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Abstract: The aim of this study is to examine the information behavior of younger seniors
with a special focus on the Internet. Using a qualitative method consisting of a
case study, including observations, diaries, questionnaires, and information
diaries, we were able to compare the information behavior of the seniors in their
use of the Internet, with the information behavior in their everyday life.

The result of the study shows that the respondents led very active lives and used
many different information sources in everyday life. They did not only seek
information, but also assimilated it, often with a purpose to mediate it to other
people. The motives behind the information use in everyday life were mainly
connected to their life situations. We found that the information behavior they
performed in their use of the Internet had some similarities with their
information behavior in everyday life, but they did not assimilate the information
in the same way. The senior club had a great influence on the respondents’
information behavior, both in their everyday life and in their use of the Internet.
Our conclusion is that both age and social context are factors that have a great
influence on seniors’ information behavior and that researchers need to consider
these factors in their research.
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1. Inledning

Att använda och söka information utgör en stor del av en människas vardagsliv och är ofta en
förutsättning för att klara av vardagsbestyren. Det finns olika sätt att informera sig på, till
exempel prata i telefon, läsa tidningen, titta på TV eller lyssna på radio. Man träffar även
vänner och släktingar som man samtalar med, eller går på kurser och föredrag. Vikten av att
alla ska ha samma tillgång till information och likartade förutsättningar att informera sig
betonas ofta i olika sammanhang. Idag finns många informationskällor att tillgå och det
uppstår ständigt nya. Informationen får en allt större betydelse och många menar att vi lever i
ett informationssamhälle. I detta informationssamhälle har en ny sorts informationsteknik
vuxit fram och man talar om detta som en IT- revolution. I detta sammanhang framhålls även
den fara det kan innebära att stå utanför informationssamhället.

Den informationsteknik som kanske tillskrivits störst betydelse, är Internet. Internets
användningsområden ökar ständigt och idag går det att använda Internet till att bland annat
handla varor, sköta bankaffärer, beställa semesterresa och finna en partner.

Regeringen har som målsättning att alla grupper i samhället ska ha lika stor tillgång till
Internet. Statistiken visar dock att det är en ojämn tillgång till IT i samhället och att en av de
grupper som inte har tillägnat sig informationstekniken i samma utsträckning som andra är
pensionärer. Därför vill regeringen och olika organisationer och institutioner, lägga extra
resurser på att ge denna grupp tillgång till IT och uppmuntra pensionärer att lära sig använda
Internet.

Men hur stor roll kan detta medium spela för pensionärernas vardagsliv och vilka
användningsområden vill de använda Internet till?  Detta är svårt att avgöra, om man inte vet
hur pensionärernas vardagsliv ser ut och vilka motiv de har för att söka information. Vilka
informationsbehov har pensionärer och vilka källor använder de för att tillfredsställa sina
behov?

Vi anser att det är viktigt att undersöka vilka informationsbehov pensionärer har och vilka
informationskällor de använder. Vi anser också att det är viktigt att ställa dessa behov och
källor mot Internet, eftersom man då tydligare kan se vilken roll detta medium kan spela i de
äldres liv.

1.1 Problembeskrivning

Den enda forskare vi funnit som gjort en studie om Internets betydelse jämfört med andra
informationskällor i vardagslivet, är Anders Hektor. Hans informanter kom dock från olika
åldersgrupper och vad vi vet, har ingen gjort en liknande studie med endast pensionärer. Den
forskning som har bedrivits om äldre och IT, har varit styrd av dem som förespråkar ett IT-
samhälle och har antingen fokuserat på användning och  tillgång till Internet, eller på äldres
behov av hjälpmedel och trygghetslarm. Även om det finns stora åldersskillnader inom
gruppen, har forskningen endast behandlat gruppen äldre generellt, eller koncentrerat sig på
de riktigt gamla. Vad vi har funnit har inget gjort en undersökning om yngre pensionärers
informationsbeteende och hur denna grupp använder, eller vill använda Internet, jämfört med
andra informationskällor i vardagslivet. Detta är en anledning till att vi vill undersöka detta
närmare.
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1.2 Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka informationsbeteendet hos yngre pensionärer med
fokus på Internet. Vi kommer att studera deras informationsaktiviteter i vardagslivet och på
Internet samt de motiv som driver dem att söka information och de faktorer som påverkar
deras informationsbehov och informationsbeteende. Vi var intresserade av att undersöka hur
yngre pensionärer som introduceras till Internet, använder detta medium, för att kunna se hur
denna användning kan relateras till användning av andra informationskällor i vardagslivet.
Detta leder fram till frågeställningarna:

1. Hur kan yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet beskrivas?
2. Vilket informationsbeteende kan yngre pensionärer uppvisa i användandet av Internet?
3. Vilka motiv kan ligga till grund för yngre pensionärers informationsbeteende?
4. Finns det barriärer som påverkar yngre pensionärers användning av Internet? Om ja, vilka?
5. Vilka faktorer kan påverka yngre pensionärers informationsbeteende?
6. Vilken betydelse kan Internet ha för yngre pensionärers informationsbeteende i vardagen?

1.3 Definitioner och begrepp

Informationsbeteende: Vi definierar informationsbeteende enligt Anders Hektor, som menar
att begreppet inbegriper mänskliga handlingar, aktiviteter, beteenden och strategier, som kan
associeras till information. 1

IT: IT är en förkortning av informationsteknik. Med IT avser vi all datorbaserad hantering av
information och kommunikation. I en del litteratur har vi stött på begreppen ICT och IKT,
som står för Information and Communication Technology, eller på svenska informations- och
kommunikationsteknik. Vi menar att dessa begrepp har samma betydelse som IT.

Pensionär: Med pensionär avser vi en person som har pensionerats vid 65 års ålder. Med
yngre pensionärer avser vi personer mellan 65 och 79 år.

Äldre: Med äldre, avser vi alla personer som är 65 år och äldre. Vi kommer att dela in
gruppen i de vedertagna kategorierna yngre äldre (65-79) och äldre äldre (80+).

2. Metod

Fram till mitten av 1980-talet gjordes de flesta användarstudier inom området biblioteks- och
informationsvetenskap med kvantitativa metoder, dock har man under de senaste 15 åren
använt sig alltmer av kvalitativa metoder. Vid en kvalitativ metod har man ett mindre material
att analysera utifrån, vilket gör att det inte går att generalisera, utan endast exemplifiera.
Kvalitativa metoder består ofta av en fallstudie, det vill säga att man undersöker ett enskilt fall
i en specifik miljö.2 Merriam Sharan menar att: ”Fallstudiens verkliga värde är att den kan
förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än att ta reda på vilka dessa resultat är.”3 Martin
Denscombe menar, att man genom en fallstudie kan studera en företeelse mer i detalj, vilket
vanligtvis inte är möjligt vid en surveyundersökning. 4 Vi har valt att använda oss av en

                                                
1 Hektor, Anders 2001. What´s the Use? s. 11.
2 Repstad, Pål 1999. Närhet och Distans. s. 14.
3 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod. s. 42.
4 Denscombe, Martin 2000. Forskningshandboken. s. 41.
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fallstudie, eftersom vi vill undersöka pensionärers informationssökning med fokus på Internet
djupgående. Vi tror att en fallstudie kan ge oss djupare kunskaper om detta område, än en
kvantitativ undersökning. En fallstudie är även en bra forskningsmetod, då man som forskare
har möjlighet att utöka ett bristfälligt material under arbetets gång. 5 Detta har vi
uppmärksammat i studien, där vi har kompletterat våra enkäter, observationer och dagböcker
med en informationsdagbok, för att kunna ge en heltäckande bild av det vi avser undersöka.

2.1 Fallstudien

Vår fallstudie bestod av en nybörjarkurs i Internet för pensionärer. (se bilaga 1). I tidigare
studier har vi båda koncentrerat oss på målgruppen pensionärer och deras informationsbehov.
En av oss har under dessa arbeten kommit i kontakt med en pensionärsförening och blivit
tillfrågad om att hålla en Internetkurs. Vi tyckte att det lät roligt och intressant och bestämde
oss för att hålla en sådan kurs. Detta skulle gynna både pensionärerna och oss, eftersom
pensionärerna skulle få möjlighet att lära sig Internet, medan vi skulle kunna studera deras
informationsbeteende ytterligare.

Internetkursen genomfördes tillsammans med två andra studenter, som också var intresserade
av att studera pensionärers informationsbeteende. Ansvaret på lektionerna fördelade vi på så
sätt att de andra två studenterna främst ansvarade för undervisningen, medan vi observerade.
Även om vi var fyra som deltog i projektet, skedde själva uppsatsskrivandet två och två.

Vi diskuterade från början hur många lektionstillfällen vi skulle ha och hur ofta lektionerna
skulle hållas. Att ha sex tillfällen under en kurs ansåg vi vara ett lagom antal för en sån här
liten studie. Om vi hade haft fler lektioner kanske vi skulle fått så mycket material att det inte
blev överskådligt och vi skulle inte ha tid att gå igenom materialet. Ett mindre antal skulle
istället kunna bli för lite för att analysera.

Vi beslutade att kursen skulle bestå av sex lektioner som skulle hållas under en tre-
veckorsperiod. Varje kurstillfälle var tre timmar långt och uppdelat i två pass med en paus
mitt i. Lektionerna bestod av både teoretiska och praktiska moment och deltagarna arbetade
både enskilt och i grupp. Vi ville lära dem att göra enklare sökningar och att använda sig av
relevanta källor. Vi ville även visa att Internet kan användas till olika ändamål och både till
nytta och nöje.

De två första lektionerna ägnades huvudsakligen åt Hotmail, där deltagarna först fick
registrera ett konto och lära sig att skicka och ta emot e-post. Under de andra lektionerna gick
vi igenom både portaler och sökmotorer. Vi gick även igenom källkritik. De webbsidor som
vi introducerade var lokaltidningen och kommunens hemsida och sökverktygen Google och
Evreka. Även Catweb och SeniorNets hemsida introducerades, om än inte lika grundligt.

Det  är omöjligt att undgå att lektionerna till viss del blir styrda eftersom det trots allt är en
kurs, där vissa förutbestämda moment ingår. Kursdeltagarna fick dock någon gång under
varje lektion, ägna sig åt fria informationsaktiviteter.

                                                
5 Repstad 1999, s. 10-11.
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2.2 Materialinsamling

Under fallstudien använde vi oss av flera olika metoder för att få ett brett underlag för våra
studier. De metoder vi använde var: enkäter, dagboksanteckningar och observationer. För att
undersöka hur pensionärerna sökte information i vardagslivet, lät vi kursdeltagarna fylla i en
informationsdagbok under en dag. En djupare kännedom om ämnet äldre och information, har
vi fått genom litteraturstudier. Pål Repstad menar att en fördel med att kombinera flera
metoder, är att dataunderlaget blir brett och tolkningen underlättas. De olika metoderna
kompletterar varandra, så att nackdelarna i en metod vägs upp av fördelarna i en annan. Om
två metoder visar samma resultat, får resultatet antagligen större sanningshalt. Repstad menar
dock att en kombination av metoder kan medföra vissa nackdelar. Dataunderlaget kan bli så
brett att det blir ohanterligt.6 Vi har inte upplevt några nackdelar med att kombinera flera olika
metoder. Vi har inte fått så mycket material att det blivit ohanterligt, utan har lyckats bearbeta
all den information vi fått. Ibland har däremot det som vi observerat och det som framkommit
i dagböckerna, visat på samma resultat. Detta anser vi inte har vållat oss några bekymmer,
utan vi ser det endast som en fördel då det styrker studiens trovärdighet.

2.2.1 Enkät
För att försöka få en bild av gruppens informationsvanor och sociala miljö, delade vi ut en
enkät, på introduktionsmötet innan kursstart. På det mötet var alla deltagarna utom en
närvarande. Den frånvarande personen fick fylla i enkäten i efterhand, under första
lektionstillfället. Vi satt med när de fyllde i enkäten, så att de kunde ställa frågor om det var
något som var oklart. Frågorna på enkäten bestod av både öppna och slutna frågor och
behandlade ämnen som utbildning, informationsvanor och kursdeltagarnas erfarenheter av
Internet. (se bilaga 2).

2.2.2 Dagböcker
Dagböcker är en lämplig metod att använda, eftersom de kan ge upplysningar om vad
informanterna tänkte vid ett visst tillfälle. De kan också tjäna som en korrespondens mellan
olika personer, i det här fallet mellan lärare och kursdeltagare. I dagböckerna kunde
kursdeltagarna skriva ned vad de lärt sig under dagen samt tankar och reflektioner om
Internet, vilka sökvägar de använt och synpunkter på kursen. Anteckningarna kunde användas
av både kursdeltagare och lärare, för att se om det skett någon förändring i kunskapen och
attityden till Internet. Sista halvtimmen av varje lektionstillfälle ägnades åt dagboksskrivande.

De dagboksanteckningar som pensionärerna gjorde, var relativt styrda, då det var viss
information vi var speciellt intresserade av. Vi gav dem två olika typer av utvärderingsfrågor
som de skulle utgå ifrån vid skrivandet, ett i början av veckan och ett i slutet. (se bilaga 3).
Det första formuläret handlade endast om vilka reflektioner de gjort under en lektion, medan
det andra var tänkt som en sammanfattning av vad de lärt sig och tänkt under flera lektioner.
Sista lektionen fick informanterna en sammanfattande utvärdering, som gällde deras tankar
om hela kursen.

2.2.3 Observationer
Deltagande observationer utgör en viktig del av vår metod. Genom observationerna får vi
klarhet i hur kursdeltagarna praktiskt löser uppgifterna och hur de allmänt förhåller sig inom
gruppen. Under observationer kan vi studera både sociala och psykologiska faktorer som

                                                
6 Repstad 1999, s. 19-21.
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påverkar informationssökningen. Det vi är intresserade av är hur de beter sig när de söker
information.

”I den kvalitativa forskningstraditionen betonar man ett tätt och nära förhållande mellan
forskaren och den miljö eller de personer som studeras.”7 Detta har både för- och nackdelar.
Aktörerna kan ha svårt att se vilken roll observatören har i den sociala gemenskapen. Om inte
forskaren engagerar sig i aktörerna, kan de lätt bli misstänksamma mot både forskaren och
projektet. Denna misstänksamhet kan leda till att aktörerna sluter sig och forskaren går då
miste om viktig information. För att undvika detta är det viktigt att intressera sig för det som
sker på fältet och kunna samtala med aktörerna på ett avspänt sätt. Trots att man genom aktivt
deltagande troligtvis får ut mer information än om man förhåller sig helt passiv till det man
observerar, kan det skapa problem om man blir för kamratligt med aktörerna 8. Pål Repstad
varnar för att det kan vara svårt att stå utanför det man observerar eftersom man lätt utvecklar
en relation till dem man observerar.9

Problemet med att hantera rollen som observatör har vi också upplevt i vår studie. En faktor
som vi visserligen var medvetna om från början, men som ändå försvårade observationerna,
var svårigheten att hålla isär rollerna observatör och lärare. Trots att de andra två studenterna
som vi utfört studien tillsammans med, har koncentrerat sig på kursdeltagarnas lärande och
därför haft en mer undervisande roll, var vår roll  förutom att vara med och utforma kursen,
att fungera som handledare under kursens gång. Detta innebar att vi ofta fick frångå vår roll
som observatörer och anta en lärarroll.

Denna konflikt mellan våra olika roller var mest uppenbar i början av kursen, när
kursdeltagarna krävde mycket handledning och uppmuntran. Pensionärerna uppfattade nog
inte heller att vi som höll i kursen var två olika grupper, som hade två olika syften. De ställde
lika många frågor till oss som till den andra gruppen och kanske skulle vi redan då, ha
förtydligat både för pensionärerna och för oss själva, vilken roll vi skulle ha.

Det är svårt att veta hur mycket vår hjälp har påverkat pensionärerna i deras användning av
Internet. Även om vi ibland inte har kunnat undvika att hjälpa dem, har vi i så stor
utsträckning som möjligt, försökt hålla oss utanför undervisningen. När vi har gått igenom
materialet, har vi inte kunnat märka att vår roll som handledare, har påverkat det material vi
fått från observationerna. Vi menar, att det alltid är svårt som observatör i en
undervisningssituation, att förhålla sig helt neutral till kursdeltagarna, oavsett om man som vi
är delaktiga i genomförandet i kursen, eller kommer utifrån.

Vi anser att det är viktigt att utveckla en nära relation till dem man observerar, då man på så
sätt får mycket information som vi inte annars skulle fått. Genom vår undervisning har vi
kommit våra aktörer nära, men det är framförallt på kursens fikapauser som vi har kunnat tala
mer fritt med dem. Den inverkan vår observationen har haft kan antagligen både ses som
positiv och negativ. Den kan både vara uppmuntrande, men också stressande för
pensionärerna, då de kanske känner att de måste göra rätt.

Under arbetet med studien är forskaren utlämnad åt sin egen förmåga och intuition. Detta
innebär att eftersom forskaren själv samlar in och analyserar informationen, kan det

                                                
7 Repstad 1999, s. 10.
8 Repstad 1999, 35-36.
9 Repstad 1999, s. 35.
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förekomma vissa skevheter, bias som kan påverka slutprodukten. 10 Det är inte bara forskarens
egna intryck som skrivs ned utan också den bild hon tror att informanterna har av det som
skett. Därför finns det en risk att forskaren låter informanterna tolka. På så vis tolkar inte
forskaren ensam det som observerats, utan tecknar även den bild hon tror informanterna har
av det som skett.11 Vi är medvetna om att sådana skevheter även kan förekomma i vår studie,
men vi har försökt att ta med detta i beräkningen, när vi har analyserat materialet.

2.2.4 Informationsdagbok
Då ett av våra syften var att undersöka informanternas informationsbeteende i vardagen,
ansåg vi att en informationsdagbok skulle vara en lämpligt metod till detta. (se bilaga 4). Vi
ville veta vilka informationskällor som de använde och vilka informationsaktiviteter de
utförde under en dag. Exempelvis var vi intresserade av om de ringde mycket, om de läste
tidningen och vilken social umgängeskrets de hade. Eftersom vi ville att de lättare skulle
kunna beskriva vilka informationsaktiviteter de utförde, gav vi olika frågor som stöd. Trots att
de fick dessa frågor att besvara, var vi lite oroliga över att vi inte skulle kunna få så mycket
material som vi behövde. Denna oro visade sig vara obefogad och istället fick
informationsdagboken en större plats, än vad vi från början hade avsett. Informanterna fick
välja en valfri dag för informationsdagboken, men det visade sig att ett par informanter
missförstod uppgiften och antecknade informationsaktiviteter under flera dagar. Detta innebar
att vi fick mer information från vissa informanter än andra, men vi har inte upplevt detta som
ett problem. De flesta av informanterna följde inte frågorna helt, utan skrev förutom att
besvara frågorna, lite mer allmänt om hur de brukade hålla sig uppdaterade. Flera informanter
antecknade också fler informationsaktiviteter än vad frågorna inbegrep. Detta är vi enbart
tacksamma för, eftersom de har gett oss en bred bild av deras informationsbeteende i
vardagslivet.

2.3 Urval

För att kunna få ut bästa möjliga resultat av studien och för att pensionärerna skulle kunna
lära sig så mycket som möjligt i lagom takt, kom vi efter noggranna övervägningar och samtal
med handledare fram till, att åtta personer var en rimlig mängd att studera. Vår målsättning
var inte endast att göra en studie, utan även att erbjuda en stimulerande kurs, där kunskaperna
förmedlades i en avspänd atmosfär utan stress. För att uppnå detta tyckte vi att en lärare på två
kursdeltagare skulle bli det optimala, då detta innebar att deltagarna skulle få den assistans de
behövde. Ett mindre antal kursdeltagare skulle göra det svårt att dra några slutsatser av, och
ett större skulle försvåra undervisningen i kursen. Det fanns också åtta datorer i den kurslokal
vi hade tillgång till, vilket var ytterligare en anledning till att detta antal passade bra.

De informanter som ingår i vår studie fick vi kontakt med genom den pensionärsförening som
anmält sitt intresse för internetkursen. Kravet på de åtta kursdeltagarna var att de för att få
delta i kursen skulle ha grundläggande datakunskaper. Då vi från början funderade på att
undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnors informationssökningsbeteende,
var kravet också att vi ville ha en jämn könsfördelning med fyra män och fyra kvinnor i
studien.

Deltagarna i kursen valdes ut med hjälp av en kontaktperson, som sitter med i föreningens
styrelse. Denna kontaktperson tillfrågade de pensionärer som han ansåg vara lämpliga om de

                                                
10 Merriam 1994, s. 47.
11 Enochsson, Ann-Britt 2001. Meningen med webben s. 90-91.
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ville delta i kursen och studien. Kontaktpersonen har även själv valt att ingå i studien och
delta i kursen.  Resultatet blev att vi fick fyra män och fyra kvinnor, med mycket varierande
datakunskap. Några hade stor erfarenhet av både datorer och Internet, medan andra hade
mycket lite kunskap, eller ingen alls. Vi hade gärna velat ha kursdeltagare som alla var på
samma kunskapsnivå. Detta skulle dock kräva att de gjorde ett test, eller att vi intervjuade ett
stort antal pensionärer, vilket hade tagit för lång tid. De pensionärer som valdes ut hade alla
ett intresse att delta i kursen.

Vi förstod av den ojämna kunskapsnivån, att det framförallt var pensionärernas intresse för
datorer och Internet som var styrande i valet av kursdeltagare. Även om vi var medvetna om
att de varierande kunskaperna kunde ställa till problem, tyckte vi ändå att intresset var en
viktig faktor som kunde underlätta vår undervisning. Förhoppningsvis gjorde deltagarnas
intresse att de engagerade sig och det var också troligt att de skulle komma på de flesta
lektionerna och inte hoppa av mitt i kursen.

Vi tror att kontaktpersonens engagemang i styrelsen kan ha påverkat urvalet, så att det blivit
något subjektivt. Av de åtta pensionärer som skulle delta i kursen, sitter fyra med i styrelsen.
Alla deltagare, oavsett om de är med i styrelsen eller inte, engagerar sig aktivt i föreningen.
Denna faktor kan påverka vår studie på olika sätt. Dels är deltagarna pensionärer som har ett
mycket aktivt liv och därför gärna kan tänka sig att vara med på en internetkurs. Dels
påverkar gruppsammansättningen studien, eftersom alla deltagarna känner varandra sedan
tidigare och även deltar i andra aktiviteter tillsammans. Detta kan påverka attityden till både
Internet och till internetkursen. De olika rollerna i gruppen kan också påverka vilket
sökbeteende de har.

Ett par förändringar har tyvärr skett bland kursdeltagarna. Innan kursstart lämnade en kvinnlig
deltagare plötsligt återbud på grund av personliga skäl. Detta löstes dock snabbt genom att vår
kontaktperson genast tillfrågade en annan kvinna som gärna ville delta i kursen. Eftersom
detta skedde innan kursstarten och innan vi hunnit bekanta oss med gruppen, anser vi inte att
detta har påverkat studien. En annan förändring som dock har påverkat studien, uppstod
mellan första och andra lektionen. En av männen, som i uppsatsen kommer att kallas Hjalmar,
insjuknade hastigt och kunde inte medverka vidare i internetkursen. Att försöka ersätta hans
plats ansåg vi ogörligt, då studien redan påbörjats. Det var även osäkert hur länge han skulle
vara frånvarande och om han tillfrisknade och fortfarande var intresserad av att delta i kursen,
ville vi inte neka honom detta. Allt kursmaterial har dock vidarebefordrats till honom. Trots
att det är ett vetenskapligt projekt, har vi varit tvungna att ta hänsyn till att deltagarna inte
endast ser det som sådant. De ser framförallt kursen som ett tillfälle att lära sig Internet och vi
antar att kursen för dem även fyller en social funktion.

Vi är medvetna om att det slutgiltiga resultatet kan ha påverkats av detta bortfall, genom att vi
inte hade ett jämnt antal män och kvinnor och inte heller ett lika stort antal kursdeltagare som
vi tänkt från början. Könsaspekten är dock inte lika viktig som tidigare, eftersom vårt
ursprungliga syfte att undersöka mäns och kvinnors olika sätt att söka information, har ändrats
till vårt nuvarande syfte. Detta skedde redan innan bortfallet blev känt.

Det är viktigt att påpeka att det låga antalet kursdeltagare inte kan ses som ett representativt
urval för alla Sveriges yngre pensionärer och det resultat som vi fått, visar endast på hur våra
informanters informationsbeteende och informationsbehov ser ut.
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2.4 Analysmetod

Vid en fallstudie påbörjas analysen direkt när man får sina första intryck. Analysen fortsätter
sedan, samtidigt och parallellt med  att insamling av data pågår.12 I vårt fall påbörjades
analysen redan vid introduktionsmötet, när vi träffade pensionärerna och bildade en första
uppfattning om dem. Efter varje lektion satte vi oss och gick igenom vad informanterna
skrivit i dagböckerna och jämförde detta material med de anteckningar vi gjort under
observationerna.

För att få en överblick över det material vi fått från internetkursen,  gick vi systematiskt
igenom dagböcker, anteckningar från observationer och enkäter. Vi försökte finna mönster så
att vi lättare skulle kunna organisera och koda materialet.  Efter noggrann genomgång fann vi
vissa återkommande teman, som vi strukturerade materialet efter. De teman vi fann var
kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av Internet, attityd, informationsbeteende och barriärer.
Dessa teman utgick vi sedan ifrån när vi analyserade både individ för individ och gruppen
generellt. Vid genomgången av informationsdagboken gick vi tillväga på liknande sätt. Även i
detta material fann vi olika teman att strukturera materialet efter, som till exempel
informationskällor som informanterna använde och ämnen de talade om. Efter denna första
strukturering av internetanvändning och informationsdagböcker, fortsatte vi att organisera
materialet genom att  kategorisera informanternas informationsbeteende, utifrån Anders
Hektors åtta informationsaktiviteter och IT-kommissionens fyra motiv.  Vi var noggranna
med att hålla isär det informationsbeteende de uppvisade i användningen av Internet på
internetkursen och det informationsbeteende de hade i vardagslivet.

Vi har hela tiden strävat efter att hålla informanterna anonyma och varje kursdeltagare har fått
ett fiktivt namn. Även pensionärsföreningen och den stad som studien genomfördes i är
anonyma.

2.5 Litteratursökning

Vi har både tagit del av forskning som behandlar området informationsbehov och
informationssökning allmänt, och forskning som mer specifikt behandlar äldre och
informationssökning, samt äldres informationssökning på Internet.

Genom att vi skrivit om äldre tidigare hade vi redan en hel del material som vi kunde
använda, både om åldrande och pensionärers informationsanvändning. Via detta materials
referenslistor kunde vi sedan gå vidare och hitta annat material. Vi tycker att vi på så sätt
kunnat täcka in området bra.

Även om vi visste mycket om ämnet och redan hade mycket litteratur, ville vi undersöka om
det fanns ytterligare viktiga studier inom området. Därför sökte vi, för att strukturera ämnet, i
följande databaser: ISA, Lisa, Nordiskt BDI-index, Voyager, Artikelssök och Libris. De
sökord vi använde oss av i alla databaser var: äldre och information, informationsbeteende,
äldre och Internet, pensionärer och Internet, information seeking, information seeking behavior ,
information seeking and elderly people, information seeking and older people, information seeking
and seniors, IT and elderly people, IT and older people, IT and seniors.

                                                
12 Merriam 1994, s. 133.
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Vi fann att ämnet informationssökning både i allmänhet och på Internet, behandlats av många
olika forskare som tagit sin utgångspunkt i många olika teorier. Något vi tyckte var märkligt,
var att det fanns mängder av litteratur om vissa gruppers informationsbehov och
informationssökning, men betydligt färre om andra. När vi sökte på pensionärer och
informationssökning eller IT, fick vi endast ett fåtal träffar, ibland inga alls.

Den forskare som vi tycker har betytt mest för vår studie, är den australiensiska forskaren
Kirsty Williamson.  Det var dock svårt att få tillgång till hennes avhandling, då den endast
fanns i mikrofiche- format. Vi tog därför kontakt med Kirsty Williamson och hon skickade
avhandlingen till oss.

3. Teori och tidigare forskning

I det här avsnittet kommer vi att ta upp teorier om informationsbehov och
informationssökning, åldrande, tidigare forskning kring äldres informationsbehov och
informationssökning samt forskning kring äldre och Internet.

3.1 Informationsbehov och informationssökning

Begreppet informationsbehov används ofta inom områdena biblioteks-, informations- och
kommunikationsvetenskap. Informationsbehov definieras av forskare på många olika sätt.
Ofta beskrivs informationsbehovet som att användaren upplever en otillräcklighet i sitt
vetande. Andrew Large et al definierar behovet som en lucka mellan det som är uppfattat och
förstått och det som är nödvändigt att förstå.13 Även Carol Kuhlthau talar om en
kunskapslucka: ”The gap between the users knowledge about the problem or topic and what
the user needs to know to solve the problem is the information need.”14

Lars Höglund och Olle Persson skiljer på regelbundna och tillfälliga informationsbehov.
Regelbundna behov innebär bland annat nyhetsbevakning, informationsbehov för vardagslivet
som enstaka faktaböcker och kataloger med mera. Till de regelbundna behoven hör även
behov av stimulans i form av idéer, eller feedback på det arbete man utfört genom
kommunikation med andra personer. Dessa behov sammanfattar Höglund och Persson i fyra
kategorier: aktuell bevakning, information för dagligt bruk, stimulans samt återkoppling. De
tillfälliga behoven uppstår när man ibland behöver veta mer om specifika områden eller
använda tidigare kunskap till en ny uppgift. En instruktion att ta reda på något, eller ett behov
att få en färdig lösning kan räknas som tillfälliga behov. Enligt Höglund och Persson kan
därför tillfälliga behov sammanfattas med: retrospektiva sökningar, instruktion och
konsultation.

