT fungerar dessutom som
kontaktskapare mellan olika generationer, och medför ofta en förbättrad kontakt med
familjen (Östlund, 1999; Fox, 2001). När det gäller påverkan på individen kan IT-kun-
skaper ge ökad självkänsla (Hultgren & Sjödin, 1998). IT-användningen anses också
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bidra till människors välbefinnande, bland annat genom att den aktiverar hjärnan, ger
kunskap och ökade möjligheter till kommunikation (Gietzelt, 2001).

Hinder för äldres IT-användning kan vara sociokulturella, psykologiska och fysiska
(Williamson, 1997b). De vanligaste anledningarna bland äldre för att inte använda
Internet är brist på intresse och att man inte ser någon nytta med det (Svenska Gallup-
institutet, 2001; Fox, 2001). Kostnaden kan även den vara en avskräckande faktor
(Hultgren & Sjödin, 1998; Williamson, 1997a; Gietzelt, 2001). Hinder vid använd-
ningen kan vara svårigheter att använda musen, problem med att läsa på skärmen,
avsaknad av enkla instruktioner och långa väntetider på Internet (Williamson, 1997b).
Terminologin kan också vara en stötesten, liksom tekniska problem (Williamson,
1997b; Hultgren & Sjödin, 1998; Gietzelt, 2001). Även rädsla för datortekniken och
svårigheter att hitta på webben upplevs som problem (Gietzelt, 2001), liksom Internets
negativa sidor som exempelvis risken för intrång i privatlivet (Fox, 2001). Andra
svårigheter kan vara att det är svårt att få tillräcklig service och att man blir nedlåtande
behandlad av fackmän när man söker hjälp. Dessutom har man som äldre IT-användare
ett mycket begränsat antal jämnåriga att kommunicera med (Östlund, 1999). Ytterligare
ett hinder är brist på datorträning (Hultgren & Sjödin, 1998; Gietzelt, 2001; Fox, 2001).
Att instruktionerna går alltför snabbt vid datorundervisning kan vara ett stort problem
för många äldre. Regelrätt undervisning i grupp kan också upplevas som ett problem då
det får många att känna sig pressade att prestera bra resultat (Larkin-Lieffers, 2000).
Äldre har i flera studier vid datorträning visat sig behöva mer tid, göra fler fel och kräva
mer hjälp än yngre personer. Detta tros kunna ha samband med en försämring av den
spatiala förmågan hos äldre, men även försämring av närminne, problemlösningsför-
måga och koncentrationsförmåga diskuteras som eventuella orsaker (Kelley &
Charness, 1995). Försämring av både korttids- och långtidsminnet försvårar äldres
lärande (Laux, 2001). Äldre visar sig dessutom oftare sakna baskunskaper vid dator-
hantering i större utsträckning än yngre. De har också större problem vid sökningar att
minnas var de sökt tidigare och vilka länkar de följt (Czaja & Lee, 2001). Hinder kan
också vara användargränssnitt som inte är anpassade för äldres behov, som olämplig
webbdesign (Spiezle & Moulton, 2001).

För att underlätta äldres Internetanvändning förslås till exempel att biblioteken ser till
att datorerna har en lugn placering och att hänsyn tas till ergonomiska faktorer, samt att
det satsas mer på IT-utbildning anpassad för äldre. Improviserade lärotillfällen utan
tidspress är att föredra. IT-kurser för äldre kan med fördel ledas av andra äldre, eftersom
dessa har bäst förutsättningar att förstå de problem som kan finnas vid äldres dator-
användning (Williamson, 1997b; Larkin-Lieffers, 2000). Tider på bibliotekets datorer
som är vikta för seniorer och ovana användare föreslås också som en lämplig åtgärd
(Eriksson, 1997).

2��+�����	%����
��
���%���

Undersökningens teoretiska utgångspunkter är flera. Den första är de motiv och förut-
sättningar för IT-användning som beskrivs i IT-kommissionens rapport �2� ��	� �����
(2002c). Därutöver kommer Anders Hektors åtta kategorier av informationsaktiviteter,
hämtade från =	��@��	����%����������������������������	�������������!��!����� (2001),
att användas. Den sista och mest omfattande teoretiska basen för studien utgörs av
Everett M. Rogers 6�������� ��� ���������� (1995). Nedan följer en presentation av
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dessa tre teoriers huvudpunkter, i egen översättning när det gäller Hektors och Rogers
texter.

2����"��	�������$�������	�
����$���+,�������	�


Individens övergripande motiv för IT-användning är att få någon form av behovstill-
fredsställelse (IT-kommissionen, 2002c, s. 39). Användarnas motiv kan enligt IT-
kommissionen delas in i fyra olika kategorier:

'�������������	� innebär att tekniken erbjuder nya lösningar på frågor som gäller indi-
videns livssituation när det gäller arbete, boende eller familj. Exempelvis möjliggör IT
distansarbete för många. Också när det gäller funktionshinder kan livsstilsmotivet vara
giltigt, genom att IT kan underlätta göromål i hemmet och på arbetet och därmed
underlätta vardagen för den funktionshindrade. (ibid., s. 36)

1���������	� betyder att man använder IT för att det framstår som mer ändamålsenligt
– snabbare, billigare eller bättre – än alternativa tillvägagångssätt. Det kan gälla infor-
mationssökning, nyhetsinhämtning, beställning av varor och tjänster eller banktjänster.
Nyttomotivet är ofta ett viktigt motiv på arbetsplatsen, medan privatlivets nyttovinster
sällan är lika påtagliga. (ibid., s. 36f)

7
/	�� ��
�
�������	� innebär att man använder IT för att det upplevs som roligt på
något sätt. Det kan innefatta dels IT-tillämpningar som stöder olika intressen, till exem-
pel släktforskning eller interaktiva spel, dels att mediet upplevs som underhållande i sig.
Här återfinner man motivet att använda datorn som tidsfördriv. (ibid., s. 37)

$	���������������	� är det som gäller när man vill etablera och underhålla kontakter via
e-post eller chat. Enligt IT-kommissionen är troligen detta motiv det viktigaste för äldre,
eftersom de inte har möjligheten till kontakt och samvaro med andra människor genom
arbetslivet. (ibid., s. 37)

Förutom de behov som ligger bakom individens motiv att bli IT-användare påpekar IT-
kommissionen att det även krävs andra saker för att IT-användningen ska komma till
stånd. En nödvändig faktor är ett medvetandegörande av mediet. Det vanligaste sättet att
uppnå detta är att man får någon form av �
���/�(���
. Denna kan ske på arbetsplatsen,
i skolan, eller, som när det gäller många äldre, på biblioteket i samband med Senior-
Surfen. Ännu en central faktor är �
�(���
�
�, eftersom det för många är en förutsätt-
ning för användning att IT-mediet finns tillgängligt i bostaden. En annan viktig förut-
sättning är �����/
�
�. Ytterligare en är �������, eftersom det är nödvändigt för varje
användare att ha kontakt med någon som är mer erfaren. Slutligen måste IT-använd-
ningens ������ vara tillfredsställande för att användningen ska fortsätta. (ibid., s. 40)

2������������	���%�	�	�����

Anders Hektor, forskare vid universitetet i Linköping, har i sin doktorsavhandling
=	��@� �	����5%� ������������� ��������������	������ ��� ����!��!� ���� (2001) undersökt
Internets användning i vardagslivet genom att med hjälp av intervjuer och dagböcker
titta närmare på tio personers informationsbeteende.
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Hektor diskuterar i avhandlingen begreppet informationsaktiviteter,�som han definierar
som de beteenden människor uppvisar när de interagerar med information. Han menar
att individens relation till den värld av dokumenterad information som finns kan ses
som en fråga om input och output. Individen tar del av information från sin omgivning,
men ger också i sin tur information till omgivningen. Han har tagit fram en modell,
baserad på tidigare forskning, för att beskriva relationen mellan individers informa-
tionsbeteenden och de olika informationsaktiviteter de utför (se figur 2). (Hektor, 2001,
s. 80f)
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I modellen förekommer fyra olika typer av �
��������
��	�		
/	
: ?�		(�
�?,
?����	��
�?, ?�����
�����
�? och ?����
�?�(ibid., s. 81). Dessa beteenden är i sin tur
förknippade med åtta olika former av �
��������
��(�����	�	�:

1. ?�	�����@��	���	�	? är en aktivitet som återfinns enbart i samband med informa-
tionsbeteendet ”seeking”, och betecknar aktiva och riktade handlingar. Processen
kan innefatta flera steg och strategier, beroende på sökningens syfte och miljön den
utförs i. (ibid., s. 82)

2. ?:��2��
�? är en aktivitet som kan återfinnas bland de båda beteendena ”seeking”
och ”gathering”. Den innebär att man rör sig i en begränsad omgivning där man tror
att man kan träffa på en informationsresurs av ett visst värde, samtidigt som man
bekantar sig med miljön. Aktiviteten är ett vanligt sätt att finna information av en
tillfällighet. (ibid., s. 82f)

3. ?8�
�����
�? innebär att man regelbundet avsöker välbekanta källor. Denna akti-
vitet hör till beteendet ”gathering”. Den utförs ofta vid speciella tidpunkter och på
speciella ställen och innebär ingen noggrann läsning eller lyssning. Exempel på
”monitoring” kan vara att kontrollera e-postlådan eller bläddra i en tidning. (ibid., s.
83f)
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4. ?7
���/�
�? betecknar en aktivitet där man riktar oavbruten uppmärksamhet mot
ett informationssystem för att ta del av dess innehåll. Syftet kan vara att lära sig eller
att förstå något, men kan också vara rent nöjesrelaterat. Det kan till exempel röra sig
om att läsa en bok eller se en film. Aktiviteten förekommer vid de båda beteendena
”gathering” och ”communicating”, och är ett typiskt exempel på ”information
input”. (ibid., s. 84f)

5. ?A6���
��
�?�är en aktivitet inom beteendet ”communicating”. Den innebär att två
eller flera personer utbyter meddelanden, något som alltså innefattar både givande
och mottagande av information och därför förutsätter någon form av ömsesidighet.
Ett telefonsamtal är ett typiskt exempel. E-postande hör också till denna kategori om
kommunikationen är dubbelriktad. Ett e-postutbyte mellan två personer kan sägas
växelvis bestå av de båda aktiviteterna ”unfolding” och ”dressing”, men dessa båda
enskilda aktiviteter är till skillnad från ”exchanging” enkelriktade. ”Exchanging”
kan dessutom vara interaktionen mellan deltagare i ett spel. (ibid., s. 85f)

6. ?$�	���
�? är den aktivitet där information formas och en kognitiv produkt skapas
av en agerande individ, och innebär att man förpackar information i symboler,
tecken och bilder. Aktiviteten kan förekomma inom beteendena ”giving” och
”communicating”, och är ett typexempel på ”information output”. (ibid., s. 86f)

7. ?)
�������
�?, som är en del av beteendet ”giving”, innebär att man meddelar vad
man önskar, genom att till exempel beställa något eller ge någon annan form av
direktiv. Denna aktivitet innebär att man förmedlar den produkt som skapats vid
aktiviteten ”dressing”, och har vanligtvis en affärsmässig eller administrativ karak-
tär. Exempel är när man beställer något via Internet eller betalar sina räkningar.
(ibid., s. 87f)

8. ?;�������
�? är den aktivitet inom beteendet ”giving” där någon tillkännager
information så att andra kan ta del av den. Till skillnad från ”instructing” är denna
aktivitet av mer personlig och utförlig art, och riktar sig till den allmänhet som tar
del av den speciella informationskällan i fråga. Att sätta in en annons i tidningen
eller göra ett inlägg i en diskussionsgrupp på Internet är exempel på ”publishing”.
(ibid., s. 88)

Kategorierna är ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att en informationsaktivitet som
väl passar in i en kategori inte samtidigt passar in i någon annan. Däremot kan en och
samma sysselsättning innehålla flera informationsaktiviteter. Till exempel består
tidningsläsande ofta av både ”monitoring” och ”unfolding”. (ibid., s. 88)

2�������	��	�
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Everett M. Rogers, professor vid institutionen för kommunikation och journalistik vid
universitetet i New Mexico, har författat boken 6�������� ��� ���������� (1995). Den
behandlar, som namnet antyder, den process där nya idéer och produkter sprids. Rogers
diffusionsteori kan tillämpas på vilken produkt eller nytt tänkesätt som helst, och har
exempelvis använts flitigt när det gäller spridning av olika former av innovationer inom
jordbruket. Här kommer den alltså att användas för att åskådliggöra spridningen av
innovationen IT bland äldre. $�������
, eller spridning, definieras i teorin som den
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process genom vilken en innovation kommuniceras via speciella kanaler under en tids-
period bland medlemmar i ett socialt system (Rogers, 1995, s. 5). Nedan följer en redo-
görelse för huvudelementen i diffusionsprocessen, vilka enligt denna definition är:
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•  (����
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2�������������	����

En �

������
 är en idé, en praxis eller ett föremål som uppfattas som ny av en individ
eller grupp. Innovationen behöver alltså inte vara ny, bara den �������� som sådan.
Många innovationer är av teknisk karaktär. Dessa har vanligtvis två komponenter,
� �/����
, vilken utgörs av det fysiska objektet, och �*�(����
, som är objektets
”informationsbas”, alltså de kommandon och instruktioner som möjliggör dess använ-
dande. Det finns två typer av information som rör tekniska innovationer. Den första,
�*�(�����
��������
, gäller frågor som behandlar innovationens praktiska funktion,
som vad innovationen är och hur den fungerar, och den andra typen, �

������
�-
�	/��
�
���
��������
, tar upp frågor om innovationens konsekvenser för individen,
som vilka fördelar och nackdelar som innovationen kommer att medföra. (Rogers, 1995,
s. 11f, 14)

Innovationens egenskaper, så som de upplevs av individen, har betydelse för hur snabbt
innovationen anammas. Följande fem egenskaper inverkar på denna process:

�� B	���������/	� (relative advantage) är den grad till vilken en innovation uppfattas av
de potentiella användarna som bättre än det som redan finns. Ju fler subjektiva för-
delar innovationen har, desto snabbare sprids den. Fördelarna kan röra sig om vitt
skilda saker, som ekonomisk vinst, låg införskaffningskostnad, bekvämlighet, social
prestige, besparingar av tid och ansträngningar, samt hur omedelbara dessa positiva
effekter är. De potentiella användarna bedömer om den kostnad innovationen inne-
bär uppvägs av de fördelar den förväntas föra med sig. Innovationens pris har stor
betydelse; om till exempel en produkts pris sjunker under diffusionsprocessen
kommer spridningen att gå snabbare. En annan viktig motiverande faktor kan vara
den sociala status vissa produkter anses ge, något som är viktigast i början av sprid-
ningsprocessen när ännu ganska få använder innovationen. (ibid., s. 15, 212-214)

�� C�	�	
���!��	��	� (compatibility) är den grad till vilken en innovation upplevs
som förenlig med existerande sociokulturella värderingar och föreställningar, tidi-
gare erfarenheter eller introducerade idéer, samt med de behov som innehas av de
potentiella användarna. Ju mer förenlig med dessa, desto snabbare sprids innovatio-
nen. Det finns många exempel på att en innovations oförenlighet med kulturella
värden kan förhindra dess anammande.11 När det gäller tidigare introducerade idéer
är även dessa betydelsefulla eftersom nya företeelser alltid bedöms utifrån vad vi
redan vet. Ju mer innovationen liknar det tidigare förhållandet, desto mindre inno-
vativ är den. Att kunna förutsäga andras behov genom att sätta sig in i användarens

                                                
11 Ett av flera exempel är vattenkokningskampanjen i en peruansk by, se Rogers, 1995, s. 224.
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situation är också oerhört viktigt om man vill sprida en innovation. Ett vanligt för-
hållande är att de potentiella användarna inte är medvetna om att de har behov av
innovationen förrän de får full insikt i vad innovationen innebär. (ibid., s. 15f, 224-
228)

#� D����	6��	��(complexity) är den grad till vilken en innovation uppfattas som svår
att förstå och använda. De innovationer som är lätta att förstå och använda sprids
snabbare än de som kräver en utveckling av nya färdigheter och kunskaper. En
mycket komplex innovation sprids alltså långsamt. Ett exempel är de första hem-
datorerna, som var mycket komplicerade att använda. När datorerna på senare år
blev mer användarvänliga ökade deras spridningstakt avsevärt. (ibid., s. 16, 242f)

%� ,	������	��(trialability) är den grad till vilken en innovation kan prövas innan den
accepteras. Att testa innovationen är ett sätt att undanröja osäkerhet och komma
underfund med sina egna förutsättningar för att använda den. Ju högre testbarhet,
desto fortare går spridningsprocessen. Testbarheten är viktigast för de som är relativt
snabba med att uppta innovationen, medan de som väntar längre ofta omges av
andra människor som använder innovationen och som de kan rådfråga, vilket mins-
kar behovet av att pröva själv. (ibid., s. 16, 243f)

�� 9��	��	�����	�� (observability)� är den grad till vilken en innovations resultat är
synliga för andra. Olika innovationers resultat är olika lätta att iaktta och kommuni-
cera vidare. Om resultaten är lätta att se kommer innovationen snabbare att anam-
mas. När det gäller tekniska innovationer är mjukvarukomponenterna förhållandevis
svåra att observera, så i de fall där dessa dominerar över hårdvarukomponenterna
kommer spridningen att gå långsammare. (ibid., s. 16, 244)

Sammanfattningsvis kommer de innovationer att spridas snabbast som upplevs ha störst
relativa fördelar, överensstämmelse, testbarhet och observerbarhet samt minst komplex-
itet (ibid., s. 16).

2������+	���

Tiden har betydelse för diffusionsprocessen på tre olika sätt: genom innovationsbesluts-
processen, innovationsbenägenheten och spridningstakten.

)

������
��	���������	��	
 är den informationssökande och -behandlande aktivitet
där en person erhåller information för att minska osäkerheten angående en innovation.
Det är den process genom vilken individen går från den första vetskapen om en innova-
tion till det slutliga anammandet eller förkastandet av innovationen. Denna process
består av fem stadier:

•  (!

	/���om innovationens existens och funktioner
•  ��	����	��	, när en positiv eller negativ attityd till innovationen formas
•  �	���� att anamma eller förkasta innovationen
•  �	
������
/	 eller införskaffande av innovationen
•  �	�!���
/	 eller omprövande av det tidigare beslutet
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Vid det första stadiet söker individen huvudsakligen mjukvaruinformation, alltså infor-
mation om vad innovationen är och hur den fungerar. Denna förmedlas ofta genom
massmedia. Vid de övriga stadierna har istället innovationsbedömningsinformation,
alltså information rörande de konsekvenser innovationen får för den enskilda individen,
mest betydelse. De huvudsakliga förmedlarna av denna information är personliga nät-
verk. Det beslut personen fattar leder till att innovationen anammas eller förkastas.
Beslutet omprövas vid det sista stadiet. Då kan en redan anammad innovation förkastas
beroende på missnöje eller på att den ersatts av en ny innovation. Ett tidigare beslut att
förkasta innovationen kan också ändras när ny information tillkommer. (Rogers, 1995,
s. 20f)

)

������
��	
!�	
�	��(innovativeness) är den grad till vilken en individ är snabbare
att anamma nya idéer eller produkter än vad de andra medlemmarna av systemet är
(ibid., s. 22). När det gäller innovationsbenägenhet kan man dela in medlemmarna av ett
socialt system i fem kategorier (se figur 3).