De talar också om objektiva och subjektiva behov. Objektiva behov är vad man utifrån anser
vara nödvändigt för att kunna lösa en uppgift, subjektiva behov är i sin tur de behov som olika
individer själva anser sig ha.15 Detta kan jämföras med Richard Derr som anser att det är
skillnad på en önskan efter information och ett verkligt behov. En önskan efter information
kan kännetecknas av att personen i fråga inte har några legitima syften. Att känna önskan att

                                                
13 Large, Andrew et al 1998. Information Seeking in the Online Age: Principles and Practice,  s. 31.
14 Kuhlthau, Carol 1993, Seeking Meaning : A Process Approach to Library and Information Services s. 5.
15 Höglund, Lars & Persson, Olle 1985. Information och kunskap: informationsförsörjning, forskning och
policyfrågor. s. 43.
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ta reda på vad grannen gör, är inte detsamma som att vara tvungen att hitta information för att
klara av det vardagliga livet.16

3.1.1 Informationsbehov och social kontext
Victoria Pendleton och Elfreda Chatman menar att man för att förstå användarens behov
måste ta utgångspunkt i dennes sociala värld. De menar att det är svårt att tillmötesgå
informationsbehov, om man inte har en klar bild över den situation som skapar behoven.
Informationsbehovet hör ihop med kulturens normer och sociala konstruktioner /typer.
Normerna består av sociala koder som skiljer sig från varandra beroende på vilket
sammanhang man befinner sig i. I den lilla världen består tillvaron av livets trivialiteter och
de människor som lever där har anpassat sig efter de kulturella värderingar som finns.
Behovet av information avgörs av normer och regler i denna lilla värld. Dessa normer spelar
in vid accepterande eller undvikande av information. Människan i den lilla världen är främst
intresserad av den informationen som rör henne själv, och många vägrar att ta in information
som rör den stora världen. Detta benämner författarna first and second-level knowledge, där
first-level inbegriper information som hör till den lilla världen och second- level till den stora.
Om koderna bryts i någon av världarna, uppstår barriärer som kan försvåra samspelet i
informationssökningen. 17 Däremot kan dessa barriärer överbryggas om forskarna känner till
vilka informationsbehov som finns och hur barriärerna uppstår.18

Pendleton och Chatman menar att ett slags klassificering av användarna skulle underlätta
forskningen. Genom att klassificera människor i olika typer kan man göra antaganden om
mänskligt socialt beteende samt säga mycket om hur den vanliga människans
informationsvärld ser ut.19 Författarna talar om sociala typer, eller kategorier av användare,
som till exempel läkare, lärare, snickare och så vidare. Indelningen kan hjälpa forskarna att
göra antagande om mänskligt socialt beteende och underlätta utformningen av
informationssystemen. 20 De möjligheter eller problem som författarna främst talar om är alltså
de sociala. Sociala faktorer inbegriper till exempel klasstillhörighet, ålder och utbildning.
Även vilken roll människan har i sitt vardagsliv, påverkar hur mycket eller lite information
hon får, och hennes sätt att aktivt söka information.

En sådan klassificering av användare som Pendleton och Chatman talar om, kan man säga att
vi har gjort när vi valt att koncentrera vår användarstudie till gruppen yngre pensionärer.

3.1.2 Informationsbeteende utifrån två modeller
Även Tom Wilson utgår från att individens sociala och kulturella kontext påverkar
informationsanvändningen och har försökt att utveckla modeller som förklarar de faktorer
som påverkar informationsbehov och informationsanvändning. De två artiklar av Wilson som
vi kommer att behandla här är On user studies, som publicerades 1981, och Information
Behavior: An Inter-Disciplinary Perspective, som gavs ut 1995. I den första artikeln
presenteras en modell, som utvecklas i den senare artikeln.

                                                
16 Derr, Richard. L 1983. A conceptual analysis of information need. Information processing and management. s.
273-278.
17 Pendleton, Victoria & Chatman, Elfreda 1998. Small World Lives: Implications for the Public Library.
Library Trends. 46:4 s. 740.
18 Pendleton & Chatman, s. 733ff
19 Pendleton & Chatman, s. 733
20 Pendleton & Chatman, s. 738.
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I artikeln On user studies and information needs, hävdar Wilson att forskningen inom
användarstudier har koncentrerat sig för mycket på informationsbehov och
informationssökningsbeteende, utan att undersöka varför människor upplever ett visst
informationsbehov och varför de väljer att söka som de gör. Genom att systematiskt beskriva
vilka behov som finns hos användare kan forskningens tyngdpunkt fokuseras kring hur
brukare använder information i det dagliga livet. Han anser därför att forskningen istället för
att fokusera sig på informationskällor och system som används, bör koncentrera sig på att
förklara informationens roll i människors vardagsliv.

Genom att undersöka människors informationsanvändning i vardagslivet kan man utveckla
förklarande och utredande begrepp och prova dem på andra närliggande miljöer.21 Wilson
menar också att man kan kategorisera användarna, eftersom man då lättare kan kartlägga
människors informationssökningsmönster. För att ytterligare främja forskningen, anser
Wilson att teorier från andra områden, som exempelvis psykologi och social psykologi, med
fördel kan användas.22 Wilson hävdar att individens sociala och kulturella kontext har stor
betydelse för hur både informationsbehov och informationssökning ser ut. De faktorer som
påverkar individens informationssökning redovisar han i nedanstående modell.

Figur 1. Wilsons modell av informationssökningsbeteende.23

Modellen visar omgivande och personliga faktorer. De omgivande faktorerna kan bestå av
arbetsmiljö, ekonomisk miljö och den politiska miljön. Personliga faktorer inbegriper
exempelvis vilken roll användaren har på arbetsplatsen, vilken prestationsnivå och vilken roll
användaren har i det sociala livet.24 Wilson menar att en människa har fysiska, kognitiva och
affektiva behov och att dessa påverkar varandra och även informationssökningen. 25

                                                
21 Wilson, Tom D. 1981. On user studies and information needs. Journal of Documentation. s. 11.
22 Wilson 1981, s. 12.
23 Wilson, 1981, s. 3-15.
24 Wilson 1981, s. 10
25 Wilson 1981, s. 8.
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I den senare artikeln Information Behavior: An Inter-Disciplinary Perspective (1995)  
utvecklar han, tillsammans med Christina Walsh, ovanstående modell ytterligare och
resultatet visas nedan:

Figur 2. Wilsons reviderade modell av informationsbeteende.26

Författarna vill visa på de aktiveringsmekanismer som utlöser informationssökningen och den
process, som individen genomgår, från behov till informationssökning. Således visar
modellen att kontexten som omger individen, påverkar de behov som uppstår och de olika
sociala roller och miljöer som kan relateras till individen. De huvudsakliga faktorer som
modellen utgår ifrån är alltså: context, intervening variables, activating mechanism och
information seeking behavior. Pilarna i modellen visar de olika led som förekommer i
informationssöknikngen, från informationsbehovet som uppstår i en kontext, och de faktorer
som sätter igång sökningen, till informationssökningsprocess och användning. I bästa fall
leder informationssökningsprocessen tillbaka till individen och dess kontext och en
utvärdering av resultatet kan ske. De faktorer som kan bidra till att
informationssökningsprocessen stannar av, är bland annat speciella drag hos
informationskällan. Dessa kan utgöra problem, antingen för informationssökningsbeteendet
eller informationssökningsprocessen. Även hos användaren kan det finnas barriärer som
stoppar sökningen, till exempel psykologiska eller demografiska.

Vi menar att eftersom båda modellerna endast behandlar informationssökning föreslår de
vidare forskning inom området.27

3.1.3 Åtta informationsaktiviteter
Den svenska sociologen Anders Hektor, som doktorerade 2001 med avhandlingen What´s the
Use?, vid institutionen Tema Teknik och Social förändring vid Linköpings Universitet, har
inspirerats av Wilsons teorier. I sin avhandling utgår han till stor del från Wilsons modell från
1995.

Hektor vill finna begrepp som förklarar relationen mellan individers informationsbeteende
och informationsaktiviteter i vardagslivet. Han menar att man för att kunna utveckla en
systematisk kunskap om det vardagliga livet, behöver förstå de fenomen som ger upphov till

                                                
26 Hektor, 2001, s. 53.
27 Wilson, Tom & Walsh, Christina 1996. Information behavior: An Inter-Disciplinary Perspective kap. 7.1.
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informationsbeteende i vardagslivet. Han vill därför utveckla en teoretisk ram för
informationsbeteende i vardagslivet, som kan beskriva och kategorisera individens
informationsaktiviteter i relation till informationssystem. 28

Även om Hektor anser att Wilsons teorier är användbara, menar han att Wilsons modell från
1995 inte är fullständig, eftersom den endast ser till den isolerade individens
informationsanvändning. Hektor menar att individen inte går att isolera, utan hela tiden
påverkas av sin omgivning. I denna omgivning sker en ständig interaktion mellan individen
och den sociala kontext han eller hon befinner sig i och de personer som finns i individens
närhet. Hektor menar också, att en nackdel med Wilsons modell är att den endast innehåller
informationssökning. Hektor anser att förutom informationssökning,  bör också
informationssökning och informationsaktiviteter som till exempel utbyte och förmedling,
finnas med.29

För att kunna utarbeta en modell som visar hur individens olika informationsbeteenden
relaterar till de aktiviteter som individen utför, vidareutvecklar han de fyra huvudsakliga
element som han menar att Wilson utgår ifrån i sin modell. Hektor benämner dessa: miljö,
information- och kommunikationsteknik, resultat och förändring. Alla dessa fyra delar i
processen ingår som stabila omständigheter i den allmänna kontexten, när
informationssystemen används.  Även om dessa kategorier kan behandlas som enskilda
omständigheter, överlappar de varandra och är på så sätt beroende av varandra. Hektors
förslag på en modell ser ut på följande vis:

Figur 3. Anders Hektors modell av människans informationsbeteende.30

Denna modell blev utgångspunkt för hans vidare forskning av människors
informationsbeteende och grunden till hans avhandling.

Avhandlingen behandlar människors informationssökning i vardagslivet och hur de
vardagliga informationskällorna kan relateras till Internet. Eftersom det forskats mycket kring
Internet som informationskälla, men mycket lite om Internets användning i vardagslivet i
relation till andra informationssystem, vill han i sin studie fokusera på detta. I sin studie utgår
Anders Hektor från antagandet, att Internet inte har samma status som andra traditionella

                                                
28 Hektor, Anders 2001, s. 11.
29 Hektor 2001, s. 59ff.
30 Hektor 2001, s. 61.
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informationskällor, som till exempel telefonen. Internet bör därför betraktas som en
informationskälla som står vid sidan av de andra informationssystemen. 31 Med
informationsaktiviteter, avser Hektor de beteenden som människor uppvisar när de interagerar
med information. 32 Med vardagsliv, avser han i sin studie den tid som var icke arbetsrelaterad,
det vill säga informanternas fritid.33

Hektor har i sin studie undersökt tio individers informationsaktiviteter och
informationsbeteende i vardagslivet. För att finna informanter tillfrågades vänner, kollegor
och bekanta om de kände till någon lämplig informant, som Hektor själv inte kände. Han tog
även kontakt med SeniorNets hemsida, där han fick två personer som ville delta i studien. Då
Hektor ville ha variation i urvalet, valdes tio informanter ut med varierande ålder, kön och
bakgrund. En del hade barn, andra inte, vissa hade akademisk utbildning, medan andra var
ickeakademiker. Det fanns även geografiska skillnader då några kom från stora städer och
andra från småstäder. Erfarenheten av dator och Internet varierade också bland informanterna.
Hektor menar att skillnaderna bland informanterna, kan visa på olika informationsanvändning
i vardagslivet. Trots att han ansträngt sig för att skapa ett så varierat urval som möjligt, har
informanterna ett par gemensamma drag. De kan alla sägas komma från medelklass och alla
använder dator på arbetet. Eftersom hans kriterier var att informanterna skulle ha dator
hemma och erfarenhet av datorer, anser han att det var naturligt att urvalet såg ut som det
gjorde, då många använder datorn till kontorsarbete.34

Hektor delar in vardagslivets aktiviteter i två huvudgrupper: livsaktiviteter och
informationsaktiviteter. Medan livsaktiviteterna ofta innehåller någon form av fysisk
handling, innehåller informationsaktiviteterna istället sådana aktiviteter som riktar sig mot
information.  Vidare menar han att vardagslivet består av en mängd samverkande projekt, som
kan delas in dels i allmänna, dels i specifika. De allmänna projekten består av sådana
vardagshandlingar som alla gör. De specifika projekten däremot har mer eller mindre tydliga
mål och kan utgöras av olika intressen och hobbys. Dessa projekt kan även innehålla
handlingar förknippade med förändringar i livet, till exempel att byta jobb eller skaffa dator.
Eftersom projekten ofta är medvetna och planerade, är de tidsbegränsade och kan leda till nya
vanor i livet.35

Informanterna fick under sju dagar föra dagbok över alla de aktiviteter som de utförde under
en hel dag. Genom att informanterna skrev ner hur mycket tid som lades på varje aktivitet,
gick det att se hur stor betydelse Internet hade för informanterna, jämfört med andra
informationssystem. För att komplettera detta material intervjuades också informanterna för
att få en beskrivning av informantens tillgång till och användning av olika
informationssystem. 36

Hektor fann i sin studie att informanterna utförde många olika slags informationsaktiviteter
som var nära knutna till deras livsaktiviteter och deras olika projekt i vardagslivet, till
exempel flytt och att hälsa på sjuk anhörig. Den relation han fann mellan respondenternas
informationsaktiviteter och informationssökningsbeteenden, sammanfattar Hektor i
nedanstående modell:

                                                
31 Hektor 2001, s. 6.
32 Hektor 2001, s. 68.
33 Hektor 2001, s. 12.
34 Hektor 2001, s. 27f.
35 Hektor 2001, s. 69f.
36 Hektor 2001, s. 31f.
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Figur 4. Hektors modell av relationer mellan informationsbeteende och
informationsaktivitet.37

Den inre cirkeln visar de informationsbeteenden som individen uppvisar och den yttre visar
informationsaktiviteterna. Modellen visar att varje informationsbeteende har en eller flera
informationsaktiviteter knutna till sig. Vi kan se att det finns fyra olika typer av
informationsbeteenden: seeking, gathering, communicating och giving. Dessa fyra är
knutna till åtta olika typer av informationsaktiviteter.  Modellen visar till exempel att
informationsbeteendet gathering huvudsakligen har monitor som informationsaktivitet, men
även browse och unfold. De åtta informationsaktiviteter förklarar Hektor på följande vis:

1. Search and retrieve betecknar aktiva och riktade handlingar som har att göra med
informationsbeteendet seeking. Det är en process som beroende på sökningens syfte och den
miljö den utförs i, kan bestå av flera steg och strategier. I search and retrieve, skiljer Hektor
på reference information och market information. Reference information innebär till exempel
att man informerar sig om något och att man använder sig av referenslitteratur som till
exempel lexikon eller ordbok. Flera av Hektors informanter utförde denna aktivitet, bland
annat slog en respondent upp ordet ”moonshine”. Market information är mer allmänt
orienterande och är ofta relaterad till projekt, som man behöver mycket information för att
kunna genomföra. Ett sådant projekt, var när en respondent skulle flytta och ville informera
sig om lånmöjligheter. Hon kontaktade då flera olika banker och gjorde jämförelser mellan
bankerna.38

2. Browsing kan återfinnas bland de båda beteendena seeking och gathering.  Denna
aktivitet innebär att man orienterar sig i en begränsad miljö, där man tror att man kan finna
information av en tillfällighet. Aktiviteten kan vara både målinriktad och av slumpmässig
karaktär. Att skumma igenom en text, eller surfa på Internet, är exempel på browsing. Alla
Hektors informanter utförde browsing. På Internet sökte de alltid målinriktat, men däremot
kom de ofta ifrån sitt ursprungliga syfte. Även om informanterna ofta browsade, var det
tveksamt om de fann någon användbar information. 39

                                                
37 Hektor 2001, s. 81.
38 Hektor 2001, s. 150-153.
39 Hektor 2001, s. 155-157.
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3. Monitoring hör till informationsbeteendet gathering och innebär att individen besöker
redan kända källor, ofta vanemässigt och vid speciella tidpunkter och på en speciell plats. Det
är ingen noggrann läsning eller lyssning det är frågan om här, utan det handlar mer om att
skumma igenom tidningen regelbundet, att regelbundet titta om det har kommit någon post i
brevlådan eller några mail i mailboxen. Aktiviteten sker ofta i ett socialt syfte, till exempel att
hitta information som man sedan delger andra. Flera av Hektors informanter rapporterade att
de fick information som de trodde att andra skulle ha nytta av och att de sedan förmedlade
denna information vidare. Även denna aktivitet kan vara slumpmässig eller målinriktad. Ju
mer tid som ägnas åt monitoring, desto mindre tid blir över till unfolding. 40

4. Unfolding är ett mer noggrant sätt att ta del av information där man riktar
uppmärksamheten mot ett speciellt informationssystem. Syftet kan vara både nöjes- och
nyttorelaterat, till exempel läsa en speciell bok och se på film. De båda beteendena gathering
och communicating är knutna till denna aktivitet. Hektors informanter tittade mycket på TV,
mer än de läste tidning. De lyssnade även på radio.41

5. Exchanging hör till beteendet communicating och innehåller någon form av ömsesidigt
utbyte av information, mellan två eller flera personer. Att ringa eller chatta är exempel på
sådan aktivitet. Alla Hektors informanter utförde någon form av informationsutbyte. De
besökte till exempel vänner, eller skickade e-post. Även telefonen hade en viktig roll i
utbytandet av information.

6. Dressing hör samman med beteendena giving och communicating.  Aktiviteten innebär
att man klär informationen, eller förpackar den med bland annat tecken och/eller bilder, så att
andra kan ta del av den. Detta kan till exempel vara att göra presentationer eller hålla tal.
Även att skicka digitala bilder är en form av dressing. 42

7. Instructing är en del av beteendet giving och kan säga vara av en affärsmässig eller
administrativ karaktär, då man förmedlar sina önskningar till andra till exempelvis genom att
beställa från postorder eller köpa en resa. Vissa av Hektors informanter var skeptiska till att
köpa något via nätet, eftersom de ansåg att det fanns risker förknippat med detta. Instructing
kan även vara att klicka på en hypertext, eller en funktion på webbfönstrets menyrad.43

8. Publishing handlar om att tillkännage eller annonsera information så att andra kan ta del av
den. Den är relaterad till informationsbeteendet giving och är av mer personlig och utförlig art
än instructing. Mottagarna av denna information kan tillhöra alla nivåer, både en specifik
grupp och hela allmänheten. Att sätta in en kontaktannons, eller skriva en insändare i en
tidning är exempel på denna aktivitet. Ingen av Hektors informanter noterade någon
publicering i dagböckerna, däremot hade några av dem hemsidor på Internet och andra var
intresserade av att skapa en. 44

Hektor menar att hans urval är varierat, trots att personerna uppvisar vissa likheter. Vi är ändå
kritiska till hans urval, då vi anser att personerna uppvisar allt för många likheter. Många av
informanterna hade relativt hög materiell levnadsstandard och många arbetade, eller hade

                                                
40 Hektor 2001, s. 158ff.
41 Hektor 2001, s. 170-176.
42 Hektor 2001, s. 201f.
43 Hektor 2001, s. 203ff.
44 Hektor 2001, s. 209f.
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arbetat, med information och kommunikation. Alla hade också på något sätt kommit i kontakt
med datorer i arbetet och visade på liknande kunskaper.

Eftersom detta är en studie som till stor del liknar vår egen, kommer vi att i vår analys
använda oss av Hektors teorier och främst de åtta informationsaktiviteter som han finner i sin
studie. Vi menar att Hektors modell med de åtta informationsaktiviteterna mycket väl kan
belysa de informationsaktiviteter och beteenden som våra informanter kan tänkas ha, både vad
gäller informationsaktiviteter i vardagslivet och på Internet. Eftersom hans teori till skillnad
mot andra teorier vi tagit del av, även tar upp förmedlandet av information, anser vi hans teori
lämplig.

3.2 Yngre pensionärer som målgrupp

För att förstå vad som påverkar målgruppens informationsbehov och
informationssökningsbeteende, är det först viktigt att bilda sig en uppfattning om pensionärer
i åldern 65-79 och hur denna grupp ska kunna beskrivas. Därför har vi tagit del av fakta och
teorier om åldrande och äldre. Vi kommer även att belysa vilka attityder som finns till äldre i
samhället.

3.2.1 Åldrande
Till vardags talar vi om åldrandet och ålder på ett sådant sätt att vi tar för givet vad begreppet
innebär. Faktum är att vi vid en närmare undersökning upptäcker att olika människor ger
begreppet åldrande olika innebörder. När kan då en person betraktas som gammal? Är det när
hon får gråa hår? Eller när hon börjar glömma saker? Eller när hon nått en viss ålder?
Åldrandet skiljer sig mellan olika individer och därför talar man om fyra typer av ålder:
biologisk ålder, psykologisk ålder, social ålder och kronologisk ålder.45

Det biologiska åldrandet innebär en nedgång av funktion och kapacitet i celler, vävnader,
organ och organsystem. Rynkor, gråhårighet, minskad rörelseförmåga och
koordinationsförmåga hör till det biologiska åldrandet, liksom sämre syn och hörsel. Dessa
förändringar beror inte på någon sjukdom, utan är naturliga förändringar, som inte kan
påverkas av yttre faktorer.46

Det psykologiska åldrandet innebär att människan steg för steg går igenom en intellektuell
och personlig utveckling och hur en person kan anpassa sig efter olika krav från omgivningen.
Intelligens, minne, personlighet och förmåga till inlärning är faktorer som hör till det
psykologiska åldrandet.47

Socialt åldrande beskriver hur människors roller och positioner förändras över tid. Enligt
socialpsykologins rollteori har människor olika roller i livet, som till exempel hustru, mamma
och yrkesroll. Det finns även en åldersroll som följer en genom livets olika faser. Man har en
roll som barn, en som vuxen och en som gammal. De olika åldersrollerna innebär skilda
förväntningar, både från individen själv och samhället. Dessa rollförväntningar påverkar
individens sätt att vara och hur unga som gamla, fattiga som rika och gifta som ogifta eller
beter sig i sina olika roller. En person kan ha flera roller samtidigt, till exempel vara både
maka, mormor och pensionär. Enligt Tornstam ökar rollerna fram till pensioneringen, då de
blir färre, eftersom åldrandet innebär olika rollförluster, som yrkesroll, förlust av make/maka
                                                
45 Berg, Stig  1986. Gerontologi - en introduktion s. 59-61.
46 Berg, Stig 1996. Åldrandet - individ, familj, samhälle s. 45-53.
47 Tornstam, Lars 1998. Åldrandets socialpsykologi . s. 23.
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eller andra relationer. Om rollerna minskar drastiskt efter pensioneringen, kan detta medföra
att personen åldras i förtid, om personen känner att han eller hon inte har någon roll att fylla.48

Andra personer försöker ersätta rollförlusterna med nya roller, genom att engagera sig i olika
aktiviteter och på så sätt skapa en meningsfull vardag. 49

Även om ovanstående faktorer spelar in när vi bedömer en människas ålder, är det framförallt
det kronologiska tidsmåttet vi använder, som till viss del hör ihop med de tidigare nämnda
rollförväntningarna. Olika åldrar förknippas med olika mognadsgrad och hur pass vuxen eller
gammal en person ska anses vara av omgivningen. Ett sätt att definiera en person som
”gammal” skulle kunna vara att med hjälp av den kronologiska åldern dra en linje mellan
yrkesliv och pension, vilken i Sverige infaller vid 65 år. Men många väljer att pensionera sig
tidigare och andra vill fortsätta arbeta trots att de nått pensionsålder. Eftersom
medellivslängden idag är ungefär 80 år för kvinnor och något mindre för män, kan man alltså
räkna med en åldersskillnad på 25 år mellan den yngsta och den äldsta pensionären! Därför
brukar man tala om ”yngre äldre” och ”äldre äldre”. De yngre äldre räknas från 65 år till 79
och de äldre äldre från 80 år och uppåt.50 Men trots att dessa indelningar beskrivs i merparten
av litteraturen som behandlar äldre och åldrande, anknyter man inte till dessa sedan, utan talar
endast om ”de äldre”. 51

Vi menar att man inte bör bortse från de stora åldersskillnaderna inom gruppen, utan snarare i
den forskning man bedriver, åtskilja grupperna yngre äldre och äldre äldre, eftersom
forskningsresultatet annars kan föra fram en alltför ensidig bild av gruppen.

3.2.2 Attityder till äldre
I dagens samhälle värderas egenskaper som produktivitet, effektivitet och  självständighet
högt. Dessa värderingar kan leda till att man ofta ser ned på dem som är improduktiva,
ineffektiva och osjälvständiga. Om en människa pensioneras vid 65 år eller tidigare, innebär
detta enligt samhällets syn, att individen har många improduktiva år framför sig. Enligt Lars
Tornstam, döljer samhället sitt förakt för sina äldre genom att tycka synd om dem. En
stereotyp bild har därför vuxit fram av gamla som sjuka, ensamma och förslöade.
Undersökningar som gjorts visar däremot att äldre har blivit mer vitala, friskare och starkare
för varje årtionde. I motsats till de stereotypa uppfattningarna om äldre som orkeslösa, finns
det även en annan lika fördomsfull syn på de äldre som hyperaktiva och atletiska. Många av
de äldre delar vanföreställningarna, men vill inte själva identifiera sig med stereotyperna. Om
pensionärerna har uppnått riktigt hög ålder men ändå är friska och oberoende, blir den höga
åldern en merit som man gärna stoltserar med.52

Attityderna till äldre speglas också i det språkbruk man använder när man talar om denna
grupp. Sirkku Männikkö-Barbutiu, menar att ordet gammal har blivit tabu i västvärlden. Även
ordet åldring används sällan. Istället använder man nu istället beteckningen ”senior”, eller
”äldre”. 53

                                                
48 Tornstam 1998, s. 122ff.
49 Ronström, Owe 1998. Pigga pensionärer och populärkultur. s. 19.
50 Berg 1986, s. 10.
51 Se bl a Berg 1986,1996, Tornstam 1998, Östlund 1995.
52 Tornstam 1998, s. 135.
53 Männikkö-Barbutiu, Sirkku (2002). Senior Cyborgs : About Appropriation of Personal Computers among
some Swedish Elderly People  s. 21-22.
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3.2.3 Teorier om åldrande
De olika attityderna som finns representerade kan till viss del sammanfattas i de två mest
etablerade teorierna om åldrande - disengagemangsteorin och aktivitetsteorin.
Disengagemangsteorin blev populär under 60-talet. Enligt denna teori är de äldres behov och
önskningar inte de samma som tidigare. De äldre drar sig allt mer undan från samhället och
denna process ansågs bero på genetiska faktorer. När människor blir gamla ser de döden som
något naturligt och något att känna inre harmoni och tillfredsställelse inför. Att de äldre blir
mer självcentrerade och visar mindre intresse för kontakter, beror snarare på inre behov, än
samhällets tryck.54

Disengagemangsteorin blev kritiserad av dem som i stället förespråkade aktivitetsteorin.
Aktivitetsteorin är ingen teori i egentlig mening, utan snarare ett grundläggande synsätt.
Aktivitetsteorin utgår ifrån att äldre människor har samma behov och önskningar som de hade
som medelålders och att det finns ett samband mellan social aktivitet och livstillfredsställelse.
Sociala kontakter kan ge de äldre en känsla av trygghet, personligt värde och social
kompetens. Förespråkarna för denna teori anser att anledningen till att de äldre drar sig
tillbaka och blir passiviserade hör ihop med samhällets attityd om att äldre inte klarar av så
mycket.55

Männikkö menar att de två olika teorierna inte utesluter varandra, utan att teorierna kan
kopplas till olika stadier i åldrandet. Aktivitetsteorin passar in på de yngre äldre som inte
påverkas av krämpor, men när dessa krämpor börjar uppträda börjar de äldre dra sig undan
som ett led i det naturliga åldrandet. För de allra äldsta och sjuka, kan därför
disengagemangsteorin tillämpas.56

3.3 Äldres informationsbehov och informationsbeteende
I detta avsnitt kommer vi att ta upp äldres informationsbehov och informationsbeteende i
vardagslivet. Först vill vi belysa ämnet utifrån statistiken, för att sedan gå in närmare på de
studier som gjorts i ämnet.

3.3.1 Statistik
Mediebarometern är en oberoende medieundersökning vars huvudansvar ligger på en
oberoende institution, NORDICOM-Sverige. Därför baserar sig många andra mediemätningar
på Mediebarometern. Varje år sedan 1979 genomför Mediebarometern en undersökning där
svenskarnas medievanor kartläggs. Syftet med undersökningen är att visa hur stor andel av
den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier och
att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av massmedier. I
undersökningen förekommer flera medier, vilket beror på att man vill undersöka helheten och
inte endast några få medier. Eftersom mediebarometern vill granska den faktiska
användningen av medier under en viss tidsperiod, inbegriper inte studien medievanor. Studien
fokuserar således på medieanvändning och inte medievanor. Upplägget till undersökningen
konstrueras så att den kan jämföras med tidigare undersökningar.57

Till studien 2001 deltog ett slumpmässigt urval som bestod av 2300 individer av den svenska
befolkningen mellan 9-79 år. Informanterna kategoriserades i fem grupper beroende av ålder:
9-14, 15-24, 25-44, 45-64 och 65-79. Studien genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. De
                                                
54 Tornstam 1998, s. 166.
55 Tornstam 1998, s. 114.
56 Männikkö 2002, s. 24.
57 Nordicom- Sveriges Mediebarometer 2001: Medienotiser nr 1: 2002. s. 3-5.
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frågor som ställdes handlade förutom social bakgrund, om personens mediekonsumtion under
föregående dag/vecka/månad/halvår/år. Frågorna om medier avsåg  om man igår till exempel
läste någon morgontidning, om man tittade på video, eller lyssnade på CD-skivor och hur lång
tid man ägnade sig åt aktiviteten. Studien inbegrep många olika sorters medier, däribland fax
och mobiltelefon. Däremot har en av de vanligaste information – och
kommunikationsmedierna – telefonen –utelämnats, vilket vi anser  märkligt.58

Modellen nedan visar några av de medier som undersökningen avsåg att studera. De som har
utelämnats här är bland annat mobiltelefon och fax.

Figur 5. Andel av befolkningen som använder olika massmedier en genomsnittlig dag. 59

Resultatet av studien 2001 visar att gruppen 65-79, som vi är intresserade av inte skiljer sig
nämnvärt vad gäller användningen av de flesta medier. De skillnader man dock kan notera är,
att videoanvändningen skiljer sig markant mellan gruppen 65-79 där 10% använder video och
gruppen 9-14, där 33% använder video. Vi trodde att användningen av facktidskrifter skulle
vara större hos den äldsta gruppen, men det visade sig istället att de läste sådana tidningar i
mindre utsträckning än de tre mellersta grupperna. Däremot läste de vecko- och
månadstidningar betydligt oftare än andra grupper. Även morgontidningar lästes i störst
utsträckning av äldre (83%). Vad gäller TV-tittandet tittar den äldsta gruppen i större
utsträckning än de tre mellangrupperna, men lika mycket som gruppen 9-14 år, det vill säga
94%.60 Internetanvändningen är det som skiljer sig mest åt mellan grupperna, vilket vi redogör
närmare för i avsnitt 3.5.

                                                
58 Nordicom- Sveriges Mediebarometer, 2002.s. 4.
59 Nordicom- Sveriges Mediebarometer,  2002. s. 11.
60 Nordicom- Sveriges Mediebarometer,  2002. s. 11.
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3.4 Tidigare forskning om äldres informationsbeteende

Vad gäller svensk forskning fann vi inget som berörde äldres informationssökning. Däremot
fann vi att äldres teknikanvändning i vardagslivet studerats ingående av forskaren Britt
Östlund, vid Linköpings universitet på institutionen tema Teknik och social förändring.
Eftersom denna forskning baserar sig på teknik som även inbegriper informationsteknik, som
till exempel telefon, anser vi det relevant att ta upp det här.

3.4.1 Äldres användning av informationsteknik
Britt Östlund, som är en av forskarna på tema Teknik och social förändring, har grundligt
studerat äldres teknikanvändning och deras syn på teknik. Teknik uppfattas av Östlund
inbegripa all sorts vardagsteknik som de äldre använder sig av. Hennes studie fokuserar dock
främst på ett urval av teknik, beståendes av telefon, handla-hemma-terminal och
trygghetslarm. Hon tar även upp den betydelse som TV har i äldres vardagsliv.

Östlund anser att yngre och äldre människor har olika syn på åldrande och att dessa olika
synsätt kan leda till problem, då det ofta är yngre människor som tillverkar teknik för de
äldre.61 Medan man för inte så länge sedan såg äldre som svaga och orkeslösa, har man nu
alltmer ersatt denna bild med en syn på äldre som aktiva och utåtriktade. Dessa olika
perspektiv benämner Östlund, efter professor Lars Tornstams termer, eländesperspektivet  och
resursperspektivet , och är nära besläktade med de ovan nämnda disengagemangsteorin och
aktivitetsteorin. För att på bästa sätt kunna anpassa tekniken till de äldre och undersöka vilka
behov som faktiskt finns, menar Östlund att man måste försöka se bortom dessa perspektiv
och istället se tekniken ur de äldres synvinkel och utgå från de äldres egna önskemål.62 Som
en början på detta, har Östlund själv gjort en kvalitativ studie om teknikens betydelse för
människor över 80 år. Studien resulterade i avhandlingen Gammal är äldst: en studie av
teknik i äldre människors liv.

Syftet med studien var att utifrån en fenomenologisk utgångspunkt, undersöka teknikens
faktiska betydelse för de äldre, och inte vilken betydelse andra tillskriver den. Hon vill
”förutsättningslöst beskriva vad gamla själva tillskriver tekniken” och ”öka förståelsen av hur
tekniken interagerar i äldres relationer till omgivningen.”63 Östlund var också intresserad av
att undersöka hur gamla förhåller sig till ny teknik. Teknikanvändningen analyseras i relation
till sociala förutsättningar och livsvillkor.64

I studien deltog sammanlagt 52 informanter som alla var över 80 år och bodde kvar hemma.
De var alla på något sätt anslutna till hemtjänst. Studien pågick i fyra år och bestod av en
huvudstudie och fyra delstudier. Huvudstudien omfattade intervjuer och observationer hemma
hos 19 personer i Malmö stad och Kinda kommun. De olika tekniska hjälpmedel som
undersöktes var telefon, trygghetslarm och handla hemma- terminal, men även TV behandlas
något.65

Studien visar, att den teknik som är mest betydelsefull för de äldre är sådan som kan
underlätta kontakter och rörelseförmåga.66 Framförallt TV och telefon verkade vara den teknik
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som användes mest, eftersom den skapar ”närhet på distans”. 67  Britt Östlunds informanter
tittar på TV flera timmar om dagen, vid samma tidpunkt och på ungefär samma program.
Ungefär 80% av de äldre tittar på TV över två timmar en genomsnittlig dag. Detta gör dem till
den flitigaste gruppen TV-tittare. För de äldre är TV- tittandet en viktig del av vardagen och
kan närmast liknas vid en ritual. TV skapar en situation där de äldre kan vara ifred med sina
tankar, samtidigt som de får en känsla av att ha sällskap. De hittar ofta på andra ursäkter än
TV för att slippa umgås med andra, eftersom de själva inte tycker att man ska titta så mycket
på TV. TV kan också vara ett sätt för de äldre att hänga med i nyheter. På så sätt kan de
fortfarande känna att de är en del av samhället och har något att prata om med andra. Kravet
på att hänga med kan vara ett uttryck för den förväntan som gamla har för hur de bör vara.
Aktivitet och öppenhet kännetecknar hälsa, medan tillbakadragenhet kan tolkas som att
personen är inbunden eller deprimerad.68

Förutom TV:n är telefonen viktig för de äldre. Östlunds informanter anser själva att telefonen
är den viktigaste apparaten de har i sitt hem. Den har de lärt sig använda tidigt i livet och är
därför vana vid den sedan länge. Förr användes telefonen i många olika sammanhang, men nu
är den främst en länk till yttervärlden. De äldre framhäver nyttan med telefonen. ”Telefonen
är för de gamla vad datorn är för dagens yngre generationer.”69  Liksom TV:n kan telefonen
vara ett sätt att skapa närhet utan att behöva träffa människor. De pratar oftare i telefon mer än
vad de har sociala kontakter, eftersom detta sätt att umgås blir mer naturligt än att träffas.70

Om personen saknar telefon kan hon eller han inte kommunicera med omgivningen och risken
att hamna utanför gemenskapen är därför stor. Telefonen ses förutom en social möjlighet, som
en säkerhet i vardagslivet. Om det händer något kan man ringa efter hjälp. Många av
informanterna ringde hellre än använde sig av trygghetslarmet. Den trygghet telefonen för
med sig innebär att de äldre blir mer oberoende och kan bo hemma längre.71

Trots att informanterna anser att telefonen är viktig, använder de inte den så ofta. Dem de
pratar mest med är vänner och anhöriga. Samtalen med barnen är regelbundna och korta och
sker oftast på barnens initiativ, framförallt är det döttrarna som ser till att hålla kontakten.
Samtalen med vännerna sker däremot på eget initiativ. De samtalen är oregelbundna och
något längre än de anhörigas.72

En anledning till att äldre tar till sig ny teknik långsammare, kan bero på att intresset och
motivationen falnat och att de blir tröttare. Östlund skriver att:” En utmätt framtid, en
tilltagande trötthet och en ökad eftertänksamhet bidrar till att minska intresset för ny teknik.”73

En av Östlunds informanter säger i en intervju att:” Jag är nog för gammal för att lära mig
något nytt. Jag går liksom inte in för det. Man har inte lust att ta sig an nya saker eller lära sig
något. Man hinner ju inte fullborda det.”74 Liksom i andra studier angav de äldre
nyttoaspekten som en viktig faktor för att kunna acceptera det nya och kostnaden som en
orsak till att avstå.75
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3.4.2 Australiensisk forskning om äldres informationsbeteende
Vi har inte funnit mycket forskning kring äldres informationsanvändning, men en källa som vi
anser varit värdefull, är den australiensiska samhällsvetaren Kirsty Williamsons avhandling.
Older adults: Information, Communication and Telecommunication.

Williamson menar, att det finns en fara i att alla inte har samma tillgång till information och
att en av de samhällsgrupper som visar på mindre tillgång än andra, är de äldre.  Eftersom de
äldre i samhället blir allt fler, finns det stor risk att många hamnar utanför
informationssamhället på grund av många olika faktorer som till exempel okunskap och
begränsad tillgång. 76 Williamson har i flera år forskat kring äldres och rörelsehindrades
informationsbehov och informationsvanor. I sina senare studier har hon även undersökt den
nya tekniken, däribland Internets påverkan på informationssökningen.

I sin avhandling Older Adults: Information, Communication and Telecommunications,
behandlar Williamson informationsbeteendet hos 202 australiensare över 60 år. Syftet med
studien var bland annat att undersöka hur respondenternas gemensamma informationsbehov
och informationssökning såg ut i vardagslivet , både individuellt och kollektivt. Ett speciellt
fokus lades på informanternas attityd till och förståelse av telekommunikation och telefonen. 77

Williamson menar att människor kan vara omedvetna om sitt informationsbehov tills de får
informationen. Eftersom det forskats väldigt lite om sådan oväntad information, anser
Williamson detta vara intressant och undersöker även detta i sin studie.

Kirsty Williamson har flera olika teorier som utgångspunkt och de har alla individen i
centrum. Hon använder sig bland annat av symbolisk interaktion, socialkonstruktivistisk teori
och ekologisk teori. Hon ser därför individen som en kreativt tänkande enhet, men i kontexter
som involverar olika sociala och biologiska element.78

Studien bestod  av en surveyundersökning som kompletterades med intervjuer och
telefondagböcker. Telefondagböckerna som alla de 202 informanterna förde under en två-
veckorsperiod, låg till grund för både kvantitativa och kvalitativa data. I dagböckerna
antecknade informanterna alla inkommande och utgående samtal och hur länge de varade och
vad de handlade om. Till grund för anteckningarna fanns vissa ämneskategorier, som en hjälp
för informanterna när de skulle beskriva samtalen. 79

Dagböckerna kompletterades med intervjuer, där informanterna tillfrågades om situationer där
de känt ett behov att ta reda på något för sitt vardagsliv. Genom intervjuerna ville hon få reda
på så mycket som möjligt om de relationer och fysiska och sociala miljöer, som informanterna
levde i. Intervjuerna innehöll frågor om vilka källor och behov som informanterna haft de
senaste fem åren. 80

Williamson strävade att få balans i urvalet, och ville ha ett så varierat urval som möjligt.
Eftersom hon var intresserad av att studera både ålder, kön, utbildning och yrke, etnicitet och
den inverkan som geografiska förhållanden kunde ha på informationssökandet, såg hon till att

                                                
76 Williamson 1995 Older Adults: Information, Communication and Telecommunications. s. 9.
77 Williamson 1995, s. 8.
78 Williamson 1995, s. 91
79 Williamson 1995, s. 95-97.
80 Williamson 1995, s. 95.



24

få en så stor bredd i urvalet när det gällde dessa faktorer. Även om det fanns stora variationer i
ålder, var kriteriet att alla informanter skulle vara 60 år eller över.81

Informanterna kom därför från olika miljöer och livssituationer. En del var väldigt gamla och
bundna vid hemmet eller institution. Vissa hade rörelse- eller hälsoproblem, medan andra var
mycket aktiva och spelade golf eller bowlade. Andra var fortfarande yrkesverksamma eller
arbetade frivilligt. Flera var aktiva i föreningar, klubbar och organisationer.82

Williamson menar att alla människor har olika sätt som de håller sig uppdaterade på. Det kan
vara till exempel vänner, släktingar, som man utbyter nyheter och åsikter med. De flesta har
också för vana att titta på TV, lyssna på radio och läsa tidningar och böcker. Dessa källor är
enligt Williamson inte slumpmässiga utan följer ett mönster. Hon var även i sin undersökning
intresserad av, att utöver dessa källor, undersöka vilken betydelse familj, vänner, bibliotek,
regeringsdepartement, professionella och andra organisationer, hade för informanterna.83

Resultatet av studien visade att de behov av information som informanterna upplevde
framförallt fanns inom områdena hälsa, inkomst och finans. Därefter kom rekreation,
regering, konsumtion, hushåll och anskaffning. Detta fann Williamson överensstämma med
vad hon funnit i andra studier om äldres informationsvanor. De källor som var de som
användes mest för informationssökning och för att möta informationsbehoven, oavsett ämne,
var familjemedlemmar, tidning, vänner, TV, tryckt information och radio. Alla dessa källor
användes av mer än hälften av informanterna. Informationen från ovanstående källor var både
slumpmässigt och avsiktligt förvärvad. Ofta fick de information som de inte visste att de
behövde. Många informanter läste lokaltidningen och tittade på TV dagligen, vilket visar den
betydelse källorna har. Radion användes i mindre omfattning, men var ändå ett viktigt
medium för de äldre. Även om informationen från denna källa i hög utsträckning erhölls i
förbigående, var många entusiastiska över radion som informationskälla. Vad gäller andra
organisationer, användes speciellt sådana som var förknippade med konsumtion och hälsa.
Det medium som de ägnade mest tid till, var TV:n.84

Williamson hade för avsikt att i sin studie fokusera på den betydelse telefonen hade för att nå
andra informationskällor. Hon fann att telefonen hade en mycket stor roll i informanternas liv.
I medeltal ringdes och togs emot 31 samtal under en två-veckorsperiod. De flesta samtalen var
lokalsamtal och gjordes till släkt och vänner. Samtalen varade oftast i fem minuter eller
mindre. Även en stor del av samtalen varade längre än fem minuter och berörde  mest
familjeangelägenheter.85 Williamson menar att människor finner information oväntat, när de
är sysselsatta med andra aktiviteter.86 Ofta var telefonen en källa där information utbyttes och
där oväntad information ofta delgavs informanterna. Samtalen innehöll ofta personliga
ämnen, frågor, organisering av aktiviteter, diskussioner,  eller att få eller ge råd. Även om
samtalen ofta behandlade sådant som låg nära informanten,  kunde ibland större ämnen
komma upp. Mycket ofta fick informanterna oväntad information, som de inte visste att de
behövde. Det var framförallt längre samtal som gav upphov till denna oväntade information.
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Det var flest kvinnor som stod för de längre samtalen och kvinnorna täckte också in fler
ämnen under samtalen. 87

Vart informanterna bodde, hade betydelse för hur telefonerandet såg ut. Både de som bodde
på landet och i småstäder, ringde längre samtal än de som bodde i storstäder. Detta tror
Williamson kan bero på, att de inte har möjlighet att träffa familj och vänner lika ofta som de
som bor i storstäder.88 De som bodde i småstäderna hade ofta mer kontakt med sina anhöriga,
jämfört med de som bodde i Melbourne, vilket Williamson menar pekar på att stadsmänniskor
inte har så nära kontakt med varandra, som undersökningar tidigare visat. Studien visar att de
äldre som bodde i småstäder, och som var bundna till hemmet på grund av sjukdom, inte
verkade vara beroende av telefonen, eftersom deras vänner och vårdare kunde besöka dem
lätt. Detta menar Williamson talar emot teorin om äldre som ensamma. Detta resultat skiljer
sig även markant från Britt Östlunds, som visade att de riktigt gamla var helt beroende av
telefonen. I Williamsons studie var telefonen däremot mycket viktig för dem som vårdade en
anhörig hemma. Williamson upptäckte att den oväntade informationen hade en stor plats i
människors informationsvardag. Ofta när informanten använde en informationskälla för ett
visst syfte, kunde även oväntad information, som informanten inte visste att hon behövde,
dyka upp. Denna information användes ofta senare vid något annat tillfälle i vardagen. Ett
exempel är en informant som ringde en vän för att fråga om hennes hus blivit skadat i en
storm. Under detta samtal frågade informanten sin vän om hon ville äta lunch och fick då
information om en behandling mot migrän, som varit till nytta för hennes väns son. Denna
oväntade information förmedlade hon sedan vidare till sin dotter, som också led av migrän. 89

Förutom informationsbehov och informationssökning, undersökte Williamson även vilka
faktorer som påverkade informationssökningen.

Åldern visade sig ha stor betydelse för informationssökningen. De yngre äldre var den grupp
som uppgav flest ämnesområden som de ville ha information om. Denna grupp använde även
flest källor för att möta de behov som uppstod. De äldre äldre angav ett mindre antal ämnen
och källor och den grupp som hade upplevt minst behov och använt minst antal källor, var de
riktigt gamla, de som var över 90 år.90

Utbildningen verkade inte påverka informationsbehovet, däremot hur många och vilka källor
som användes. De med högre utbildning använde fler källor än de med lägre utbildning och
förlitade sig mer på tidning eller annan tryckt information. De med låg utbildning såg mer på
TV och trodde i större utsträckning att de blivit informerade genom TV. 91

Det geografiska läget inverkade även på den allmänna informationssökningen. De som bodde
på landet trodde oftare att de blivit informerade genom familjen. Denna grupp läste mer sällan
tidning än övriga grupper.

En annan faktor som hög grad inverkade på informationssökningen var medlemskap i
föreningar, klubbar och organisationer. De flesta informanterna deltog i någon form av
föreningsverksamhet eller organisation, endast 29 av de 202 informanterna var inte med i
någon förening. De informanter som bodde ensamma, var oftare medlemmar än andra. Den
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skillnaden som Williamson fann, var att de som var med i en förening använde fler
informationskällor än de som inte var medlemmar och generellt var mer välinformerade. De
träffade många fler människor och speciellt vänner fungerade som en viktig informationskälla
för dem. Man kunde även märka att de själva förmedlade information till andra, vilket även
det troligtvis berodde på att de hade kontakt med många människor.92 Immigranter som inte
talade engelska var inte i lika hög utsträckning med i organisationer och föreningar, som de
engelsktalande.

Rörelsehinder medförde inte minskat intresse för informationssökning och de var inte heller
skeptiska till information. Däremot använde de rörelsehindrade färre källor för sökningen. 93

Sammanfattningsvis kan vi se att forskningen om äldres informationsbehov och
informationssökning visar att de informationsbehov som äldre har, framförallt är förknippat
med hälsa, inkomst och finans. Även rekreation, regering, konsumtion, hushåll och
anskaffning är viktiga. För att möta informationsbehoven används framförallt källorna: familj
och vänner, telefon och TV familjemedlemmar, tidning, tryckt information och radio. Det
finns även en skillnad mellan yngre äldre, och äldre äldres användning av källor. De äldre är
mer beroende av telefonen och använder inte lika många informationskällor som yngre äldre.

3.5 Äldre och Internet

Vi vill med detta kapitel visa hur området äldre och Internet ser ut. Vi börjar med att ta upp
statistik om äldres internetanvändning. Därefter fortsätter vi med att redovisa de satsningar
som gjorts för att öka äldres internetanvändning och avslutar kapitlet med att ta upp den
forskning vi funnit om området.

3.5.1 Statistik
Eftersom många forskare hävdar att äldre använder Internet i mindre utsträckning än andra
grupper och eftersom många i sina studier utgår från detta, ville vi titta på vad statistiken
visar. Vi valde att använda Mediebarometern med tyngdpunkt på Internetbarometern,
eftersom det är en politiskt oberoende källa.

Då efterfrågan på uppgifter om Internetanvändning är mycket stor, bildades 1999 en särskild
Internetbarometer som en del av Mediebarometern. Eftersom Internetbarometern till viss del
bygger på det resultat som Mediebarometern ger, är urvalet och metoden samma som i
Mediebarometerns undersökning, det vill säga 2300 personer i olika åldrar som intervjuades
per telefon. 94 Internetstudien innehöll frågor om tillgång till Internet i hemmet, användning av
Internet och vilka aktiviteter som utfördes på Internet under en genomsnittlig dag.

Resultatet visar att tillgången till och användning av dator och Internet varierar bland
åldersgrupperna och könen. Modellen över olika gruppers tillgång till Internet visar att
tillgången är lägre hos personer mellan 65 och 79 år, än i övriga grupper. I den äldre gruppen
har endast 17% tillgång till Internet i hemmet, mot övriga grupper där siffrorna visar att 51-
80% har tillgång. Den grupp där flest personer har tillgång Internet är gruppen 15-19 år. Trots
att de äldre har lägre tillgång till Internet, har det börjat märkas en utjämning i statistiken som
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är socialt och åldersmässigt betingad. Ökningen av tillgången har framförallt skett bland
arbetare, studerande, yngre och bland personer mellan 55-64 år.95

Även i användningen av datorer och Internet finns det stora skillnader. Den undersökning som
Internetbarometern gjort, visar att antalet äldre som använder Internet är betydligt färre än
personer i yngre åldersgrupper. I gruppen 25-44 år använder 50% Internet medan
motsvarande procentuella andel bland de äldre endast är 7%!96 Som man kan se använder fler
män än kvinnor Internet och fler högutbildade än lågutbildade Internet. I modellen nedan
visas variationerna i internetanvändningen mellan kön, ålder och utbildning.

Figur 6. Andel av befolkningen 9- 79 år som använder Internet en genomsnittlig dag.97

Även när det gäller användningsområden på Internet skiljer sig grupperna åt. Gruppen 65-79
utför alla slags aktiviteter i mycket mindre omfattning än övriga åldersgrupper. I denna grupp
var det ingen som laddade hem, eller lyssnade på musik på Internet. Ingen deltog heller i chat
och diskussionsgrupper, eller ägnade sig åt spel eller underhållning. Även i de andra
grupperna var det få eller inga alls som utförde dessa aktiviteter. De övriga aktiviteter de äldre
utförde var att söka information (2%) och att uträtta ärenden  (2%). Att läsa dagstidningar och
ta del av nyhetstjänster på nätet, var det endast 1% i den äldre gruppen som gjorde. Den
aktivitet som flest utförde i gruppen 65-79 var att använda e-post, ändå var det bara 4% som
ägnade sig åt denna aktivitet.98 Att de äldre uppvisade så lågt procentantal, kan bero på att
undersökningen om användningsområden är en sammanvägning av antalet användare i
hemmet, på skola/arbete och på annan plats. Eftersom gruppen 65-79 har lämnat
förvärvsarbetet, är deras tillgång och användning oftast begränsad till hemmet, jämfört med
yngre personer som har tillgång och kan använda Internet på skola eller arbete. Dessa faktorer
påverkar även vilka aktiviteter de utför. Till exempel kan man se att kategorierna sökt fakta
och uträtta ärenden är höga i åldern 15-24 och 25- 44, vilket kanske är naturligt om de söker
fakta till skoluppgifter eller ska uträtta ärenden för arbetet.
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Figur 7. Användningsområden för Internet i befolkningen en genomsnittlig dag 2001.99

Trots att statistiken visar att det fortfarande finns en stor skillnad mellan äldre och andra
gruppers Internetanvändning och att de äldre ligger långt efter vad gäller både tillgång och
användning till Internet, finns det krafter i samhället som arbetar för att äldre ska integreras i
internetsamhället. I följande kapitel redovisar vi därför vad Regeringen, Handikappinstitutet,
och SeniorNet Sweden (SNS) har gjort för att främja spridningen bland äldre.

3.5.2 Regeringen
Regeringen anser att de ökade klyftorna som statistiken visar på, är allvarliga och vill verka
för att alla ska kunna ta del av de möjligheter som ett informationssamhälle erbjuder i form av
information, kultur och samhällsinformation. 100 I ett par propositioner framhävs därför
betydelsen att sprida IT till alla grupper i samhället, så att alla medborgare ska kunna dra nytta
av informationsteknikens möjligheter. I  propositionen ”Åtgärder för att bredda och utveckla
användningen av Informationsteknik, redovisar regeringen förslag till mål för en övergripande
nationell IT-strategi. Detta ska peka ut Sveriges fortsatta väg in i informations och
kunskapssamhället.”101 I propositionen ”Ett informationssamhälle för alla”, som också den är
en del i arbetet att befrämja internetanvändningen, skriver regeringen: ”Mot bakgrund av att
Sverige redan är en ledande IT-nation bör ambitionen vara att Sverige som första land blir ett
informationssamhälle tillgängligt för alla.”102 För att uppnå detta vill regeringen prioritera
framförallt tre områden: att öka tilliten till IT, öka kompetensen att använda IT och öka
tillgängligheten till informationssamhällets tjänster.103

3.5.3 SeniorNet Sweden
SeniorNet bildades i USA 1986 och är en världsomspännande organisation. Den svenska
föreningen SeniorNet Sweden (SNS) bildades 1996 på initiativ av IT-kommissionen och är en
ideell, ideologiskt och partipolitiskt obunden förening. SNS är rikstäckande och har många
lokala klubbar som är anslutna till föreningen. Föreningen vänder sig i första hand till seniorer
55+ men denna åldersgräns är ungefärlig eftersom SeniorNet vill hjälpa och uppmuntra alla
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äldre att använda datorer och Internet. ”Föreningen har till ändamål att främja seniorers
användning av de möjligheter som informationstekniken (IT) ger i samhället samt verka för
att denna teknik anpassas till deras behov.”104 Föreningen verkar inom IT-området för sina
medlemmar och övriga seniorer framför allt genom:

• att ge seniorer kontakt med IT och stimulera till ett brett deltagande i SeniorNet som en
möjlighet till att knyta nya kontakter seniorer emellan och med dem som är yngre

• att utveckla IT-kunskapen hos seniorer så att de kan använda sig av IT och utnyttja
tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT

• att anordna en webb-plats för att lämna information om föreningens verksamhet och om
datorn som medel för information och kommunikation samt för att – förbehållet
medlemmar och anslutna klubbar – ge möjlighet till kontakt för samverkan och
tankeutbyte samt till hjälp med problem med datorer

• att verka för att det bildas nya lokala klubbar samt följa och stödja verksamheten i de
anslutna klubbarna

• att verka för att utbildning, utrustning, information och service inom IT-området anpassas
till seniorers behov

• att söka samverkan med liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.105

På föreningens hemsida finns det möjlighet att få råd och support angående datorer och
Internet. Det finns också tillgång till länklistor, möjligheter att söka andra medlemmar och
upplysning om rabatterade datakurser.

SNS arrangerar varje år en Seniorsurfdag i samarbete med 400-500 folkbibliotek runt om i
landet. Seniorer över 55 bjuds då för att få en introduktion till datorer och Internet under
lättsamma och avspända former. Under en hel dag får de seniorer som vill, prova på att
använda datorer och Internet med hjälp av handledare som ofta själva är seniorer. Det
grundläggande motivet för att genomföra SeniorSurfdagarna är nu, som tidigare, att bidra till
att minska den digitala klyftan mellan yngre och äldre i landet. Det är viktigt ur både
demokratisk och social synpunkt. Fler och fler 55 år och äldre är nu ute på nätet och bidrar i
sin tur till att hjälpa sina jämnåriga att se nyttan och nöjet med informationsteknikens alla
möjligheter. Däremot är internetnärvaron fortfarande något mindre i de äldre åldersgrupperna
än i de yngre, även om utvecklingen är positiv.106

3.5.4 Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet, före detta handikappinstitutet, är ett nationellt kunskapscentrum som
arbetar för att äldre och funktionshindrade ska få hjälpmedel och öka tillgängligheten för
dessa grupper i samhället.107 Ett grundläggande mål för äldrepolitiken är att äldre ska kunna
leva ett aktivt, självständigt och tryggt liv. Hjälpmedelsinstitutet menar, att med stigande ålder
följer nedsatta funktioner och riktigt hög ålder kan bland annat innebära försämrad
rörelseförmåga, syn och hörsel. Detta gör att många av dem som behöver eller använder
hjälpmedel är äldre. Institutet anser att hjälpmedel och tillgänglighet kan spela en nyckelroll
för att kompensera nedsatt funktionsförmåga och skapa förutsättningar för ett aktivt och
oberoende liv.108 Därför vill institutet verka för full delaktighet och jämlikhet för människor
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med funktionsnedsättning genom att erbjuda bra hjälpmedel och göra samhället så tillgängligt
som möjlighet för dessa grupper. Handikappinstitutet fick 1996 i uppdrag av regeringen att
utarbeta ett förslag till IT-program, med inriktning på funktionshindrade och äldre personer.
Det program som senare presenterades, innehöll förslag på åtgärder för att förbättra
funktionshindrade och äldre människors nytta av och tillgång till IT. Bland annat framhölls att
tekniken måste vara lätt att lära och använda och att det behövs enkel och pedagogisk
information om IT. Dock menar institutet att det finns alltför lite fakta om hur äldre utnyttjar
teknik och att den kunskapen behöver ökas. Detta kan ske genom en kartläggning av
funktionshindrade och äldres informationsbehov och IT-användning. 109

3.6 Tidigare forskning om äldres internetanvändning

Även om det görs mycket för att integrera äldre i Internetsamhället, är det få som studerat
ämnet äldre och Internet. Vi tar här upp både svenska och internationella studier. Den svenska
forskning vi funnit inom området äldre och IT, har inte utförts på eget initiativ, utan endast på
uppdrag av regeringen eller någon annan av ovanstående organisationer, vilket vi funnit
intressant

3.6.1 IT-kommissionen
Som ett led i arbetet att öka användning och sprida tillgången till Internet, tillsatte regeringen
redan 1994 en kommission som skulle vara regeringens rådgivare i IT-frågor. Kommissionens
huvudsakliga uppgift är, att analysera informationsteknikens påverkan på
samhällsutvecklingen och tydliggöra vilka problem och möjligheter som utvecklingen och
användningen av informationsteknik innebär. De områden som kommissionen arbetar för att
prioritera är: Demokrati och medborgarskap, informationssäkerhet, IT-rättsliga frågor, IT-
infrastruktur, kunskap och kompetens samt tillväxt.110

Flera av kommissionens rapporter handlar om spridningen av IT i olika samhällsgrupper.
Eftersom man inom regeringskansliet vill undersöka hur ansvaret för de frågor som rör äldre
och IT ska fördelas, gav socialdepartementet IT-kommissionen i uppdrag att närmare
undersöka spridning och tillgång till dator och Internet bland äldre. Detta resulterade i
rapporten IT och äldre, som kom ut 2002. Rapporten utgår till stor del från den tidigare
rapporten Vem använder Internet och till vad?, som behandlar hur spridning och tillgång ser
ut mer allmänt.111 Även denna rapport kom ut 2002 och eftersom rapporterna överlappar
varandra innehållsmässigt, har vi valt att använda oss av den som rör vårt område mest, IT
och äldre.