������#<�D��	����	������
�����	��
/	��/	�	��	���

������
��	
!�	
�	��=B��	�����++������3�>

�� )

������	��(innovators) är de 2,5 procent som är snabbast på att snappa upp nya
idéer och strömningar. De kännetecknas av våghalsighet, kosmopolitiska relationer,
goda finansiella möjligheter, kompetens att förstå och tillämpa teknisk kunskap samt
förmåga att kunna handskas med en hög osäkerhetsfaktor. Innovatörerna har en
viktig gatekeeper-roll i diffusionsprocessen då det är de som för in innovationen i
det sociala systemet, men är inte alltid så respekterade av övriga medlemmar i
systemet. (ibid., s. 262-264)

�� ,�/�����
�����	�(early adopters) är de 13,5 procent som följer efter innovatörerna
när det gäller att lägga sig till med nyheter. De är en betydligt mer integrerad del av
det lokala sociala systemet än innovatörerna och har ofta en position som opinions-
ledare. De utgör en förebild för andra medlemmar av systemet och betraktas med
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respekt av dessa. De tillfrågas ofta om råd angående innovationen, och sprider sina
uppfattningar om denna genom sina personliga nätverk. (ibid., s. 262, 264)

#� ,�/�����*����	��(early majority)�är de 34 procent som anammar innovationen just
innan huvudparten av medlemmarna i det sociala systemet har gjort det. De känne-
tecknas av att beslutet att anamma innovationen är noga genomtänkt. Dessa personer
har sällan någon roll som opinionsledare. (ibid., s. 262, 264f)

%� �	
� ��*����	�� (late majority) består av de därnäst följande 34 procenten som
anammar innovationen just efter att flertalet av människorna inom systemet har gjort
det. De är skeptiska och försiktiga till sin läggning och kräver att samhällets normer
definitivt har tagit ställning för innovationen innan de accepterar den, och behöver
ofta en viss påtryckning från sin omgivning. De har förhållandevis knappa ekono-
miska resurser. (ibid., s. 262, 265)

�� A��	���!
����	� (laggards) är de 16 procent som är sist i det sociala systemet att
anamma innovationen. De saknar helt opinionsledarskap och är de mest traditions-
bundna och fast förankrade i lokalsamhället av alla. Deras referenspunkt är det för-
flutna, och de är misstänksamma mot nyheter. De har också vanligtvis begränsade
ekonomiska resurser. (ibid., s. 262, 265f)

Generellt sett har individerna som tillhör de tidiga kategorierna högre socioekonomisk
status än de senare kategorierna. De är också mindre dogmatiska, mer rationella och
positiva till förändring och vetenskap, samt har bättre förmåga att handskas med
osäkerhet. De är också i högre grad deltagare i samhällslivet och är mer kosmopolitiska.
(ibid., s. 279f)

����/
�
����(� är den relativa fart med vilken en innovation upptas av ett socialt
systems medlemmar. Den kan mätas i form av det antal individer som anammar nyheten
under en angiven period. De flesta innovationers spridningstakt bildar en s-formad
kurva (se figur 4). När det bara är innovatörerna som är i färd med att anamma innova-
tionen stiger dess spridningskurva långsamt. När fler och fler därefter anammar innova-
tionen stiger kurvan snabbare. När det bara är relativt få individer kvar som ännu ej
anammat innovationen planar kurvan ut. Spridningstakten beror på de fem egen-
skaperna hos innovationen som redogjorts för ovan, men också på andra variabler, som
till exempel kommunikationskanalernas egenskaper och i hur hög grad innovationen har
marknadsförts. (ibid., s. 11, 22f, 206)
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Kommunikationskanalerna och det sociala systemet är två olika element i diffusionspro-
cessen, men eftersom de enligt min uppfattning i stor utsträckning överlappar varandra
sammanförs de här till ett avsnitt.

D����
�(����
 definieras som den process genom vilken deltagarna skapar och delar
information med varandra i avsikt att nå en ömsesidig förståelse. Diffusion är en speci-
ell typ av kommunikation där budskapet innehåller information om nya idéer eller
produkter. Processen rör följande komponenter: en innovation, en individ som har kun-
skap om innovationen, en annan individ som saknar denna kunskap och en (����
�-
(����
�(�
��, som är det sätt på vilket budskap överförs från en individ till en annan.
8����	/��(�
��	� gör det möjligt för en informationskälla att nå en stor publik. De är
de snabbaste och mest effektiva kanalerna när det gäller att skapa en medvetenhet om
att innovationen existerar. ;	���
�����(�
��	� å andra sidan är mer effektiva när det
gäller att övertyga en individ om att innovationen bör anammas. De flesta personer
stödjer sig till stor del på den subjektiva värdering av en innovation som ges av andra i
deras närhet som redan använder innovationen, istället för att lita till mer objektiva,
vetenskapliga utlåtanden. Den mest effektiva kommunikationen äger rum mellan
människor som är ���������(�, det vill säga liknar varandra när det gäller faktorer som
social status, värderingar, kunskapsnivå och intressen, eftersom dessa människor talar
samma språk. Ett kommunikationsproblem uppstår följaktligen, som så ofta är fallet vid
diffusionsprocesser, då de kommunicerande är �	�	�������(�, alltså skiljer sig åt i ett
eller flera av ovanstående avseenden. Men homofili kan också vara ett hinder för sprid-
ningen av en innovation, eftersom detta innebär att den bara sprids horisontellt, bland ett
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visst skikt av människor, istället för vertikalt. För att en innovation ska kunna spridas
effektivt krävs åtminstone någon grad av heterofili mellan individerna. Ett (����
�-
(����
�
!��	�( består av individer med ett inbördes förhållande till varandra,
sammanlänkade av regelbundna informationsflöden. Ett tätt kommunikationsnätverk
ökar individens benägenhet att anamma innovationer. (Rogers, 1995, s. 17-19, 286-288,
332)

Ett �������� ����	� är en uppsättning nära förbundna enheter som är engagerade i
problemlösning för att uppnå ett gemensamt mål. Dess medlemmar kan vara individer,
grupper, organisationer eller undersystem. Ett socialt system kan bestå av allt från invå-
nare i en liten by eller medlemmar av en yrkeskår på en speciell arbetsplats till ett lands
samtliga konsumenter.� 9��
��
��	/���(�� är den grad till vilken en individ kan
påverka andras attityder eller beteenden. Opinionsledaren har en central position i
systemets kommunikationsstruktur och förser andra i systemet med information och råd
om innovationen. En ?���
�	���	
��? är en verksamhet eller institution som arbetar
för innovationens anammande. (ibid., s. 23-27)

D�
�	(�	
�	��är de förändringar som sker för en individ eller ett socialt system som ett
resultat av anammandet eller förkastandet av en innovation. Konsekvenser kan ha flera
olika dimensioner. Tre sådana är önskade/oönskade, direkta/indirekta och vän-
tade/oväntade konsekvenser. C
�(�/	 konsekvenser är de funktionella effekter en
innovation ger, medan ��
�(�/	� konsekvenser är de dysfunktionella effekterna.
$��	(�� konsekvenser är förändringar som sker i omedelbar anslutning till en innova-
tion, medan �
/��	(���konsekvenser är ett resultat av de direkta konsekvenserna. Slut-
ligen har vi de �!
��/	 konsekvenserna, som är avsedda, i motsats till de ��!
��/	. Ju
mer tekniskt avancerad en innovation är, desto troligare är det att den kommer att få
många konsekvenser, även oväntade sådana. Det går aldrig att undvika ett visst mått av
osäkerhet angående en innovations konsekvenser. De flesta konsekvenser går inte att
passa in i endast en av dessa kategorier, eftersom följderna av en innovation ofta kan
vara både positiva och negativa. Vidare följs önskade, direkta och väntade konsekvenser
ofta åt, liksom oönskade, indirekta och oväntade. (ibid., s. 405, 412-415, 419-421)

 Konsekvenser kan också bedömas utifrån huruvida de ökar eller minskar jämlikheten
bland medlemmarna i det sociala systemet. Här är det framför allt fråga om konsekven-
ser för systemet i stort, till skillnad från en individnivå. Man skiljer mellan en allmänt
ökad nivå av positiva faktorer som fördelas jämnt över befolkningen och en ojämlikhet i
fördelningen som gör att de människor som hade bäst förutsättningar redan innan inno-
vationen får det ännu bättre i förhållande till den övriga befolkningen. Det är det sist-
nämnda förhållandet som är vanligast, vilket innebär att spridning av innovationer ofta
orsakar ökade socioekonomiska klyftor mellan tidiga och sena anammare. (ibid., s. 429-
433)

3���<����������	�����&�����

Här kommer intervjuresultaten att presenteras, i stort uppdelade i tematiska avsnitt som
utgår från undersökningens frågeställningar. För tydlighetens skull har citaten kursi-
verats.
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3�����������������

E������är 74 år. Han har gått i sexårig folkskola innan han började att jobba. Han har
sysslat med lite av varje, men huvuddelen av sitt yrkesliv har han tillbringat som metall-
arbetare, på slutet som förman. Den närmaste tiden före pensionen jobbade han dock
som platschef på ett sågverk. Ingen av sysselsättningarna har medfört någon kontakt
med datorer. Han och hans fru flyttade för fyra år sedan från en större stad till en
bostadsrättslägenhet i kommunens centralort. De har två döttrar, varav den ena bor på
samma ort, och fem vuxna barnbarn. Gustavs stora intresse är släktforskning. En av
anledningarna till att han flyttade var att han ville söka efter familjens rötter, eftersom
hans mor är född och uppväxt på orten. Ett annat intresse är sport, och dessutom tycker
han och frun mycket om att resa. Gustav är revisor i bostadsrättsföreningen, men är
annars inte med i någon förening. Hans första kontakt med datorer var SeniorSurfen på
biblioteket hösten 1999, som för övrigt är den enda datorundervisning han har fått. Egen
dator med Internetanslutning har han haft sedan två år tillbaka. Frun använder inte
datorn.

4���	�och D����är 72 respektive 71 år. De bor i en villa i centralorten. De har tre barn
och fem barnbarn som bor på andra orter i Sverige. Alice har gått sexårig folkskola. Av
ekonomiska skäl kunde hon ej fortsätta i realskolan som hon hade velat. Senare gick
hon dock en ettårig handelsutbildning där hon bland annat lärde sig maskinskrivning.
Hon har sedan fortsatt att i mogen ålder förkovra sig med kvällskurser av olika slag, och
hon har också läst in treårig gymnasieengelska på Komvux. I unga år arbetade hon som
kontorist. På 60-talet fick hon jobb på pastorsexpeditionen, där hennes uppgift blev att
föra församlingsböckerna. Då Alice var 61 år datoriserades folkbokföringen och lades
över på Skattemyndigheten. Hon beslutade sig då för att haka på nyheten istället för att
dra sig tillbaka, och fick några dagars utbildning. I samband med detta gick hon på fri-
tiden också en datorkurs för nybörjare. Hon arbetade sedan med datoriserad folkbok-
föring fram till pensionen fyra år senare. För ett år sedan gick hon ytterligare en grund-
kurs i ordbehandling och därefter en Internetkurs. Klas har sexårig folkskola och fyra-
årig realskola. Därefter utbildade han sig ett år på handelsinstitut, och han har även gått
några kortare kurser på högskolenivå. Han har huvudsakligen arbetat inom skogsägar-
rörelsen, först som kamrer, senare som ekonomichef fram till pensionen 1994. Han har
också varit ledamot av en bankstyrelse. Klas har haft möjlighet att följa utvecklingen av
datortekniken från början. I slutet av 50-talet började han bokföra på maskin. Sedan
följde stansning av hålremsor, och därefter utveckling av bokföringsprogram. Den
första datorn på hans arbete kom så tidigt som 1983. Alice och Klas är båda aktiva
medlemmar av ortens orienteringsklubb, och lever också ett i övrigt fysiskt aktivt liv.
Alice har också lyckats intressera Klas för sin gamla hobby släktforskning. Dator med
Internetanslutning skaffade makarna 1996.

.	

�
� är 74 år. Efter sex år i folkskola arbetade han i skogen och på pappersbruk,
innan han fick jobb som metodtekniker för reparatörer på Televerket. Där blev han kvar
i 40 år, fram till pensionen 1991. Han har fått en hel del utbildning för jobbets räkning.
De sista åren före pensionen kom han i kontakt med datorteknik, eftersom man då
började använda datorer för att hitta felen på telenätet, och han fick då en kortare utbild-
ning för detta. Henning bor i en villa inne i centralorten med sin fru. De har två barn och
två vuxna barnbarn som bor på annan ort. Hans största intresse är möbel- och finsnicke-
rier, och han har huset fullt av vackra egentillverkade möbler. Han är medlem av en
pensionärsförening och ortens orienteringsklubb. Dator köpte han för 4-5 år sedan, och
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kort därefter skaffade han också Internetanslutning. Strax efter datoranskaffningen gick
han en datorkurs för nybörjare. Frun har också gått på datorkurs, men använder datorn i
mindre omfattning än Henning.

9����fyller snart 78 år. Han och frun bor i ett hus ute på landsbygden. De har tre barn
och flera barnbarn boende på annan ort. Olofs skolgång inleddes med sexårig folkskola
och fortsättningsskola, fortsatte med studier på folkhögskola och diverse kvällskurser,
och avslutades med en treårig utbildning på socialhögskola. Som ung arbetade han inom
metall- och textilindustrin, men efter högskoleutbildningen har han sysslat med
kommunal social omsorg, de sista 20 åren innan pensionen 1988 som avdelningschef
för äldreomsorgen i en större svensk kommun. Olof har under sin tid som pensionär
deltagit i olika pensionärsråd, kommittéer och grupper inom kommunen. De senaste
åren har han varit ordförande i en av ortens pensionärsföreningar, och dessförinnan var
han i fem år ordförande för föreningens länsavdelning. Han läser mycket tidningar och
böcker, är stamkund på biblioteket, och har ofta och gärna deltagit i olika kulturakti-
viteter. En hobby är att spela bridge. Någon dator kom han inte i kontakt med i sitt
arbetsliv, men däremot lärde han sig maskinskrivning. Han deltog i SeniorSurfen 1999,
och har sedan bokat tid några gånger vid bibliotekets Internetdatorer för att tillämpa sina
kunskaper. Han har också hunnit med att gå tre studiecirklar i datoranvändning i
pensionärsföreningens regi, innan han skaffade en egen dator utan Internetanslutning för
ett halvår sedan. Frun är inte intresserad av datoranvändning.

D	����
�och :	
�� är 68 respektive 75 år. Tillsammans bor de i en villa inne i central-
orten. De har två barn, tre barnbarn och tre små barnbarnsbarn, som alla bor på samma
ort. Kerstin har gått sju år i folkskola. Därefter jobbade hon i affär, innan hon gifte sig
och fick barn. Efter några år började hon arbeta på ett vårdhem för äldre, där hon stan-
nade fram till pensionen för fem år sedan. Någon dator har hon inte träffat på i sitt
arbete. Det har inte heller Bengt, som efter den sexåriga folkskolan och fortsättnings-
skolan också började jobba i affär. Så småningom köpte han en egen affär som han
innehade fram till början av 70-talet, varefter han drev ett eget företag från hemmet.
Under denna tid lärde han sig hantera en skrivmaskin. En stor del av Kerstin och Bengts
tid går åt till att umgås med familjen och passa barnbarnsbarnen. Kerstin är också med i
ortens orienteringsklubb. Bengt tycker om att skriva, och har börjat nedteckna sina
minnen från yngre dagar. Dator med Internetanslutning köpte de för tre år sedan. Den
används av dem båda. I fjol gick Kerstin en grundläggande datorkurs, medan Bengt inte
har någon datorutbildning alls.

D����är 74 år. Han bor tillsammans med sin fru i en villa ute på landsbygden. Familjen
består av tre barn och fem barnbarn, boende på andra orter i Sverige. Karls har gått sex-
årig folkskola och därefter fortsättningsskola. Han har också gått en ettårig handelskurs,
där han bland annat lärde sig skriva maskin, och en gymnasiekurs i svenska. Dessutom
har han deltagit i flera kvällskurser och fackliga kurser. Hans huvudsakliga sysselsätt-
ning har varit plåtslagare på ett skeppsvarv. De sista åren innan pensionen förestod han
ett förråd på varvet. Då det var meningen att förrådet skulle datoriseras fick han en
kortare kurs i detta, men datoriseringen hann aldrig genomföras eftersom varvet lades
ned, och Karl förtidspensionerades då 1986. Makarna flyttade då till Karls gamla hem,
som han egenhändigt har renoverat. Han tycker om att snickra och att hålla på i träd-
gården. Dessutom har han lagt ned mycket av sin tid på att engagera sig politiskt, och
har också under flera år varit ordförande inom en avdelning av en av ortens pensionärs-
föreningar. Sin första dator fick han 1995. Tre år senare byttes han ut den mot en ny
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dator med Internetanslutning. Dessförinnan gick han en grundläggande datorkurs. För
en tid sedan ledde Karl själv en studiecirkel i IT-användning i pensionärsföreningens
regi, efter att ha deltagit i en kurs för kursledare. Hans fru är inte intresserad av datorn.

;���� är 72 år. Hon kommer ursprungligen från Norge. I sin ungdom läste hon bland
annat psykologi på universitet, men hoppade sedan av studierna och övertog i stället sin
mammas frisersalong, som hon drev med hjälp av anställda. Paula bor nu med sin man i
en villa inne i centralorten. Familjen består av en dotter och en dotterson som bor i
Norge. Makarna har fyra hundar och är därför mycket ute och går i naturen. Paula läser
flera dagstidningar och dessutom tycker hon mycket om att läsa böcker, främst biogra-
fier. På TV ser hon helst Utbildningsradions program. Vidare sjunger hon i kör, till-
verkar egna porslinsdockor, och har dessutom planer på att börja läsa för de boende på
ortens äldrevårdshem. Hon är också medlem i samma pensionärsförening som flera
andra av informanterna. Sin första kontakt med IT fick hon genom SeniorSurfen på
biblioteket 1999. Därefter gick hon och maken en IT-kurs som pensionärsföreningen
anordnade. Ungefär samtidigt fick hon en gammal dator av sin dotter, men denna byttes
snart ut mot en ny med Internetanslutning.

Bland informanterna kan konstateras att någon gemensam utbildningsbakgrund ej är
möjlig att urskilja, eftersom gruppens utbildning varierar från enbart sexårig folkskola
till flera års utbildning på högskolenivå. Ej heller datorerfarenhet från tidigare yrkesliv
är något genomgående drag, då endast tre av de nio har detta. Här skiljer Klas ut sig
med sin långa erfarenhet på området. Vad gäller familj och hemförhållanden har dock
samtliga informanter en sak gemensamt, de är alla sammanboende med make/maka, och
har dessutom barn och barnbarn. Alla utom Klas och Bengt har fått någon form av
organiserad dator/Internetintroduktion eller -utbildning efter pensionen, antingen i form
av SeniorSurfen eller studiecirklar i IT-användning. Samtliga informanter lever också
både fysiskt och intellektuellt sett ett förhållandevis aktivt liv, och så vitt det verkar
saknar de några allvarligare kroppsliga krämpor. Dessutom är en annan gemensam
nämnare för alla utom Bengt någon form av föreningstillhörighet.

3����"��	���$���+,��%����	�
������+,�������	�


För merparten av informanterna är en mycket viktig orsak till att de skaffat dator den
påverkan som familjen har haft, dels genom information och uppmuntran, dels genom
hjälp med själva anskaffningen. Gustav har fått köpa en begagnad dator till ett billigt
pris av en dotterson som bygger datorer, och denne har även hjälpt Gustav igång och
stöttat på olika sätt. När det gäller Alice och Klas fick de upplysningar och hjälp inför
datorköpet av sina barn, främst av äldste sonen som arbetar i databranschen. Alice har
säkerligen också påverkats av Klas datorintresse, och det var också han som mest låg
bakom anskaffningsbeslutet. Alice menar dock att hon skulle ha skaffat dator även utan
påverkan från maken, men då troligtvis lite senare. I Hennings fall har en måg som
arbetar på ett dataföretag bistått Henning med råd och hjälp, både vid datoranskaff-
ningen och senare. Enligt frun har också barnen ”puffat på” dem om datorköpet. Olof
har till viss del påverkats av barnbarnen, som ofta pratat om att han och frun borde
skaffa dator, och för ett halvår sedan fick han överta en dator billigt av en av dem. I
Kerstin och Bengts fall var både barnen och barnbarnen en drivande kraft när det gällde
datoranskaffningen: �6��������������� �����	�������*��������� ������$������	<���
!����
�� �, säger Kerstin. De fick testa dotterns dator innan de bestämde sig, och de fick också
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hjälp av barnen att välja ut och installera datorn. Kerstin tror att de skulle ha skaffat
dator även utan familjens påverkan, men att det nog skulle ha tagit längre tid. Karl har
också fått mycket hjälp av sina barn. Den första datorn fick han till skänks av dottern
som kasserat den. Han var lite tveksam till att börja med, men vande sig snart och tyckte
att den var bra, så när den blev för gammal skaffade han själv en ny med Internetanslut-
ning. När det gäller Paula menar hon, till skillnad från de andra, att hon inte har påver-
kats av familjen i den här frågan, trots att också hon fick sin första dator av dottern, som
i sitt arbete har mycket kontakt med datorer. Paula tog själv kort därefter initiativet till
att byta ut den omoderna datorn mot en ny med Internetanslutning: �:��� ���&� 	��
��	*������������������$��
&���	�<�
����$���������� �� ���A��

Informanternas motivation för IT-användningen har också påverkats av andra i omgiv-
ningen, som pensionärsföreningen. Olof berättar om propagandan från föreningens
huvudorganisation: �:��� ������� ���� ���  ����� ��
�
���� �� ��	� 	��
�� ���� �� ���
�� �� �� ����� ���
�����De tre datorkurser han gått har anordnats av pensionärsföre-
ningen. Bekanta inom föreningen som redan tidigare hade skaffat dator har enligt Olof
också utövat viss påverkan. Karl, i sin egenskap av ordförande och studiecirkelledare i
pensionärsföreningen, har från en negativ inställning med tiden utvecklat en syn på IT
som något nödvändigt i dagens samhälle. Det är troligt att orsaken till hans ändrade syn
i alla fall till viss del beror på föreningens påverkan i IT-frågan. Även när det gäller
Henning och Paula är det troligt att medlemskapet i pensionärsföreningen har haft viss
betydelse för deras positiva syn på IT. Dessutom var det i Paulas fall föreningen som
anordnade datorkursen som hon deltog i, och som dessutom vid samma tillfälle för-
medlade hennes nya dator. När det gäller Klas menar han att han till viss del påverkades
att skaffa Internet av sina kollegor i bankstyrelsen. För Kerstins del var det så att innan
hon gick i pension köpte många av hennes arbetskamrater dator genom arbetsgivaren
kommunen, och hon tror att detta kan ha påverkat henne lite, även om hon själv inte
köpte dator då. När det gäller medias inflytande menar Henning att även det kan ha haft
betydelse: �B�&����������������������������
��
������������������$��� ������������
��:��
���<������������������$��������������
��������	������ ������$
�����
�����������Ingen
annan av informanterna tycker dock att de i någon större omfattning har påverkats av
media när det gäller IT-anskaffningen.

Egna behov var också för många en viktig anledning att bli IT-användare. Gustavs
huvudsakliga motiv var att han behövde datorn för att underlätta sitt stora intresse släkt-
forskningen, Klas och Alice skaffade dator främst för att kunna använda sig av e-post
och banktjänster, och Henning lockades av Internets möjligheter att förmedla informa-
tion om vitt skilda saker: �:���	���� <��	*��� ������������������
� �$������������$����
���������När det gäller Bengt så tilltalades han bland annat av sonens argument att
datorn skulle underlätta deklarationen. Olofs främsta motiv till datorköpet var att han
skulle använda ordbehandlingsprogrammet till att skriva verksamhetsberättelser och
liknande för pensionärsföreningens räkning. Även Karl upptäckte att datorn var bra att
ha till skrivarbetet i pensionärsföreningen. Detta var inte den ursprungliga orsaken till
datoranskaffningen, men det var en av anledningarna till att han köpte en ny. Karls och
andra informanters berättelser visar att när datorn väl har installerats har de upptäckt
användningsområden som de inte visste om, något som innebär att förutom de behov
som var anledningen till anskaffningen medför IT-användningen också att användaren
medvetandegörs om dolda behov.
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En önskan att hänga med i utvecklingen nämns också av flera informanter som en
anledning till IT-anskaffningen, liksom nyfikenhet och ett allmänt tekniskt intresse.
Alice och Klas var tidiga med att skaffa Internetansluten dator. Alice menar att ����	��
��
��������������$�������������	��
�������$���� ��� ���. Klas långa erfarenhet av datorer
och det faktum att även Alice var förtrogen med dessa sedan tidigare underlättade
beslutet. Paulas huvudsakliga motiv att börja använda IT var att hon inte ville komma
på efterkälken i informationssamhället. �8����
����$�����	������$���������������$��$�
���
��������� �!������6�����&��������� <�������
�������� �������������
��� ��������
��	���� ����������	�$�����, säger hon. Hon menar också att hennes stora nyfikenhet
på det mesta här i livet har haft betydelse för det faktum att hon blivit IT-användare.
Även Gustav berättar att han var nyfiken på den nya tekniken, mycket beroende på
dottersonens berättelser om sitt jobb. Henning hade ett intresse för teknik med sig från
sitt tidigare arbete, och även för honom var det viktigt att som äldre hänga med i
utvecklingen, ��*������
$�� <���!� ��������������� ����	������*���	������
���. Karl är
av samma uppfattning: �6����*�<�������$��!� ����� �� &���	��������������� �� ��&����
 �� ������� ������!��<������������Han betonar starkt vikten av att de äldre följer med i
samhällsutvecklingen: ”6������$�	����������������������$��� ������
��!��� ���	���
�������:��� ����� �������������������6����������$� ������$��:����$���
$�����$
��������	�����	���������
�������Detta var inte det ursprungliga motivet till att han fick
sin första dator, däremot hade det stor betydelse vid anskaffningen av den nya datorn
med Internetanslutning. Ännu en viktig anledning till IT-användning anges av Kerstin
och Bengt, vilka menar att datorn hjälper dem att hålla hjärnan igång.

3����4������	�
������������	�
�������

Användningens omfattning skiljer sig relativt mycket åt. Olof, som inte har Internet, är
den som använder sin dator i minst utsträckning, medan Gustav, som är den flitigaste
användaren av alla, använder datorn så gott som varje dag och då kan sitta upp till ett
par, tre timmar.�Om han inte hade datorn menar han att han skulle ha svårt att syssel-
sätta sig: �6��� ����� ���� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ����� 	��� �$
�����
�� Även Klas
använder datorn i stort sett varje dag, men sitter inte så länge varje gång. Övriga infor-
manter använder sina datorer cirka 2-4 gånger i veckan. I Kerstin och Bengts fall är det
Bengt som tillbringar mest tid vid datorn, Kerstin tycker inte hon har tillräckligt med
tid: �8�������������������������	������&������$����<�������
�� ����
���:���<�
�	���<��$
�!� ����������*����
���Hon menar att det är alltför lätt att glömma bort tiden när man
väl är igång: ������������$��������$����������<���������
������������ �����  Internet blir
bara använt någon gång per vecka, och då oftast av Kerstin. Karl menar att han skulle
vilja använda sin dator oftare än han gör. Följden blir att när han väl sätter på den kan
han bli sittande en bra stund, men han tycker ändå inte själv att han på det stora hela
tillbringar särskilt mycket tid vid datorn, även om frun är av en lite annan uppfattning.
Övriga informanter uppger att de oftast bara sitter kortare stunder åt gången vid datorn.

Informanternas troligen största användningsområden på Internet är att söka information
om diverse intressen på WWW. Gustavs stora användningsområde är släktforskningen.
Något annat område har han inte sökt information om, förutom att han i fjol beställde en
resa av Stenaline via Internet. Även Alice och Klas är intresserade av släktforskning,
men Klas har också en mängd andra användningsområden. Som ett exempel kan
nämnas att han på Internet tog fram kartor inför makarnas USA-resa. Alice berättar
också att hon dagen innan med hjälp av söktjänsten Evreka hämtade ett recept som hon
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hört om på lokalradion. De båda berättar vidare att man numera kan anmäla sig till
orienteringstävlingar och hämta hem resultat från dessa via Internet. De har också skaf-
fat ett särskilt orienteringsprogram som möjliggör att man efter tävlingar kan se på
skärmen vilken väg olika deltagare har gått och få deras mellantider. När det gäller Karl
berättar han att han till exempel har hittat information på Internet om ena sonen genom
dennes arbetsgivare, och att han ibland brukar gå in och titta på kommunens och grann-
kommunernas webbplatser. Paula har hittat information om flera av sina intressen på
Internet. �6��  ������ <�� ����� 	���� ������������ ���� ����, konstaterar hon. Hon har
bland annat varit inne och tittat på den kennels hemsida där hon köpte sina hundar:
�:��� ����� <�� $� ���������&����� ��� 	�������� ��	� 	��� 	��� <�� $� ������� &� <���� 
��� &�������<���� �&���	�$������������	���	����$�������!��	�����&�<�����������$��
	�������� �����
� �$��� ��
� �$� ��������Hon har även besökt webbplatser med franska
dockor och letat efter bilar på webben. Eftersom hon har ett stort bokintresse är hon
också inne och tittar på utländska bokförlag och bokhandlar på Internet och tar fram
författare och titlar på böcker som hon sedan beställer på biblioteket. När det gäller
Henning framhåller han som en av Internets fördelar att man där kan leta upp saker som
man sett på TV. Han brukar till exempel ta fram Tina Nordlunds matrecept. Han har
också varit inne och tittat på några webbplatser med anledning av sitt slöjdande. Även
Kerstin har hämtat recept från lokalradion och ICA på Internet. Makarna har också
prövat andra användningsområden, som att titta på travresultat för dotterns travhäst,
hämta blanketter och kontrollera aktiekurserna. De har också köpt en bil som de hittat
på en bilfirmas webbplats.

Informationssökning på Internet via någon söktjänst är lite utnyttjat av informanterna.
Gustav, Henning och Bengt har aldrig prövat detta, och de flesta andra använder det inte
i någon större omfattning. Klas och Alice söker ibland och använder då oftast Yahoo
och Evreka. Alice berättar att hon nyligen på Evreka har lärt sig hur man begränsar sin
sökning: �����������������������������������	������$������������������
�����

 ���&�$��$��������<���!� �������������Kerstin gör ibland enkla sökningar med hjälp av
Evreka eller Google. Olof har någon enstaka gång på biblioteket testat att söka via en
söktjänst. Karl uppger att han använt sig av söktjänster någon gång tidigare, men inte nu
längre: �6���	�����������������&���	�<�
�������������<�
�	���$��������������
��*�����
	������� Också Paula menar att behovet att söka med söktjänster inte är så stort, men att
hon vid något enstaka tillfälle sökt information via Yahoo. De flesta av informanterna
går istället vanligtvis tillväga så att de går in på de adresser de redan känner till eller har
läst om, och tar sig sedan fram med hjälp av länkar. Exempelvis berättar Olof att han
några gånger har gått in på kommunens och landstingets webbplatser och letat efter för
honom relevant information.

E-post är en funktion som används och uppskattas av alla informanter utom Olof, som
inte har Internet, och Bengt. Omfattningen av användningen varierar dock bland infor-
manterna. Flera menar att de inte skickar e-post särskilt ofta. De flitigaste e-postanvän-
darna är Klas och Alice. E-posten är den funktion på Internet som Alice säger sig upp-
skatta mest. Informanterna använder e-posten mest till kontakter med släkt och vänner.
E-postkontakterna utanför kretsen av anhöriga verkar vara väl så viktiga. Till exempel
har både Karl och Henning varsin jämnårig datorkunnig bekant i Stockholm som de
brukar utbyta mejl med och den vägen få hjälp och tips angående datorn. När det gäller
Gustav har han till exempel kommunicerat via e-post både med HSB och med en släkt-
forskningskollega som han fått kontakt med via Internet. Även utlandskontakter före-
kommer bland informanterna. Kerstin har e-postkontakt med en gammal skolkamrat
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som flyttat till Frankrike. �B�
��!� ���������������
������
������ �� ����������	�������
�*� ��� ��
������
�������$��6�����������
���������������<�
�
$���������������	� �������
���<�
��$����$
���, berättar Kerstin.�Alice och Klas har vänner i USA som de utbyter e-
post med. Karl brukar få e-post från några tyskar som tidigare hyrt hans sommarstuga.
Även Paula har mejlkontakt med bekanta i USA och England. Hon är fascinerad av e-
postens snabbhet: �B�
���������	������� �����8���� ����	����� ���� � ������� Förutom
brev skickar flertalet informanter julkort, gratulationer och liknande via mejl. E-posten
är alltså en uppskattad kommunikationsmöjlighet, även om alltså inte alla utnyttjar den
så väldigt ofta. Ingen av informanterna har däremot någonsin ägnat sig åt att chatta på
Internet.

Tidningsläsning på Internet förekommer hos vissa av informanterna, till exempel Paula,
som har lagt in några norska tidningar som Favoriter, eftersom hon inte har någon
daglig norsk tidning hemma. Henning läser också ganska ofta tidningen på Internet, då
främst Aftonbladet. Han menar att det inte är samma sak som att läsa en papperstidning,
läsningen på skärmen går snabbare. Han brukar också sitta och söka bland länkarna på
Aftonbladet eller Passagen. Karl går också in ibland och läser nyheterna och söker bland
länkarna på Aftonbladet, Expressen eller Dagens Nyheter. Han berättar att han ibland
söker efter saker där som han hört på TV-nyheterna för att få veta mer. Han brukar även
delta i de undersökningar som till exempel Aftonbladet har, där läsarna får meddela sin
ståndpunkt i olika aktuella frågor: ���� ����&� ��� <�
� ������� �$&� ���� ���� ������
�!� �����'������� ������$�
*�����������

När det gäller penningtransaktioner via Internet är meningarna lite delade. Banktjänster
var en av anledningarna till att Klas och Alice skaffade Internet. Även Karl använder sig
av banktjänsterna på nätet. Även om han har haft vissa betänkligheter tycker han att
fördelarna uppväger nackdelarna, eftersom det är så bekvämt att föra över pengar
mellan olika konton den vägen: �:������<����
���	��������������
$��������Han brukar
dessutom sköta makarnas ICA- och MedMera-konton via Internet. Andra informanter är
mer eller mindre tveksamma till banktjänster på Internet. Gustav har tidigare prövat att
betala räkningar på detta sätt, men han tyckte det tog längre tid än att använda giro-
betalning, så han slutade efter ett halvår: �B�
� �������������	��������&���� ����&������
<�
����������
��B�
����<�������$����
�������
�	������� Paula använder inte heller Inter-
nets banktjänster eftersom hon tycker att hennes girobetalning fungerar bra, men hon
utesluter inte möjligheten att hon börjar med det någon gång längre fram. Inte heller
Henning använder dessa, då han är tror det är lätt att göra fel. Den av informanterna som
är mest negativ till banktjänsterna på Internet är dock Bengt, som bestämt ifrågasätter
säkerheten hos dem: �B�
� �����������
�����������$������ Han menar dessutom att deras
postgiro fungerar så bra att det inte finns någon anledning att byta. Kerstin använder
dock Internet till att hålla reda på ICA-kontots saldo. Vad gäller beställning av varor
och tjänster har ingen av informanterna någonsin köpt varor via Internet, däremot har
Gustav beställt en resa och Klas har bokat bilbesiktningstid.

Internet är dock för huvuddelen av informanterna långt ifrån den enda datortillämpning
som används. �6������������!� ���<�
��!� �������<�
���	*����������������������*�������
�$�, säger Alice, som hellre framhåller datorns många andra användningsområden, som
ordbehandling och släktforskningsprogrammet som har hjälpt henne att få ordning på de
anteckningar hon hade liggande. Främst ordbehandling, men även andra program, är
mycket uppskattade och använda av i stort sett alla utom Paula, som är den enda som
bara använder Internet. Gustav brukar med hjälp av ordbehandlingsprogrammet skriva
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brev som han sedan skickar via e-post. Dessutom har han lagt upp en egen budget på
datorn, och datorn kommer också till användning i hans uppdrag som revisor i bostads-
rättsföreningen. Karl och Olof använder också ordbehandling, och båda menar att de har
haft stor nytta av det för att skriva verksamhetsberättelser och protokoll för pensionärs-
föreningens räkning. Detta är det enda Olof hittills har använt datorn till. Även Henning
använder sin dator med anledning av ett uppdrag i pensionärsföreningen. Han är
kontaktombud, vilket innebär att han ska ansvara för att data förs när det gäller ett antal
pensionärer inom föreningen. Med hjälp av ordbehandlingsprogrammet har han gjort ett
register som han uppdaterar när det sker några förändringar: �C*�� ��� ���&� ���� ����
�!� ���������
������� ��� ��*����	��!�� ������ ������6�������!� ��� ��������������� ����
��	�  ������ �$� ���  ����� ����� Dessutom har han och frun tillverkat lottlistor till
orienteringsklubben. Han använder också datorn till att hålla ordning på födelsedagar.
Kerstin och Bengt använder också sin dator till flera olika saker. Även de håller ordning
på släktens födelsedagar den vägen, och de har också tillverkat visitkort på datorn. Att
göra bilder har de lärt sig av barnbarnen: �����������7���������
��������	�����	������
����������&����� ���<�����������������6��
*����� ���
�����	� ��������	��!�������
�������
6�������*������
���!� ������������ ���, menar Kerstin. En scanner ingår också i utrust-
ningen och den används bland annat till att kopiera recept: �B�&����	���������������
<���
����� ������&� ����  ��� <�
� 
���������� 2���� ;��� ��	� ����� ����� ���, berättar Bengt.
Annars använder han främst ordbehandlingsprogrammet för att skriva ner sina gamla
minnen.