Syftet med rapporten IT och äldre var:

- att kartlägga situationen vilken tillgång äldre (65+) har till IT och i vilken mån IT används
av äldre.
- Att beskriva varför IT inte används i förekommande fall.
- Att beskriva/kartlägga de potentiella risker som lågt IT -användande bland äldre medför de
närmaste 10 -20 åren. 112
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Undersökningen visade att äldre använder och har tillgång till IT i mindre utsträckning än vad
yngre grupper har. En av de främsta anledningarna till detta är att de äldre kan ha gått miste
om själva introduktionen till IT. Många av de äldre hann gå i pension innan internetboomen
slog igenom 1995 och har därför blivit tvungna att lära sig Internet på eget initiativ. En annan
anledning är att deras barn har flyttat hemifrån innan internetutvecklingen sköt fart. De äldre
har därför inte fått den inspiration som de yngre barnen idag kan ge sina föräldrar vad gäller
att köpa in och dels själva använda Internet. Kommissionen menar dock, att det inte bara är de
som hunnit lämna arbetslivet som inte har tillgång till Internet, utan att det även i den
yrkesverksamma delen av befolkningen finns  människor som inte har tillgång till Internet.
Alla yrkesverksamma får inte heller impulser av hemmavarande barn att skaffa Internet. På
grund av dessa faktorer, ifrågasätter kommissionen  om åldersfaktorn bör ges någon
avgörande betydelse. Kommissionen anser också att åldersfaktorn inte är så viktig, att
området IT och äldre bör göras till ett bestående politikområde.113

De äldre som inte har tillgång till IT anger som anledningar till att avstå från IT, att det bland
annat är för krångligt eller för dyrt. 70% anger också att de inte längre är lika intresserade som
tidigare och att de inte ser någon nytta med att använda Internet. Hos de äldre som däremot
har tillgång till, men inte använder IT, kan orsakerna vara att någon annan tagit initiativet, att
de inte kan tillräckligt mycket, att man saknar nödvändig support, eller att man inte tycker att
förväntningarna blev uppfyllda. Därför fortsätter man att använda de informationskällor man
är van vid.114

Lösningar som IT-kommissionen föreslår för att främja användningen av IT, är att ge en
introduktion till så många som möjligt, att ge bidrag och utbildning och främja utvecklingen
av användarvänliga gränssnitt och slutligen ge bidrag till anskaffning och support.115

IT-kommissionen menar att de motiv som ligger bakom IT-användning är att tillfredsställa
någon form av behov.  IT-kommissionen tar i sin rapport upp olika motiv för att använda och
köpa in IT. De olika motiven benämner de som livsstilsmotivet, nyttomotivet, det sociala
motivet och underhållningsmotivet. Av dessa motiv menar kommissionen, att framförallt det
sociala motivet är störst för de äldre. Nedan följer en något utförligare presentation av
motiven:

Livsstilsmotivet: IT-kommissionen menar att boende, arbete och familjesituation är faktorer
som kännetecknar den livsstil man för och det sätt man väljer att leva på. Ibland kan det vara
svårt att hitta den optimala lösningen på problem som rör vardagslivet, som t.ex. distansarbete
och svårigheter att kombinera familjeliv och arbete. Kommissionen menar dock att IT här
spelar en stor roll, eftersom det kan bidra till att skapa möjligheter som kan underlätta
vardagslivet. För distansarbetare kan IT innebära att man kan stanna hemma vissa dagar och
arbeta i hemmet och på så vis förena familjeliv och arbete. Många pensionärer har delat
boende mellan olika orter eller länder, och behöver enkelt kommunicera med sina nära och
kära. Eftersom IT inte är beroende av tid och plats kan det fylla en funktion i kommunikation
mellan människor. IT kan även göra det möjligt att upprätthålla en invand livsstil, när äldre
får ett ökat vårdbehov men vill fortsätta bo kvar i hemmet.

Nyttomotivet: IT-kommissionen menar att för dem som på ett snabbt och billigt sätt vill söka
information, ta del av nyheter, beställa varor eller tjänster, kan IT framstå som mer
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ändamålsenligt, jämfört med andra tillvägagångssätt. Det som då driver dem att använda
Internet, är den nytta de tror att Internet kan föra med sig. Enligt kommissionen kan IT vara
speciellt fördelaktigt för personer som har funktionshinder, eftersom de kan göra inköp på
nätet, eller utnyttja Internets andra tjänster och på så sätt underlätta det vardagliga livet.
Nyttoaspekten är framförallt förknippad med arbetslivet.

Underhållningsmotivet: IT används här enligt IT-kommissionen för att det är roligt och
underhållande och kan vara förknippat med vissa intressen och fungera som tidsfördriv.
Exempel kan det vara spel, korsordslösning, horoskop med mera. Enligt IT-kommissionen
använder fler yngre än äldre datorn som tidsfördriv och underhållning, men kommissionen
tror att även äldre i framtiden alltmer kommer att uppleva datorn som underhållande. Bland
användarna syns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, det är framförallt män som
använder datorn som underhållning.

Det sociala motivet: IT-kommissionen menar att en stark drivkraft för att använda Internet,
kan vara viljan att kommunicera med andra via e-post eller chat. Detta motiv anser
kommissionen, är det som oftast driver de äldre, eftersom de kanske har barn och barnbarn
med Internet och e-post. Åldrande innebär ofta en rad sociala förluster, som de känner ett
behov av att ersätta. Att använda Internet ur ett socialt perspektiv, kan enligt kommissionen
vara en lösning på den förändrade sociala situationen. 116

I vår studie vill vi använda oss av de motiv och behov som IT-kommissionen menar ligger
bakom människors IT-användning. Vi menar att dessa motiv inte endast ligger till grund för
IT-användning, utan snarare för alla slags informationskällor. Vi kommer därför inte att
begränsa vår användning av motiven till IT, utan använda dem även som utgångspunkt i
analysen av informanternas informationsbeteende i vardagslivet.

3.6.2 Seniorers tillägnande av IT i hemmet
EU startade 1998 ett projekt som kallades Senior Online och som pågick 1998 - 2000. Sex
olika länder deltog i projektet: Österrike, Tyskland, Irland, Italien och Sverige. Från Sverige
deltog SeniorNet Sweden, SNS. Syftet med projektet var att undersöka äldres behov av IT och
att utveckla metoder för lärande. Eftersom många äldre har svårt att förstå engelska, var ett av
målen med projektet att försöka ge de äldre tillgång till Internet på hemspråket.117 Sirkku
Männikkö-Barbutiu deltog i projektet och hennes roll var att i initialfasen undersöka de
speciella kulturella och sociala särdrag som finns hos olika användargrupper. Hon skulle
sedan förse Senior Online med dessa uppgifter, som även handlade om äldres attityder till IT.
Denna förundersökning resulterade i en större undersökning om hur äldre tillägnar sig och
vänjer sig vid IT. 118

Det övergripande syftet med avhandlingen var, att observera och analysera hur information
och kommunikationsteknik är tillämpad av äldre. Hon ville undersöka hur äldre människor
tillägnar sig och vänjer sig vid persondatorer och hur tekniken tas in i hemmiljön. Även hur
den används och vilka sociala konsekvenser som den medför undersöktes. I studien deltog
personer över 55 år. Till undersökningen använde hon sig av frågeformulär och intervjuer och
kunde till slut dela in informanterna i fyra olika grupper. Varje grupp bestod av 20-40
personer med olika bakgrunder och miljöer. Den första gruppen bestod av välutbildade
personer med bra ekonomi, som använde datorer dagligen och levde aktiva liv. Den andra
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gruppen bodde på institution, var högutbildade och hade hög inkomst och var intresserade av
IT, men kunde inte så mycket om det. Den tredje gruppen bodde i en arbetarklassförort och
hade relativt dålig ekonomi. De kunde tänka sig att lära sig IT. 119 Alla informanterna hade
någon gång haft möjlighet att prova att använda dator på sin arbetsplats. Den erfarenheten
skilde sig dock från den de fick när de provade datorn i hemmet.120

Det fanns flera orsaker till att de äldre i studien ville lära sig att hantera dator och Internet. En
orsak var bland annat att de var oroliga för att förlora kontakten med den yngre generationen.
De känner att de inte förstår språket som de yngre använder och att de nya värderingarna är
främmande för dem. För att komma överbrygga generationsskillnaderna, skapar de äldre vissa
strategier, varav tillägnandet av datorer och Internet är en. Informanterna tycktes koncentrera
sig på bekvämligheten i tillägnandet av datorn. För dem representerar datorn ett verktyg som
gör det vardagliga livet lättare. Ett annat skäl som många av informanterna angav till att
använda datorer, var att de ville upprätthålla sin mentala hälsa. De såg datorn som ett
aktiveringsverktyg och en nyckel till bättre hälsa.121 De flesta äldre i studien, som inte ville
skaffa dator, tyckte inte att Internet var viktigt. De framförde kostnaden som ett skäl till att
inte skaffa dator och de trodde inte att vare sig dator eller Internet var bra för hälsan.
Nyfikenheten på att lära sig något nytt, var en annan av drivkrafterna bakom viljan att
utforska och lära sig mer om datorn. 122

Männikkö upptäckte att när de äldre köpte hem en dator, placerade de ofta den i ett rum som
var avskilt från de andra och betraktades som arbetsrum. Datorn sågs alltså framförallt som ett
arbetsverktyg. Användandet började gradvis, oftast med ordbehandling. Därefter försökte de
sig på något svårare aktiviteter. De aktiviteter som den användes till var framförallt e-mail,
men även att skriva självbiografier, eller ägna sig åt släktforskning, var populärt. E-mail
användes både som komplement till och i stället för telefon. 123 Att kunna titta på och få
information om platser de aldrig annars skulle ha besökt, tyckte några av informanterna var
intressant.124

De problem som Männikkö ansåg att de äldre hade, var bland annat musproblem, såsom att
klicka och dubbelklicka. Att bläddra tyckte många var svårt och de stördes av blinkande
effekter. Generellt hade de flesta äldre problem att avgränsa sökningen och att hantera
mängden träffar.125

3.6.3 Tekniska möjligheter och sociala begränsningar
Som tidigare nämnts, fick Handikappinstitutet i uppdrag av regeringen att utarbeta ett förslag
till IT-program, med inriktning på funktionshindrade och äldre personer. Uppdraget som
döptes till Fysiska begränsningar och tekniska möjligheter genomfördes vid Tema Teknik vid
Linköpings Universitet under åren 1996-1998. En av de som deltog i forskningen var den
tidigare nämnda Britt Östlund. I rapporten Tekniska möjligheter och sociala begränsningar
sammanfattar hon resultatet av forskningsprojektet.
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Projektet gick ut på att undersöka under vilka omständigheter äldre människor kan tillgodose
sina kommunikationsbehov med information- och kommunikationsteknik. Även deras
möjlighet att få tillgång till ny teknik undersöktes.126

Urval för studien bestod av 2190 personer. Av dessa utgjorde 2006 urvalet för den statistiska
studien och 184 för den kvalitativa. De som utgjorde föremål för studien var alla över 60 år,
men för att komplettera dessa intervjuades även anställda i de äldres boendemiljöer, anställda
i kommuner och på hjälpmedelscentraler. Östlund poängterar att de äldre inte är en homogen
grupp, utan tvärtom karakteriseras av stor heterogenitet. De äldre delades därför in i tre
grupper, beroende på skillnader i levnadsförhållanden mellan yngre, som kan vara mer
oberoende och äldre, som behöver mer omsorg. Grupperna fördelades i de olika
åldersgrupperna: 60-74, 75-84 och 85 år och över.127 Den kvantitativa studien genomfördes
med hjälp av enkäter. Till den kvalitativa genomfördes bland annat observationer på ett antal
platser för att förstå underliggande sociala samspel av människor. En av dessa observationer
gjordes på en datakurs som arrangerades av PRO. Observationerna kompletterades med
intervjuer och dagboksanteckningar, som informanterna förde över sin information och
kommunikationsanvändning under sju dagar.128 Vi är framförallt intresserade av vad Östlund
kommer fram till vad gäller äldres internetanvändning

I rapporten ger Östlund en kort översikt av information och kommunikationsteknik. Hon
beskriver också utvecklingen av synen på gamla som teknikanvändare. Synen på gamla har
förändrats från att se dem som passiva till aktiva användare.129 Östlund menar att trots att de
äldre är utestängda från arbetsmarknaden, kan de tillgodogöra sig ny teknik genom de roller
som pensionärslivet kan erbjuda. Dessa roller kan vara som omsorgstagare, funktionshindrad,
mor eller farföräldrar, medlem i förening eller som medborgare. Ett sätt för äldre att hänga
med i utvecklingen kan vara att delta i datakurser, eller att diskutera den tekniska
utvecklingen med vänner och anhöriga.130 Östlund besökte en sådan datakurs för att undersöka
hur äldre använder dator och Internet. Pensionärerna som deltog i datakursen var den första
generation ålderspensionär som kommit i kontakt med datorer i sitt yrkesliv. Informanterna
såg sig inte själva som gamla och vissa av dem identifierade sig inte som ålderspensionärer.

Östlund tror att en anledning till att de äldre vill lära sig ”data” är att de vill visa att de
fortfarande räknar sig som integrerade i den pågående utvecklingen. Den viktigaste
anledningen för de äldre att delta i kursen var att hänga med i utvecklingen. För hennes
informanter tycktes det vara viktigare att inte bli utestängd från datavärlden, än att få reda på
vad man kan göra med datorerna.131 Ett annat motiv att lära sig datorn är att man genom e-
mail kan upprätthålla kontakten med familj och vänner samt kan bli ett samtalsämne mellan
far- och morföräldrar och barn och barnbarn. 132 Ytterligare ett motiv att använda Internet var
att många har uppdrag i föreningar och dator och internetkunskapen kan underlätta dessa
uppdrag. 133
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Hennes studie visar att användningen av datorer i form av Internet gör att kommunikationen
blir mer flexibel och att det finns en större möjlighet att välja vilken informationskanal som är
bäst att använda. Bland Östlunds informanter uppger 60% att de halverat sina
telefonräkningar, när de övergått till att använda e-post.134 Samtidigt säger hon också att
Internet inte ersätter annan kommunikationsteknik som till exempel telefonen. Detta kan
tolkas något motsägelsefullt, men kan kanske få sin förklaring när hon säger att: ”Syfte och
pris, liksom bekvämlighet är de faktorer som påverkar vilken informationsteknik man
väljer.”135

Östlunds resultat av hela studien, är att äldre kan ha nytta av att använda teknik och att de
borde få tillgång till teknik som är anpassad till deras behov. Östlund avslutar sin rapport
genom att ge förslag på åtgärder för att förbättra funktionshindrades och äldre människors
nytta av och tillgång till IT. Hon föreslår bland annat att samarbetet mellan kompetenser bör
förbättras, till exempel mellan äldreomsorg och distributörer av teknik.

Vi anser att Britt Östlunds undersökning lett till intressanta slutsatser vad gäller
internetanvändning bland äldre. Däremot verkar hon trots sin intention att se gruppen som
heterogen, ändå se äldre som en enhetlig grupp med funktionshinder och fokuserar på deras
behov av hjälpmedel. Vi ser inte Internet endast som ett hjälpmedel, utan även som ett
kommunikationsmedel bland andra.

3.6.4 Australiensisk forskning om äldres internetanvändning

Dale Gietzelt är forskare i Information and Library Management vid universitetet i New South
Wales. Hon menar att man i forskning kring äldre, ofta har koncentrerat sig på de svårigheter
äldre upplever vid användning av Internet. Eftersom statistiken, trots de allmänna
uppfattningar som finns om äldres rädsla för ny teknik, visar att de äldre är en av de snabbast
växande grupperna när det gäller att ta till sig Internet, vill Gietzelt belysa de faktorer som
motiverar äldre att använda Internet, och vad de fått ut av användandet. Detta gör hon i sin
artikel Computer and Internet use among a group of Sydney seniors: a pilot study, som
baserar sig på en studie av äldre dator- och internetanvändare i Sidney. 136

Undersökningen gjordes bland annat på ett folkbibliotek i Sidney, där internetkurser hölls för
seniorer över 55 år. Utöver biblioteksundersökningen, skickade Gietzelt ut ett frågeformulär
dels till ett antal medlemmar mellan 55 -79 år i en dataklubb, som alla använde dator och/eller
Internet. Frågeformuläret delades även ut till andra äldre som bodde i området. Formuläret var
uppdelat i tre delar och bestod av både öppna och slutna frågor. Den första delen innehöll
frågor angående datoranvändning och informantens egna uppfattningar om sin kunskapsnivå.
Den andra delen behandlade Internetanvändning och den tredje demografiska data. Av de 37
informanter som svarade på frågorna, var 13 kvinnor och 20 män. Många av informanterna
var lågutbildade, hälften av dem hade inte avslutat High school.137

Att informanterna hade skaffat dator, berodde till stor del på att familjen hade uppmuntrat
dem, eller att de hade fått den som present. Även ett stort intresse, eller vilja att hänga med,
uppgavs som anledningar till införskaffandet.138
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De områden som informanterna använde sin dator eller Internet till, var framförallt att söka
information och att skicka e-mail, men de skrev också brev till släkt och vänner eller
myndigheter, skötte bankärenden, eller skrev sina memoarer. Webbsidor som de ofta besökte
var resesidor, nyhetssidor och seniorsidor. Även sidor om hälsa, väder och finanser var
populära.139 Deltagarna i studien tyckte att de fördelar de upplevde att Internet gett dem var
bland annat ökad kunskap, genom den information de fått tillgång till genom Internet och de
ansåg också att möjligheterna till kommunikation hade förbättrats.140 Vissa informanter hade
dock svårigheter med att hitta lämpliga webbsidor om det de sökte.141

Det som informanterna fann svårast med att använda datorer, var bland annat att lära sig hur
man skulle få tillgång till önskad information, hänga med i den nya tekniken, komma över sin
rädsla och komma ihåg hur momenten skulle utföras. Även att skriva in orden på rätt sätt och
lära sig terminologin ansågs också vara en av utmaningarna.142 Fysiska barriärer, till exempel
problem med ögonen, gjorde att vissa av informanterna hade svårt att göra framsteg i
användandet av Internet.143 Respondenterna upplevde även personliga barriärer såsom dåligt
självförtroende och att de själva ansåg att de lärde sig långsamt.144 Av dem som inte alls
använde Internet, uppgav många att det verkade svårt, att de var ointresserade eller att det var
för dyrt.145

De slutsatser som Dale Gietzelt drar av studien, är att äldre oftare gör fel än yngre personer
och att det tar längre tid för dem att söka efter ett ämne.146 Vad som motiverar äldre personer
att ta till sig Internet beror på psykosociala och kommunikativa faktorer, liksom att de får
ökad kunskap och håller hjärnan igång. 147 Utbildningen visade sig inte ha någon betydelse för
internetanvändningen.  148

I Kirsty Williamsons studie om äldres informations,- kommunikations och
telekommunikationsbehov Older adults: information, Communication and
Telecommunication, som vi tar upp i avsnittet 5.2.2, undersöktes även äldres tillgång till
Internet och hur man kan ge äldre människor tillgång till Internet på folkbibliotek. Denna
studie resulterade i ett antal artiklar, bland annat Older people and Internet, som vi tar upp
här. Till studien användes både enkäter och observationer. Av de 202 informanter som ingick
i den övergripande studien, fick 120 informanter delta i surveyundersökningen som bestod av
en enkät med frågor om känslor och attityder till Internet. Av dessa 120 informanter fick 60
möjlighet att delta i Internetkurser som hölls på tre folkbibliotek i Australien. På dessa kurser
observerades hur de använde och interagerade med Internet.149

I surveyundersökningen framkom att endast 9 av 120 informanter någon gång hade använt
Internet före enkäten. 28 % av informanterna aldrig hade använt en dator och inte hade för
avsikt att göra det i framtiden heller. 36% uppgav att de aldrig hade använt en dator därför att
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de inte visste hur de skulle gå tillväga. 13 % använde dator endast när de ansåg det
nödvändigt, men de kände sig inte bekväma vare sig med dator eller Internet. De flesta hade
en negativ inställning till datorer och Internet och många uppgav att de endast skulle använda
dator om det var relevant för dem, eller om de var tvungna. Några få informanter ansåg att
datorer var användbara, men inte nödvändiga. Av de få som var positiva, menade några att
datorer var en viktig del i deras liv och andra att de skulle vara hjälplösa utan dator. Av de
som uttryckte sig positivt om datorns roll i deras liv, kunde man se att de ofta var yngre och
mer välutbildade än de andra, och att färre i denna grupp fick pension än de andra. Dessutom
hade de ofta dator hemma och använde i allmänhet dator i större utsträckning än de som var
negativt inställda.150

Flera av dem som deltog i internetkursen hade vissa problem med användandet av Internet.
De vanligaste problemen var förknippade med musen, till exempel när de skulle klicka, peka
och bläddra. Hypertextlänkar ställde ibland till problem och många hade inte tålamod att
vänta på att webbsidan skulle laddas ner. Efter mer utförlig information reducerades detta
problem. Att komma ihåg att ställa markören i sökfältet innan de skrev sökordet eller
sökorden, var också ett problem som några informanter hade. Vissa av de äldre förbättrade sin
användning av musen under kursens gång och genom träning.  Andra fortsatte att ha
svårigheter, bland annat på grund av artritis och darrningar, som gjorde det svårt för dem att
utföra finmotoriska rörelser.151 Ett bestående problem var att läsa från skärmen, detta hade
30% av kursdeltagarna svårigheter med. Ofta var texten för liten eller var oläslig på grund av
att färgen var för svag, eller att färgkombinationer gjorde det svårt att skilja text från
bakgrund.

Flera av informanterna hade svårt att förstå skärmens innehåll, eller glömde att läsa
instruktionerna på skärmen. Att förstå vilka sökord man skulle använda vid en sökning och
veta vilka tangenter de skulle trycka på efter att ha skrivit in ett sökord, upplevdes också
problematiskt. Många tyckte att det var svårt att förstå funktionerna på Netscapes menyrad.
Williamson menar, att vissa av de svårigheter som pensionärerna hade kan endast mjuk- och
hårdvaru-utvecklare råda bot på. Ansvaret för att uppmuntra äldre att lära sig hur man
använder Internet ligger dock någon annanstans. Eftersom bibliotek har blivit ställen där
mekaniseringen ökar, kan biblioteket vara en bra miljö för introduktion och träning i ny
teknik. Williamson menar att man bör se till att datorerna placeras mer avskilt och att de
ergonomiska förutsättningarna förbättras i form av högre och mer bekväma stolar. De bör
även tillhandahålla en så kallad track-ball, för att underlätta för dem som har svårigheter med
finmotoriken, eller andra handikapp.152 Det ska också vara tillräckligt med ljus, för att
underlätta läsning på skärmen. Trots alla problem, uppgav 85 % av informanterna på
internetkursen att de gärna skulle vilja använda Internet igen. 153

Williamson ser positivt på det resultat hon kommit fram till i studien. Hon menar att bara
rädslan hos de äldre övervunnits, är de äldre positiva och mycket entusiastiska till Internet.154

Däremot behöver äldre mer hjälpmedel i form av instruktioner och uppmuntran, än andra. Ett
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sätt att få äldre att bli mer intresserade av Internet är att utforma undervisningen efter deras
egna intressen. 155

4. Resultat av studien

4.1 Informanternas informationsbeteende i vardagslivet

Detta resultat har vi fått genom enkäter och informationsdagböcker. Vi beskriver först
informanterna generellt och redovisar sedan varje individs informationsbeteende i
vardagslivet.

Informanterna är 68-75 år gamla och tillhör kategorin yngre äldre. Det de har gemensamt, är
att de bland annat är ålderspensionärer och medlemmar i samma pensionärsförening. Alla har
lämnat yrkeslivet och har mycket fritid. Ändå verkar det som de var fullt upptagna med olika
aktiviteter under veckorna och sa ofta att de inte hann med att göra allt de ville. De flesta var
helt friska och verkade ha god hörsel. Endast några hade lättare funktionsnedsättningar, såsom
nedsatt syn och svaga skakningar i händerna. Trots gemensamma faktorer kommer de från
skilda miljöer och har olika utbildning och bakgrund. Vissa lever tillsammans med sin
partner, medan andra bor ensamma. De flesta av dem har barn och barnbarn. Erfarenheterna
av dator och Internet varierade mellan kursdeltagarna, då några hade viss kunskap och andra
ingen alls.

4.1.1 Anna
Anna är änka och bor ensam utanför Medelstad. Anna är intresserad av att handarbeta och
pyssla med hemmet och trädgården. Hon är med i pensionärsföreningens styrelse, där hon har
posten som kassör. Anna håller sig informerad om vad som händer i vardagslivet och i
världen genom att läsa tidning, lyssna på radio och titta på TV. Anna läser lokaltidningen 15-
20 minuter varje dag. Hon läser det mesta, speciellt insändarna men sportsidorna hoppar hon
över. Andra tidningar som Anna läser är Kommunalarbetaren och Hemmets Journal. Radio
lyssnar hon på varje dag, särskilt P4 Göteborg. TV tittar hon bara på om kvällarna, sällan på
dagtid. Hon får även genom släkt och vänner och genom telefonkontakter, den information
hon behöver i vardagen. Behöver hon samhällsinformation som exempelvis rör tandläkare och
bibliotekets öppettider, använder hon sig främst av tryckt information. Kontakter med
myndigheter sköter hon helst per telefon. Ett intresse som Anna har är att lösa korsord. Ibland
måste hon slå upp ord till korsordet, till exempel ordet ”flodiller”.

Anna har på eget initiativ gjort anteckningar om sina informationsaktiviteter under flera
dagar. Hon får många telefonsamtal och många handlar om föreningen. Till exempel handlade
ett av samtalen om en förfrågan angående försäkringar som föreningen erbjuder, och ett annat
om en ny medlem. I ett av föreningssamtalen kom även internetkursen på tal. De samtal som
inte rör föreningen var från släktingar och vänner. En vän ringde bland annat om
teaterbiljetter och även ytterligare ett samtal handlade om teaterbesöket. Ett annat samtal kom
från Annas son, som frågade om hon ville ha abborrar han hade fått i en fisktävling. Ännu ett
samtal som kom från en släkting, var hennes barnbarn som tackade för pengar hon fått på
födelsedagen. Sammanlagt ringde Anna under fyra dagar 11 samtal. De flesta var korta, ca 5
minuter eller kortare. Ett var lite längre och varade i 15 minuter. Detta ringde Anna till en vän
som fyllde 80 år. De talade om gemensamma bekanta och om barnbarn. Hon får mycket
reklam: ”Posten kom med inte mindre än 10 olika reklamblad som jag ögnade igenom. Vem
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köper ny TV eller mobiltelefon varje vecka? Inte jag i alla fall.”. Anna är med i en cirkel som
heter Minns du? När hon en av dagarna väntade på bussen för att åka till cirkeln, träffade hon
några goda vänner. De pratade om cirkeln som Anna skulle till. En av dagarna gick hon på
teater med några damer. En annan dag tog hon ”buss till stan, för lunch. Vi är fem ensamma
damer som träffas då och då för att spela kort och ha det trevligt”. Under de dagar Anna valt
att anteckna sina informationsaktiviteter har hon förutom många vänner träffat släktingar,
bland annat sonhustru med barnbarn. En av dagarna för anteckningarna gick Anna på
gymnastik. Där träffade hon 12 andra deltagare, både manliga och kvinnliga. På väg hem från
gymnastiken, mötte hon grannfrun som hon bytte några ord med.