3�!��(����������%���%����������+,�������	�
��

De flesta informanter har svårt att peka på några konkreta konsekvenser som deras IT-
användning har fått, men av deras berättelser kan ändå utläsas att den påverkat deras liv
i mer eller mindre hög grad. Rent allmänt kan man konstatera att IT har varit nyttig för
dem på olika sätt, exempelvis genom att de kan använda datorn till ordbehandling istäl-
let för att skriva på skrivmaskin. Även andra användningsområden kan sägas ha under-
lättat vardagslivet, som till exempel banktjänsterna, e-posten och möjligheten att hitta
information om diverse saker på ett smidigt och enkelt sätt. IT-användningen har ett
dessutom ett annat värde för flera av informanterna, eftersom den anses som rolig och
stimulerande, och får dagarna att gå.

Alla informanter säger sig ha haft nytta av sin dator och är nöjda med den, vissa mer än
andra. Gustav menar att den absolut har överträffat hans förväntningar: �B�
� 	��
�� �� ���������*����� ���*�����������$����	����������� �������������������:��������$
�*��$�����������������
$��������!� ���$��$
��� ���������	��$������� ��������������
	����������� ��������
����� Också Paula tycker att datorn med råge har uppfyllt de
förväntningar hon hade, och menar att hon har haft stor nytta och glädje av den. Alice är
också mycket positiv och menar även hon att hennes förväntningar blivit uppfyllda och
mer därtill. Det är dock datorn i sig och inte Internet hon säger sig vara mest nöjd med.
För Klas är däremot både Internet och övrig datoranvändning en självklarhet. Också för
Karl har IT nu blivit en naturlig del av vardagen, ��� ��� ���� �$��� �$� �$
��� ���.
Bengt, som själv mest använder datorn till andra saker än Internet, tycker ändå att Inter-
net har stora fördelar för folk i glesbygd, eftersom de den vägen bekvämt kan ta del av
saker som de skulle ha svårt att komma åt annars. �B�
������������������
���!���
���*�����
	$���� �
$�
�, slår han fast angående nyttan med en dator. Kerstin är lite mer kluven
angående datorns nytta, hon är fascinerad av den, samtidigt som hon menar att den
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skapat behov som människor inte haft förut: ���� ��� ��� ������ �� ��� $�� 3� ��	*���� ��
�
�����
�����������	���������5��Hon är ändå mycket nöjd med datorn, och menar att det
största problemet med den är att man blir sittande alldeles för länge. ��!��������<�
�����
������	��&��������	�������
��������������� ����)��	$�����	<�������
$�
&���	����� �����<�
���
�����
���� ��
��, slår hon fast.

En naturlig följd av de övervägande positiva upplevelserna av IT-användningen är
ändrade, mer positiva attityder till IT-mediet. De informanter som varit lite tveksamma
till en början har blivit positivt överraskade över vad man kan åstadkomma med datorns
hjälp. �)��	����!� ����������	����������!7��*��
���������� �����	������,�säger Bengt angå-
ende hans och Kerstins tidigare inställning till datorer.�Nu har han en annan uppfattning:
�:��� ����
��$�	�������������������	�����������������������	���
$����������� Karl
är den av informanterna som ger uttryck för den mest markanta förändringen av inställ-
ningen till IT. När han fick sin första dator av dottern var han ganska negativ och hade
inga stora förväntningar på den. Längre tillbaka såg han till och med på datortekniken
som något av ett hot mot människors integritet. Efter att han själv fick pröva på att
använda en dator ändrades dock hans inställning, och numera betraktar han IT som ett
nyttigt redskap där fördelarna gott och väl uppväger nackdelarna: �6������<�������������
�$��������������� ���������������� &���	��$� ��������*��$��������	�<�
��!� ������
���	��� <�
����	���������� �*��$���� �*������� Han är berättar att han brukar framhålla
fördelarna med IT vid diskussioner bland medlemmarna i pensionärsföreningen. Hans
roll som kursledare visar också på hans ställningstagande för IT. En följd har blivit att
han verkar betraktas som lite av en auktoritet på området, något som yttrar sig i att han
ibland tillfrågas om råd av andra medlemmar i pensionärsföreningen med datorproblem.

Ännu en konsekvens av datoranvändningen är ett ändrat kommunikationsmönster.
Informanterna har genom e-post fått ett alternativ till traditionella kommunikationssätt.
Flera av informanterna har e-postkontakter med vänner på andra orter och ibland andra
länder, kontakter som tidigare upprätthållits på andra sätt. Det gäller till exempel
Henning och Karl, som båda har varsin bekant i Stockholm som de mejlar till, och
Kerstin, som har en skolkamrat i Frankrike med vilken hon höll kontakten via post tidi-
gare. E-posten används också till julkort och gratulationer till släkt och vänner. Det
tyder på att posten används i mindre omfattning nu. Med telefonen är det en helt annan
sak. Ingen av informanterna anser att de i någon nämnvärd utsträckning har ersatt tele-
fonsamtal med e-post. Speciellt med barnen värderas telefonkontakten högre: �)�� ���
���������&� ������������� 6��� ��� ����� ���� �������
��, säger Karl.� Gustav ringer också
hellre sin dotter i Uppland: �6$� ���� <�
� ���� <�
�  ������ ����� ����� 	����� ���� ��� En
annan aspekt av den ändrade kommunikationen är att diverse problem och frågor som
uppstår kring datorn är en anledning till kontakter med anhöriga och vänner. IT har
också gett upphov till ett nytt sätt att umgås över generationsgränserna med datorn som
samtalsämne och gemensamt intresse, som fallet är till exempel med Kerstin och Bengt
och deras barnbarn.

När det gäller andra medier är vanorna lite olika. En del menar att de nog ser mindre på
TV nu för tiden på grund av datorn, till exempel Karl, som inte riktigt orkar med TV i
samma utsträckning längre. Det är dock möjligt att även andra faktorer än IT-använd-
ningen kan ha betydelse för detta faktum. Även Gustav berättar att frun numera oftast
får sitta ensam vid TV:n: �B�
��������*�������������������$��$��	����������������	������
	�����Också Kerstin och Bengt bedömer att de tillbringar något mindre tid vid TV:n nu,
eftersom datoranvändningen ofta får dem att glömma bort tiden. Övriga tycker inte att
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IT har påverkat deras TV-vanor. Även när det gäller läsningen anger Gustav och Karl
att vanorna förändrats, eftersom båda två läser mindre böcker nu än tidigare. �B�
�����
�����
���!� ����*� ������� ��
&� ������� ���!� ����*� �������� <�
��:�������	���������
��������&� ������� �
��� $�, menar Gustav. I Paulas fall har istället Internet under-
lättat och fördjupat hennes bokintresse, eftersom hon kan söka efter böcker den vägen.
Informanternas tidningsläsning har inte påverkats i någon nämnvärd utsträckning. Flera
av dem läser tidningen på Internet, men då som ett komplement till den ordinarie
tidningsläsningen. Ingen har ersatt papperstidningar med den elektroniska varianten.

Även umgänget makarna emellan kan påverkas på flera sätt av IT. Det är givetvis en
fördel om båda makarna är intresserade av datorn, som i Kerstins och Bengts fall. De
har tillbringat en hel del tid tillsammans vid datorn, eftersom Kerstin har försökt lära
Bengt det hon lärt sig på kursen. �)��	��������
������
�&������&����������������������,
säger Kerstin. Flera av informanterna har istället fruar som inte alls intresserar sig för
datorn, något som kan få till följd att frun tycker att maken tillbringar för mycket tid
där. När Karl säger att han inte tycker att han ägnar särskilt mycket tid åt datorn
kommenterar frun, halvt på skämt, halvt på allvar: ���
������
��&���D� När det gäller
eventuella negativa konsekvenser av datoranvändningen påpekar även Gustav: �6��� ��
������*�����
����$&�����	���������$������
�$��!� �����Han menar dock att det egent-
ligen inte är något problem, eftersom hon aldrig har klagat på hans datorintresse.

3�2��-	������$���+,�������	�
��

Det framkommer att det finns hinder och problem av olika art när det gäller informan-
ternas IT-användning. Det faktum att många äldre inte har stiftat bekantskap med
datorteknik tidigare i livet utgör ett hinder för att överhuvudtaget bli IT-användare,
menar Olof: �C*�� �� ��� <�� ������ ��� 	���� �!� ���������� �� �� � ��� �! ��� ���&� ��
�������������&���	��$����<��������
���������������6����������������
���� ����&��������
���<����
�� Han pekar på det faktum att tekniken tar över våra liv alltmer, och att det
idag kan vara svårt för en icke tekniskt intresserad person att göra till och med den
enklaste sak, som att ställa in kanalerna på TV:n. Klas med sin mångåriga vana vid
teknikanvändning har inte alls samma förståelse som Olof för den tveksamhet många
känner inför ny teknik, utan menar istället att många äldre är alltför försiktiga med att
våga pröva de nyheter som kommer.

Personliga värderingar kan också vara ett hinder för att bli IT-användare. Olof, som inte
har Internetanslutning, har funderingar på de konsekvenser Internet kan få för samhället
i stort. �;*�������$
���������	*���$��$����������� ��� ���������������������������$
 ����� �� ��������������*���������������������������������<������* ����$
�����&����
������
�� ����������<��������� ��	����6$���������������������������� ������ Olofs
värderingar går stick i stäv med vad han anser vara den utbredda kommersialismen på
Internet: �E������� ������ ��� ���� ���� �$� ���� �*�������� �� �����  ������� )�� *��� *�<
������������������	������
����������������	������������� �����&� ��������������
 ��&� �$
��� ��
�  ����������� ��� ��<� ��� ����� ���� 	��� ������� �� ��� ��� �����
�$���������� �������$���������� �� ����Han menar också att han inte behöver Internet,
eftersom han redan har tillräckligt många alternativa sätt att skaffa sig information på:
�B�
����������
���$
����������$��!� ��������������������%�,�	*����<�
����5�)���
��
������
� �*����	$�����
� �� ���������5�B�
�	������ ����� ������� ������
�����	�  ������� ��
 �������������
��B�
������	��������������� �� Han vänder sig också mot överflödet av



59

information på Internet: �B�
������������$��	<�����������
����������*���������� ������
����������)�� �����������<�����&���� ������������������&���� ������������	$
�� Han är i
grunden positivt inställd till e-post, men han ser ändå med saknad på det faktum att
brevskrivandet håller på att dö ut, eftersom brev för honom är ett sätt att dokumentera
händelser och känslor som inte går att ersätta med telefon eller e-post. Ytterligare en
faktor som enligt Olof talar mot Internet är att det är ett tillhåll för kriminella, med till
exempel rasistpropaganda och barnpornografi bland innehållet. Även Karl hade tidigare
betänkligheter av det ideologiska slaget rörande datortekniken. Han nämner som exem-
pel en episod när en person hade tagit reda på hans adress med hjälp av Försäkrings-
kassans dataregister. Det bidrog till en känsla av att datorer kunde vara ett hot mot den
personliga integriteten: �6��� ������	����<�
��$&�����������������������6������<�����
���������$��������������� ���������������� &���	��$� ��������*��$��������	�<�

�!� ����������	���<�
����	�����������*��$�����*�������:����������������$������
���������
��$���*�<�����Också Karl diskuterar det faktum att det finns nazistpropaganda på Inter-
net. I likhet med Olof tar han starkt tar avstånd från denna ideologi, men han menar
ändå att den ej går att undvika om vi ska ha ett öppet samhälle: �6������ �� ���� �����
�������� ����������&��*���$����������������������

Det som bedöms vara det absolut största problemet vid de flesta informanters IT-
användning är otillräckliga IT-kunskaper, dåligt minne och det faktum att man som
äldre behöver gott om tid på sig för att lära sig nya saker. Även om fel på grund av
krånglande teknik också förekommer är det absolut vanligast att de fel som uppstår
bottnar i bristande kunskaper: �6���	���	��������<�
�	����$��������$��$
������&���	���
	��������������������� �&�����������������������������:������������	������� ��������

$�����	����� ���� ����� 	������� ���� �
� $�� ���� ���� 
�� � 
����� 	������, berättar Gustav.
�6���	����������������
��$
���������	�$� ��<�
���!����������	��$���!� ���<�
��$����
��	��$�	�����������$
�����
���*���
�&�$�<�
�	����$���������������
��<����$��$
�������,
säger Olof. ����*�<��&��$�
<��������� �����!� ������&��*�������������$�����������
�������,
säger Kerstin. Flera av informanterna berättar om den överdrivet stora respekt de hade
för datorn i början. �)���$
���� �������*�����������������&��*���������������������� ����
�*��*�������, berättar Kerstin. I samband med okunskap framhålls även dåligt minne
som ett stort problem. �6������������
�����
����*���������������������
�*������*��
�$&�������������<�
�, säger Karl. Han berättar att han besvärades speciellt av sitt dåliga
minne när han ledde datorkursen, eftersom han då kände ett ansvar inför deltagarna att
kunna svara när de frågade om något: �B�
���������<�
���������
�� ���	��������<�

 �����	��������
�������	����$� �� ��<�
������ �����
*�����������<�
����� �����
*��
����� Även Paula upplever glömska som ett hinder för sin IT-användning, liksom Olof,
som kommenterar angående sitt eget och andra äldres lärande av IT-kunskaper: �6��

$������ ����� ��*
�������� ����� ��&� ���� ���� ����� ���
��� ������	����� �$���������� �
�����.
Problem med minnet tillsammans med alltför högt tempo på undervisningen resulterar
dessutom i att kunskaperna från IT-kurserna snabbt glöms bort: �>$� ������� �����<�

���&�����<�
�	����
�*��������$����
�����, berättar Kerstin.

För de flesta av informanterna verkar inte kostnaden vara något av de större hindren för
IT-användning, även om den givetvis har en viss betydelse. När det gäller anskaffnings-
kostnaden har flera antingen fått sin första dator eller fått köpa den billigt. När de väl
fått stifta bekantskap med datorn och upptäckt dess fördelar är det ofta så att toleransen
blir större för den kostnad det innebär att köpa en ny, som i Karls fall. Gustav drar sig
dock för kostnaden som en ny och snabbare dator skulle innebära: �B�
� �������	*��
	��������������������������:���������� $���� ����� $����  ������ $���������� ����
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���
����� �*���!� ������
���	������� B�
� ��������
&� <�
�	��� <�� �����$���
���Det före-
kommer också andra kommentarer om att datorer är dyra, till exempel från Paula, och
Bengt kommenterar de höga Internetuppkopplingstaxorna. Gustav, som tillbringar mest
tid på Internet, passar på att utnyttja de tider då det är lägre pris: �B�
��*�* �������	$���
 �������� ����� $� �!� ��� ����*<��
��� 1����� �7� $� ��� ���� <�� �����
����� Andra med
mindre Internetansluten tid, som Henning, tycker inte att tidpunkten på dagen har någon
större betydelse: �B�
������������$����
��$�������������
���������

Fysiska hinder i form av krämpor av olika slag som försvårar datoranvändningen är inte
något stort problem, även om mindre sådana förekommer. Exempelvis har Paula
problem med ryggen, och får ont av att sitta länge vid datorn. Andra uppger att de blir
trötta i huvudet och ögonen av långa pass vid datorn. Karl är den av informanterna som
har störst svårigheter av det slaget eftersom att han har lite nedsatt syn. Han tycker dock
att det går bra att läsa texten på Internet, ������������� ������������������<��
$�
����$
���� �����*� �������������� ������*��������� ����:������������� <���$���� ��� ���
�������
�� $������
�������Olika blå nyanser är svårast att urskilja, tycker han. Vid ordbehand-
ling kompenserar han synproblemen genom att skriva med 14 punkter istället för 12.

Svårigheter att hantera mus och tangentbord nämns av flera informanter. Som novis på
maskinskrivning kan man ha ganska stora problem med tangentbordet, något som Paula
berättar om: �6���
$�������$�����&�������������>�*���
��$�	������������������>&��������$
���
���
������:������$����
����������������������������������������������*�<�������E���&
�*����
������������&���������
�	�����
��� ����� ����� ���� De som däremot hade vana
vid maskinskrivning sedan tidigare, som till exempel Olof och Alice, hade inga problem
att lära sig använda tangentbordet. �6$�	����<�
� �������� �����$��$�
��$��$��������
<�� ����� �$
���, kommenterar Alice. Däremot hade hon i början svårt att lära sig hur
musen fungerade. Andra, till exempel Karl, Gustav och Henning, berättar också att
musen inledningsvis vållade vissa problem. ����*�<����������������<����
���6����� ��� �
���
���	�$&������� ���������	$���������, säger Henning.

Datorterminologin och det faktum att engelska är datorspråket framför andra upplevs
lite olika av informanterna. Vissa tycker inte det är något problem, andra upplever det
som främmande och svårt, eftersom de aldrig har fått lära sig engelska i skolan: �B�

 ��� ����� ��
�� �&����� <�
�	��� ����� ������� ��
�&� $� <�
��$��� ������� �$� ���� ��	� * �
�*� �����
������	������������������, menar Karl. Gustav har också liknande problem
med språket: �B�&�<�
��!� ����������������$�����������������������������	��������������
����F���������������$
�����
� ����$���$� ��
�� ������������������ ��

����&� �*�����
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������<�
�������

3�3���+�����	��	���%������+,%����

Tre av informanterna, Gustav, Paula och Olof, har erfarenhet av Internet på bibliotek.
De deltog alla i den första omgången av SeniorSurfen, vilket var deras första datorer-
farenhet. Den var för samtliga en positiv upplevelse och alla är mycket nöjda med bibli-
otekets personal och den hjälp de fått. Biblioteket kan därför enligt dessa informanters
upplevelser anses som en lämplig plats att få IT-introduktion på. SeniorSurfen väckte ett
intresse hos Paula och Olof att anmäla sig till vidare IT-utbildning i pensionärsförening-
ens regi. För Paula och Gustav gav den också mersmak på så sätt att de kort därefter
själva skaffade dator med Internetanslutning. Av samtliga informanter är det dock bara
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Olof som några gånger har utnyttjat bibliotekets datorer på egen hand. Flertalet anser
det däremot inte vara särskilt lockande att använda biblioteket som plats för sin rutin-
mässiga IT-användning. Gustav menar att han har svårt att tänka sig att gå till bibliote-
ket för att använda datorerna där, eftersom han tror att ��������������$��������$��������
��	����������������������������. De flesta gånger han varit där har det varit fullt med
ungdomar vid datorerna, något som också får honom att dra sig för att sitta där: �6��

$����
�������*�����������$���<�
���*����
���	��$�	������<�
��������������������
��
Gustav skulle gärna vilja lära sig mer och menar att han skulle delta om biblioteket
anordnade en IT-kurs för äldre. SeniorSurfen är dock den enda IT-aktivitet biblioteket
på orten har, varför han har hänvisats till studieförbundens kurser, men han har inte
kommit sig för med att anmäla sig till någon sådan. Henning har också svårt att tänka
sig att gå till biblioteket för att använda dator: ���<&����� ��� <�� �����
$��������<����

	��������	����������� Det är mycket bekvämare att ha datorn hemma, menar han. Alice
och Klas är av samma uppfattning: �����<�
�	����������$��������� ���	���<�
������������
���������
�����������������6������<���$�������������������	���������	������6����

$������������� ������������	���� ��
$�������������� �����	����$�������������&�����
���������� ���$����!� �����������$
���
$�������������� ��5�, säger Alice. Klas påpekar
att det dessutom är mycket lättare att ha en egen dator hemma eftersom man där kan ha
de program man behöver, och att man hemma också kan lägga in sina egna Favoriter på
Internet.