4.1.2 Bodil
Bodil bor med sin man i Medelstadens ytterområde. Bodils intressen är tennis, matlagning och
det fritidshus som hon och hennes man har i skärgården. Hon håller sig uppdaterad om
världen genom, radio, TV, telefon och släkt och vänner. Bodil läser också lokaltidningen varje
dag. Ofta läser hon ledaren om den är intressant, nyheter, till exempel om aktuella teman och
annonser.  Hon vill gärna titta vilka personer som gått i pension. I övrigt är hon intresserad av
artiklar ”av olika slag”, som till exempel ”skolan och dess problem” och ”Gustav Vasa en
dag”. Förutom redan nämnda källor anser Bodil att även Internet är en bra källa till
information för henne. Myndigheter kontaktar hon dock helst per telefon. Om hon vill söka
information om samhällsfrågor gör hon det genom att ringa, läsa tryckt information eller
använda Internet.

Den dagen Bodil valde att ha som dag för sin informationsdagbok antecknade hon fyra
telefonsamtal. Hon fick ett samtal från sin syster som låg på sjukhuset. De talade i en
halvtimme och samtalet rörde sig framförallt om systerns sjukdom och att hon inte skulle få
komma hem den dag hon hoppats. Ett samtal som hängde ihop med systerns sjukdom kom
från systerns väninna, som ville höra hur ”läget var”. Även detta samtal varade i en
halvtimme. Senare under dagen ringde sonen. Han skulle resa till Brasilien på tjänsteresa.
Det samtal hon antecknade att hon ringt själv var till Cajsa på internetkursen och handlade om
”tvillingarna”. Två av samtalen var 5 minuter eller kortare och två varade i 30 minuter. Under
dagen träffade Bodil en äldre väninna. De talade om ”börsens upp- och nedgång. ” Snart blir
det VÅR solen skiner idag”. De talade även om ”skolan som är så förfärlig idag”. Ett annat
ämne som avhandlades var vården och hemtjänsten. Bodil tycker att det hon sett i sjukvården
är bra. Men då måste man vara allvarligt sjuk. ”Då är det super”, tror hon. Om Bodil tappar
bort något, menar hon att  ”det oftast klarar ut sig. ”Hon brukar ringa till det ställe där hon
varit sist och hon får oftast ”saken” tillbaka. ”Tappar jag något i huvudet backar jag på
internet eller slår i lexikon o. ordböcker.” Bodil berättar att hon använder lexikon och
ordböcker varje dag. ”Det finns massa av nya ord idag som vi ej lärde i realskolan.”  Den
förening som Bodil är medlem i har flera aktiviteter som hon är med på, bland annat
månadsmöten, söndagspromenader och kurser. ”Går i datakurs - denna - vilket för mig är
väldigt värdefullt”.  De faktaböcker Bodil läser är knutna till hennes intresse för mat och
trädgård. Ibland läser hon också ”målartips”. Efter kurstillfället med övningen källkritik läste
hon boken om detta må ni berätta. Intresset för Internet är stort, hon känner ofta att det är ett
bra komplement till andra informationskällor. När tidningar, TV och radio hänvisar till webb-
adresser vill hon gärna gå ut på Internet och se vad sidorna innehåller. Men hon väntar helst
till kvällen, eftersom det är så dyrt på dagen.
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4.1.3 Cajsa
Cajsa är änka och bor centralt i Medelstad. Cajsa brukar läsa och skriver även brev och
dagbok ibland. Hon läser även lokaltidningen varje dag i ca 45 minuter. Hon följer med i
aktuella händelser via TV, radio och tidningar. Genom släkt och vänner  kan hon också få,
eller ta reda på information. Alla dessa informationskällor ger henne den information hon
behöver och hon känner att detta är tillräckligt för henne. Kontakter med myndigheter sker
genom brev, telefon, eller personliga besök. Annan samhällsinformation får hon genom att
ringa, eller läsa tryckt information.

Cajsa har under den aktuella dagen ringt flera samtal. Alla utom ett handlade om starten av
pensionärsföreningens pysselgrupp. Hon ringde till alla pysselgruppens medlemmar och även
ytterligare två samtal, som även de rörde pysselgruppen. Ett av samtalen kom från Cajsas
svägerska som också ingår i pysselgruppen. Två av samtalen var 5 minuter eller kortare,
medan de andra var minst 10 minuter långa. Eftersom hon ska informera om trafikföreskrifter
på pensionärsföreningens olika cirklar, har hon den här dagen läst på om detta. Eftersom hon
får reda på det hon behöver utan att använda Internet, anser hon inte att hon behöver det som
komplement. Undrar hon över något slår hon upp det i ett lexikon, speciellt när hon löser
korsord.

4.1.4 Dagmar
Dagmar bor ensam i Medelstadens utkant. På fritiden ägnar hon sig åt olika sorters sömnad.
Genom tidning, radio, TV, telefon och Internet håller hon sig informerad om vad som händer i
vardagslivet och i övriga världen. Hon sköter sina kontakter med myndigheter genom brev,
telefon och personliga besök, men även genom fax och e-mail. Övrig samhällsinformation
som till exempel tidtabeller eller tandläkare tar hon reda på genom Internet.

Dagmar börjar sin dag för informationsdagboken med att titta på TV 4.s morgonprogram som
har nyheter varje halvtimme. Hon har TV i köket och kan äta frukost samtidigt som hon titta
på TV. Vid 8-tiden ringer en bekant som vill komma och lämna varor hon köpt åt Dagmar i
Danmark. Hon kommer en stund senare och lämnar varorna. Sedan tar Dagmar bilen ner till
föreningslokalen där hon tar en kopp kaffe och läser lokaltidningen grundligt, innan hon tar
plats på expeditionen för att ta emot eventuella samtal från medlemmar. Hon äter lunch
hemma samtidigt som hon tittar på ett inspelat Hem till gården. Hennes syster ringer och vill
veta när de ska träffas på teatern på kvällen. Därefter går Dagmar ut på Internet för att kolla
om det kommit något e-mail. Tyvärr hade det inte kommit några mail, så hon övergick i
stället till att betala räkningar via Föreningssparbankens internettjänst. På eftermiddagen tittar
hon på ytterligare ett inspelat program, samtidigt som hon syr handsöm på kuddar. Innan hon
går på teatern, träffar hon en före detta arbetskamrat på en restaurang, ”där vi skall festa om
med pizza och vin innan vi fortsätter till teatern. Vi brukar också lösa några världsproblem
efter ett par glas vin”. På teatern möter hennes syster upp för att gå med på
teaterföreställningen. När hon kommer hem från teatern ser hon på nummerpresentatören att
hon fått tre samtal. Hon orkar däremot inte ringa upp, utan tittar på sena nyheter och läser en
deckare innan hon slocknar.

4.1.5 Erik
Erik bor med sin fru centralt i Medelstaden. De källor han använder för att informera sig om
vad som händer i vardagslivet och världen, är TV, radio och tidning. Erik läser lokaltidningen
i sängen varje morgon under 45-60 minuter. ”Eftersom man är pensionär läser jag varje dag
dödsannonserna.” För övrigt läser han allt av intresse, till exempel insändare, vissa
kulturartiklar, nyheter och lokala smånotiser. Han läser gärna artiklar om gamla Medelstaden,
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eftersom han är intresserad av Medelstadens historia. Sporten skummar han igenom. Han
kontaktar myndigheter genom att ringa, skriva brev och göra personliga besök. När han vill få
information om sådant som tidtabeller, tandläkare eller annan samhällsinformation, tycker han
att det är bäst att ringa.

Erik har ”...under den gångna veckan haft osedvanligt mycket att göra, varför jag ej har
kunnat anteckna varje minut under ett dygn vad jag gjort eller vilka som har ringt etc”. Han
har ändå, liksom Anna, på eget initiativ gjort anteckningar under flera dagar. De telefonsamtal
han fått, har rört sig om olika saker inom pensionärsföreningen. Själv har han ringt ett kort
samtal till sin son ”...angående problem med datorn, och mot alla odds lyckades jag lösa
problemet utan att han behövde komma.” Förutom internetkursen, är han engagerad i ett
flertal andra kurser. Han har förutom internetkursen deltagit i: ”Tre engelska kurser, som jag
fått hålla i pga vår cirkelledare tyvärr är bortrest. En datakurs som letts av Hjalmar som är
konvalescent. En ny kurs i Pyssel, som jag har presenterat.” Erik säger att dessa aktiviteter
har gett upphov till en hel del telefonsamtal med olika förfrågningar. Han har inte träffat
några släktingar. Den här dagen har Erik försökt få fram en svensk översättning av Bill Gates
Advice. Först slog han i ett engelskt lexikon, men eftersom lexikonen hade några år på
nacken, köpte han två nya. Han gick vidare med problemet och sökte på sin CD ”Fokus 96”,
men hade ingen nytta av detta, ett av de nya lexikonen var bättre. Däremot hittade han en
mängd engelska hemsidor med Bill Gates råd. Han passade även på att skicka en krya-på-dig-
hälsning till Hjalmar. På kvällen gick Erik på två föredrag. Det första handlade om
konjunkturläget, ränte- och valutamarknaden framöver samt en analys kring hur EMU
påverkar svensk ekonomi. Det andra föredraget hölls av en aktiemäklare som berättade om sin
syn på aktiemarknaden. Ett intresse Erik har är att lösa korsord. Erik noterade i
informationsdagboken att han i  samband med korsordslösning har slagit några gånger i en
korsordsbok.

4.1.6 Frans
Frans bor med sin fru i centrala Medelstad. De intressen Frans har är sjösport, resor och
naturfolk. Då han och Frans fru har sommarstuga i skärgården, är han även intresserad av hem
och trädgård. Han brukar inte skriva brev eller dagbok, däremot läser han när han hinner.
Frans använder sig av telefon, TV, radio och tidningar för att hålla sig informerad om vad
som händer i vardagslivet och världen. Frans läser lokaltidningen varje dag och
Göteborgsposten sporadiskt. De sidor han brukar läsa är familjesidor, föreningsreportage,
lokala annonser, radioprogram och världsnyheter. Helst tar han kontakt med myndigheter
genom att ringa eller göra personliga besök. Om han behöver upplysningar om
samhällsinformation som exempelvis tandläkare eller busstider, föredrar han tryckta källor.

Frans har antecknat fyra samtal. Ett var från en bekant som undrade om de skulle träffas. Ett
annat handlade om pensionärsföreningens styrelsemöte. Det tredje var ”Angående att jag
erhållit ett kuvert utan innehåll”. Och det fjärde ringde Frans för att ta reda på om det fanns
någon plats kvar på bussresan till Åland. Två av telefonsamtalen var 5 minuter eller kortare
och de andra två något längre. Den här dagen spelade Frans bridge med sina vänner. De talade
om en V75-vinst och tandläkarkostnader. Då han är ansvarig för frågor som rör
utbildningsaktiviteter och kurser i föreningen, har han den här dagen förberett planeringen av
dessa inför hösten 2003. Detta tog två timmar. Han gick sedan på föreningens styrelsemöte,
som pågick i 4 timmar. Under dagen har han fått hjälpa sin hustru två gånger med att lösa
korsordsproblem. Eftersom han är intresserad av andra länders kultur, läste han i National
Geografi, ca 45 minuter om Sudans befolkning och inbördeskriget där, innan han somnade. I
Pedagogiska magasinet läste han artikeln  Lita inte på nätet. Här tycker han att Internet hade
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varit ett bra komplement. Något som han den här dagen fick lust att ta reda på, var
information om en semesterresa med Hurtigrutten och vindförhållanden i Biscayabukten och
Engelska kanalen i maj-juni.

4.1.7 Gustaf
Gustaf bor i utkanten av Medelstad. De informationskällor han använder är framförallt, radio,
TV, telefon och tidning. Gustaf läser lokaltidningen ca 30 minuter varje dag och de sidor han
föredrar är familjesidorna, nyheter, TV- och radioprogram, med mera. Internet är en annan
informationskälla som han har hemma. Vid kontakt med myndigheter använder Gustaf sig av
telefon, brev, personliga besök och Internet. För att ta reda på allmän samhällsinformation
talar han med andra, ringer samtal, läser både tryckt information och elektronisk via Internet.
De intressen han har är släktforskning och biodling

Eftersom Gustaf är sekreterare i pensionärsföreningen, har han den här dagen skrivit ett
tidningsreferat från pensionärsföreningens årsmöte. Här tycker han att Internet hade varit ett
bra komplement, eftersom den person han skulle samarbeta med saknar Internet, vilket
försvårade samarbetet. Detta referat gav upphov till två telefonsamtal, ett som han ringde själv
och ett som han fått. Gustaf deltog senare under dagen i en frågesporttävling, tillsammans
med två före detta arbetskamrater, som ännu inte gått i pension. De talade om arbetsplatsen
”...och vad som händer nu” . Något annat han läst den här dagen är en databok, ca 30 minuter.
När Gustaf ville ha information om pensionärsföreningens kongress, gick han in på
föreningens hemsida och fann det han sökte.

4.2 Sammanfattning av informanternas informationsanvändninng

Figur 8. Sammanställning av informanternas informationskällor.

Vad vi kan se av resultatet är att alla informanter använder sig av telefon som
informationskälla. Samtalen är förhållandevis korta, det vill säga de varade i 5 minuter eller
kortare. Tre av samtalen var dock längre än de andra. Två av dessa samtal var inkommande
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samtal från en syster och en väninna till en av de kvinnliga informanterna, Bodil. Båda
samtalen varade i 30 minuter. Det tredje längre samtalet ringde Anna till en väninna. Detta
samtal pågick i 15 minuter.

Informanterna ringer både själva och tar emot samtal från andra. Många av samtalen rör
föreningen. Det kan röra sig om sådant som kurser, möten, eller nya medlemmar. De andra
samtalen är inkommande eller utgående samtal från släkt och vänner.

De samtal som är korta är ofta målinriktade. När det gäller släktingar eller vänner handlar ofta
samtalen om att bestämma var eller när man ska träffas. Likaså föreningssamtalen är av
informativ karaktär. Ofta handlar de om förfrågningar som snabbt kan avhandlas. Anna fick
till exempel ett samtal angående pensionärsföreningens försäkring och Frans har ringt ett
angående ett styrelsemöte.

Alla  informanter läser lokaltidningen varje dag. De sidor de läser förutom nyheter är
framförallt familjesidorna och annonser, till exempel för att se vem som gått i pension, eller
vem som avlidit. Samtliga informanter lyssnar på radio och tittar på TV, för att följa med i
aktuella händelser. De flesta tittar på TV på kvällen, eftersom de har många aktiviteter på
dagarna. Dagmar tittar dock på TV flera gånger under en dag, framförallt i samband med
måltid. Vad gäller släkt och vänner har alla utom Dagmar angivit dessa som
informationskälla.

Fyra av informanterna deltar eller håller själva i någon kurs. Anna är med i en cirkel som
heter Minns du? Cajsa är engagerad i den pysselgrupp som föreningen ska starta. Bodil är
med i en annan av föreningens kurser och Erik är förutom internetkursen engagerad i så
mycket som tre engelskkurser, som han själv hållit eftersom den ordinarie läraren är bortrest,
en datakurs där han också fått rycka in som kursledare och föreningens pysselgrupp.  Erik är
den enda som antecknat att han gått på föredrag.

Fem stycken använder Internet som informationskälla i mer eller mindre utsträckning.
Dagmar, Gustaf  och Bodil använder Internet något mer än Frans och Erik. Anna och Cajsa
använder aldrig Internet.

Uppslagsverk och lexikon används relativt ofta av flera informanter, oftast i samband med
korsordslösning. Bodil använder någon form av uppslagsverk varje dag för att ta reda på
saker. Erik köpte engelsklexikon, men ansåg att de inte gav någon upplysning och försökte i
stället hitta det han sökte på sin CD Fokus 96. Facklitteratur lästes av Frans och Cajsa.
För att ta reda på samhällsinformation som till exempel tidtabeller eller vårdinformation,
uppgav flera informanter att de bara använde ett fåtal källor. De som bara uppgav att de
använde en källa var Frans, Anna, Erik och Dagmar.  Frans och Anna ville helst ha tryckt
information, Erik använde sig av telefon och Dagmar Internet. Gustaf skilde sig något från de
andra genom att han använde alla föreslagna källor.

Samtliga informanter är medlemmar i pensionärsföreningen och är mer eller mindre aktiva.
Föreningen verkar uppta en stor del av deras tid i form av kurser, möten och andra aktiviteter
och ger upphov till en mängd informationsutbyten.

Under rubriken Annat har vi placerat sådana aktiviteter som är svåra att definiera som
informationsaktivitet, men där informanterna ändå kan ta del av information. Hit räknas
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allmänna sociala aktiviteter, till exempel teater, bridge, frågesporttävling med mera. En mer
ensam aktivitet är korsordslösning, som flera av informanterna ägnar sig åt.

Vi kan se att vissa informanter använder sig av många informationskällor i vardagslivet,
medan andra använder betydligt färre. (Bodil 12 och Cajsa 11, Anna, Frans, Gustaf 10, Erik 9,
Dagmar 6

Samtalen innehöll ofta  personliga ämnen, frågor, organisering av aktiviteter, diskussioner,
eller att få eller ge råd. Även om samtalen ofta behandlade sådant som låg nära informanten,
kunde ibland större ämnen komma upp, till exempel sjukvården.

4.3 Informanternas användning av Internet på internetkursen

Detta resultat har vi fått genom enkäter, dagböcker, observationer och samtal under
fikarasterna.

4.3.1 Anna
Anna har barn och barnbarn med internetvana men själv har hon ingen erfarenhet av Internet.
I sitt arbete hade hon ingen kontakt med datorer. Anledningen till detta var att hon arbetade
natt och inget datorbaserat arbete utfördes på natten. Ytterligare en anledning var att endast de
med högre befattning fick använda datorerna och Anna som hade en lägre befattning fick
därför inte tillgång till datorerna. På den enda datorn som fanns tillgänglig, satt en lapp där det
stod: rör ej datorn. Eftersom nattpersonalen hade till uppgift att städa, tror Anna att de som
ansvarade för datorn var rädda för att den skulle gå sönder, i fall nattpersonalen putsade på
datorn för mycket. Detta är den enda kontakt hon har haft med datorer i sitt yrkesliv. Två
dagar innan internetkursen startade berättade Anna om kursen för en av sina grannar. Då
Anna inte hade någon dator, erbjöd grannen henne en dator som han hade stående i sitt
garage. Han hjälpte henne att installera datorn, men hon har inte Internet. Det Anna vill lära
sig angående Internet är att ta reda på saker, exempelvis finna fakta och information. De
förväntningar Anna har på kursen är att få lära sig använda datorn.

Attityd
Anna var positiv till internetkursen, men mycket negativt inställd till Internet. Efter första
lektionen, när hon med lite hjälp hittat en webbsida om blommor och en med korsord, var hon
dock lite mer positiv: ”Jag hade mycket negativ inställning till Internet men har börjat 'tina
upp'  lite”. Även om Anna tyckte att vissa saker var roliga med Internet, till exempel när hon
lyckades komma rätt, var hon fortfarande något skeptisk, men skriver att: ”Som vanligt vill
jag lära mig mer!” Det verkar som om Anna vacklar något i sin inställning till Internet. Till
exempel skriver hon under en lektion i dagboken både: ”Det var roligare än väntat” och:
”Jag är tveksam fortfarande”. Hon tror ändå att Internet kan vara bra till vissa arbeten och om
hon själv skulle fortsätta att använda Internet, skulle det framförallt vara i hennes arbete som
kassör i föreningen, speciellt för medlemsregistrering och bokföring.

Informationsbeteende
Anna visade inget större intresse för Hotmail efter att hon introducerats för det. Inte heller
vykort intresserade henne så mycket. Chatten tyckte hon inte alls var roligt. Hon förstod inte
nyttan och tyckte att språket var för grovt. Tempot var alldeles för högt och hon hade svårt att
hinna med.
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Trots att Anna hade många intressen, hade hon under lektionerna problem att komma på något
att söka information om. ”Jag började med seniornet för att hitta ett ämne men hittade inget
intressant.” Anna tyckte att det var tråkigt när det blev fel och när hon var tvungen att börja
om med sina sökningar. När hon lyckades komma rätt var det desto roligare. Trots att hon
verkade negativ till Internet höll hon modet uppe och var tålmodig. Hon blev inte stressad när
datorn laddade ner webbsidor och var noga med att skriva in precisa adresser både vad gällde
e-postadresser och webbadresser.

När Anna skulle göra sina sökningar, hade hon svårt att komma på sökord som täckte in
området. När hon väl kom på ett sökord, ansträngde hon sig för att avgränsa området. Ett
exempel var när hon sista lektionen under den fria sökningen ville leta efter korsord. Hon
sökte då i flera led och fick i början vid sökning på endast korsord tiotusentals träffar, men
lyckades minska ner dessa till några hundra när hon specificerade sin sökning med sökorden
korsord svåra, korsord bilder och korsord Svenska dagbladet. När hon märkte att
träffarna trots denna avgränsning blev för många, tappade Anna intresset och gav upp. Anna
hade upptäckt enkel och avancerad sökning i Google, vilket gjorde att hon kunde avgränsa sig
ytterligare i sina sökningar. En faktor som vi tidigare nämnt och som vi tror inverkade på
Annas sökningar, var att hon hade svårt att dra i rullisten eller glömde att dra ner den och
därför missade många träffar.

Barriärer
Något Anna tyckte var svårt genomgående under hela kursen, var att ”...styra respektive
klicka” med musen. Trots att hon under kursens gång blev säkrare på att hantera musen,
påverkade det hennes sökning, eftersom hon ibland hade problem med att koordinera musens
rörelse med klickandet. Ibland var hon också för långsam med klickandet, eller klickade på fel
ställe. Hon tyckte att detta var besvärligt och skrev under den andra lektionen: ”Som tidigare
är jag för långsam att söka och klicka”.  Svårigheten med att hantera musen, gjorde att hon
också fick svårt att använda rullisten, eftersom hon antingen missade själva listen eller
bläddringspilen.

Ett annat problem var att hon tyckte att det var svårt att komma ihåg ordningen på olika
moment. På utvärderingen svarade hon på frågan vad som var svårt: ”Att göra saker och ting i
rätt ordning.” Anna tyckte även att hon hade svårt att komma ihåg vad hon lärt sig mellan
lektionerna. ”Jag har lärt mig en del nytt, det svåra är att minnas till nästa gång”.

Anna hade vissa problem med att logga in på Hotmail, både första och andra övningstillfället.
Första gången var när hon skulle registrera sig som ny användare på Hotmail. Denna
registrering innebar att hon var tvungen att fylla i många fält och att hon därför var tvungen
att veta vart hon hade markören och vart hon skulle klicka. Hon visste inte heller vad och inte
heller riktigt varför, hon skulle skriva i de olika fälten under registreringen. Lösenordsfältet
och lösenordsfrågan gav upphov till många bekymmer. När hon i början på andra lektionen
skulle logga in, hade hon glömt lösenordet och fick skapa ett helt nytt konto.

4.3.2 Bodil
Bodil har släkt och vänner med internetvana. Själv har hon både dator och Internet hemma
och anser sig kunna använda Internet. Tills för några månader sedan hade hon även Internet
genom bredband. Det hon vill lära sig mer om är att skicka e-post och söka information. Hon
vill även få mera lärdom om Internet och kunna betala räkningar via nätet, beställa biljetter,
boka resor och titta på vilka teateruppsättningar som är aktuella. Bodil tror att Internet kan
vara bra till allmän information och att det är bra för framtiden.
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Attityd
Bodil var mycket positiv och intresserad av Internet och ville gärna veta vad allt betyder och
ställde många frågor, en del riktigt krångliga. Hon menar att: ”Internet är framtiden”, och att:
”Världen står inte still och vi måste hänga med. Info är snabbt idag och det enda vi vet säkert
är att allt går fortare och fortare.” Bodil verkar se en nytta med Internet, till exempel skriver
hon: ”..ser fram emot att använda datorn hemma till fakturor med mera.” Hon tycker också
att det är: ”Bra och roligt att veta mer och använda PC-internet till något vettigt”. Hon tror att
hennes kunskaper kan vara pensionärsföreningen till nytta: ”Kanske kan jag hjälpa
pensionärsföreningen också på expeditionen”. Den enda nackdelen Bodil upplever är att det
är för dyrt.

Informationsbeteende
Under första lektionen med Hotmail, fick Bodil ett elektroniskt vykort av Dagmar och ville då
själv lära sig att skicka vykort. Detta klarade hon med lite hjälp från handledare och det enda
felet hon gjorde var att skriva fel adress. Bodil ville gärna lära sig chatta. När hon sista
lektionen fick prova på att chatta på Aftonbladets chat klarade hon detta ganska bra, efter viss
handledning vid inloggning. Hon tyckte att det var roligt och trodde att hon kanske skulle
fortsätta chatta även efter kursen.

Bodil hade lätt att komma på ämnen att söka på. Bohus Malmön, hotell i Sydamerika och
Danmark, och tennis var exempel på sökområden. Efter genomgången om hur man kunde
avgränsa sin sökning, tyckte hon att det var lättare att söka och förstod varför det var viktigt
att specificera sig. När hon ville söka på tennis sökte hon därför i flera led i Google på:
tennis +gltk+ ungdom och lyckades reducera sina träffar och fick till slut mindre än tio
träffar som var relevanta. Ett annat exempel som visade att hon till viss del förstod hur hon
skulle söka var när hon sökte på Danmark, Danmark Fyn HC Andersen. Förutom att hon
specificerade sig gick hon in och klickade på de länkar hon fick upp, bland annat på
Andersens hus och barndomshemmet.  Hon sökte efter även på Göteborg och fick upp
stadsdelen Johanneberg och Johannebergskyrkan. Denna sida läste hon extra noga och fick
reda på att kyrkan invigdes samma dag, som hon fyllde 5 år och att det var därför hon just den
dagen, hade besökt kyrkan. Bodil verkade föredra Google som sökverktyg, ibland använde
hon dock Evreka. Catweb ansåg hon vara rörig och hon tyckte att de många kategorierna
gjorde det svårt att se det hon ville söka efter.

Barriärer
Tidigare hade Bodil bredband, men eftersom inte hennes man var intresserad av Internet,
tyckte hon att det blev för dyrt att själv stå för bredbandskostnaden. Därför skaffade hon sig
modem i stället och på så vis minskades kostnaden. Hon ”... hoppas att Bredband blir gratis
för seniorer i framtiden”. Det sämsta med Internet anser Bodil, är att man kan komma in på
webbsidor som kostar mycket pengar, till exempel porrsidor. De svårigheter Bodil hade var
framförallt att skilja på adressfält och sökfält. Vid ett tillfälle skrev hon in e-postadressen i
webbadressfönstret. När hon skulle skriva webbadresser skrev hon ofta fel och var inte så
noggrann med att skriva in den precisa adressen. Bodil blev ofta otålig och stressad när hon
inte lyckades med sökningarna, eller när det gick för långsamt för henne. Bakåt-tangenten
ställde till vissa problem. Hon menar själv att hon går tillbaka till början om det blir fel, men
faktum var att hon försökte komma till början genom att klicka  på bakåt- funktionen på
skärmen eller tangentbordet. Detta gjorde att hon inte alltid kom tillbaka till början.



47

Bodil hade vissa problem när hon skulle registrera sig på Hotmail. Hon upplevde att det var
för många fält och visste inte riktigt vilka hon skulle fylla i och inte. Lösenordsfrågan vid
registreringen var något vilseledande och förvirrade henne. Däremot hade hon inga problem
senare under kursen att logga in på Hotmail. Funktionerna med att skicka och ta emot post
klarade hon bra, men tyckte att det var lite svårt att skapa mappar.

4.3.3 Cajsa
Genom jobbet  har hon haft viss kontakt med datorer och hon har även en dator hemma.
Hennes barn och barnbarn är vana vid Internet, men själv har hon mycket liten vana av
Internet. Hon har inte heller tillgång till Internet i hemmet, men vet att hon kan få tillgång till
det på biblioteket och snart på pensionärsföreningens lokal. Cajsa tror att hon kan ha nytta av
Internet när hon vill få faktauppgifter om något. På kursen vill Cajsa framförallt lära sig
arbeta med datorn.

Attityd
Cajsa vacklade i sin inställning till Internet. I början av kursen var hon väldigt negativ till
Internet och förstod inte vad Dagmar såg för roligt med Internet. (se Dagmar).  När hon
började se möjligheterna, verkade hon ändra sin negativa inställning, exempelvis när hon lärt
sig skicka vykort under första lektionen. Allteftersom kursen fortskred blev hon alltmer
positiv och skrev i dagboken att allt var roligt. Vi märkte att hon vid varje lektionstillfälle
satte sig direkt vid datorn och var ivrig att komma igång. Men när hon pratade med andra på
kursen, speciellt Anna som också var negativ, var hennes inställning fortfarande kluven. Cajsa
vill ha nytta av Internet och lära sig det som erbjöds.

Informationsbeteende
På första lektionen fick Cajsa lära sig att skicka vykort, vilket hon tyckte var roligt och under
resten av kursen skickade hon flera kort, bland annat till barn och barnbarn. Cajsa var noga
med att gå in på Hotmail varje gång, trots att hon hade stora problem att logga in. Hon
skickade många mail och framförallt fick hon många själv. En lektion hade hon nitton nya
mail! Cajsa provade att chatta på sista lektionen, men tyckte att det gick för fort henne och att
chat inte var något som tilltalade henne.

Cajsa kände sig själv osäker inför datorer och Internet men vi märkte att hon kunde mer än
hon trodde. Hon blev också säkrare allteftersom kursen pågick och vågade pröva mer, till
exempel var hon noga med att dubbelklicka på allt.

Trots att hon var negativt inställd till Internet, hade hon inga svårigheter att komma på saker
att söka information om och var målmedveten i sina sökningar. Hon hade bra fantasi och
sökte på så blandade saker som Gunde Svan, polisen och artros. (en ledsjukdom). En lektion
ville hon söka på www.polisen.se, eftersom hon hade läst i tidningen att polisen behövde
rekrytera ny personal. Tyvärr kunde hon inte komma in på webbsidan på grund av
serverproblem, men fortsatte lektion efter lektion med att försöka komma in. Hon tog även
med sig annonsen för att se till att adressen säkert skulle stämma. Vi föreslog att hon kunde ta
en omväg via arbetsförmedlingens hemsida. Väl där, hittade hon inte riktigt rätt, utan gick in
på länken där det stod ”Utland”.  Hon följde sedan inte upp sin sökning på polisen, utan nöjde
sig med att titta på de annonser som utlandssidan erbjöd. Sista lektionen lyckades till slut
försöket med polisens hemsida. Fantasi och tålamod gjorde det lättare för henne att avgränsa
sig. När hon ville hitta information och artiklar om Gunde Svan, började hon med att söka på
friidrott och fortsatte därefter med skidåkning. Denna sökning gav tusentals träffar och då
specificerade hon sig ytterligare och använde bara sökordet Gunde Svan. Eftersom hon
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särskilt ville få information om Gunde Svans prestationer, sökte hon på Gunde Svan rekord,
och fick endast ett fåtal träffar, vilket hon nöjde sig med. Under den sista lektionen gick hon
systematiskt igenom alla de sökverktyg hon lärt sig under kursen och sökte med hjälp av dem
inom många olika områden. Hon använde varje sökverktyg till det område hon fann
lämpligast och tog del av den information hon fann, till exempel information om
trygghetslarm som hon fann på länken äldreomsorg på kommunens hemsida.

Barriärer
De svårigheter Cajsa hade var framförallt förknippade med mus och markör. Hon blandade
bland annat ihop markören och muspekaren, vilket gjorde att hon inte alltid stod med
markören i det fält hon skulle skriva i utan istället med muspekaren. Följden blev att
sökningen avstannade eller misslyckades. Även om Cajsa var nybörjare, lärde hon sig
tangenter och rullist, och även musen ganska snabbt, men bakåt-tangenten ställde till vissa
problem ibland. Vid vissa tillfällen tryckte hon på bakåt-tangenten istället för Enter när hon
skrivit in en webbadress i adressfältet och hon hamnade då på fel webbsidor. Vi observerade
att  hon vid ett tillfälle hade svårt att skilja på e-postadresser och webbadresser och skrev in en
blandning av dessa i adressfältet när hon ville söka på en väns e-postadress.

Vid registreringen av Hotmail och senare under inloggning hade Cajsa stora problem. Till
exempel glömde hon ofta att fylla i antingen e-postadress eller lösenord eller skrev dessa fel.
Inloggningsproblemen återkom varje gång hon skulle logga in utom sista lektionen då hon
lyckades på egen hand. Hennes tidigare erfarenhet av maskinskrivning medförde svårigheter.
Vi observerade att hon då hon gjorde mellanslag, höll nere tangenten för länge, eller satte
punkt efter adresser och mellan bokstäver, till exempel ”w.w.w.” då hon skrev webbadresser i
webbfönstret.

Cajsa nämner ofta kostnaden som ett hinder att skaffa och använda Internet: ”Jag tror inte att
jag för egen del kommer att skaffa Internet då jag anser kostnaden för hög.” På frågan om
hon kommer att fortsätta att använda Internet i framtiden svarar hon: ”Ja, om vi pensionärer
får någon subvention på Internet och att den i så fall får behållas efter ett kontrakt.”

4.3.4 Dagmar
Dagmar har en son och en syster som har internetvana. I sitt yrkesliv har hon haft kontakt med
datorer, men inte Internet i så stor utsträckning. Däremot har hon på eget initiativ skaffat dator
och Internet och menar själv att hon kan använda det. Hon berättar att det hon kan, har hon
lärt sig på egen hand. Hon tror att Internet kan vara bra till det mesta. Hennes förväntningar på
kursen är att bli säkrare på att surfa på nätet och att ta reda på saker, samt att lära sig chatta.
Attityd
Dagmar tycker alltid att det är roligt att lära sig något nytt och är alltigenom positiv till
Internet. Hon vet vad hon vill med Internet och förstår möjligheterna. Detta visade sig genom
att hon använde Internet till både nöje och nytta. Hon anser bland annat att det är behändigt att
betala sina räkningar via Internet och hon är intresserad av de sociala möjligheterna som
Internet kan ge. Under ett samtal sa hon att hon tyckte att det var fascinerande med Internet
och att ”ha hela världen i en burk”. På frågan vad hon tycker är roligast med Internet svarar
hon: ”Att kunna ta fram i stort sett vad som helst”. Hon tycker inte att det finns något tråkigt
med Internet.

Informationsbeteende
Dagmar hade redan innan kursen en egen e-postadress som hon använder och har skickat e-
post i flera år. Hon tyckte att det var lätt och roligt med Hotmail och att det liknade det e-
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postprogram som hon har hemma. Även vykort visste hon redan tidigare hur man skickade
och passade på att göra detta under den första lektionen, vilket inspirerade de andra att också
göra det. Dagmar ville gärna lära sig chatta och när hon fick tillfälle att göra det på
Aftonbladets hemsida, tyckte hon att det var mycket underhållande.

Sökmotorerna såg hon fram emot att lära sig och använde sig senare under kursen av många
sökmotorer och portaler, bland andra Evreka, Google och lokaltidningens hemsida. Dagmar
sökte då ofta på nöjesrelaterade ämnen, till exempel Richard Gere och lärde sig ganska bra att
avgränsa sina sökningar. Till exempel ville hon ha en bild på en bil av märket Suzuki. Då hon
fick upp flera tusen träffar, avgränsade hon sig och sökte på årsmodell och färg, vilket gav
betydligt färre träffar. Hon menar att: ”Genom envishet hittar man till slut det man vill ha.”
Hon säger själv att hon tränar och tränar för att bli bättre på att använda Internet och menar att
det är: ”svårt ibland men med tålamod och lite hjälp brukar det lyckas.”

Barriärer
Problem uppstod ofta, eftersom hon blandade ihop sökfält och adressfält. Däremot hade hon
inga problem med mus eller tangenter. Under kursen verkade det som hon hade kul och var
mycket impulsiv, vilket ibland ledde till att hon blev otålig när hon sökte.

4.3.5 Erik
Erik har dator och Internet hemma, men säger att han har mycket liten erfarenhet av Internet
även om han använder det: ”Jag använder datorn varje dag till ordbehandling, men mailar ej
så ofta”. Han har barn och barnbarn med Internetvana och vill med hjälp av kursen förstå lite
mer om vad barnen diskuterar när det gäller Internet. Erik har redan innan kursen en e-
postadress, men vill lära sig mer om att skicka och ta emot mail. Han vill även lära sig hämta
hem bilder, göra hemsida, chatta, betala räkningar och söka information.

Attityd
Erik menar att Internet: ”Är för framtiden, vi måste acceptera detta.” Erik tycker att det är
svårt men roligt med Internet och att Internet är bättre än han trodde. Det som Erik tycker är
roligast med Internet är: ”Sakupplysningar som är svåra att hitta på annat sätt.” Även om han
redan hade Internet hemma, ville han veta mer om priser och vilka olika alternativ till
uppkoppling det finns. På frågan om han kommer att fortsätta använda Internet: ”Givetvis,
men med urskiljning.”

Informationsbeteende
Erik verkade tycka att Hotmail var bra och han använde det till att bland annat skicka bilder
både till vänner och släktingar. Han skickade en bild till den informant som insjuknade under
kursen och inte kunde delta och en annan bild till vänner i Australien. Till sina vänner på
kursen skickade han information om en söndagspromenad. Chat tyckte han var mer tröttsamt
än underhållande: ”Chattning är mycket tröttsamt, passar säkert yngre mer.”

Vi upplevde att Erik var otålig och inte tog sig tid att följa upp sina sökningar. Han klickade
inte på de träffar han fick upp, utan gick istället vidare till nästa sökning. Han ville helst
använda sig av de sökverktyg han kände till, till exempel Google. Trots att han ofta skrev fel i
sökmotorerna, verkade han föredra dessa framför portaler med länkar. Han såg framförallt
Internet ur en nyttoaspekt, vilket bland annat visade sig när han sökte efter vägar och kartor
och kursverksamhet i andra seniorgrupper. Vid sökningen i Google på vägar och kartor fick
han upp avståndet mellan de två städer han var intresserad av. Erik var mycket intresserad och
ville utföra krångliga saker, som exempelvis bygga ett kök på IKEAS hemsida och hitta sätt
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att få gratis tillgång till Nationalencyklopedin. Eftersom han ibland sökte på webbsidor som
krävde medlemskap, eller var kopplat till avgift, fick han upp konstiga rutor, ofta med
lösenord. Han visste då inte hur han skulle gå till väga för att lösa detta och kom inte vidare i
sökningen. Detta upplevde han som ett problem i sin sökning på Internet.

Erik hade svårt att avgränsa sina sökningar och visste till en början inte varför han skulle
använda + och -. Vid sökning på termen släktforskning fick han upp tusentals träffar och
lyckades reducera dem till några hundra. Han ville hitta en släktings hemsida och sökte på
hennes för och efternamn plus hemsida, men kunde inte hitta den eftersom det blev för många
träffar. Han kom inte på fler termer att avgränsa sökningen med och sökningen avstannade.

Barriärer
En detalj vi lade märke till var att Erik hjälpte sin bänkgranne och diskuterade dennes
informationssökning istället för sin egen. Han blev därför okoncentrerad i sin egen sökning
och la inte ner så mycket tid på den. Att han dessutom inte var så noggrann när han läste på
skärmen påverkade också sökningen. Han stavade också fel då och då när han skrev sina
sökord, vilket ledde till att han inte kom vidare och då gav upp. När en webbsida inte laddades
ner tillräckligt fort, orkade han inte vänta och gick vidare med en annan sökning. Hans
otålighet gjorde att han ibland slarvade med att använda rullisten och därför missade många
träffar. Däremot hade han inga problem att hantera tangentbordet och musen, vilket gjorde att
sökningen inte försvårades av sådana faktorer. Registrering av Hotmail och även inloggning,
tyckte han var svårt. Vid registreringen var det framförallt de många fälten och lösenorden
som ställde till problem.

4.3.6 Frans
Frans har dator hemma, men har inte haft någon kontakt med Internet i sitt arbete och har
mycket liten praktisk erfarenhet av Internet, trots att han har släkt och vänner med
Internetvana. Det han vill lära sig på kursen är att skicka e-post och ta reda på saker. Andra
förväntningar han har på kursen, är att bli säkrare på dataområdet  och lära sig skicka bilder.
Han tror att Internet kan vara till nytta för honom när han behöver söka information och
tycker att det är viktigt att lära sig Internet, eftersom det har koppling till hans privatliv, bland
annat hans engagemang i föreningen: ”Pensionärsföreningen vill öka kunskaper om IT och
mer användning av data, varför mina kunskaper bör utvecklas.” Han anser att det är:
”Nödvändigt för alla att kunna Internet för att hålla sig uppdaterade i sällskapslivet.” Han
tror också att förståelsen mellan människor skulle kunna öka, om de fick tillgång till ”rätt
information”.

Attityd
Frans hade stor respekt för Internet, men trodde att han skulle kunna bli mer ”vän med IT”.
Frans var mycket positiv under kursens gång och det var framförallt hans nyfikenhet som drev
honom att utforska Internet. Han hade inte trott att det fanns så mycket information på
Internet och tror att han nu kommer att använda Internet mycket mer. Eftersom han tyckte att
det var så roligt med både datorer och Internet blev han intresserad av att gå andra kurser i
data och Internet.

Informationsbeteende
Frans tyckte att det var roligt med Hotmail och var ivrig att kolla mailen varje lektion. Han
skickade bland annat mail till gruppen om fler datakurser. Första lektionen inspirerades han
av de andra att skicka vykort från SeniorNet. Sista lektionen gick han in på Aftonbladets



51

chatsida och chattade med resten av gruppen. Det var svårt att hänga med i det snabba tempot
och jargongen, tyckte han.

Det verkade som Frans klickade på första bästa länk, och därför hamnade slumpmässigt på
webbsidor. Som ett exempel kom han in på aktier, när han egentligen ville kolla V75. Vid ett
tillfälle ville Frans hitta till upplevelsecentrat Universeum som han tillsammans med
pensionärsföreningen hade besökt. Det tog lång tid för honom att komma rätt eftersom han
först blandade ihop Universeum med Colosseum och därefter trodde att Universeum fanns på
Liseberg. När webbsidan väl kom upp, blev han så pass intresserad att han tipsade Dagmar,
som då också gick in på denna sida. Något han tyckte var svårt med sökningarna, var att hitta
rätt sökord och att avgränsa sig. När han sökte på gammeldans, provade han många olika
sökord som gav flera hundra träffar. Han avgränsade inte sökningen ytterligare och då han
inte kom vidare, kom han av sig helt och hållet och försökte inte igen. Själv skriver han i
dagboken om sina sökningar: ”Nyfikenheten var så stor att förberedelsen slarvades med,
vilket gjorde att sökområdet blev orimligt.” Han anser att han för att komma rätt, måste göra
så många försök, och att detta tar mycket tid i anspråk och att det också ”upptager telefontid”
( i hemmet, förf. anm.). När Frans lyckades med sin sökning tyckte han däremot att det var
roligt och ville försöka igen, till exempel när han hittade bilder på båtar.

Barriärer
Han hade problem med att logga in på Hotmail, bland annat för att MSN- sidan kom upp
istället för den riktiga Hotmail- sidan, då alla datorer i kurslokalen hade denna webbsida som
startsida. Länkar och portaler uppfattade han som svårt. Ibland tryckte han på fel länkar, vilket
gjorde att sökningen ibland misslyckades. En anledning till att han kom in på andra webbsidor
än han tänkt, var att han inte ställde markören i adressfältet när han ville radera med bakåt-
tangenten. I stället för att radera kom han då till föregående sidor, vilket gjorde honom
förvirrad. Frans tyckte att det var svårt att hantera musen och skyllde ofta på den när det blev
fel. Han glömde även ibland att använda rullisten. Ett annat problem han hade, var att han ofta
skrev för många eller för få bokstäver i sökfälten eller adressfälten och att han hade
svårigheter med att skilja mellan de olika fälten. Detta gjorde att sökningarna många gånger
gick om intet.

4.3.7 Gustaf
I sitt arbete på resebyrå har Gustaf kommit i kontakt med Internet så som det såg ut i dess
begynnelse. Däremot hann han gå i pension innan den stora utvecklingen skedde. Gustaf har
Internet hemma och kan använda Internet. Han hade en e-postadress innan kursen men ville
gärna lära sig mer om hur man hanterar e-post så billigt och rationellt som möjligt.
I övrigt tror han att Internet kan underlätta informationssökning.

Attityd
Gustav är positiv till Internet och är framförallt intresserad av de nyttoaspekter, som mediet
kan föra med sig till exempel informationssökning och e-post.

Informationsbeteende
Gustaf tyckte att det var roligt att skicka mail. Eftersom han är sekreterare i
pensionärsföreningen behöver han ofta ta kontakt med medlemmar i föreningen. Därför ville
han veta mer om hur han kunde skicka meddelanden till flera personer samtidigt. Han var
också intresserad av att lära sig hur han skulle kunna ta kontakt med andra
pensionärsföreningar i USA och England. I USA har han också barn och barnbarn som han
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gärna vill maila till. Under kursen använde Gustaf Hotmail flitigt och skickade mail till
släktingar, vänner och föreningsmedlemmar.

Han tycker att Internet är ett bra verktyg att söka information med, men tyckte det var svårt att
komma på rätt sökord, då var det lättare att klicka sig fram via länkar. Annars anser han ändå
att det är bra att söka på olika sätt. Ibland försökte sig Gustaf på för svåra saker, vilket kunde
leda till att han inte hittade det han sökte och inte kom vidare i sökningen. Under övningen i
källkritik resonerade han mycket om skillnaderna mellan webbsidorna om förintelsen. Under
samma lektion fick kursdeltagarna titta på olika domännamn och när han gick in på
www.goteborg.nu, trodde han att han kom till en porrsida. När han sökte fritt på olika
människor han kände i USA, fick han inte de träffar han önskade och kom inte vidare. Han
sökte istället på staden Wilton och fick upp stadens hemsida, vilket gjorde honom nöjd

Barriärer
Gustav vågade prova, men ett problem var att han inte använde rullisten, något som gjorde att
han missade många träffar. Gustaf ansåg själv att det var lätt att använda Hotmail, däremot
hade han lite problem med att skilja de olika fälten åt. Han hade inga problem att hantera mus
och tangentbord och var tålmodig när han väntade på att webbsidor skulle laddas ner.

4.4 Sammanfattning av informanternas internetanvändning

Vad vi kan se, är att några av informanterna har blivit introducerade till dator i arbetslivet,
men inte till Internet i så stor utsträckning. Andra har inte haft någon kontakt med varken
datorer eller Internet på jobbet. Nu har alla dator hemma och fem av dem har Internet.
Erfarenheterna att använda Internet varierar oavsett om de har eller inte har Internet hemma
Enligt enkäten fördelade sig deras vana så här:

Figur 9. Informanternas Internetvana.

Ingen
Internetvana

1 Anna

Mycket liten
Internetvana

3 Cajsa, Erik, Frans

Kan använda
Internet

3 Bodil, Dagmar,
Gustaf

Alla hade en mycket positiv inställning till kursen och alla utom två, Anna och Cajsa, var
också positivt inställda till Internet. Anna och Cajsas inställning till Internet varierade från ena
stunden till den andra, beroende på hur uppgifterna såg ut och hur de lyckades med sina
sökningar. Det man kunde se däremot var att Cajsas blev mer positiv under kursens gång,
medan Anna bibehöll sin negativa attityd. De andra fem var lika positiva hela tiden, även om
sökningarna ibland inte blev som de tänkt.

De webbsidor som informanterna besökte var resesidor, finanssidor, kontaktsidor, gula
sidorna. Även webbsidor med sport och kartor och avstånd besöktes. I övrigt använde eller
ville informanterna använda Internet till e-post, att skicka bilder och vykort och
släktforskning. Alla ville använda Internet till informationssökning och alla sökte även
information på kursen, eftersom det ingick som ett moment i kursen. Ett par informanter
nämnde att de ville betala räkningar och en informant gjorde redan detta. Alla skrev i sin
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dagbok att de vill använda, eller redan använder, Internet till deras verksamheter i
pensionärsföreningen.

Många av kursdeltagarna var målmedvetna i sitt sökande och visste vad de letade efter. När
de började sin sökning, hände det att de kom in på andra webbsidor än de avsett. Ibland
verkade de tycka de att dessa webbsidor dög lika bra och deras egentliga mål blev inte riktigt
lika viktigt. Det roliga var istället själva surfandet.

Den kostnad som Internet kan föra med sig, var ett ofta återkommande ämne. Ett par av
informanterna tyckte att det var för dyrt att skaffa Internet överhuvudtaget, medan andra
ansåg att nyttan övervägde kostnaden. Bodil bytte från bredband till modem och surfade på
billiga tider

Problem som visade sig i användningen av Internet var framförallt förknippade med mus och
tangentbord. Även menyraden på skärmen innebar vissa svårigheter. När de sökte information
hade många problem med att skilja adressfält från sökfält och att avgränsa sina sökningar.
morgon och kväll. Gustaf ville lära sig att hantera e-post så billigt och rationellt som möjligt.

5. Analys utifrån Hektors åtta informationsaktiviteter

I detta avsnitt kommer vi med hjälp av Anders Hektors åtta informationsaktiviteter, att
besvara de två första frågeställningarna: Hur kan yngre pensionärers informationsbeteende i
vardagslivet beskrivas och vilket informationsbeteende kan yngre pensionärer uppvisa i
användandet av Internet?

5.1 Search and retrieve

Vi tolkar Search and Retrieve som en handling som kännetecknas av att informationssökaren
aktivt söker information och till viss del vet vad han eller hon vill söka efter.
Hektor delar in denna aktivitet i två kategorier: reference information och market information.
Vi tycker dock att denna indelning är svår att göra eftersom detta begrepp är väldigt brett och
att dessa två kategorier inte täcker in allt, utan att det finns vissa gråzoner. En sådan gråzon
kan vara när våra informanter sökte tillfällig information, vilket de ständigt gjorde, både i
vardagslivet och på internetkursen. Efter en förfrågan från en medlem, sökte Anna under ett
tillfälle information om pensionärsföreningens försäkringar. Frans sökte också tillfällig
information, genom att ringa och fråga om det fanns platser kvar till en ålandsresa. Vi
försöker att trots dessa gråzoner placera in informanternas informationsaktiviteter i denna
aktivitet, så gott vi kan.

Under den här kategorin tar Hektor även upp sökstrategier. Det var svårt att urskilja
sökstrategier i vardagslivet, eftersom vi inte kunde studera informanterna själva och eftersom
informationsdagböckerna för de flesta endast gällde en dag. Det verkade dock som att de
använde flera olika källor och sökte inom många ämnesområden. På internetkursen kunde vi
däremot se flera olika sökstrategier. Några av våra informanter hade god fantasi när de sökte
på olika termer och försökte förbereda sökningen genom att tänka ut vilka söktermer som
kunde vara lämpliga. Både Cajsa och Bodil var noga när de avgränsade sig och fick ofta ett
tillfredsställande antal träffar. Andra fick väldigt många träffar, vilket kan ha berott på att de
slarvade med förberedelserna, och inte hade ett klart syfte med sökningen. Vissa av
informanterna hade dåligt tålamod, vilket en del av dem var medvetna om. Frans säger själv
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om sin sökning: ”Nyfikenheten var så stor att förberedelsen slarvades med, vilket gjorde att
sökområdet blev orimligt.”

Reference information: Många av Hektors respondenter hade behov av referensinformation,
bland annat slog de upp ord i lexikon. Vårt resultat visar att många av våra informanter också
regelbundet sökte referensinformation i vardagslivet. Flera av dem löste korsord och slog ofta
upp ord i lexikon, till exempel slog Anna upp ordet ”flodiller”. Bodil berättade att hon slog i
ordböcker varje dag. Erik behövde slå upp engelska termer, eftersom han höll en kurs i
engelska. Till denna kurs behövde han även information om Bill Gates Advice och slog på
dem i olika lexikon, men fann dem inte. Han gick då vidare i sökningen och försökte istället
finna Bill Gates Advice på Internet. Alla informanterna fick möjlighet att lära sig om Gula
sidorna och att ta reda på en väns adress, telefonnummer eller var personen ifråga bodde på en
karta. Under kursens gång gick många tillbaka till Gula sidorna flera gånger, därför att de
tyckte det var användbart och gärna ville se vart deras hus låg på kartan.

Market information: Varken i vardagslivet eller på internetkursen var det många som
utförde denna aktivitet, vilket kan bero på att de inte hade större projekt på gång. De enda
projekt personer som hade projekt på gång var Erik och Cajsa. Att Erik gick på två föredrag
med anknytning till EMU och ekonomi, kan kanske betraktas som ett led i projektet att
informera sig om EMU. Erik hade många kurser som han var ansvarig för, vilket ledde till
många förfrågningar från både honom själv och andra. Ett exempel kan sägas vara projektet
pysselgrupp. Ett något tydligare exempel, var när Cajsa skulle informera andra
föreningsmedlemmar om trafikföreskrifter. Detta kan ses som ett projekt, eftersom hon var
tvungen att ta reda på så mycket som möjligt om aktuella föreskrifter. Vad gäller Internet var
det ingen som sökte en sådan här typ av information.

5.2 Browsing

Denna aktivitet utförde alla informanter, både i vardagslivet och på Internet. Alla tittar på TV,
lyssnar på radio, och läser tidningen. Även om alla verkade läsa tidningen ganska noggrant
letade de efter det som var intressant. Erik berättade att han föredrog vissa webbsidor mer än
andra, och att han bara skummade igenom sportsidorna i lokaltidningen. På internetkursen
utfördes ofta browsing, genom att informanterna klickade runt på länkar, både målmedvetet
och utan något visst syfte. Till exempel klickade Anna runt på länkar för att hitta något ämne
att söka vidare på, men hittade inget av intresse. Hektor menar att ingen av hans respondenter
browsade utan att ha något egentligt syfte, men att de ofta frångick sitt egentliga syfte, när de
blev nyfikna på något annat.156 Detta kunde man även se hos våra informanter, som ofta kom
ifrån sitt ursprungliga mål med sökningen. Ett exempel är Frans, som när han sökte på
lokaltidningens hemsida  för att titta på V75-raden, fick upp en pop-up-länk som handlade om
aktier och klickade på denna. V75-sökningen kom då av sig. Att informanterna ibland kom in
på andra webbsidor än de tänkt, berodde på att de istället för att skriva in ett sökord och trycka
på Enter-tangenten, klickade på bakåt-tangenten eller bakåtfunktionen på menyraden. Istället
för att fortsätta med sitt ursprungliga mål, fortsatte de att klicka på de länkar som kom upp på
den nya sidan och verkade inte tycka att det var ett problem att deras första syfte med
sökningen ändrades.

                                                
156 Hektor 2001, s. 156.
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5.3 Monitoring

Alla informanter hade speciella källor som de använde regelbundet och på särskilda tider, för
att hålla sig uppdaterade i vardagslivet. Alla läste till exempel tidningen och flera av
informanterna uppgav att de läste tidningen vid en viss tidpunkt varje dag, oftast på
morgonen. Vissa tidningssidor verkade vara viktigare än andra, och lästes mer regelbundet.
Erik läste bland annat dödsannonserna varje morgon och flera av informanterna läste
regelbundet familjesidorna. Monitoring styrdes framförallt av eget intresse, men ingick även
som nödvändig aktivitet i vardagliga rutiner. Att tömma postlådan var bland annat en sådan
vardaglig aktivitet. Några av informanterna hade även e-post hemma och tittade regelbundet
om de fått någon e-post, bland annat Dagmar noterade denna aktivitet i
informationsdagboken. De flesta informanterna tittade på TV och lyssnade på radio
regelbundet. Dagmar tittade varje morgon på TV 4:s morgonnyheter, samtidigt som hon åt
frukost.

På internetkursen var alla utom Anna ivriga att titta om de fått någon e-post till Hotmail-
kontot. Flera gånger per kurstillfälle ville de se om de fått någon ny e-post. Cajsa, som
uttryckte sig relativt negativt om Internet, verkade däremot tycka att det var roligt med
Hotmail. Hon skyndade sig varje kurstillfälle att titta efter e-post och lät sig inte nedslås av att
hon hade svårigheter att logga in på Hotmail. Hon blev även lite irriterad om hon inte hann se
om hon fått någon e-post. Att läsa nyheter på Internet verkade inte vara något som lockade
informanterna. Vi tror att det kan bero på att de alla hade tagit del av nyheter på morgonen,
antingen genom tidning eller TV och att deras behov att läsa ytterligare nyheter på kursen,
därför inte verkade aktuellt. Frans verkade dock intresserad av att läsa de senaste
sportnyheterna. Generellt sett kan man säga om våra informanter, att monitoring är en viktig
aktivitet för dem i vardagslivet och även på Internet. Medan monitoring i vardagslivet bestod
av flera olika informationsaktiviteter, som att titta på TV och lyssna på radio, läsa tidningen
och tömma postlådan, bestod monitoring på Internet främst av att titta om de fått någon e-
post.

5.4 Unfolding

Denna aktivitet är en av de aktiviteter som informanterna ägnade mest tid till i vardagslivet.
Alla läste tidningen noga, speciellt familjesidor, finanssidor och allmänna nyheter. Några av
informanterna tog även del av fack - och skönlitteratur under dagen för
informationsdagboken. Gustaf läste i en databok och Frans läste en bok om Sudans
befolkning samt en artikel i pedagogiska magasinet, som hette ”Lita inte på nätet”. En viss
form av facklitteratur var även de trafikföreskrifter Cajsa informerade sig om och de engelska
hemsidor om Bill Gates råd, som Erik tog del av från en CD-ROM. Dagmar var den enda som
under dagen för informationsdagboken uppgav att hon läste skönlitteratur- en deckare innan
hon somnade på kvällen. En annan sysselsättning som räknas till unfold är TV- tittande. För
våra informanter verkar det som att TV inte spelade någon större roll i vardagslivet, även om
alla regelbundet tittade på TV. Vi tror att det kan bero på att de är så upptagna med olika
aktiviteter, både på dagtid och kvällstid. Den enda informant som nämner TV och även video
flera gånger, är Dagmar. Hon tittade på nyheterna både morgon och kväll och under dagen
tittade hon på två inspelade program på videon.

Vissa av informanterna gick på kurser och föredrag, eller deltog i cirklar. Erik gick på två
föredrag med anknytning till EMU och ekonomi och Anna gick på en cirkel som hette Minns
du? Även vår egen internetkurs, kan betecknas som aktiviteten unfold.
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På Internet verkade endast två av informanterna ägna sig åt aktiviteten unfold. Bodil tog del
av information om Johannebergskyrkan i Göteborg och fick efter 60 år, reda på att
anledningen till att hon besökte kyrkan på sin fem-årsdag, var att det var dagen för kyrkans
invigning. Den person som mest noggrant läste den information hon fick upp, var Cajsa. Hon
gick till exempel in på kommunens hemsida och den länk den hade om äldreomsorg. Där
hittade hon information om trygghetslarm som hon läste igenom. Förutom Bodil och Cajsa,
kunde man se, att informanterna inte utförde denna aktivitet på Internet, i lika stor
utsträckning som i vardagslivet. Anledningen till detta kan vara, att lektionstiden var
begränsad och att de hellre ville ägna sig åt att söka information, än att ta del av den. Men
eftersom även Hektors informanter, som inte var begränsade till en viss lektionstid, sökte mer
information än de tog del av, kanske man kan dra slutsatsen att det är stressande att söka på
Internet. Vi tror att Internet har så mycket information att erbjuda, att det kan vara svårt att ta
sig tid att läsa igenom det man finner.