Eftersom okunskap är ett av de allra största hindren är utbildning en av de viktigaste
faktorerna för att underlätta informanternas IT-användning. Det framgår av informan-
ternas berättelser att grunderna i ordbehandling är det som behandlats utförligast på IT-
kurserna, medan Internet inte har hunnits med i lika stor utsträckning. När informan-
terna berättar om de kurser de deltagit i är en vanlig åsikt att de har hållits i alltför högt
tempo och haft deltagare med alltför skilda åldrar och datorerfarenheter. Det gäller till
exempel Kerstin, som berättar att datorkursen hon gick var tänkt att vara en nybörjar-
kurs, men att den inte fungerade så i praktiken: �6��� ���� ���� ���  ������!� ��� �$
������&�������� �� ��G��$�����������������������������!������������������������	���
	����<��������$��������*�<�����&�����
�� �������*���������Henning säger sig inte ha något
emot blandade åldrar på nybörjarkurser, men tror att när man går in mer på Internet är
det en fördel om det inte är några yngre med ��*���$���������� �� ���*��������. Han
menar, precis som flera andra av informanterna, att det har varit svårt för kursledaren att
anpassa kursen efter deltagarnas alltför skilda förutsättningar: �6������ ����&���� �� �
�����*���$��
�&������������������)������$���������������	��������<������������������
����������Olof har erfarenhet av flera kurser med kursledare i olika åldrar och med olika
kunskaper, och han tror att det ofta kan vara en fördel med äldre som kursledare, även
om dessa inte är lika kunniga som yngre ofta är, eftersom man som äldre har större för-
ståelse för de hinder vid lärandet som de äldre deltagarna upplever. Han menar att en
yngre kursledare ofta visar momenten för snabbt, och sedan förväntar sig att deltagarna
ska komma ihåg hur man gjorde. Även Paula instämmer i att det inte är graden av lära-
rens kunskaper som avgör vilken behållning man har av kursen. Olof nämner också
problemet med att det ofta är alltför många deltagare med stort hjälpbehov på kursen,
något som resulterar i långa väntetider. Karl har också från kursen han ledde erfaren-
heter av att det var svårt att hinna hjälpa alla tio deltagarna, vilka alla hade olika förut-
sättningar. De som inte hade dator hemma att öva på hade det svårare, liksom de som
inte kunde skriva maskin innan. Ett undantag bland informanterna när det gäller synen
på IT-kurser är Alice. Hennes beslutsamma inställning till lärande har stor del i att hon
lyckats så bra med att skaffa sig IT-kunskaper i mogen ålder. �B�
�
�����
�������$����
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������ ��<�
��������
�, deklarerar hon. Hon har inget emot att kursdeltagarnas åldrar är
blandade, tvärtom, bara förkunskaperna är någotsånär lika. Enligt hennes åsikt har IT-
kurserna hon deltagit i gått onödigt långsamt på grund av att deltagarna har varit alltför
olika, och hon tycker därför att hon inte har lärt sig särskilt mycket.

9���7����

Analysen av resultatet av intervjuundersökningen har genomförts med hjälp av de
teorier som presenterats i kapitel 5. De motiv och förutsättningar för IT-användning som
beskrivs i IT-kommissionens (2002c) rapport kommer först att relateras till undersök-
ningens resultat. Därefter kommer Hektors (2001) kategorier av informationsaktiviteter
att användas som en grund för en kartläggning av informanternas IT-aktiviteter. Slut-
ligen kommer de mest relevanta punkterna i Rogers 6��������������������� (1995) att
diskuteras och jämföras med intervjuresultatet.

9����"��	�������$�������	�
����$���+,�������	�


Informanternas motiv för datoranskaffningen, men också de användningsområden som
upptäckts senare och som utgör motiv för fortsatt användning, kommer här att diskute-
ras med utgångspunkt i livsstilsmotivet, nyttomotivet, underhållningsmotivet och det
sociala motivet, som är de fyra motiv som IT-kommissionen tar upp i sin rapport
(2002c).

'�������������	�, att IT ger individen möjlighet till nya livsmönster, är främst giltigt för
äldre i de fall där det är fråga om beroende och funktionshindrade människor som får en
möjlighet till ett mer oberoende liv tack vare IT. Detta är dock inte fallet med någon av
informanterna, vilket gör att livsstilsmotivet i den här studien saknar betydelse.

1���������	�, där IT ses som det mest ändamålsenliga alternativet, är däremot mer eller
mindre viktigt för samtliga informanter. IT-kommissionen menar att detta motiv i första
hand är giltigt i arbetslivet, men här framstår nyttoaspekter som betydelsefulla även i
privatlivet. Informanterna anger en lång rad användningsområden där IT framstår som
det mest praktiska sättet för dem att uträtta olika göromål. Det rör sig till exempel om
att utnyttja banktjänster (Karl, Alice och Klas), att anmäla sig till orienteringstävlingar
(Alice och Klas), att skriva dokument med anledning av olika föreningsuppdrag (Karl,
Olof, Henning och Gustav), att upprätta en budget (Gustav), att deklarera (Bengt), att
beställa bilbesiktning (Klas), att kopiera och hämta recept (Alice, Henning, Kerstin och
Bengt) och att förbereda bilköp (Paula, Kerstin och Bengt). Av dessa framstår enligt
min bedömning Paula och Kerstin som de minst nyttoinriktade.

7
/	�� ��
�
�������	��är likaså starkt i undersökningen. Flera av informanterna ger
uttryck för att de ser IT-användningen som fascinerade och rolig. Även informations-
sökning med anledning av personliga intressen räknas till nöjesanvändning. De som ger
starkast uttryck för att vara roade av IT-mediet är Gustav, Paula, Kerstin och Bengt,
men också Alice och Klas använder till viss del IT i underhållningssyfte. Datorn och
Internet används bland annat till intressen som hundar och porslinsdockor (Paula), släkt-
forskning (Gustav, Alice och Klas) och orientering (Alice och Klas), till att tillverka
visitkort och bilder (Kerstin och Bengt) och till att skriva ned gamla minnen (Bengt).
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Kerstin och Bengt betecknar sin användning som hjärngymnastik och Gustav menar att
han använder datorn som tidsfördriv.

$	���������������	�, som IT-kommissionen menar är det starkaste bland äldre, framstår
också som betydelsefullt för de flesta av informanterna, även om det är tveksamt om det
för någon av dem kan ses som det allra viktigaste. Möjligheten till e-post underlättar i
första hand kontakter med anhöriga och vänner på andra orter. De informanter som star-
kast ger uttryck för detta motiv är Klas och Alice. Två av informanterna, Olof och
Bengt, använder sig inte av e-post. När det gäller Olof är emellertid e-post den enda
funktion på Internet som han menar skulle kunna locka honom att skaffa Internetanslut-
ning.

Dessutom finns ett viktigt motiv som inte kan passas in i någon av ovanstående katego-
rier, men som flera informanter på ena eller andra sättet ger uttryck för. Det gäller det
motiv som innebär att man genom IT-användningen kan hänga med i samhällsutveck-
lingen och slipper hamna på fel sida av den digitala klyftan. Därför anser jag att ännu en
kategori, ����!��������	�, bör skapas. De som ger uttryck för att samhällsmotivet är
betydelsefullt för deras IT-användning är i första hand Karl, Paula och Henning, men
även i viss mån Alice och Klas. Ett samband verkar här finnas mellan ett starkt
samhällsmotiv och medlemskap i pensionärsföreningen.

En sammanställning av motiven ger nedanstående resultat. I den mån det är möjligt är
motiven rangordnade efter deras betydelse för de olika informanterna. Jag vill här
understryka att sammanställningen utgår från min egen subjektiva tolkning av infor-
manternas utsagor. Resultatet innebär en i stort sett jämn förekomst av samtliga motiv,
förutom livsstilsmotivet som ej förekommer alls. Möjligtvis kan en mycket liten över-
vikt för nyttomotivet utläsas av sammanställningen.

Gustav: Underhållningsmotivet, det sociala motivet, nyttomotivet.
Alice: Nyttomotivet, det sociala motivet, samhällsmotivet, underhållningsmotivet.
Klas: Nyttomotivet, det sociala motivet, samhällsmotivet, underhållningsmotivet.
Henning: Samhällsmotivet, nyttomotivet, det sociala motivet.
Olof: Nyttomotivet.
Kerstin: Underhållningsmotivet, det sociala motivet.
Bengt: Underhållningsmotivet, nyttomotivet.
Karl: Samhällsmotivet, nyttomotivet, det sociala motivet.
Paula: Samhällsmotivet, underhållningsmotivet, det sociala motivet.

IT-kommissionen (2002c) anger också fem faktorer – introduktion, anskaffning, utbild-
ning, support och utfall – som de anser vara förutsättningar för IT-användning. Här
följer en sammanställning (se tabell 1) i syfte att ge en överblick över de sätt på vilka
informanterna har fått IT-introduktion, skaffat dator och Internet, fått IT-utbildning och
IT-support, samt vilket utfall det hela gett i fråga om användning eller inte användning.
+ och – betecknar här användning av Internet respektive övriga datortillämpningar,
 oavsett vilken omfattning denna har.



64

)
�����
� )
���/�(���
 )
�����������*!�����/
�
�(���
�
���� �

7����/
�
� ������� 7�����

Gustav SeniorSurf Eget / barnbarn / -00 Ingen Barnbarn,
vän

Internet: +
Övr. datoranv. +

Alice Arbetet Make / barn / -96 Flera IT-
kurser, arbetet

Make, barn Internet: +
Övr. datoranv. +

Klas Arbetet Eget / barn / -96 Arbetet Barn Internet: +
Övr. datoranv. +

Henning Arbetet Eget / svärson / -97 En IT-kurs,
arbetet

Svärson,
vän

Internet: +
Övr. datoranv. +

Olof SeniorSurf Eget / barnbarn / -01
(ej Internet)

Flera IT-
kurser

Barnbarn Internet: –
Övr. datoranv. +

Kerstin Barn Barn / barn / -99 En IT-kurs Barn,
barnbarn

Internet: +
Övr. datoranv. +

Bengt Barn Barn / barn / -99 Ingen Barn,
barnbarn

Internet: +
Övr. datoranv. +

Karl Barn 1. Barn / barn / -95
(ej Internet)
2. Eget / barn / -98

En IT-kurs
och en kurs
för kursledare

Barn, vän Internet: +
Övr. datoranv. +

Paula SeniorSurf 1. Barn / barn / -99
(ej Internet)
2. Eget / pensionärs-
förening / -99

En IT-kurs Vänner,
barn

Internet: +
Övr. datoranv. –
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Utifrån informanternas berättelser om vad de använder datorn till, både när det gäller
Internet och annan användning, kan man urskilja ett antal olika informationsaktiviteter
med Hektors (2001) åtta kategorier som utgångspunkt.

Aktiviteten ?�	�����@� �	���	�	? betecknar målinriktad informationssökning. I denna
kategori innefattas sökning med hjälp av söktjänster, något som sex av informanterna
någon gång har prövat. Dessutom innefattas här metoden att gå in på redan kända adres-
ser och där målmedvetet söka efter information. Det kan gälla att som Karl leta på
Aftonbladets webbplats efter något han hört om på TV, att söka efter bilar på en bil-
firmas hemsida som Kerstin och Bengt, att söka en resa på Stenalines webbplats som
Gustav eller att ta reda på orienteringsresultat som Alice och Klas. Den sistnämnda
metoden är det vanligaste sättet att söka information bland informanterna.

?:��2��
�? är en aktivitet som i undersökningen är lite svårare att identifiera, men
troligtvis har alla informanterna någon gång browsat på Internet, även om det inte alltid
klart framgår av deras berättelser. Att som exempelvis Olof och Karl gå in på kommu-
nens eller landstingets webbplats för att undersöka om där finns någon för dem relevant
information kan emellertid sägas vara ett exempel på browsing.
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I aktiviteten ?��
�����
�?�kan innefattas att kontrollera e-postlådan, något som de sju
informanter som använder e-post gör då och då. Det kan också betyda att man snabbt
ögnar igenom vissa källor, som till exempel tidningen. Troligen ägnar sig de informan-
ter som säger sig läsa tidningen på Internet oftast åt denna aktivitet, översiktsläsning,
istället för att djupläsa nyheterna. Vidare kan att kontrollera saldot på ICA-kontot, som
till exempel Kerstin gör, hänföras till denna aktivitet.

?7
���/�
�?� innebär att man tar del av information med större uppmärksamhet. Akti-
viteten innefattar exempelvis Karls läsning av nyhetskällor på webben för att få en
djupare kunskap om saker han hört om via andra medier, liksom Alices studerande av
sökinstruktionerna på Evreka för att lära sig söka på ett effektivare sätt. Även att läsa
sina e-postmeddelanden hör till denna aktivitet.

?A6���
��
�? är en aktivitet som samtliga sju informanter som använder e-post ägnar
sig åt, eftersom deras e-postande oftast innebär ett ömsesidigt utbyte av meddelanden.

?$�	���
�? är en mycket vanlig aktivitet som innefattar samtliga informanter. Till
exempel ägnar sig alla som använder sig av ordbehandling i någon form åt den, liksom
de som skriver e-postmeddelanden eller åstadkommer bilder med datorns hjälp.

I ?�
�������
�? innefattas att, som Alice, Klas och Karl gör, betala räkningar och föra
över pengar mellan konton via Internet. Även att som Gustav beställa en resa, att som
Klas boka bilbesiktningstid, och att anmäla sig till orienteringstävlingar som Alice och
Klas har gjort, räknas till denna aktivitet.

Aktiviteten ?��������
�?��som betyder att man tillkännager någon form av information,
är det enligt de berättelser informanterna gett ingen av dem som ägnar sig åt.

Sammanfattningsvis kan man här se att alla fyra olika typer av informationsbeteenden,
”seeking”, ”gathering”, ”communicating” och ”giving”, finns representerade bland
undersökningens informanter. När det gäller de informationsaktiviteter de ägnat sig åt
kan konstateras att vissa aktiviteter är lite vanligare än andra. ”Search & retrieve” och
”dressing” är aktiviteter som samtliga ägnat sig åt, de flesta i stor utsträckning. Vanliga
och regelbundna aktiviteter för de flesta är vidare ”monitoring”, ”unfolding” och
”exchanging”. Även ”browsing” och ”instructing” förekommer. Den enda aktivitet som
ingen ägnat sig åt är ”publishing”.

9�������	��	�
����	������	������+

Enligt teorin 6��������������������� har en innovations spridningsprocess fyra huvud-
element: innovationen, tiden, kommunikationskanalerna och det sociala systemet
(Rogers, 1995). Olika faktorer som rör dessa element kommer här att diskuteras och
anknytas till den aktuella undersökningen.

9�������������	����

En innovations spridningshastighet beror huvudsakligen på vilka egenskaper innovatio-
nen upplevs ha av de potentiella användarna. Det som spelar en viktig roll vid diffu-
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sionsprocessen är främst de relativa fördelar innovationen förväntas ge, dess överens-
stämmelse med individens värderingar, erfarenheter och behov, dess komplexitet och
testbarhet, samt i hur hög grad innovationens resultat är observerbara (Rogers, 1995, s.
15f).

Anammandet av IT beror till stor del på vilka relativa fördelar detta kan ge individen i
förhållande till nackdelarna. Höga kostnader är givetvis en nackdel, varför en viktig
faktor är innovationens pris. För flera av informanterna har datorn haft ett lågt pris eller
varit helt gratis. Det gäller till exempel Karl, som även om han när han fick sin första
dator inte riktigt insåg nyttan med den ändå tyckte att det var värt ett försök eftersom det
inte kostade något. Även i Paulas, Gustavs och Olofs fall har det varit fråga om en
prismässig fördel. Ännu en fördel är också att anskaffningen sköts av anhöriga eller
pensionärsföreningen, så man slipper ordna med det själv. Ytterligare en viktig relativ
fördel som det ges många exempel på i undersökningen är att IT ökar bekvämligheten
jämfört med det man hade tidigare, exempelvis genom att datorn är mycket lättare att
använda än en skrivmaskin. Andra funktioner som ökar bekvämligheten är Internets e-
post och banktjänster, något som var en viktig motiverande faktor för främst Klas och
Alice. En stor fördel är också, som Paula påpekar, att man kan hitta information på
Internet som inte är möjlig – eller i alla fall betydligt svårare – att nå på andra sätt. Den
fördel som en innovation kan ge i form av ökad social status är däremot något som
knappast har haft betydelse för någon av informanterna.

IT måste för att spridas även stämma överens med vissa faktorer, som till exempel de
potentiella användarnas existerande värderingar. Olof, som är den enda av informan-
terna som ej anammat Internet, visar vilken stor betydelse dessa kan ha. Han ger uttryck
för att Internet på flera sätt avviker från hans grundläggande värderingar. Det han främst
vänder sig emot är Internets kommersialism, dess stora överflöd på information samt de
kriminella inslag som förekommer där. Även Karl var på grund av integritetsskäl till en
början tveksam till datortekniken, men övervann så småningom sin tvekan eftersom han
upptäckte att nyttan för hans vidkommande översteg de negativa aspekterna. Överens-
stämmelse med en individs tidigare erfarenheter är ytterligare en mycket viktig faktor i
diffusionsprocessen. Detta exemplifieras i undersökningen av att anammandet av IT i
hemmet har underlättats hos de informanter som från sitt arbetsliv har haft erfarenhet av
att hantera datorer. Det gäller Klas, Alice och Henning, vilka var bland de första av
informanterna som blev IT-användare i hemmet. Det finns även exempel i undersök-
ningen på att tidigare kunskaper i maskinskrivning underlättar. Överensstämmelse med
användarnas behov påskyndar också spridningen av IT. Det finns flera exempel på detta
i undersökningen, varav ett är att Gustavs behov av dator och Internet som hjälp vid
släktforskningen var den viktigaste faktorn bakom hans beslut att anamma IT. Av stor
betydelse här är dock det faktum att de potentiella användarna inte alltid känner till
vilka behov innovationen kan tillfredsställa förrän de har prövat den. Det gäller till
exempel Karl, som inte tyckte att han hade behov av dator förrän fick pröva att använda
en, och då upptäckte hur mycket lättare det var att skriva på den än på en skrivmaskin.
Kerstin är också inne på detta område när hon säger att datorn har skapat behov hos oss
som vi inte tidigare var medvetna om att vi hade.