5.5 Exchanging

Tillsammans med unfold var exchange den aktivitet informanterna utförde mest, både i
vardagslivet och på Internet. Alla pratade någon gång under dagen för informationsdagboken i
telefon. De bestämde bland annat tidpunkt för möten, eller talade om sociala och personliga
ämnen. Våra informanter lever mycket aktiva liv, både vad det gäller det sociala och
aktiviteter. Engagemanget i pensionärsföreningen var något som alla delade och föreningens
verksamheter gav upphov till många förfrågningar. Anna fick en förfrågan av en
föreningsmedlem om vilka försäkringar som föreningen tillhandahöll. Erik var ansvarig för
många kurser och pysselgruppen var en av dem. Under en av dagarna för
informationsdagboken skulle han informera om pysselgruppen, vilket ledde till många
informationsutbyten. Hektor menar att livsaktiviteter kan ge upphov till
informationsaktiviteter.157 Detta kan vi till exempel relatera till det teaterbesök, som ett par av
våra informanter gjorde. Detta teaterbesök resulterade i att flera telefonsamtal gjordes
angående biljetter och vilken tid de skulle träffas. Dagmar gick även på restaurang med en
väninna före teaterbesöket och de pratade om olika saker. De brukar också ”... lösa några
världsproblem efter ett par glas vin”.

Flera av informanterna skrev brev, antingen till vänner eller till myndigheter. Dagmar sa dock
att hon inte hann att skriva brev. Däremot var hon väldigt intresserad av att skriva e-mail och
det gjorde hon både hemma och på internetkursen. Att skriva e-mail var något som alla
informanterna, förutom Anna, tyckte var roligt. De skickade gärna post till varandra och till
vänner och bekanta. Gustaf skilde sig något från de andra, eftersom han helst ville använda e-
mail som en hjälp i föreningsarbetet, till exempel för att kontakta styrelsemedlemmar.
Informanterna tipsade även varandra om länkar, som Universum och Aftonbladets chat. Chat
väckte däremot blandade känslor på internetkursen. Detta sätt att kommunicera och utbyta
information passade Dagmar och Bodil bra, medan de andra tyckte att det var svårt att hänga
med i det snabba tempot och jargongen.

Sammanfattningsvis kan man säga om denna aktivitet att den utfördes främst till sådant  som
rörde föreningen och familj och vänner.

                                                
157 Hektor 2001, s. 242-243.
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5.6 Dressing

Hektor skriver att denna aktivitet i vardagslivet innebär bland annat sådant som att göra
presentationer och hålla tal. Detta kan tänkas vara aktiviteter som kanske mer tillskrivs det
yrkesverksamma livet, än livet som pensionär. Vi kan se att ett par av våra informanter och
speciellt en person, utförde denna aktivitet i vardagslivet. Erik var engagerad i tre engelsk-
kurser, som han höll då den ordinarie kursledaren var bortrest. Han höll även i en datakurs
och ansvarade för föreningens pysselgrupp som skulle starta och som han själv hade
presenterat. En annan informant som också utförde dressing var Cajsa. Hon skulle informera
pensionärsföreningens medlemmar om de nya trafikföreskrifter som trätt i kraft. Ingen av de
andra utförde någon form av dressing i vardagslivet.

På internetkursen var det flera informanter som utförde denna aktivitet. Bodil, Cajsa och
Dagmar skickade vykort ofta till släkt och vänner, nästan varje lektion. Anna och Frans
skickade vykort mest i början, då de blev inspirerade av framförallt Dagmar. Erik skickade
nästan aldrig vykort på kursen, däremot skickade han en krya-på-dig-hälsning till Hjalmar
hemifrån. Både Frans och Erik var intresserade av att hämta och skicka elektroniska bilder.
Erik ville till exempel skicka bilder på gamla Medelstad till några vänner i Australien.

5.7 Instructing

Vi fann inte någon av våra informanter som utförde denna aktivitet i vardagslivet. Däremot
var det ett par av informanterna som ville utföra, eller redan utförde aktiviteten på Internet.
Bodil, Dagmar och Erik ville lära sig betala räkningar och Erik nämnde även att han ville
deklarera via nätet. Dagmar kände sedan tidigare till hur man betalade räkningar via en
internetbank och använde denna tjänst regelbundet. Hon brukade även reservera böcker via
bibliotekets hemsida. Bodil nämnde flera gånger att hon ville använda Internet till att köpa
biljetter, till bland annat resor. Hektors informanter uttryckte en oro över riskerna som en
eventuell betalning via Internet kan innebära.158 Hos våra informanter kunde vi dock inte
märka en sådan oro, när vi diskuterade detta. Möjligen berodde detta på att de kanske inte
kände till de risker som kan förekomma. Instruct verkar vara en av de aktiviteter som
informanterna främst vill använda Internet till.

5.8 Publishing

Den enda informant som utförde publishing i vardagslivet var Gustaf. Han skrev ett
tidningsreferat av pensionärsföreningens årsmöte. På Internet var det ingen som utförde denna
aktivitet, men Erik ville gärna lära sig att göra en hemsida. Då detta skulle ha varit alltför
tidskrävande, fanns det ingen möjlighet att lära ut detta till honom, på den korta tid som
kursen varade.

5.9 Sammanfattning av informanternas informationsaktiviteter

När vi har strukturerat upp informanternas informationsbeteende, och informationsaktiviteter
har vi sett vissa mönster. Bland annat har vi sett, att livsaktiviteter hänger nära samman med
informationsaktiviteter och att båda kan ge upphov till varandra. Ett exempel är Dagmars
teaterbesök, där teaterbesöket här kan betraktas som en livsaktivitet. Teaterbesöket innehöll
tre olika moment: Först ringde Dagmars syster för att fråga när de skulle träffas, sedan gick
                                                
158 Hektor 2001, s. 205.
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Dagmar på restaurang med en arbetskamrat innan teaterbesöket. Slutligen mötte de upp
systern innan de alla gick vidare till teatern.

Något som på ett ännu mer tydligt sätt visar att livsaktiviteterna och informationsaktiviteterna
hänger samman, är informanternas koppling till föreningsverksamheten. Som vi sagt tidigare
är alla informanter mer eller mindre engagerade i pensionärsföreningen och alla de
livsaktiviteter som äger rum i föreningens regi, ger upphov till många olika
informationsaktiviteter. Ett bra exempel är Eriks stora engagemang i olika kurser, som han var
tvungen att förbereda sig inför, bland annat flera engelsk-kurser. Till en av de lektioner han
skulle hålla, ville han informera sig om Bill Gates Advice. Han använde sig av flera
referensverk och utförde då aktiviteten search and retrieve. Därefter tog han del av den
information han fick och denna aktivitet placerade vi utifrån Hektors kategorier under
aktiviteten unfold. När han skulle vidarebefodra denna information till deltagarna i engelsk-
kursen, utförde han slutligen aktiviteten dress.

Något vi märkt, är att de informanter som utför många olika aktiviteter som har anknytning
till varandra, ofta har en förmedlande roll och att de aktiviteter de utför ofta är led i en
förmedlingsprocess. Erik både söker och samlar på sig information, som han sedan ger till
andra, genom kommunikation. Även Cajsa söker information för att delge andra. Hon
informerade sig om trafikföreskrifter, som hon sedan skulle informera andra pensionärer om.
Anna var tvungen att undersöka vilka försäkringar pensionärsföreningen tillhandahöll, för att
sedan förmedla denna information vidare till en medlem.

Det som är intressant med de här exemplen, är att de förutom att visa på att livsaktiviteterna
hänger samman med informationsaktiviteterna, också visar att olika informationsaktiviteter
kan följa på varandra och att en informationsaktivitet leder till en annan. Däremot följer de
inte på varandra stegvis, och är alltså ingen linjär process.

Trots att många av aktiviteterna hänger ihop, har vi märkt att vissa aktiviteter utförs i högre
utsträckning än andra och att det finns en viss skillnad mellan aktiviteterna i vardagslivet och
på Internet. Våra informanter verkar ha ett rikt socialt liv med både släkt och vänner och att
de dessutom är aktiva i pensionärsföreningen, bidrar ytterligare till ett ökat socialt liv. Det är
därför inte förvånande att aktiviteterna exchange och monitoring generellt sett, verkar ha
störst betydelse för informanterna både i vardagslivet och i deras användning av Internet. Av
alla aktiviteter har dessa två utförts i störst utsträckning och vi tror att detta kan bero på att
både exchange och monitoring utförs för att hålla sig uppdaterad. Dessa aktiviteter, speciellt
monitoring, består ofta av regelbundna rutiner. Sådana regelbundna vanor kan bidra till att
skapa en trygghet för individen. Behovet att hålla sig uppdaterad och behovet av trygghet, gör
att individen strävar efter att upprätthålla dessa vanor. Vi tror därför att vanorna i vardagslivet
kan påverka det beteende de har på internetkursen, eftersom de gärna strävar efter att göra det
de känner igen. Till exempel kan aktiviteten att kolla sina e-mail, likna den man gör när man
tömmer sin brevlåda. Att e-posta och skicka vykort kan jämföras med sociala aktiviteter i
vardagslivet.

Om vi jämför vardagslivets aktiviteter med de på Internet, har aktiviteten unfold mycket stor
betydelse i vardagslivet och utförs ofta av de flesta informanterna. De läste bland annat
tidningen, såg på TV och lyssnade på radio. På  Internet däremot, var det få av informanterna
som tog sig tid att noggrant läsa igenom det som stod på skärmen. Vi tror att det faktum att
informanterna fick för många träffar och att skärmen innehöll för mycket information, ledde
till att de gick vidare och inte fördjupade sig i den information de fick.
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Vad gäller instruct, fanns det en tendens till att de gärna ville utföra denna aktivitet mer på
Internet än i vardagslivet och såg Internet som en möjlighet här. Vi tror att de vill utföra
denna aktivitet på grund av att den går relativt snabbt att utföra och att de ser en konkret nytta
med den.

Vid försöket att placera in våra informanters informationssökning, informationsbeteende och
informationsanvändning i Hektors åtta informationsaktiviteter, har vi stött på vissa problem.
Vi har tyckt att det ibland varit svårt att urskilja vissa livsaktiviteter från
informationsaktiviteter, då det kunde finnas drag av båda formerna av aktiviteter i en och
samma sysselsättning. Ett exempel på detta är frågesporten som Gustaf deltog i. Detta visar
att gränserna inte alltid är tydliga och det kan vara svårt att dela in sysselsättningar i
kategorier.

6. Analys utifrån IT-kommissionens fyra motiv

I detta avsnitt avser vi att utifrån IT-kommissionens fyra motiv, besvara fråga tre i
frågeställningarna: Vilka motiv kan ligga till grund för yngre pensionärers
informationsbeteende?

6.1 Livsstilsmotivet

IT-kommissionen menar att problemet med att lösa ekvationen boende, arbete och familj, inte
är lika aktuellt för äldre. Ur denna aspekt skulle då livsstilsmotivet sakna relevans för äldre.
Kommissionen anser dock att motivet åter kan aktualiseras på äldre dar, om pensionären
flyttat utomlands, eller delar sitt boende mellan två eller flera orter. Ett par av informanterna
har sommarstugor (Bodil, Frans), vilket kan ses som delat boende och att livsstilsmotivet kan
vara relevant för dem. Det faktum att de har delat boende kan innebära att de får anpassa sitt
informationsbeteende efter detta. Exempelvis kanske de inte har möjlighet att läsa tidningen
lika ofta som hemma, eller att använda Internet. Vi anser att ordet livsstil rymmer mer än bara
boende, arbete och familj. Vi menar att livsstil utöver detta innebär hur man har inrättat sitt liv
vad gäller vardagsaktiviteter, sociala kontakter och vilka fritidsintressen man utövar. Vilka
informationskällor man föredrar och hur man söker information i vardagslivet hör ofta
samman med den livsstil man för. Om man utifrån detta synsätt betraktar engagemanget i
pensionärsföreningen som en livsstil, har alla informanter mer eller mindre detta motiv för sitt
informationsbeteende i vardagslivet, eftersom pensionärsföreningen och föreningsarbetet
upptar en stor del av deras liv. Flera av telefonsamtalen som informanterna fick eller ringde
själva, handlade om olika områden inom föreningen. Alla informanter går på kurser eller
andra aktiviteter i samband med föreningen och detta aktiva sätt att leva är exempel på en
livsstil som kanske kännetecknar pensionärer i föreningar.  Den enda som inte söker
information i stor utsträckning för föreningslivet är Bodil. Detta beror antagligen på att hon
inte är ansvarig för någon speciell aktivitet eller ansvarsområde i föreningen. Däremot deltar
hon ändå i föreningsverksamheten då hon medverkar på aktiviteter och kurser. Även för
Kirsty Williamsons informanter har föreningen stor betydelse, och hon fann i sin studie att de
som var aktiva i föreningar var mer informerade än andra.159

IT-kommissionen menar att pensionärernas livsstilsmotiv att använda Internet blir relevant
om vårdbehovet hos pensionären ökar och om pensionären fortsätter att bo kvar hemma. Våra
informanter är ännu fortfarande aktiva och pigga och deras vardagsliv sträcker sig utanför
                                                
159 Williamson 1995, s. 204-206.
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hemmet och Internet som kompensation för minskad rörlighet är inte aktuellt. Däremot kan
det bli aktuellt längre fram, om de får möjlighet nu att lära sig Internet. Då kan de kanske
fortsätta att vara aktiva inom föreningen och kanske bo kvar längre hemma. Vi kan se att
några av informanterna har gjort Internet till ett naturligt inslag i sin livsstil. (Bodil, Dagmar,
Erik och Gustaf). Möjligen kommer även Frans och Cajsa att i framtiden använda Internet i
större utsträckning än vad de gör idag.

6.2 Nyttomotivet

Flera av informanterna tar del av, eller ger information, för att de själva eller andra ska kunna
dra nytta av den i praktiken. Till exempel läste Gustaf databöcker och Bodil kok- och
målarböcker. Anna svarade på frågor om försäkringar, Erik försökte slå upp Bill Gates Advice
i ett lexikon för att använda denna information i sina engelsk-kurser och Cajsa ringde och
informerade deltagarna i pysselgruppen. Erik gick även på två föredrag om ekonomi. Frans
tog reda på om det fanns plats kvar på bussresan till Åland. IT-kommissionen menar att
nyttomotivet framförallt kännetecknar arbetslivet, eftersom det är mer specialiserat. Vad
gäller Internet är tillämpningen på arbetsplatsen mer djupgående och supporten bättre än i
vardagslivet, vilket gör att nyttomotivet till att använda Internet, inte är lika stort hos de äldre
som de som är yrkesverksamma. Vi menar dock, att för våra informanter är nyttomotivet en
drivande faktor i användningen av Internet, såväl som användningen av andra källor i
vardagslivet. Däremot kan man se att detta motiv är något starkare för användningen av
Internet. För nästan alla informanter var nyttan det största motivet för att använda Internet.
Framförallt Bodil och Dagmar ser Internet som en möjlighet. Bodil menar att: ”Internet är
framtiden” och Dagmar menar att det är fascinerande att ”...hela världen kan finnas i en
burk.”

Det verkade som om flera av de områden informanterna ville använda - eller redan använde
Internet till, på något sätt var knutna till pensionärsföreningen och att deras nyförvärvade
kunskaper kunde vara till nytta för föreningen. Frans säger bland annat att: ”Föreningen i
Medelstad vill öka kunskaper om IT och mer användning av data, varför mina kunskaper bör
utvecklas.” och Bodil menar även hon, att hennes kunskaper kan vara pensionärsföreningen
till nytta: ”Kanske kan jag hjälpa pensionärsföreningen också på expeditionen”. Trots sin
negativa inställning, ansåg även Anna att hon kunde ha användning av Internet i hennes arbete
i pensionärsföreningen.

På internetkursen märktes intresset för föreningen till viss del, både genom att de sökte
information om föreningen och använde Hotmail till föreningsaknutna ändamål. Gustaf
använde Internet till att gå in på pensionärsföreningens hemsida för att få information om
föreningens kongress. Han ville även lära sig att skicka e-post till flera personer, bland annat
medlemmar i en styrelse. Erik skickade mail med information om söndagspromenad till alla
kursdeltagare som också var medlemmar i pensionärsföreningen. Föreningens betydelse för
informationsbeteendet och användning av Internet, kan jämföras med Britt Östlunds studie
som visade att många av hennes informanter hade uppdrag i föreningar och att dator och
internetkunskapen kan underlätta dessa uppdrag. 160

Ett par informanter (Erik och Bodil) ville lära sig betala räkningar på internetkursen och
Dagmar brukar regelbundet betala sina räkningar på Internet.  På kursen framkom också
önskemål att lära sig deklarera via Internet (Erik). Alla informanter hoppades att de på kursen

                                                
160 Östlund 1999, s 70.
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skulle få lära sig att söka information, vilket också visar att de vill ha nytta av Internet. Detta
strider mot IT-kommissionens teori om att äldre har etablerade rutiner och livsmönster som de
inte vill bryta, eller att nyttomotivet inte har stor betydelse för äldre.

Däremot beklagade ett par av informanterna sig över kostnaden med Internet. Bodil surfade
till exempel helst tidigt på morgonen, eller på kvällen, eftersom hon ansåg det för dyrt att
surfa under dagen. Hon hade även bytt ut bredband mot modem, då hennes man inte var
intresserad av Internet och hon inte ville stå för hela bredbandskostnaden själv. Även Cajsa
talade om de kostnader som Internet kan föra med sig. Hon hade inte Internet hemma och
ville inte skaffa det, eftersom hon ansåg att det var för kostsamt. Om hennes intresse för
Internet hade varit stort, kanske inte kostnaden påtalats i lika stor utsträckning. Bodils intresse
var dock stort och den nytta hon såg med Internet motiverade henne att försöka lösa den som
hon tyckte, stora kostnaden, på annat sätt. Eftersom flera av våra informanter hade Internet
och var intresserade av att använda det till informationssökning, verkar det som om
nyttoaspekten vägde tyngre än kostnaden, för alla utom Anna och Cajsa. Vi kan jämföra detta
med Östlunds studie, där de äldre angav nyttoaspekten som en viktig faktor för att kunna
acceptera det nya och kostnaden som en orsak till att avstå.161

6.3 Underhållningsmotivet

Flera av informanterna verkar ha detta motiv för informationsutbyte, framförallt i
vardagslivet. Till exempel skulle två av informanterna gå på teater, vilket resulterade i
telefonsamtal angående biljetter och vilken tid de skulle träffas innan teatern. Dagmar tittade
under sin ”informationsdag” på två inspelade TV- program och Gustaf deltog i
frågesporttävling. Flera av informanterna (Anna, Cajsa och Erik) ägnade sig åt
korsordslösning, vilket ofta gav upphov till informationssökning, till exempel när de slår upp
ord i lexikon, eller frågar någon i sin närhet om hjälp. Däremot verkar underhållningsmotivet
inte vara en lika stor drivkraft för användning av Internet som i vardagen. Detta kan kanske
bero på att de hellre ser Internet som ett arbetsredskap och en hjälp i föreningsarbetet, än en
källa för underhållning.

6.4 Det sociala motivet

Detta motiv verkar vara det som mest styr informanternas informationsutbyte, då det ingår i
flera av de andra motiven. Här spelar pensionärsföreningen en stor roll, eftersom den erbjuder
flera aktiviteter som våra informanter medverkar i på ett eller annat sätt, till exempel
söndagspromenader och kurser. Men informanterna bedriver många sociala aktiviteter också
utanför föreningsverksamheten. Frans spelar till exempel bridge, Anna äter lunch och spelar
kort en gång i veckan och både Anna och Dagmar antecknade att de gick på teater. I det
sociala motivet ingår också telefonsamtal av social och personlig karaktär.

Bodils syster ringde och de pratade länge om bland annat systerns sjukdom. Ett annat längre
socialt samtal, ringde Anna till en väninna som fyllde 80 år och de samtalade om släktingar
och vänner, vilket kan ses som ett socialt informationsutbyte. Utöver de noterade sociala
aktiviteterna, verkar det som om alla informanterna deltar aktivt i ett socialt umgängesliv,
framförallt genom föreningen.

                                                
161 Östlund 1995, s. 234-235.
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På internetkursen märkte vi att informanterna gärna skickade e-post till varandra och till
vänner och släktingar. De var också noga med att själva kolla om de fått någon e-post. Att
skicka vykort var något som vissa informanter gjorde ofta och ett par ville gärna chatta. Vad
gäller Internet kan det sociala motivet även få en annan betydelse. Frans nämnde att tillgång
till ”rätt information” skulle kunna öka förståelsen mellan människor och ansåg att alla måste
kunna Internet för att hålla sig uppdaterad i sällskapslivet. Att förstå vad den yngre
generationen talar om och få hänga med i samtalet med den yngre generationen återkommer
som tema i många studier. Både Britt Östlunds och Sirkku Männikkö Barbutius informanter
uttryckte en oro för att förlora kontakten med den yngre generationen, eftersom de kände att
de hade svårt att förstå språket som de yngre använder.162 En av anledningarna till att Östlunds
informanter ville lära sig att använda datorn och Internet, var att  de äldre trodde att det kunde
bli ett samtalsämne mellan far- och morföräldrar och barn och barnbarn. 163 Östlunds
informanter tyckte att det var viktigt att hänga med i utvecklingen och var rädda att bli
utestängda från datavärlden. 164 Vi kunde iaktta samma oro hos våra informanter. Erik ville
med hjälp av internetkursen förstå vad barnen diskuterade om och ville därför lära sig mer om
Internet.

6.5 Sammanfattning av informanternas motiv

Vi har funnit att det finns både likheter och skillnader vad gäller motiven för informanternas
informationssökning. De motiv som verkar ha mest betydelse för både vardagslivet och
Internet, är nyttomotivet och det sociala motivet. Däremot påverkar livsstilen vilka andra
motiv som blir aktuella, och livsstilsmotivet är därför ofta den störst drivande faktorn bakom
informationssökning. Även om underhållningsmotivet verkade vara stort i vardagslivet, hade
det mindre betydelse för användningen av Internet.

Även om vi tycker att de fyra motiven ger en relativt heltäckande bild av varför informanterna
söker information i vardagslivet och varför de använder Internet, är det svårt att placera in alla
informanternas motiv. Till exempel nämns inte nyfikenhet som ett motiv till att använda
information och prova på nya källor. Flera av informanterna uttryckte en stor nyfikenhet att
lära sig Internet och bland annat Frans nämnde flera gånger nyfikenheten som motiv.

Ytterligare ett motiv som kan vara svårt att placera in i dessa fyra kategorier är viljan att
hänga med i vad som händer i världen och runt omkring. Detta motiv verkade vara aktuellt för
de flesta av våra informanter och visade sig i att de bland annat läste tidningen regelbundet i
vardagslivet och ville gå på internetkursen. Några av informanterna framhöll att de ville
hänga med i teknikutvecklingen och verkade rädda att hamna utanför. Bodil menade att:
”Världen står inte still och vi måste hänga med.” Viljan att hänga med, visas även i Gietzelts
studie, där denna vilja och ett stort intresse, uppgavs som anledningar till införskaffandet av
dator och Internet.165

                                                
162 Männikkö 2002, s. 104-106,  Östlund 1999, s. 70-71.
163 Östlund 1999, s. 70-71.
164 Östlund 1999, s. 65.
165 Gietzelt 2001, s. 5-6.
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7. Analys utifrån tidigare studier

I detta avsnitt fortsätter vi att behandla de tre första frågorna. Vi kommer också att försöka
besvara de tre sista frågorna, alltså vilka faktorer som kan påverka yngre pensionärers
informationsbeteende, om det finns några barriärer för yngre pensionärers användning av
Internet och i så fall vilka och hur yngre pensionärers användning av Internet kan relateras till
deras användning av andra informationskällor? Detta gör vi med hjälp av de litteraturstudier
vi gjort och de likheter eller olikheter som dessa uppvisar jämfört med vårt resultat.

7.1 Informationsbehov

I studier om äldre har det framkommit att hälsa, transport, inkomst, hushållning, rekreation,
pension och kulturella aktiviteter, är ämnen som de äldre känt att de behöver veta mer om. 166

Medan flera undersökningar visar att hälsa och hälsoproblem ger upphov till
informationssökning, har vi svårt att se detta i vår studie. Visserligen sökte Cajsa vid ett
tillfälle på artros, men både för henne och för övriga informanter, var det andra ämnen som
övervägde. Inkomst och finans var däremot ett stort intresse för informanterna. De ville lära
sig betala räkningar via Internet och lära sig hur de skulle kunna använda Internet så billigt
och effektivt som möjligt. Transport var ett ämne som återkom vid flera tillfällen. I
vardagslivet undersökte till exempel Frans om det fanns plats kvar på en ålandsresa. På
internetkursen sökte vissa av informanterna på resor, kartor och avstånd mellan olika städer,
eftersom de ville veta den snabbaste vägen. I övrigt styrdes informanternas informationsbehov
av deras många olika intressen. Engagemanget i pensionärsföreningen, gav upphov till många
informationsbehov, bland annat tog Erik reda på Bill Gates Advice och Anna ville veta mer
om försäkringar.  Höglund och Persson skiljer på regelbundna och tillfälliga
informationsbehov. Vad vi har märkt i vår studie, är att informanterna har båda dessa behov,
men att de regelbundna är mer framträdande och verkar ha större betydelse, både i
vardagslivet och på internetkursen.

7.2 Informationskällor i vardagslivet

I vår studie fann vi att familj och vänner var viktiga källor för informationsutbyte, men att de
ofta kontaktades genom telefon och förening, vilket även gör dessa källor betydelsefulla.
Andra källor de använde var TV, tidning och radio. Om vi jämför detta resultat med tidigare
studier om äldres informationskällor, kan vi se att det till viss del överensstämmer med vad
bland andra Östlund och Williamson kommit fram till.

Williamson fann i sin studie, att de källor som var de som användes mest för att möta
informationsbehoven, oavsett ämne, var familjemedlemmar, tidning, vänner, TV, tryckt
information och radio. Framförallt var släkt och vänner den viktigaste informationskällan. 167

Detta stämmer överens med våra informanter, som genom sina sociala liv träffade många
människor, både släkt och vänner. Östlund framhåller TV och telefonens betydelse i
vardagslivet.168Även Mediebarometern visar att TV och tidning är viktiga medier för äldre.
Morgontidning och TV är de källor som används mest. Här fanns dock inte telefonen med
som källa.169 Det som däremot skilde våra informanter från dessa studier och framförallt

                                                
166 Williamson 1995, s. 62-63.
167 Williamson 1995, s. 150ff.
168 Östlund 1995, s. 143.
169Nordicom- Sveriges Mediebarometer 2001: Medienotiser  nr 1: 2002. s.11



64

Östlunds, var telefonen och TV:ns betydelse. Även om våra informanter också använde
telefon och TV, verkade de göra det för andra ändamål än exempelvis Östlunds informanter.
Medan hennes informanter använde telefonen för att upprätthålla sociala kontakter och ibland
istället för att träffa personen, använde våra informanter telefonen för att bestämma tidpunkt
för att träffas med sina vänner och för att organisera aktiviteter som krävde många sociala
kontakter. Telefonen som en trygghet, verkar inte vara aktuellt för våra informanter. De
samtal som informanterna förde både när de pratade i telefonen och när de träffade vänner och
släktingar, handlade ofta om personliga ämnen, förfrågningar, organisering av aktiviteter,
diskussioner, eller att få eller ge råd. Dessa samtalsämnen var även de som oftast förekom i
Williamsons studie.

Britt Östlunds undersökning visar att hennes informanter tittar på TV flera timmar om dagen,
vid samma tidpunkt och på ungefär samma program. Ungefär 80% av de äldre tittar på TV
över två timmar en genomsnittlig dag och att de har TV-tittandet som ursäkt för att slippa
träffa andra 170 Vad vi kan se i vår studie, är att TV:n inte alls har samma roll i våra
informanters liv. Detta kan bero på att de är så aktiva och att de inte har lika mycket tid till
TV-tittande, som Östlunds informanter. En källa som våra informanter regelbundet återvänder
till är lokaltidningen. De läser den varje dag och många läser den noggrant. De webbsidor de
läser är främst familjesidor, annonser och nyheter. Även Williamson fann i sin studie att
lokaltidningen spelade stor roll för hennes informanter.

7.3 Internet
De vanliga källorna, som till exempel tidning och TV är som vi ser redan införlivade i de
flesta de äldres vardagsliv. Däremot Internet och datorer, som tillhör ny teknik, är inte lika
självklara för dem som inte har vuxit upp med denna teknik.

7.3.1 Attityd
Vad vi har kunnat se är att alla informanter i vår studie hade en mycket positiv inställning till
kursen och att alla utom två, Anna och Cajsa, också var positivt inställda till Internet. Anna
och Cajsas inställning till Internet varierade från ena stunden till den andra, beroende på hur
uppgifterna såg ut och hur de lyckades med sina sökningar. Något som var intressant var att
de andra fem var lika positiva hela tiden, även om sökningarna ibland kom av sig. De flesta i
studien tyckte att dator och Internet var viktigt redan innan kursen, vilket skiljer sig mot
Männikkös informanter, där de flesta inte tyckte att Internet var viktigt.171

Om vi jämför med andra studier, kunde vi se att de flesta av Kirsty Williamsons informanter
hade en negativ inställning till datorer och Internet och många uppgav att de endast skulle
använda dator om det var relevant för dem, eller om de var tvungna. Efter att ha genomgått en
internetkurs, uppgav däremot 85 % av informanterna att de gärna skulle vilja använda Internet
igen. 172 Att våra informanter var så positiva, kan ha sin grund i att de ännu inte var så gamla
och att alla de som var positiva hade Internet hemma. Detta skulle i så fall stämma överens
med vad Williamson har kommit fram till. Hon menar att de få som uttryckte sig positivt om
datorns roll i deras liv, ofta var yngre och mer välutbildade än de andra. Hon anser också att
bara rädsla för datorer försvunnit, är de äldre positiva och mycket entusiastiska till Internet  .173

Detta kunde vi även märka i vår studie.