Att IT är en mycket komplex innovation råder det ingen tvekan om. Om det vittnar de
hinder som informanterna upplever, där det största anges vara otillräckliga IT-kun-
skaper. Ett sätt att lära sig hantera denna komplexitet är utbildning. IT-användning
kräver hos många en omfattande utveckling av nya färdigheter och kunskaper, något
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som förutsätter att den potentiella användaren besitter egenskaper som intresse, nyfi-
kenhet och vilja till lärande. Ett exempel är Alice, som hela sitt liv varit pigg på att lära
sig nya saker, och som med hjälp av denna inställning trots sin relativt höga ålder
klarade av den stora omställning som datoriseringen av folkbokföringen innebar. Även
support har mycket stor betydelse för att minska komplexitetens betydelse. Under-
sökningen visar att personer i omgivningen som kan besvara informanternas frågor och
rycka in vid diverse problem är en förutsättning för ett lyckat resultat av IT-använd-
ningen. Supportrollen intas i undersökningen av barn, barnbarn och vänner, med vilka
informanterna kommunicerar personligen, via telefon eller e-post.

Att få möjlighet att testa IT innan beslutet om anskaffning tas underlättar också dess
spridning. Testbarheten är för övrigt ett område där biblioteken kan ha stor betydelse.
Samtliga informanter, med undantag av Karl som blev mer eller mindre ”påtvingad” sin
första dator, har på något sätt prövat IT innan de själv skaffade dator. Antingen har detta
skett genom SeniorSurfen, som Gustav, Olof och Paula, genom arbetet, som Klas, Alice
och Henning, eller hos barnen, som Kerstin och Bengt. Att testa själv kan dock för de
som väntar länge med att anamma innovationen i vissa fall ersättas av att rådfråga andra
som använder den. Informanterna har haft stor hjälp av att kunna rådfråga andra använ-
dare, i första hand anhöriga, innan beslutet togs.

Viktigt för spridningen av IT är också observerbarheten, att man lätt kan iaktta resultatet
av IT-användningen, under förutsättning att detta resultat är tillfredsställande. Denna
faktor torde för övrigt vara nära relaterad till testbarheten, eftersom resultatet av IT-
användning är lättast att se om man prövar själv. Ett exempel på hur observerbarheten
kan ha betydelse är att både Alice och Klas hade erfarenhet av fördelarna med e-post
från arbetet och uppdraget i bankstyrelsen innan de själva skaffade IT hemma.

9������+	���

Teorin tar upp den så kallade innovationsbeslutsprocessen och dess olika stadier,
kännedom, övertygelse, beslut, genomförande och befästande (Rogers, 1995, s. 20). När
det gäller informanterna kan man konstatera att denna process har tagit olika lång tid för
olika personer. Med kännedom om IT avses här den tidpunkt när introduktion till dato-
rer och Internet skedde. Exempel på personer med en kort innovationsbeslutsprocess är
Gustav och Paula, som båda fick sin IT-introduktion vid SeniorSurfen hösten 1999 och
kort därefter skaffade dator med Internetanslutning. En informant med en annan och
längre innovationsbeslutsprocess är Olof, som också introducerades till IT vid Senior-
Surfen 1999. Till skillnad från de andra beslutade han sig för att inte anamma Internet,
men skaffade däremot dator utan Internetanslutning två år senare.

Innovationsbenägenheten hos medlemmarna av ett socialt system kan indelas i katego-
rierna innovatörer, tidiga anammare, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare
(ibid., s. 262-266). Tillgången till Internet i hemmet var år 2000 13 procent bland det
sociala system som utgörs av Sveriges äldre (65+) (��������������
�� �������������
����������, 2001, s. 17). Samtliga av de nu Internetanvändande informanterna hade vid
denna tidpunkt skaffat dator med Internetanslutning. Eftersom innovatörer och tidiga
anammare tillsammans utgör ungefär 16 procent (Rogers, 1995, s. 262) skulle det inne-
bära att dessa informanter, vilka således hör till de 13 procent som skaffat Internet först
av äldregruppen i Sverige, kan placeras i någon av dessa två kategorier. Bland dessa
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båda tidiga kategorier av anammare finner man enligt Rogers i högre grad aktiva del-
tagare i samhällslivet och personer med kosmopolitiska kontakter. Detta faktum illustre-
ras av att man bland undersökningens informanter finner ett antal utländska kontakter,
men också ett mer eller mindre livligt deltagande i samhällslivet i form av diverse före-
ningsengagemang, och för vissa även ett tidigare politiskt engagemang. Denna kategori-
sering, vilken innebär att informanternas innovationsbenägenhet inte skiljer sig åt i
någon högre grad, förutsätter dock alltså att man betraktar de äldre som ett eget socialt
system och bedömer innovationsbenägenheten hos dessa separat från den övriga
befolkningen. En beräkning som bygger på hela befolkningen som socialt system ger ett
annat resultat. År 2000 hade 52 procent av Sveriges befolkning Internettillgång i
hemmet (��������������
�� ����������������������, 2001, s. 17), vilket skulle inne-
bära att de informanter som skaffat Internet senast då kan placeras ungefär mitt i kurvan
av anammare, bland kategorierna tidig eller sen majoritet.

Innovationers spridningstakt kan åskådliggöras med en s-formad kurva, som efter att ha
stigit brant planar ut när takten minskar (ibid., s. 23). Det är det som nu är fallet med
Internettillgången bland svenskarna, eftersom den sammantagna ökningstakten nu
mattats av betydligt, från 94 till 15 procent på två år. Om man däremot skulle konstruera
en separat kurva för ökningstakten när det gäller äldres Internettillgång skulle man troli-
gen finna att denna ej ännu har planat ut. Det är nämligen procentuellt sett de äldres
Internettillgång som nu ökar mest, eftersom en fördubbling har skett från 1999 till 2000
(Bergström, 2001, s. 285).

9������6�����	%��	��%�������������������	����������

Massmediakanaler ger vanligen en första medvetenhet hos individen om att innovatio-
nen existerar, medan de personliga kanalerna är de som i första hand övertygar denne
om att innovationen bör anammas (Rogers, 1995, s. 18). Flertalet av informanterna
menar att massmediakanaler inte har haft någon nämnvärd betydelse för deras beslut att
skaffa IT. Det är ändå troligt att media kan ha haft en viss betydelse, speciellt för de
som motiverats av det så kallade samhällsmotivet. Eftersom IT har tagit upp en stor del
av utrymmet i tidningar, radio och TV är det sannolikt svårt att ha tagit del av dessa
medier utan att medvetet eller omedvetet påverkats att tycka att IT är något man måste
kunna hantera om man vill räkna sig som en upplyst och modern samhällsmedborgare.
När det gäller de personliga kanalerna bekräftas deras stora betydelse av undersök-
ningen. De kommunikationskanaler som i undersökningen uppges ha spridit informa-
tion om eller på andra sätt propagerat för datorer och Internet är nästan uteslutande
personliga kanaler av olika slag. Barn och barnbarn är i första hand de som påverkat
beslutet, men det förekommer också exempel på att vänner och bekanta eller pensio-
närsföreningen har haft betydelse. Också arbetskamrater eller kollegor i en bankstyrelse
har i vissa fall haft denna roll. All denna kommunikation som framkommit i under-
sökningen är exempel på antingen homofilisk eller heterofilisk kommunikation (ibid., s.
18f). Kommunikation är effektivast mellan homofiliska individer, det vill säga individer
som liknar varandra i flera olika avseenden, och medverkar till att innovationer sprids
inom en viss begränsad grupp av människor. Ett exempel är kommunikationen som äger
rum bland medlemmarna av pensionärsföreningen. IT har därför goda förutsättningar
till diffusion inom föreningen. Heterofilisk kommunikation förekommer istället mellan
individer som är olika, och är en förutsättning för att innovationen ska spridas vidare.
Heterofilisk kommunikation kan till exempel sägas vara den som har ägt rum mellan
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barnbarnen och deras mor- och farföräldrar. Medlemmarna i pensionärsföreningen har
större förutsättningar för en högre grad av innovationsbenägenhet än vad icke medlem-
mar har, eftersom de genom föreningen är delaktiga i ett tätt kommunikationsnätverk,
något som ökar människors benägenhet att anamma innovationer (ibid., s. 332). Före-
ningen propagerar dessutom för IT och anordnar också utbildningar i IT-användning för
sina medlemmar, vilket gör den till ett exempel på en så kallad ”change agency” (ibid.,
s. 27). Ett samband kan för övrigt i undersökningen iakttas mellan informanters med-
lemskap i pensionärsföreningen och att de ger ett starkare uttryck för det så kallade
samhällsmotivet för sin IT-användning. Av informanterna kan urskiljas en person som
agerar som opinionsledare, det vill säga en individ som inom det sociala systemet är
ledande i fråga om att påverka andras uppfattning om en innovation (ibid., s. 26f). Det
gäller Karl, som har en viktig position när det gäller spridningen av IT bland medlem-
marna i pensionärsföreningen på grund av hans båda uppgifter som ordförande och
kursledare. Hans roll som opinionsledare illustreras av att han vid diskussioner på före-
ningens möten har informerat om och propagerat för IT, och han har också tillfrågats
om råd av andra medlemmar med datorproblem.

En innovation får alltid någon form av konsekvenser, både för användaren och för det
sociala systemet (ibid., s. 30f). Ju mer tekniskt avancerad innovationen är, vilket i
högsta grad är fallet med IT, desto fler konsekvenser får den. Informanternas berättelser
ger uttryck för att de har påverkats på flera olika sätt. De konsekvenser som fram-
kommer bedöms nästan uteslutande som positiva. Det kan handla om att IT har gjort
livet roligare, exempelvis genom att den används till att utveckla och fördjupa tidigare
intressen. För flera informanter är IT dessutom en form av tidsfördriv eller hjärn-
gymnastik. En annan betydande konsekvens är att IT också har gjort livets vardags-
bestyr lite lättare. Att saker som till exempel att beställa tid för bilbesiktning, flytta
pengar mellan olika konton eller skicka en födelsedagsgratulation har förenklats är bara
några exempel på detta. Allt detta kan placeras i kategorin önskade konsekvenser. Något
annat som kommer till uttryck i undersökningen som en naturlig följd av en omfattande
IT-användning är att man får mindre tid över till andra saker. Detta förhållande kan
sägas vara en direkt konsekvens av IT-användningen. En indirekt konsekvens som kan
iakttas i samband med detta är att man inte hinner eller orkar upprätthålla den medie-
användning som fanns tidigare, till exempel när det gäller TV-tittande eller läsning.
Ännu en indirekt, och rimligen också oönskad, konsekvens av detta är att makarna i
något fall inte är riktigt eniga om värdet av IT-användningen och vilken omfattning
denna bör ha.  En innovation får dessutom oftast följder även för det sociala systemet i
stort (ibid., s. 429). IT är en tydlig illustration till detta faktum, eftersom den sannolikt
är en av de innovationer som genom tiderna har fått allra störst konsekvenser för sam-
hällslivet. En dimension av dessa konsekvenser är ökade socioekonomiska klyftor
mellan tidiga och sena anammare, något som IT utan tvekan kan sägas orsaka.
�8����
����$�����	������$���������������$��$�����
��������� �!�����, säger Paula, som
med det visar att hon, precis som flera andra av informanterna som ger uttryck för sam-
hällsmotivet, är medveten om skillnaderna och genom sitt anammande av IT vill slippa
hamna på fel sida av den digitala klyftan.

:�����������������	%�	��

Inledningsvis kommer här de viktigaste slutsatserna av den empiriska undersökningen
att presenteras. Därefter kommer resultatet av den empiriska undersökningen att disku-
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teras och sättas i relation till de fakta som framkommit vid uppsatsens genomgång av
litteratur och tidigare forskning.

:������������

Det finns flera viktiga samverkande anledningar till att undersökningens informanter har
blivit IT-användare. En är påverkan från omgivningen, främst i form av barns och barn-
barns uppmuntran till IT-anskaffning, men även bekanta, kollegor och framför allt
pensionärsföreningen har haft betydelse. Ytterligare en orsak är individens behov av till
exempel ordbehandling, e-post, banktjänster eller informationssökning. En vilja att
hänga med i samhällsutvecklingen, tillsammans med nyfikenhet och ett intresse för
teknik är också ett viktigt motiv till IT-användning, liksom att hålla hjärnan igång. Tidi-
gare datorerfarenhet från arbetslivet underlättar, men är ej en förutsättning. Dessutom
verkar en betydelsefull faktor för IT-användningen vara den att informanterna generellt
sett är friska personer med många intressen och ett aktivt deltagande i förenings- och
samhällsliv. När det gäller motiv för IT-anskaffning och IT-användning enligt IT-
kommissionens kategoriindelning befinns både nyttomotivet, underhållningsmotivet och
det sociala motivet vara betydelsefulla, medan livsstilsmotivet inte förekommer alls.
Däremot ger flera informanter uttryck för ännu ett viktigt motiv, som här benämns sam-
hällsmotivet.

Omfattningen av IT-användningen skiljer sig mycket åt mellan olika personer. IT
används från kortare stunder någon gång i veckan till flera timmar varje dag. På Internet
är det vanligaste användningsområdet informationssökning med anledning av olika
intressen och hobbies. Sökningen sker oftast via redan kända adresser, medan söktjäns-
ter däremot används i mycket liten utsträckning. E-post är en funktion som är mycket
uppskattad av flertalet informanter, men som utnyttjas i varierande omfattning. Internet
används också för att ta del av nyheter på tidningarnas webbplatser. Banktjänster
utnyttjas av vissa informanter. Användningsområdena omfattar även i mycket hög grad
främst ordbehandling, men även annan datoranvändning som ej har med Internet att
göra. När informanternas IT-aktiviteter jämförs med Hektors kategorier av informa-
tionsaktiviteter blir slutsatsen att samtliga informationsaktiviteter utom ”publishing”
förekommer.

Samtliga informanter ger uttryck för uppskattning av IT. Den anses vara antingen nyttig
eller rolig eller bådadera. IT-användningen har hos de som tidigare varit tveksamma till
IT gett upphov till mer positiva attityder. En följd av IT-användningen är att informan-
terna har fått fler valmöjligheter när det gäller kommunikation, vilket har medfört att
brev till en del har ersatts av e-post. Telefonen föredras däremot oftast framför e-post,
speciellt när det gäller den närmaste familjen. Medievanorna har också ändrats hos vissa
av informanterna. Det är här i första hand TV och böcker som till stor del ersatts av IT. I
övrigt fungerar Internet som ett komplement till andra medier, som tidningar, TV och
radio. Även umgängesmönstret makarna emellan har i några fall påverkats av IT.

Egna värderingar visar sig kunna utgöra ett hinder för att bli IT-användare, liksom att
den nya tekniken upplevs som främmande. Det största problemet vid IT-användningen
anges av flertalet informanter vara otillräckliga IT-kunskaper och dåligt minne som tar
sig uttryck i att redan inhämtade kunskaper snabbt glöms bort. De flesta fel som uppstår
vid IT-användningen orsakas av egen okunskap. Problem med att hantera mus och
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tangentbord var vanliga i början av IT-användningen, och IT-terminologin har också
vållat vissa informanter problem. Kostnaderna för IT omnämns av vissa informanter
som höga, men ses inte som något större problem generellt sett. Mindre fysiska hinder i
form av syn- och ryggproblem förekommer i några fall.

De informanter som har erfarenhet av IT-introduktion på biblioteket ser mycket positivt
på detta. Däremot anses biblioteket inte vara platsen för en mer permanent IT-använd-
ning, eftersom det betraktas som mindre bekvämt än att ha en egen dator hemma där
man anpassat innehållet efter sina egna behov, och det tros också vara svårt att kunna få
en tid vid en dator. Det anses dessutom distraherande att omges av högljudda ungdomar
på biblioteket, och man menar att det också kan skapa osäkerhet att omges av mer vana
IT-användare.

Eftersom flertalet informanter menar att de har otillräckliga IT-kunskaper är utbildning
en oerhört viktig faktor när det gäller IT-användningen. När det gäller IT-kurser fram-
kommer att ett vanligt problem är för högt tempo. Ett annat problem har varit att del-
tagarnas förkunskaper och förutsättningar varit olika, vilket har gjort det svårt för kurs-
ledaren att hitta en nivå som passar alla. Grupperna har också varit så stora att det har
blivit långa väntetider för de som har behövt hjälp. Kursledarens kunskaper och ålder
spelar mindre roll än att denne har förmåga att sätta sig in i de äldres perspektiv och
förstå deras behov när det gäller lärande.
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När det gäller vilka motiv som är de huvudsakliga för IT-användning förekommer olika
förslag i litteraturen. Savolainen (2000) skriver att enligt hans egen och tidigare forsk-
ning är det främst pragmatiska arbets- och studierelaterade behov som motiverar den
privata IT-användningen, medan nöjesanvändningen knappast lockar alls. Av betydelse
är dock att Savolainens studie hade deltagare i alla åldrar. Även IT-kommissionen
(2002c) framhåller att arbetet och barnens behov har varit de faktorer som främst har
styrt yngre användares anskaffning av IT i hemmet. Eftersom inte dessa faktorer är
giltiga för äldre innebär det att de måste motiveras av andra saker. IT-kommissionen
menar därför att nyttomotiv troligen är av underordnad betydelse när det gäller äldre,
medan främst det sociala motivet, men även i viss mån underhållningsmotivet, anges
som de mest betydelsefulla för den här åldersgruppen. Östlund (1999) däremot pekar ut
det som i den här studien benämns samhällsmotivet som det viktigaste för deltagarna i
hennes studie, eftersom den främsta anledningen till IT-användning för dessa var att
behålla integrationen i samhället.

I den här undersökningen bedöms IT-användningen generellt sett ha motiverats av
nyttomotivet, underhållningsmotivet, det sociala motivet och samhällsmotivet i ungefär
lika stor utsträckning, eventuellt med en liten övervikt för nyttomotivet. För de flesta av
informanterna har flera av dessa motiv samverkat. Eftersom nyttomotivet här är minst
lika viktigt som andra motiv betyder det att IT-kommissionens antagande att nyttomo-
tivet skulle ha liten betydelse utanför arbetslivet ej stämmer i det här fallet. Nytto-
aspekter kan således vara viktiga för IT-användarna även i hemmet. När det gäller
underhållningsmotivet var det av liten betydelse i Savolainens studie. Eftersom det dock
i den här undersökningen är fråga om pensionärer, med en högre tillgång av ledig tid, är
det logiskt att dessa har en högre grad av nöjesanvändning. Det sociala motivet är också
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starkt bland mina informanter, men har här inte den särställning som IT-kommissionen
förmodar att det ska ha bland äldre. Det som i den här studien benämns samhällsmotivet
förekommer inte alls i IT-kommissionens rapport. De informanter som här ger starkast
uttryck för att samhällsmotivet är betydelsefullt för dem är medlemmar i en pensionärs-
förening, i likhet med många av deltagarna i Östlunds (1999) studie, vilket tyder på att
denna form av kommunikationsnätverk kan ha betydelse för ett medvetandegörande av
IT:s betydelse ur samhällssynpunkt.
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Östlund (1999) menar att äldres villkor för IKT-användning12 formas av både social
miljö och individuella förutsättningar. Den grupp av äldre som använder datorer och
Internet skiljer sig mycket från den stora gruppen av äldre med ett uttalat vårdbehov,
som istället vanligtvis utnyttjar en annan form av IKT. Östlund delar in de äldre IKT-
användarna i kategorierna avancerade, aktiva, passiva och beroende användare. Del-
tagarna i hennes, såväl som i min undersökning, hör till kategorierna aktiva och avance-
rade användare. Min informant Olof är ett typiskt exempel på en aktiv användare. Han
har gjort ett aktivt val när det gäller IT, vilket resulterat i att han anammat datortek-
niken, men beslutat avstå från Internet. Detta eftersom han menar att det finns andra, för
honom bättre alternativ att få tillgång till den information han önskar. Det tydligaste
exemplet på en avancerad användare bland informanterna är Klas, som i hög grad
besitter de kännetecken dessa har, nämligen ekonomi, kontakter och kompetens för att
hänga med i den senaste teknikutvecklingen.

Deltagarna i Östlunds (1999) undersökning har en rad kännetecken som har stor bety-
delse för att de blivit IT-användare. Det är fråga om friska, föreningsaktiva, ungdomliga
och nyfikna äldre personer som är angelägna om att behålla integrationen i samhället.
Mina egna informanter har i dessa avseenden mycket gemensamt med Östlunds. Dess-
utom har de, precis som Östlunds informanter, barn och barnbarn som har fungerat som
informationskälla, uppmuntran och pådrivare vid införskaffning av datorn. Jag menar
att denna faktor, familjens betydelse, inte nog kan betonas när det gäller informanternas
motivation att bli IT-användare. Det ges även belägg i annan litteratur, som Gietzelt
(2001) och Fox (2001), för att barn och barnbarn är av mycket stor vikt för äldres IT-
användning. Dessa fungerar ofta också som support, en faktor som av IT-kommissionen
(2002c) utpekas som en förutsättning för IT-användning. Det framstår här i studien som
en enorm fördel att ha en IT-kunnig person i familje- eller bekantskapskretsen som kan
hjälpa till när problem uppstår. Mina informanter har på grund av detta inte haft något
behov av att anlita professionell support, något deltagarna i Östlunds studie sade sig ha
negativa erfarenheter av.

Det är givetvis ingen tillfällighet att skaran av äldre IT-användare oftast ser ut som
beskrivits ovan, eftersom anammandet av innovationer är så mycket lättare för de här
kategorierna av människor. Frågan är vilka förutsättningar för IT-användning den stora
skaran av beroende och passiva användare har, eftersom de troligen i mycket mindre
utsträckning besitter de fördelar som nämnts. Att också dessa personer skulle ha nytta
och glädje av IT är högst troligt, men utan god hälsa och ekonomi, uppmuntrande släk-

                                                
12 Begreppet IKT-användning som används av Östlund är vidare än det som i uppsatsen åsyftas med
begreppet IT-användning (se fotnot 5, s. 25).
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tingar och ett aktivt föreningsliv är sannolikheten så mycket mindre att de kommer att
bli IT-användare. Den verkliga utmaningen i framtiden är att nå dessa personer, men det
är troligtvis en realitet att IT:s genomslag ej kommer att bli särskilt stort bland dessa
kategorier av äldre. Därför är det sannolikt så att IT:s diffusionsprocess bland äldre
kommer att stanna upp innan den når de senare kategorierna av anammare, de som av
Rogers (1995) benämns den sena majoriteten och eftersläntrarna.
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Trots att nyttoaspekter är mycket viktiga för flertalet informanter kan man ändå konsta-
tera att det inte är den enda behållning IT kan ge. Gietzelt (2001) menar att IT kan bidra
till människors välbefinnande. Hon grundar det bland annat på att Internet ger kunskap,
håller intellektet igång och ökar möjligheterna till kommunikation. Också Hultgrens och
Sjödins (1998) studie tyder på att IT kan ge mer än rena nyttovinster. Deras informanter
uppges bland annat ha fått en ökad självkänsla och en fördjupning av sina intressen tack
vare IT-kunskaperna. Även i den här undersökningen kan konstateras att intressen som
släktforskning och litteratur på ett uppenbart sätt har fördjupats av IT. Jag anser att det
även min undersökning förekommer exempel på att IT ökar välbefinnandet, speciellt
bland de informanter som använder IT mer för nöjes skull än av nyttoskäl. ��!�������
<�
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��������������, säger Kerstin. IT har för henne funk-
tioner som hjärngymnastik, ett nytt sätt att umgås med sina nära och kära och ett
intresse som hon kan dela med sin make. Allt detta tillsammans med det nöje och den
fascination hon uttrycker att datorn ger henne tyder i högsta grad på att IT kan vara
nyttig för de äldre på mer än ett sätt. Östlund (1999) har uppfattningen att miljö har
större betydelse än arv när det gäller åldrandet. Åsikten delas av Olander (1998), som
skriver att aktivitet och nya intressen ger de äldre större möjligheter att bibehålla sin
intellektuella förmåga och på detta sätt fördröja åldrandet. Jag menar att IT för vissa
informanter i studien fungerar som ett exempel på ett intresse som i princip skulle
kunna fördröja det intellektuella åldrandet.

Undersökningen indikerar att det inte är självklart att Internet är det IT-område som är
det mest uppskattade. Ett exempel är Alice, som uttrycker stor uppskattning av datorns
övriga användningsområden, men som inte säger sig ha något större behov av Internet.
Hennes inställning till Internet framstår dock som lite motsägelsefull, eftersom hon
samtidigt påpekar att hon värdesätter tillgång till e-post väldigt mycket. Hennes berät-
telse tyder också på att hon har användning för Internet även på andra sätt, såväl för
banktjänster och informationssökning som för intressen som till exempel orienteringen.
Hon menar dock att det att ”söka och titta” på Internet inte är något för henne, utan att
det istället ska vara ”något riktigt”. En möjlig tolkning är att hon ser begreppet Internet
som synonymt med nöjessurfande och onyttigt tidsfördriv. Av tradition har det nog av
många ansetts som lite ”fult” att syssla med något enbart för nöjes skull. Användnings-
områden som e-post och banktjänster representerar för henne istället det som är nyttigt
och ”riktigt”, och verkar därför inte helt sorteras in under begreppet Internet. Även i
Kerstins och Bengts berättelse kan man hitta exempel på att de använder Internet till
många olika saker fast de själva menar att de inte har så stor användning för just den
delen av datorns tillämpningar.
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Williamson (1997b) skriver att deltagarna i hennes studie hade svårt att förstå hur en
söktjänst fungerade. Även Sit (1998) vittnar om äldres svårigheter vid elektronisk
informationssökning, liksom forskningsöversikten av Czaja och Lee (2001). De äldre
uppges till exempel ha svårt att formulera sitt informationsbehov som en sökbar fråga,
och använder mindre effektiva sökstrategier än vad yngre gör. Även i den här under-
sökningen kan man märka en tveksam attityd till söktjänster. Deltagarnas sökskicklighet
skiljer sig åt, men generellt är det så att söktjänster används i väldigt liten utsträckning.
Vissa informanter är helt ovetande om denna möjlighet att söka information på, och av
de som prövat söktjänsterna är flera inte speciellt intresserade av att använda dem igen.
Anledningen uppges vara att man som äldre inte har så stort behov att söka på det viset,
underförstått att det är huvudsakligen vid studier och arbete behovet av söktjänster
finns. Enligt min bedömning borde det dock rimligtvis uppstå många situationer även
för äldre när man vill ha information om något, men inte har någon URL att tillgå. Sök-
tjänster framstår då som det enklaste och många gånger det enda sättet att hitta vad man
letar efter på Internet. Den troligaste orsaken till ointresset för söktjänster är bristande
kunskaper i hur man söker på ett enkelt och effektivt sätt, vilket skulle innebära att
informanternas behov av instruktion inom detta område är stort.

E-post anges i litteraturen vara en av de absolut viktigast användningsområdena för
äldre såväl som för andra IT-användare (IT-kommissionen, 2002c; Fox, 2001; Östlund,
1999; ��������������
�� ������������������ ����, 2001). Enligt Fox och Östlund är
den ett sätt för de äldre att hålla kontakten med barn och barnbarn. I den här undersök-
ningen verkar dock e-posten inte vara fullt så flitigt använd som litteraturen indikerar.
Det intryck jag fått är att e-posten är mycket uppskattad, och den används också av så
gott som samtliga informanter med Internettillgång, men bara några av dem använder
den ofta. De två informanter för vilka e-post var ett av motiven för IT-anskaffning är
också de som använder den flitigast. Williamson (1997a) fann att telefonen hade mycket
stor betydelse för de äldre i kontakterna med familj och vänner. Hennes studie gjordes
dock innan Internet var etablerat, men även i den här studien kan man se att informan-
terna lägger mycket stor vikt vid telefonen och ser den som det kommunikationssätt
man har svårast att vara utan, speciellt vid kontakter med den närmaste familjen. Någon
nämnvärd minskning av telefonanvändningen, som Östlunds och Savolainens (1999)
studier indikerar, förekommer således inte här. Dock har e-posten ändå gett informan-
terna ett delvis ändrat kommunikationsmönster, men det som huvudsakligen fått stryka
på foten är den traditionella posten, en effekt som ej nämns i någon av de i uppsatsen
beskrivna studierna.

Enligt Savolainen (1999) är det svårt för IT att utmana traditionella medier. Han menar
att ett stort hinder för IT-användning är djupt rotade medievanor, eftersom det inte finns
någon anledning att ändra vanor om en persons etablerade sätt att söka information ses
som tillfredsställande. Tidningsläsningen är något av det som är svårast att påverka,
eftersom det är en av våra mest inarbetade vanor. Det har också visat sig i den här
undersökningen. Tidningsläsning på Internet förekommer bland flera informanter, men
uppges inte i någon märkbar omfattning ha minskat läsandet av papperstidningar. Där-
emot finns här några exempel på att IT faktiskt har minskat TV-tittandet och läsandet av
böcker. Som Savolainen påpekar kan IT också komplettera andra medier. Det illustreras
i den här studien av att man till exempel använder Internet för att fördjupa sig i ämnen
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som introducerats av TV-nyheterna eller för att hitta och skriva ut recept man hört om
på radio eller i TV.
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Tidigare datorvana anges vara en viktig faktor för de äldres IT-användning. Bland andra
Kelley och Charness (1995) och Czaja och Lee (2001) menar att datorerfarenhet är
betydligt viktigare än ålder när det gäller lärandet av nya IT-kunskaper. Östlund (1995)
skriver att äldre i allmänhet har en i grunden positiv inställning till ny teknik, eftersom
utvecklingen inom tekniken underlättat deras liv i så hög grad, men även hon menar att
förtrogenhet är en mycket viktig underlättande faktor när ny teknik ska anammas. En
innovation som ej liknar annan redan bekant teknik har svårare för att bli accepterad.
Datorer är för de flesta äldre ett exempel på en sådan teknik. I Williamsons (1997a)
studie framkommer att många deltagare som sade sig vara positivt inställda till teknik
nämnde datorer som det enda undantaget. Även Fox (2001) berör problemet, då hon
skriver att en viktig anledning till de amerikanska seniorernas tveksamhet inför Internet
är att de till skillnad från många yngre inte tidigare i sitt liv stött på datorer. Rogers
(1995) behandlar detta faktum i sin innovationsspridningsteori. Han menar att innova-
tionens anammande underlättas om den är förenlig med vissa faktorer, varav en är tidi-
gare erfarenheter. Också i min undersökning framkommer att det faktum att IT är en ny
och främmande teknik kan utgöra ett hinder. Å andra sidan har flera av informanterna
varit fullständiga noviser när det gäller datorer, men ändå på eget initiativ bestämt sig
för att bli IT-användare. Att den främmande tekniken avskräcker är därför bara delvis
sant i den här studien. Men även om datorvana här inte visat sig vara någon förutsätt-
ning för att anamma IT är det ändå tydligt att det underlättar betydligt, något som illust-
reras av Alice och Klas, som är de kunnigaste och mest mångsidiga IT-användarna i
undersökningen, och som också var de som skaffade Internet allra tidigast av infor-
manterna.

Både Östlund (1995) och Savolainen (2000) påpekar vikten av värderingar och livsstil
när det gäller att anamma ny teknik. Även detta är något som Rogers (1995) behandlar i
sin innovationsspridningsteori. Savolainen menar också att såväl djupt rotade medie-
vanor som negativ publicitet när det gäller Internet kan utgöra hinder för att ta till sig
det nya IT-mediet. Att alla dessa faktorer kan ha stor betydelse visas av Olofs attityd till
Internet, eftersom det i hans fall är hans värderingar som hindrar honom från att bli
Internetanvändare. Olofs ställningstagande grundar sig på att han har prövat Internet och
funnit att det ej passar honom, dels för att han anser dess innehåll i alltför hög grad vara
byggt på kommersiella intressen, dels på grund av de kriminella inslag som finns. Dess-
utom menar han att hans befintliga medievanor, att läsa böcker och tidningar, ger
honom mer än tillräckligt av den information han behöver, och berör i samband med
detta också ett problem som i övrigt ej kommit fram i undersökningen, nämligen det
enorma överflöd på information som Internet har gett upphov till.

I Hultgren och Sjödins studie (1998) anges kostnaden vara det största hindret för både
de yngre och de äldre deltagarnas IT-användning. Fox (2001) konstaterar däremot att
den kostnad som IT innebär har relativt liten betydelse för de amerikanska seniorerna.
Också i Svenska Gallupinstitutets undersökning (2001) är det bara några få procent av
de äldre icke-användarna som menar att de avskräcks av kostnaden för IT. Enligt IT-
kommissionen är det dock möjligt att tolka det faktum att få anger kostnaden som ett



76

hinder som ett utslag av att det anses negativt att medge att man inte har råd, varför man
då istället hellre uppger att behov saknas. Jag menar att det givetvis också kan vara så
att flera hinder har varit aktuella, och att ett annat alternativ än kostnaden då har valts i
första hand. Därför bör man inte underskatta kostnaden som ett hinder. I min undersök-
ning har uppenbarligen inte kostnaden varit ett så stort problem att det förhindrat någon
av informanterna att skaffa egen dator, men vissa av dem påpekar ändå att kostnaderna
är höga. Flera har dock fått köpa sin dator begagnad till ett billigt pris, vilket minskat
det kostnadsmässiga hindret. Man måste nog ändå utgå från att det är en viss kategori av
pensionärer, de med relativt god ekonomi, som har möjlighet att skaffa dator och Inter-
netuppkoppling. I IT-kommissionens rapport (2002c) bedöms kostnaden vara ett
problem av underordnad betydelse, varför man avvaktar med att ta ställning till det
system med ett visst avdrag i deklarationen för datorinköp som diskuteras i rapporten.
Detta system skulle dock enligt min uppfattning vara en välkommen åtgärd för att
minska kostnadens betydelse ytterligare.

Enligt Gietzelt (2001) angav en majoritet av deltagarna i hennes studie att de kände sig
osäkra och behövde mer träning, trots att flertalet hade deltagit i någon form av IT-
utbildning. Även i den här studien uppges finnas ett stort behov av mer IT-utbildning
och IT-träning, eftersom bristande kunskaper och dåligt minne av flertalet informanter
utpekas som de allra största problemen vid IT-användningen. Dessa båda faktorer har
ett samband, eftersom man menar att den kunskap man en gång inhämtat alltför snabbt
glöms bort. Att äldre har större svårigheter att lära sig använda IT än vad yngre har är
ett faktum som påtalas av exempelvis Kelley och Charness (1995). Svårigheterna är inte
oöverkomliga, men de äldre behöver mer tid på sig att lära och behöver också mer hjälp
under läroprocessen. En av de faktorer som enligt Kelley och Charness diskuterats som
en möjlig orsak är försämring av närminnet. Laux (2001) behandlar flera olika minnes-
förändringar hos äldre, både när det gäller närminnet och långtidsminnet. Bland annat
blir det svårare att komma ihåg muntliga instruktioner och det krävs mer tid och energi
för att lära sig olika saker. Kunskaperna måste också användas ofta för att ej glömmas
bort. Att liknande minnesproblem är en realitet och kan upplevas som hinder för lärande
visas alltså i hög grad också av den här studien. Informanternas okunskap verkar särskilt
gälla Internet. Deras beskrivningar av de IT-kurser de deltagit i tyder på att många
kurser har fokuserat på grunderna i ordbehandling, medan Internet ej har behandlats
speciellt ingående. Det framkommer också att många av kurserna har haft vissa brister,
sett från de äldres perspektiv, eftersom det inte verkar ha tagits tillräcklig hänsyn till
deltagare som har behövt gott om tid för att lära. En anledning är att grupperna ofta har
bestått av människor med skilda förutsättningar och förkunskaper, något som uppenbar-
ligen är en stor nackdel och försvårar kursledarens uppgift. I undersökningen före-
kommer kommentarer som tyder på att man som äldre har intrycket att det är ens eget
fel om man inte hänger med i utbildningen. I själva verket borde nybörjare och äldre
kunna förvänta sig att kursen i största möjliga mån är anpassad efter dessa deltagares
förutsättningar, både när det gäller tempo och innehåll. Williamson (1997b) och Larkin-
Lieffers (2000) tar även upp det faktum att IT-undervisning för äldre ledd av äldre
kursledare visat sig ge mycket bra resultat. Även i min studie kan man utläsa vissa
åsikter i den riktningen, även om informanterna menar att de unga kursledarna har varit
väl så kunniga. Min egen uppfattning är att de som leder IT-kurser för äldre inte nöd-
vändigtvis behöver vara i samma ålder som deltagarna, men däremot tror jag att det är
en stor fördel med någon som är tillräckligt gammal för att själv inte ha växt upp med
IT. Anledningen är att jag tror att när man lär sig hantera IT i vuxen ålder får man ett
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helt annat perspektiv på tekniken än vad de människor har för vilka den har varit själv-
klar redan från början.

:�9���+�����	��	���%��

Flera texter, som Olander (1998), Williamson (1997b) och Larkin-Lieffers (2000), berör
vikten av att biblioteket och dess personal anpassar sig efter de äldres behov och
önskemål. Enligt Fox (2001) är IT-användning i hemmet det absolut vanligaste när det
gäller äldre. Samtliga av de informanter som har deltagit i den här studien har dator i
hemmet, och de flesta av dem tilltalas inte alls av tanken att gå till biblioteket för att få
tillgång till IT. Det innebär inget problem i det här fallet, däremot utgör det ett hinder
om inte IT-användning på biblioteket ses som ett tänkbart alternativ för de som inte har
råd att skaffa egen dator. Därför måste man från bibliotekens sida anstränga sig mer för
att göra IT-användningen där attraktiv för äldre. Många av de åtgärder som Williamson
(1997b) föreslår, som gratis IT-utbildningar och en bra placering av datorerna och
arbetsmiljö vid dessa, är troligen självklarheter för många bibliotek idag. Williamson
påtalar också behovet av enkla IT-instruktioner och ordlistor över de vanligaste IT-
termerna vid bibliotekens datorer, eftersom informanterna i hennes studie hade problem,
dels att hitta tillräckligt grundläggande och lättfattliga instruktioner, dels att förstå
terminologin som förekommer på Internet. Även några av informanterna i den här
studien menar att terminologin kan vara ett problem. En liten IT-ordlista, innehållande
de mest grundläggande begreppen och uttrycken, är en enkel åtgärd för att underlätta för
användarna. Det är säkerligen inte bara äldre IT-noviser som känner sig förvirrade inför
alla IT-uttryck och undrar vad ord som ”webbplats”, ”cyberspace”, och ”hypertext”
egentligen betyder. Likaså är det säkerligen välkommet med tryckta grundläggande
instruktioner vid datorerna, till exempel om hur de vanligaste söktjänsterna fungerar. En
annan sak att ha i minnet är enligt Larkin-Lieffers (2000) att ovana IT-användare på
biblioteket ofta drar sig för att be bibliotekspersonalen om hjälp av rädsla för att vara till
besvär, vilket innebär att det är oerhört viktigt att uppmuntra användarna att våga fråga
om det de inte förstår.

När det gäller IT på biblioteket finns enligt min uppfattning inget motsatsförhållande
mellan vad som är bra för äldre och vad som är bra för andra användare. Mitt intryck är
att en stor del av det deltagarna i min studie upplever i samband med sin IT-användning
trots allt inte skiljer sig så mycket från de upplevelser som jag tror att yngre vuxna IT-
noviser har. Många problem som mina informanter har haft är enligt min bedömning
inte unika för just äldre, utan förekommer i mer eller mindre utsträckning även hos
yngre personer som ska lära sig hantera IT i vuxen ålder. Att vissa hinder som nedsatt
syn och dåligt minne förekommer i högre grad hos de äldre betyder ändå inte att skill-
naden är så stor. Det man som bibliotekarie bör tänka på vid kontakter med äldre gäller
därför också till stor del även yngre ovana IT-användare.

Om man vill få de äldre att utnyttja bibliotekens datorer måste man också få dem att
komma bort från inställningen att datorerna är ungdomarnas revir, vilken förekommer i
den här studien. Som Eriksson (1997) föreslår är ett sätt att göra detta att sätta av speci-
ella tider då datorerna är reserverade för äldre. Då slipper de tränga sig fram bland
stojande ungdomar och känna den osäkerhet det innebär att som novis tvingas blanda
sig med mer vana yngre användare. En seniorförmiddag i veckan med en bibliotekarie
som finns till hands för att instruera i enkel sökteknik, tipsa om webbplatser och länk-
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samlingar och svara på de äldres frågor skulle kunna vara ett lämpligt upplägg. Det
skulle också kunna betyda att äldre med olika kunskapsnivåer deltar, och att de som är
mer kunniga då skulle kunna hjälpa de andra. Seniortiderna skulle inte bara innebära
tillgång till IT för de som inte har egen dator, utan skulle också kunna utnyttjas av
datorinnehavare som vill få en repetition av sina IT-kunskaper. Dessutom skulle de vara
ett sätt för de äldre att träffas kring ett gemensamt intresse, knyta nya kontakter och
träffa andra IT-användande äldre för att utbyta erfarenheter. Larkin-Lieffers (2000)
menar att improviserade lärotillfällen utan tidspress är det bästa sättet att ge IT-kun-
skaper till de äldre. Seniortiderna skulle kunna fungera som sådana lärotillfällen.

:�:��*����	���

I många av de tidigare statliga dokument som behandlar informationstekniken har det
uttryckts starka förhoppningar om att IT inom en snar framtid ska bli tillgängligt för
alla. Dock är min uppfattning att vi från statens sida knappast ännu har sett några riktigt
handfasta åtgärder för att tillgängliggöra IT för de stora massorna av icke-användare.
Frågan är om IT-kommissionens (2002c) förslag om statliga bidrag till IT-introduktion
på biblioteken kommer att resultera i en sådan åtgärd. En implementering av förslaget
skulle innebära just en sådan synlig och konkret satsning som Olofsson och Skidén
(2001) efterlyste i sin debattartikel. Det som nämns i förslaget som ett möjligt hinder är
personalbrist på biblioteken. Satsningen ställer dock även krav på kommunernas
ekonomi, eftersom enligt förslaget hälften av bidraget ska skjutas till av dem, något som
eventuellt också skulle kunna utgöra ett problem.

Det verkar som den visionära synen på IT som IT-kommissionen tidigare gett uttryck
för undan för undan har modifierats till en mer realistisk nivå. Nu uttrycker man istället
en medvetenhet om att IT inte inom en överskådlig framtid kommer att få det fullstän-
diga genomslag man hoppats på. IT-kommissionen poängterar också att alla med IT-
tillgång inte är IT-användare, något som gör att statistiken ofta blir missvisande (IT-
kommissionen, 2002b). Det är säkerligen ett mycket vanligt förhållande att dator finns i
familjen men ej används av alla, något som i den här undersökningen illustreras av de
fruar som har tillgång till IT i hemmet men ej använder sig av den. IT-kommissionen
(2002c) påminner också om det faktum att det även finns en stor mängd yngre personer
som ej tillhör eftersatta grupper i samhället men som ändå inte är IT-användare. Den
mer nyanserade synen på IT:s betydelse är välkommen, eftersom det uppenbarligen
behövs en mer sann bild av svenskarnas IT-användning. IT-kommissionens rapporter
innebär en minskad fokusering, både på IT som den viktigaste vägen till information för
alla, och på äldre som en eftersatt grupp när det gäller IT-användning. IT-kommissionen
(2002c), bland många andra, skriver också om det faktum att problemet med klyftor
mellan olika åldersgruppers IT-användning kommer att minska, då de äldre idag är den
grupp vars Internettillgång ökar snabbast. En annan sak som så småningom kommer att
minska klyftorna är att, som Fox (2001) påpekar, de yngre IT-användarna av idag
kommer att ta med sig sin IT-användning in i pensionsåldern. Jag menar att detta nog är
sant när det gäller dagens informationsteknik, men frågan är vad som kommer härnäst.
Det sker en kontinuerlig utveckling av tekniken och troligen kommer nya former av
informationsteknik som kommer att upplevas som problematiska av många människor
även i framtiden. Det skulle i så fall innebära att problemet inte försvinner, utan bara
ändrar ansikte. Enligt min uppfattning kommer det därför troligtvis även i framtiden att
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finnas någon form av informationsklyftor mellan olika åldersgrupper och socioekono-
miska grupper i samhället.

För att återknyta till min inledande undran om de fördelar IT kan ge äldre är så stora att
det är befogat att försöka motivera även ointresserade icke-användare att pröva IT, så
verkar det finnas två olika sätt att se på denna fråga. Det ena är att det som Östlund
(1995) påpekar är svårt för yngre att bedöma vad äldre behöver i form av ny teknik,
eftersom de yngre ofta har en idealbild av åldrandet som ett aktivt sådant, något som ej
alltid stämmer överens med de äldres egen uppfattning. Det andra sättet att se det hela
bygger på det faktum att man ofta inte är medveten om sina egna behov förrän man får
kunskap om vilka fördelar användning av innovationen kan ge (Rogers, 1995). En av
mina informanter menade att om man inte vågar försöka får man aldrig veta vad man
går miste om, ett kommentar som är en bra illustration till detta synsätt. I litteraturen
kan man utläsa att IT-användning bland de äldre i allmänhet leder till mer positiva atti-
tyder till IT. Ett exempel finns hos Williamson (1997b), där en majoritet av deltagarna i
studien trots många initiala svårigheter intog en mycket positiv hållning när de väl upp-
täckte Internets möjligheter. Även i den här undersökningen har deltagit personer som
numera kan betecknas som engagerade och entusiastiska IT-användare, trots en inle-
dande tvekan. Nästan alla informanter uttrycker på något sätt att de blivit positivt över-
raskade av IT. De som till största delen blev IT-användare på grund av sina barns initia-
tiv och uppmuntran vill nu inte vara utan sin dator. Det ger en indikation om att det kan
vara idé att uppmuntra personer som är tveksamma till IT att delta i IT-introduktion. Jag
anser därför att det mesta talar för att IT-kommissionens (2002c) förslag, med målsätt-
ningen att genom biblioteken ge så många som möjligt en introduktion till IT, är värt att
stödjas. En av bibliotekens uppgifter är således enligt min uppfattning att med stor
lyhördhet och respekt för de äldres åsikter och önskemål på detta sätt underlätta för
deras IT-användning. En annan och lika viktig uppgift är dock, som IT-kommissionen
(2002b) påpekar, att man arbetar för att det även i framtiden kommer att finnas använ-
darvänliga och bra alternativ till IT som informationskälla, eftersom det troligen alltid
kommer att finnas personer som av olika anledningar väljer att avstå från IT.

Området äldre och IT har varit mycket intressant att tränga in, om dock mycket omfat-
tande. Det har medfört att jag inte har kunnat gå in så djupt som jag önskat på vissa av
de faktorer som berörts i uppsatsen. Det finns därför flera uppslag till fortsatt forskning
på området. Ett av dessa är att göra en undersökning av gränssnittsdesign och webb-
platsers användarvänlighet, eftersom det finns många webbplatser som inte uppfyller de
krav man skulle kunna ställa på användarvänliga sådana. ”Universell design” (Östlund,
1999; Spiezle & Moulton, 2001), vilket inte tar sikte enbart på användargruppen äldre,
utan istället menar att det som tillgodoser äldres behov samtidigt är bra för alla använ-
dare, skulle här kunna vara en lämplig utgångspunkt. Eftersom IT-utbildning i under-
sökningen har framstått som en oerhört viktig förutsättning för IT-användning är detta
ett annat område som vore intressant att studera, till exempel genom att jämföra olika
IT-kurser med fokus på deras lämplighet för nybörjare/äldre. Ett annat angeläget forsk-
ningsområde anser jag vara en undersökning av äldre som inte använder IT, alternativt
en jämförelse mellan icke-användare i olika åldrar, för att få en djupare förståelse för
vilka hinder för IT-användning som upplevs som svårast.
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Tillgång till information är en förutsättning för att på ett tillfredsställande sätt kunna
vara en aktiv deltagare i samhällslivet. Utvecklingen går mot att en allt större del av
denna information är IT-baserad, något som innebär att de människor som av olika
anledningar har svårt att ta till sig informationstekniken kommer att missgynnas. Upp-
satsen behandlar den åldersgrupp som enligt statistiken har den lägsta IT-tillgången och
IT-användningen av alla, nämligen de äldre. Med IT avses här både Internet och annan
persondatoranvändning, med fokus på det förstnämnda. Undersökningen omfattar
endast IT-användare med en ålder av minst 65 år. Syftet är att belysa några olika frågor
som rör äldres IT-användning. Det gäller dels varför de äldre blir IT-användare, dels
själva användningen och det utbyte den ger, men även de följder användningen får och
vad som försvårar denna. Uppsatsen vill dessutom ge en bild av svensk IT-politiks syn
på äldre och IT samt folkbibliotekens roll för äldres IT-användning. Frågeställningarna
gäller vilka motiv och faktorer som ligger bakom IT-användningen, användningens
omfattning och vilka användningsområden som finns, hur de äldre upplever sin IT-
användning och vilka konsekvenser den ger, vilka hinder som finns, samt vilka syn-
punkter de äldre har på IT på bibliotek och IT-kurser.

Den första delen av undersökningens metod består av en litteraturgenomgång. Den litte-
ratur som använts består till en del av dokument som speglar svensk IT-politiks syn på
äldre, IT och folkbibliotek under de senaste åren. Vidare ges en presentation av Senior-
Net Sweden och projektet SeniorSurfen, samt några texter som ger en bild av bibliote-
kens betydelse för äldre, och de IT-satsningar som förekommer där när det gäller denna
användargrupp. Forskningslitteraturen omfattar både kvalitativa och kvantitativa studier
av IT-användning, främst fokuserade på användargruppen äldre, med ursprung i
Sverige, Finland, Australien, USA och Canada. Metodens andra del består av kvalitativa
intervjuer med nio äldre IT-användare, sex män och tre kvinnor i åldrarna 68 till 78 år.
Samtliga är pensionerade, vid god hälsa, är sammanboende med make/maka och har
barn och barnbarn. Flertalet är föreningsaktiva. Deras utbildnings- och arbetslivsbak-
grund är skiftande. Några har datorerfarenhet från tidigare arbetsliv.

Resultatet av intervjuerna ger följande slutsatser: Anledningarna till att informanterna
har blivit IT-användare är flera. En mycket viktig orsak är påverkan och uppmuntran
från främst barn och barnbarn, men även från pensionärsföreningen, vänner och arbets-
kollegor. Ett annat viktigt motiv är egna behov av ordbehandling, informationssökning
eller tillgång till e-post och banktjänster. En vilja att följa med i samhällsutvecklingen,
ett tekniskt intresse och en allmän nyfikenhet på det nya mediet, liksom att man vill
hålla hjärnan igång, är också motiv till IT-användningen. Tidigare vana vid datorer från
arbetslivet underlättar beslutet att bli IT-användare i hemmet, men är ingen förutsättning
för detta.

Omfattningen av IT-användningen bland informanterna varierar från flera timmar varje
dag till kortare stunder någon gång i veckan. De vanligaste användningsområdena på
Internet omfattar informationssökning för diverse intressen och hobbies, samt e-post.
Internet utnyttjas även till banktjänster och till att ta del av nyheter. Det vanligast sättet
att söka information är att använda sig av redan kända adresser, medan söktjänster är
lite utnyttjade. Andra datortillämpningar, främst ordbehandling, används i mycket hög
grad.
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Nyttovinster av IT-användningen är att vissa sysslor och vardagliga rutinärenden under-
lättats. IT-användningen bereder också nöje och fungerar som tidsfördriv. Inställningen
till IT har för de som tidigare varit tveksamma ändrats i positiv riktning. Kommunika-
tionsvägarna har till viss del ändrats, främst genom att e-post till viss del ersätter den
traditionella posten vid kontakt med vänner och anhöriga. Telefonanvändningen har
däremot inte påverkats i någon större utsträckning. Användning av andra medier som
TV och böcker har i några fall minskat, medan läsning av tryckta tidningar inte påver-
kats nämnvärt. IT kan generellt sett sägas komplettera andra medier som tidningar, radio
och TV.

Tveksamhet inför en främmande form av teknik, liksom egna värderingar som ej över-
ensstämmer med det man förknippar Internet med, kan upplevas som hinder för att bli
IT-användare. Av de problem som upplevs vid IT-användningen är bristande IT-kun-
skaper och glömska det största. Inledande svårigheter att hantera mus och tangentbord
samt att IT-terminologin är svårbegriplig är också problem som har förekommit. Kost-
naden är generellt sett ett mindre problem. I några fall förekommer även mindre fysiska
hinder.

De informanter som har erfarenhet av biblioteket som plats för IT-introduktion ser
positivt på detta, medan biblioteket som plats för den regelbundna IT-användningen
upplevs som mindre attraktiv. Anledningar är svårigheter att koncentrera sig på grund
av stojande ungdomar, osäkerhetskänslor beroende på ovana vid datorer, att man tror att
det är svårt att kunna få en tid vid en dator, och att innehållet i den egna datorn till skill-
nad från bibliotekets kan anpassas till individuella behov. Många av de IT-kurser infor-
manterna deltagit i anses ha haft för högt tempo och deltagare med alltför olika förut-
sättningar och förkunskaper. Kursledarnas kunskaper och ålder anses ha mindre bety-
delse än att de har förmåga att förstå äldres behov och de svårigheter dessa möter vid
lärandet av IT-kunskaper.

Undersökningens teoretiska utgångspunkter är tre. IT-kommissionens fyra kategorier av
motiv för IT-användning – livsstilsmotivet, nyttomotivet, underhållningsmotivet och det
sociala motivet – används i analysen för att bedöma vad som motiverat informanterna.
Både nyttomotivet, underhållningsmotivet och det sociala motivet visar sig i undersök-
ningen vara betydelsefulla, medan livsstilsmotivet ej förekommer alls. Det visar sig
även vara behov av att konstruera ytterligare en kategori, samhällsmotivet. Analysen
innehåller även en sammanställning, där fakta angående IT-kommissionens fem förut-
sättningar för IT-användning – introduktion, anskaffning, utbildning, support och utfall
– redovisas för var och en av informanterna. Den andra teoretiska utgångspunkten är
Hektors åtta kategorier av informationsaktiviteter, vilka i analysen används för att få en
uppfattning om vilka IT-aktiviteter informanterna ägnar sig åt. Slutsatsen är här att
samtliga informationsaktiviteter utom ”publishing” förekommer bland informanterna.
Den tredje och mest omfattande teorin, Rogers 6����������� ����������, behandlar de
faktorer som har betydelse för en innovations spridningsprocess. Vissa av dessa faktorer
sätts i analysen i relation till resultatet av den empiriska undersökningen. Här diskuteras
bland annat betydelsen av IT:s egenskaper, dels i form av de relativa fördelar den ger
användarna, till exempel när det gäller kostnad och bekvämlighet, dels dess överens-
stämmelse med tidigare värderingar, behov och erfarenheter. Även komplexitet, testbar-
het och observerbarhet har betydelse för spridningen av IT. Teorin behandlar också tids-
faktorn vid spridningsprocessen. Ytterligare viktiga faktorer är kommunikationskana-
lerna, både de personliga och massmedia, samt det sociala systemet i vilket IT sprids,
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och där bland annat opinionsledare och kommunikationsnätverk har stor betydelse för
spridningsprocessen. Slutligen behandlas några dimensioner av IT:s konsekvenser för
användarna och för samhället i stort.

I uppsatsens diskussionsdel presenteras först de viktigaste slutsatserna från den empi-
riska undersökningen. Några olika aspekter av undersökningens resultat och analysen av
detta diskuteras och jämförs sedan med vad som framkommit vid litteraturgenom-
gången.
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Sju intervjuer med nio informanter, utförda 2002-02-28 - 2002-03-15.
Ljudupptagningarna finns i författarens ägo.
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Ålder, utbildning, sysselsättning innan pensionen?
Hemförhållanden, familj, medievanor, hobbies, föreningstillhörighet?
Dator/Internet hemma sedan när?
Tidigare datorerfarenhet?
Dator-/Internetkurs?

•  8������
�	/
�
���������(������
�!
/��/�����)
�	�
	�

Information om IT på vilket/vilka sätt? (Media, personliga kontakter)
Motiv och behov bakom beslutet att skaffa dator/Internet? (Påverkan från andra, ”hänga
med”, nyfikenhet, specifikt behov, annat?)
Överensstämmelse med egna värderingar?

•  4
�!
/
�
�	


Omfattning?
E-post, informationssökning, nyheter, bank, handla, hobbies, förströelse, ordbehandling,
annat?

•  D�
�	(�	
�	�����),-�
�!
/
�
�	


Fördelar med IT? Uppfyllt förväntningarna?
Ändrat rutiner? Ersatt andra medier?
Upphov till nya behov/intressen?
Ändrad syn på IT?

•  .�
/	������),-�
�!
/
�
�

Fysiska hinder, svårt hantera mus/tangentbord, bristande kunskaper/datorvana, språk-
problem/terminologi, dålig kvalitet/källkritiska problem, dyrt, krånglande teknik, annat?

•  C�����

Synpunkter på datorutbildningen? Internet på bibliotek?
Något att tillägga?