                                                
170 Östlund 1995, s. 43-44.
171 Männikkö-Barbutiu 2002, s. 106.
172 Williamson 1997, s. 2.
173 Williamson 1997, s. 1.
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7.3.2 Informationsbeteende
Den statistik vi tagit del av, visar att de äldre visserligen utförde vissa aktiviteter på Internet,
men att procentantalet var otroligt mycket lägre än andra grupper. En procent av gruppen 65-
79 besökte nyhetssidor och endast fyra procent använde e-mail, vilket ändå var den aktivitet
som utfördes mest, enligt statistiken. 174 Detta kan skapa funderingar om vad äldre
internetanvändare egentligen använder Internet till

Våra informanter ville använda och använde Internet till bland annat informationssökning, e-
post, bankärenden och släktforskning. Flera personer angav också att de ville använda eller
Internet till arbetet i pensionärsföreningen. De hemsidor de besökte var resesidor, finanssidor,
sport- och nyhetssidor. Även kontaktsidor och seniorsidor besöktes. Annat de var intresserade
av, var kartor och vägavstånd och gula sidorna. Informanternas intresseområden liknar dem vi
funnit i andra studier. Williamsons, Männikkös och Gietzelts studier visar alla att e-mail är
viktigt för äldre internetanvändare. Männikkös nämnde även att hennes informanter skrev
självbiografier, ägnade sig åt släktforskning och gärna sökte information om platser de inte
kände till.175  Gietzelts informanter var liksom våra förutom e-mail, intresserade av att sköta
bankärenden och besöka resesidor och finanssidor. Dessutom använde hennes informanter
datorn och Internet till att skriva memoarer och att skriva brev till släkt och vänner och
myndigheter. 176 Liksom våra informanter var deras informanter intresserade av
släktforskning, resesidor och finans . Ovanstående studier visar också att webbsidor om hälsa
och seniorsidor var populära, men detta kunde vi inte märka i vår studie.

Om vi ställer detta mot statistiken, kan vi se att de äldre ändå använder Internet till flera
områden än vad statistiken visar. Detta verkar positivt, men beror antagligen på att
informanterna i studierna förmodligen har ett intresse för Internet och att man fångat upp dem
som vill använda, eller redan använder, Internet. Detta gäller även våra egna informanter.
Speciellt Männikkös studie verkade väldigt styrd i valet av informanter, eftersom de flesta var
medlemmar i SeniorNet, eller hade deltagit i SeniorSurf. Däremot påverkas också statistiken
av valet av informanter. Att de äldre uppvisade så lågt procentantal, kan bero på att
undersökningen om användningsområden är en sammanvägning av antalet användare i
hemmet, på skola/arbete och på annan plats, vilket innebär att resultatet av statistiken blir
missvisande, både vad gäller tillgång och användning.

Vad man däremot kan notera, är att våra informanter inte fördjupade sig i den information de
fick, och inte var så intresserade av att söka mycket information inom ett område. Det verkade
som om de främst ville gå till redan kända webbsidor och uppdatera sig på dessa regelbundet.
Inte heller Hektors respondenter brydde sig om att ta del av den information de fick. Vår
tolkning är, att Internet visserligen är ett bra sätt att söka och få information på, men om de
som söker ändå inte tar del av och sätter sig in i den information de får, är det trots allt ett
ganska ineffektivt medium vad gäller att fördjupa sina kunskaper. Däremot kanske Internet är
mer användbart till att hålla sig uppdaterad inom redan kända områden och kan även fungera
som ett slags referensverk, där man till exempel söker efter en viss karta eller ett
telefonnummer. Internet kan också vara bra till att boka resor, beställa biljetter, deklarera och
titta när olika affärer och institutioner har öppet. Med Hektors termer, skulle man kunna dra
slutsatsen att Internet är mest ändamålsenligt till aktiviteterna instruct och monitoring.

                                                
174 Nordicom- Sveriges Internetbarometer 2001: Medienotiser nr 2:2002. s. 33.
175 Männikkö-Barbutiu 2001, s. 148.
176 Gietzelt 2001, s. 4.
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7.3.3 Barriärer
Flera av informanterna i vår studie nämnde kostnaden som Internet för med sig som ett
problem. De frågade ofta om vilka alternativ till uppkoppling som fanns och vad som var
billigast. Bodil bytte från bredband till modem, men verkade inte beredd att avstå från Internet
på grund av kostnaden. Cajsa var ansåg dock att Internet var för dyrt och ville därför inte
skaffa det. Kostnadsaspekten återkommer i mycket av den litteratur vi tagit del av. Både
resultatet av Gietzelts undersökning och IT-kommissionens rapport visar att kostnaden är ett
av skälen för äldre att inte skaffa Internet. Britt Östlunds studie visade att informanterna såg
nyttan med tekniken, som en anledning till att ta till sig den och kostnaden som ett skäl till att
avstå.177 IT-kommissionen ger två tolkningar på detta: ”1. Att man ser ett behov av att
använda IT i hemmet men hushållsekonomi medger inte utgifterna för anskaffning, utbildning
och support. 2. Att privatekonomin inte utgör någon restriktion men betalningsviljan saknas,
det vills säga den upplevda nyttan av IT motiverar inte utgiften.” 178  Bland våra informanter
var det bara Anna och Cajsa, som ansåg att det var för dyrt att skaffa Internet överhuvudtaget.
Den nytta som de såg med Internet uppvägde inte kostnaden. Detta kan jämföras med Bodil,
som kunde acceptera kostnaden, eftersom hon ansåg att nyttan med Internet vägde tyngre än
kostnaderna. Hon försökte dock reducera utgifterna, genom att skaffa modem istället för
bredband och surfa på de billigare tiderna.

De problem som informanterna hade i användandet av Internet handlade ofta om musproblem,
svårigheter att använda rullist och problem med att skilja på sökfält och webb-adressfält. Att
förstå funktioner på till exempel skärmen och menyrad och svårigheter med att använda
tangentbordet, var också återkommande problem. Hur webbsidorna såg ut, det vill säga om
det fanns många länkar att klicka på, eller om de var allmänt svåra att orientera sig på,
påverkade till stor del sökningen. Catweb och Spray var portaler som ansågs röriga och som
därför undveks. SeniorNets sida uppfattades mer lättillgänglig. Däremot tyckte informanterna
att den var tråkig, eftersom man inte kunde söka på begrepp som rörde själva sidan, det fanns
inte heller någon sökmotor. Framförallt ansåg alla informanter att innehållet på sidan inte gav
så mycket. Denna webbsida användes mest till att skicka vykort ifrån. Några informanter hade
svårigheter att avgränsa sitt sökområde och att hitta lämpliga webbsidor. Många av
informanterna var otåliga och orkade inte vänta medan en webbsida laddades ner. Vissa
tyckte också att de lärde sig för långsamt och verkade ha dåligt självförtroende. Alla dessa
problem går att återfinna i de andra studier som gjorts om äldres internetanvändning, till
exempel visar Williamson och Gietzelt och även Männikkö och IT-kommissionen på liknande
problem. 179

7.4 Ålder

Vi anser att åldern har haft en stor betydelse för informanternas informationsbeteende. Inte för
att de har krämpor eller är orkeslösa, utan för att de helt enkelt har tid. De har till skillnad mot
yrkesarbetande, tid att fylla sin dag med de aktiviteter de vill. De har tid att vara aktiva i
pensionärsföreningen och har tid att träffa vänner och släktingar. Denna tid påverkar vilka
informationskällor de väljer att använda och hur länge de använder dem. Informanterna
verkade sträva efter att vara så aktiva som möjligt och verkade inte definiera sig som gamla.
Om vi ska relatera till de olika teorier som finns om åldrande, bland andra
disengagemangsteorin och aktivitetsteorin, vill vi placera in informanterna i aktivitetsteorin.

                                                
177 Östlund 1995, s. 234-235.
178 IT-kommissionen 2002. IT och äldre, s. 10.
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Forskare menar att engagemang i aktiviteter och föreningar, kan vara ett uttryck för att ersätta
olika rollförluster. Eftersom flera av informanterna ingår i pensionärsföreningens styrelse och
de andra är engagerade i föreningen på andra sätt, tror vi att de kanske till viss del försöker
ersätta förlusten av yrkesrollen genom engagemanget i föreningen. Vad gäller förlust av
närstående, är ett par av informanterna änkor och kanske delvis försöker fylla sina sociala
förluster med engagemanget i föreningen. Däremot tror vi att den huvudsakliga anledningen
till att informanterna lever så aktiva liv, är att de har ett intresse, både för de olika
aktiviteterna och det sociala livet.

Statistik visar att äldre har tillgång till IT i mindre utsträckning än vad yngre grupper har. En
av de främsta anledningarna till detta är att de äldre kan ha gått miste om själva
introduktionen till IT. Våra informanter kan sägas tillhöra den första generationen som haft
möjlighet till att bli introducerade till datorer i yrkeslivet. Vissa hade erfarenhet av Internet så
som det såg ut i början. De flesta hann dock ändå gå i pension innan den stora
internetutvecklingen sköt fart. IT-kommissionen menar att en annan anledning till att äldre har
mindre tillgång till Internet, är att barnen har flyttat hemifrån och att de äldre då inte blir
inspirerade. Vi menar att även om påverkan inte blir lika stor, kan ändå barn som flyttat
hemifrån och barnbarn inspirera de äldre att både använda och själva införskaffa Internet. Alla
våra informanter har barn och barnbarn med erfarenhet av Internet och vi kan anta att detta
har gjort att informanterna kommit i kontakt med Internet sedan internetutvecklingen
inleddes.

En av Östlunds studier visade att åldern hade betydelse för hur de äldre såg på ny teknik. Hon
fann att en anledning till att äldre tar till sig ny teknik långsammare, kan vara att intresset och
motivationen minskat och att de blir tröttare. Östlund skriver att:” En utmätt framtid, en
tilltagande trötthet och en ökad eftertänksamhet bidrar till att minska intresset för ny
teknik.”180 En av Östlunds informanter säger i en intervju att: ”Jag är nog för gammal för att
lära mig något nytt. Jag går liksom inte in för det. Man har inte lust att ta sig an nya saker eller
lära sig något. Man hinner ju inte fullborda det.”181 Denna syn på ny informationsteknik fann
vi inte i vår studie. Detta kan bero på att våra informanter var betydligt yngre än Östlunds.

7.5 Social kontext

Det finns många faktorer som påverkar informationsbeteendet, bland annat den sociala och
kulturella kontext individen verkar i. Denna kontext har betydelse för vilka val av källor som
görs och vilka möjligheter och svårigheter individen upplever, när han eller hon söker eller
använder information. Vi har valt 7 pensionärers kontext som utgångspunkt för vår studie. De
faktorer som vi anser påverkar informanternas informationsbeteende är bland annat ålder och
social kontext.

Hektor menar att det inte går att isolera en individ från omgivningen, utan att det ständigt sker
en interaktion mellan individen och den sociala kontext han eller hon befinner sig i och de
personer som finns i individens närhet.182 Wilson hävdar att individens sociala och kulturella
kontext har stor betydelse för hur både informationsbehov och informationssökning ser ut.
Pendleton och Chatman har samma utgångspunkt och talar framförallt om att individens
informationsbeteende påverkas av den lilla värld, som han eller hon lever i.

                                                
180 Östlund 1995, s. 177.
181 Östlund 1995, s. 176.
182 Hektor 2001, s. 59ff.



68

I vår studie har vi märkt att den sociala kontexten har en mycket stor betydelse för våra
informanter. Om vi kopplar Pendleton och Chatmans resonemang till vår studie, skulle vi
kunna säga att informanterna lever i en liten värld, där pensionärsföreningen har stor
betydelse för deras vardagsliv och även informationsbeteende. I föreningen har informanterna
möjlighet att träffa vänner och att utbyta erfarenheter. Även genom olika kurser som
föreningen erbjuder, får informanterna information. De är aktiva medlemmar och delaktiga i,
eller ansvariga för, många av föreningens verksamheter, vilket gör att de ofta är förmedlare av
information. Deras engagemang i föreningen var en av anledningarna till att informanterna
ville lära sig att använda Internet, eller till att de redan använde det. Flera informanter uppgav
att Internet skulle kunna underlätta deras uppdrag i föreningen. Föreningen som en drivkraft
att lära sig Internet nämns även i Östlunds studie, där ett motiv för hennes informanter att lära
sig Internet var att många hade uppdrag i föreningar. 183

Föreningens betydelse för informanterna kan jämföras med Williamsons studie. De flesta av
hennes 202 informanter var med i någon förening. Hon fann i sin studie, att de som var med i
en förening, använde fler informationskällor än de som inte var medlemmar och generellt var
mer välinformerade. De förmedlade även ofta själva information. Detta berodde bland annat
på att de träffade fler människor och vänner som fungerade som en viktig informationskälla
för dem. 184

Våra informanter hade även ett aktivt socialt liv utanför föreningen och förutom att de
träffade vänner och släktingar, deltog de bland annat i gymnastik, bridge, frågesport med
mera. Alla dessa aktiviteter kan ses som en del av den sociala kontexten.

Vi har i vår studie försökt belysa hur informationsbeteendet i vardagslivet kan avspeglas i
pensionärernas attityd till och användning av Internet. Vi tyckte oss märka att det
informationsbeteende de uppvisade i vardagslivet, till viss del hade likheter med det beteende
de uppvisade när de använde Internet. Studien visar att bland annat att både de sociala och
rutinmässiga aktiviteterna var betydelsefulla, både i vardagslivet och på Internet. De sociala
aktiviteterna på Internet bestod framförallt av att skicka e-post, vykort och bilder, vilket kan
relateras till deras sociala aktiviteter i vardagslivet, som att prata i telefon och träffa personer.
De såg även Internet som ett möjligt redskap i föreningsarbetet och använde Internet på
kursen till att skicka e-post om söndagspromenad, datakurser och söka information om
pensionärsföreningen. Både i vardagslivet och på Internet var de intresserade att använda sig
av referensinformation. I vardagslivet tog de lexikon till hjälp när de löste korsord och på
Internet använde de Gula sidorna, kartor och vägar och ville använda Nationalencyklopedin.
De var noga med att kolla e-posten på internetkursen och gjorde detta till en rutin. Detta kan
jämföras med rutinerna i vardagslivet, bland annat läsa tidningen, titta på TV och lyssna på
radio. Däremot verkade informanterna inte vara så intresserade av ren faktasökning, som vi
hade förväntat oss, eftersom de från början hade angivit detta som något de ville lära sig på
kursen. De tog heller inte del av den information de fick på Internet i lika hög utsträckning
som de gjorde i vardagslivet, utan gick ofta vidare till nästa sökning.

                                                
183 Östlund 1999, s 70.
184 Williamson 1995, s. 204- 206.
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8. Diskussion

Vi har funnit att pensionärerna i den studie vi har gjort, hade ett aktivt liv och ett väl utvecklat
informationsbeteende. De använde många källor, men vissa mer än andra, till exempel
släktingar och vänner, TV, tidning och telefon. Telefonen användes ofta för att kontakta
vänner och släktingar för att bland annat prata om och boka tid för sociala och
föreningsanknutna aktiviteter. Om man ser till Hektors åtta informationsaktiviteter, utförde
informanterna vissa aktiviteter mer än andra. De sökte inte endast information, utan tog även
del av den, ofta för att kunna förmedla den till andra. De motiv som verkade ligga bakom
informanternas informationsbeteende, var till stor del anknutna till deras aktiva liv.

Östlunds informanter å andra sidan, var betydligt äldre än våra och vissa av dem var bundna
till hemmet. De levde ett tillbakadraget liv och utförde inte många aktiviteter. Östlunds
informanter använde inte så många källor och de källor de använde hade till viss del en annan
betydelse än för våra informanter. Östlunds informanter såg telefonen mer som en trygghet
och TV:n som ett sällskap i vardagslivet och en ursäkt för att slippa träffa människor.

Även om yngre pensionärer har en del faktorer gemensamt med äldre, som exempelvis tid,
visar jämförelsen mellan dessa studier, att yngre och äldre pensionärer har helt olika livsstil
och informationsbeteende. Vi menar att det därför finns en fördel med att i sådana här studier,
kategorisera pensionärer i yngre äldre och äldre äldre. Genom en sådan indelning kan
förståelsen av äldres informationsbeteende underlättas.

Kirsty Williamson undersökte i sin studie bland annat den betydelse åldern har för
informationssökning och kommunikation och fann, att yngre äldre använde fler källor i
vardagslivet, än vad de äldre pensionärerna gjorde och att de yngre generellt var mer
välinformerade. Hon lät dock inte Internet ingå som en del i sin avhandling, utan lät detta
medium ingå i en separat undersökning, som hon redovisar i ett antal artiklar. Även om hon
undersöker hur pensionärer använder Internet, frångår hon här åldersskillnaderna och
behandlar de äldre som en enhetlig grupp. Resultatet blev, att man inte såg någon skillnad
mellan yngre och äldres internetanvändning och inte den skilda betydelse som Internet kan ha
i vardagslivet för de yngre och äldre pensionärsgrupperna, jämfört med andra
informationskällor.

I studier om äldre och Internet fokuserar man ofta på de problem och barriärer som försvårar
användningen. Däremot vet vi inte om dessa barriärer är något som pensionärerna själva
upplever som problem. Trots att vi fann vissa faktorer som vi ansåg försvårade användningen
är det osäkert om informanterna hade samma uppfattning. Även om de hade svårigheter med
mus och tangentbord, var de flesta alltjämt lika positiva. De två som var mindre positiva, var
inte negativa på grund av problemen som användningen förde med sig, utan hade redan från
början denna inställning. Dessa barriärer menar vi dessutom kan gälla för vilken
nybörjargrupp som helst, oavsett ålder och vi vill inte tro att pensionärer har speciella problem
just för att de är äldre.

Kirsty Williamson menar, att det finns en fara i att inte alla har samma tillgång till
information och att en av de samhällsgrupper som visar på mindre tillgång än andra, är de
äldre.  Hon menar också, att eftersom de äldre i samhället blir allt fler, finns det stor risk att
många hamnar utanför informationssamhället på grund av många olika faktorer som till
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exempel okunskap och begränsad tillgång.185 En stor del av den litteratur vi tagit del av, bland
annat Kirsty Williamson och Regeringens propositioner, betonar faran för att äldre ska hamna
utanför informationssamhället. Flera av de studier som påtalar risken att stå utanför
informationssamhället har också varit styrda av olika parter som hävdar Internets betydelse. I
Sverige vill regeringen att så många som möjligt ska ha tillgång till och använda Internet,
eftersom målsättningen är att Sverige ska bli det första informationssamhället för alla.186

Regeringen ligger även bakom de flesta satsningar som gjorts inom området äldre och IT och
mycket av den forskning som bedrivits.

När vi undersökt informanternas internetanvändning och relaterat det till deras
informationsbeteende i vardagslivet, har vi funnit att informanterna mycket väl kan hålla sig
välinformerade utan att använda Internet och att Internet inte fyller någon funktion för dem
vid ren faktasökning. Däremot kan Internet vara en hjälp i föreningsarbetet och underlätta
vissa aktiviteter som deklaration, biljettbeställning och betalning av räkningar. Med
utgångspunkt i vårt resultat och IT-kommissionens rapport, menar vi att det inte finns någon
större anledning till oro, när statistiken visar att äldre har tillgång till och använder Internet i
mindre utsträckning än vad yngre grupper gör. Om några år kommer de flesta som
pensioneras att ha erfarenheter av Internet både genom arbetslivet och privat och även haft
möjlighet att påverkas av hemmavarande barn att skaffa dator och Internet. Skillnaden mellan
äldre och yngres internetanvändning kommer då troligen att minska.

Vi anser att det är viktigt att man i studier om äldres internetanvändning och i de satsningar
som görs för äldre angående Internet, inte bortser från de stora åldersskillnader som finns
inom gruppen. Man bör istället åtskilja grupperna yngre äldre och äldre äldre, eftersom
forskningsresultatet annars kan föra fram en alltför ensidig bild av gruppen och syftet med
satsningarna kan gå om intet.

Vi menar dessutom att man bör ta hänsyn till att det finns skillnader mellan de yngre och de
äldre pensionärernas livsstil och informationsbeteende i vardagslivet, eftersom dessa kan
påverka deras användning och syn på Internet. Om man inte gör detta, är det svårt att veta
vilken roll Internet kan ha jämfört med andra informationskällor, både för de äldre i allmänhet
och för yngre, respektive äldre pensionärer. Därför menar vi, att de som studerar äldres
internetanvändning inte bör undersöka Internet som ett enskilt fenomen, utan alltid bör se
mediet i relation till användarens sociala kontext, ålder och livsstil. Om vi i stället undersökt
äldre pensionärers användning av Internet och relaterat detta till deras vardagsliv, hade kanske
resultatet blivit annorlunda, eftersom de kanske haft en annan social kontext och livsstil och
därmed ett annat informationsbeteende.

Den metod man väljer för sin studie, påverkar alltid resultatet. Vi har utgått från en fallstudie,
men en konstruerad sådan, vilket kan ha fört med sig vissa konsekvenser för hur resultatet
blev. Vi har bara kunnat studera ett litet antal pensionärer och de slutsatser vi kommit fram till
kan därför inte visa på ett generellt informationsbeteende för yngre pensionärer. Om vi hade
använt oss av en kvantitativ studie, hade vi visserligen fått ett bredare material, som skulle
kunna säga mer om yngre pensionärers informationsbeteende i allmänhet.  En sådan studie
skulle däremot innebära att vi skulle förlora det djup, som vi anser att vår studie givit. En
kombination av både kvantitativ och kvalitativ metod, hade kanske varit det optimala,

                                                
185 Williamson 1995, s. 9.
186 Regeringen 2000. Regeringens proposition 1999/2000:86. Ett informationssamhälle för alla. s. 1.
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eftersom det skulle ha gett både bredd och djup. Detta skulle dock vara ogörligt till en sådan
här liten uppsats.

Vad gäller urvalet till studien, har vi valt att endast ha med pensionärer som är medlemmar i
en pensionärsförening. Detta innebär att vi inte har studerat de som inte är med i en förening.
Att vi bara valde pensionärer som var medlemmar i en pensionärsförening, berodde på att en
av oss tidigare kommit i kontakt med en kontaktman i föreningen. Vi trodde också att det
skulle bli lättare att söka upp informanter, genom att vända oss till en förening. Det är möjligt
att vi borde ha varierat urvalet, så att det inkluderade både medlemmar och icke medlemmar.
Eftersom många pensionärer dock är medlemmar i någon pensionärsförening, kan urvalet
ändå vara representativt för en stor del av de yngre pensionärerna.

Vi har valt att undersöka pensionärer från en och samma förening. Det verkar som att den
pensionärsförening som informanterna är medlemmar i, erbjuder många olika sorters
aktiviteter och att detta kan påverka informanternas aktiva engagemang i föreningen och
därmed deras informationsbeteende. En undersökning av medlemmar i en annan förening som
inte har så många aktiviteter, kanske skulle ge ett annat resultat. Om vi hade undersökt
informanter från flera olika föreningar, skulle kanske visa på ett annat resultat. Vi ser dock en
fördel med att bara välja pensionärer från en och samma förening, eftersom vi annars lätt hade
fokuserat på föreningarna, istället för informanternas informationsbeteende.

Eftersom vi varit med och planerat kursen, går det inte att komma ifrån att vi har haft vissa
förväntningar på informanterna vad gäller deras användning av Internet. Även om vi  inte
hade som syfte med vår studie att undersöka hur informanterna lärde sig och tog till sig de
olika kursmomenten, hoppades vi att de skulle lära sig det som vi ville lära ut. Detta kan ha
gjort informanterna stressade och kanske var det därför som de inte tog sig tid, att planera sina
sökningar, eller ta del av den information de fick. Även vi som har planerat kursen har haft
förväntningar på oss från kursdeltagarnas sida, vilket kan påverkat vår roll som handledare
och observatörer. Dessa förväntningar från båda håll kan ha påverkat vår tolkning av det som
hände på kursen. Vi har medvetna om detta och kan inte själva se att vårt resultat har
påverkats. Däremot tror vi att detta fenomen kan ha framträtt tydligare om vi studerat deras
lärande.

Som teori valde vi bland annat att analysera efter Anders Hektors åtta informationsaktiviteter
och vi har funnit att det fanns både en fördelarna och nackdelarna med detta. Fördelarna har
visat sig vara att vi tydligt har kunnat urskilja vilket informationsbeteende informanterna hade
i vardagslivet och på Internet och vilka informationsaktiviteter de utförde. Vi tyckte också att
det var positivt att Hektor lät förmedlingen av information få en stor plats i sin modell, då det
visade sig att våra informanter ofta, förmedlade information till andra. Nackdelarna med
teorin var att det inte var lätt att placera in alla informationsaktiviteter. Till exempel fick den
tillfälliga informationssökningen mycket liten plats i Hektors teori, eftersom han i aktiviteten
search and retrieve, endast tog upp reference information och market information. Vi tyckte
dock att fördelarna med Hektors teori övervägde nackdelarna, eftersom den visade att
informationsaktiviteterna hängde nära samman med livsaktiviteterna och att den sociala
kontexten påverkade informationsbeteende. Detta gäller bland annat förmedlingen av
information som Hektor verkar vara relativt ensam om att ta upp.
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9. Slutsatser

I detta avsnitt redovisar vi de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning.
Den första frågan i frågeställningen var: Hur kan yngre pensionärers informationsbeteende i
vardagslivet beskrivas? Vi fann att pensionärerna i den studie vi har gjort, hade ett aktivt liv
och ett väl utvecklat informationsbeteende. De använde många källor, men vissa mer än
andra, till exempel släktingar och vänner, TV, tidning och telefon. Telefonen användes ofta
för att kontakta vänner och släktingar för att bland annat prata om och boka tid för sociala och
föreningsanknutna aktiviteter. Om man ser till Hektors åtta informationsaktiviteter, utförde
informanterna vissa aktiviteter mer än andra. I vardagslivet var det framförallt exchange och
unfold som dominerade. De sökte inte endast information, utan tog även del av den, ofta för
att kunna förmedla den till andra.

Den andra frågan vi ställde var: Vilket informationsbeteende kan yngre pensionärer uppvisa i
användandet av Internet? Vår undersökning visade att informanterna oftast utförde
monitoring, exchange och search and retrieve. De ville använda och använde Internet till
bland annat informationssökning, e-post, bankärenden och släktforskning. Flera av
informanterna uppgav också att de ville använda, eller använde, Internet till arbetet i
pensionärsföreningen. De webbsidor som kursdeltagarna gärna besökte var resesidor,
finanssidor, sport- och nyhetssidor. Vissa av deltagarna besökte även kontakt- och
seniorsidor. Kartor och vägavstånd samt gula sidorna var också populärt. Kursdeltagarnas
aktiviteter och val av sidor, liknade dem vi funnit i andra studier.

Den tredje frågan handlade om vilka motiv som kan ligga till grund för yngre pensionärers
informationsbeteende. Vi fann att de motiv som verkade ligga bakom informanternas
informationsbeteende, till stor del var anknutna till deras sociala och aktiva liv.
Pensionärsföreningen visade sig ha stor betydelse för informationsbeteendet. De motiv som
dominerade i både vardagslivet och på Internet var nyttomotivet och det sociala motivet.
Underhållningsmotivet var större i vardagslivet än i användningen av Internet.
Pensionärsföreningen var en stor del av informanternas livsstil och denna livsstil påverkade
ofta informationsbeteendet. Livsstilsmotivet hängde därför nära samman med de andra
motiven.

Den fjärde frågan vi ställde var huruvida det finns barriärer som påverkar yngre pensionärers
användning av Internet och om ja, vilka? Vi fann att kursdeltagarna hade vissa problem med
att använda Internet. Svårigheterna var framförallt förknippade med mus och tangentbord,
men även menyraden på skärmen medförde problem. Informanterna hade ofta svårt med att
skilja adressfält från sökfält och att avgränsa sina sökningar. Många nämnde kostnaden i
samband med Internet som ett problem och två av informanterna hade detta som skäl att inte
skaffa Internet. De barriärer som uppstod i samband med Internetanvändningen
överensstämde med vad andra studier visade. Vi tror att dessa barriärer kan gälla alla
nybörjare, såväl gamla som unga, och att man därför inte bör betrakta pensionärer som en
särskild problemgrupp när det gäller detta.

Den femte frågan berörde vilka faktorer som kan påverka yngre pensionärers
informationsbeteende. De slutsatser vi kan dra av vår studie, är att ålder och social kontext
hade betydelse för informanternas informationsbeteende. Eftersom de slutat förvärvsarbeta
har de mycket ledig tid att förfoga över än tidigare och ägnar mycket tid till sociala aktiviteter
i bland annat pensionärsföreningen. Deras engagemang gav ofta upphov till
informationsbehov, utbyte och förmedling av information samt informationssökning. Vi fann
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att åldern kan vara upphov till engagemanget i föreningen, eftersom detta kan vara ett uttryck
för att ersätta förlusten av yrkesrollen och även de sociala förluster av nära och kära som
åldern ofta för med sig.

Fråga sex i frågeställningen löd: Hur kan yngre pensionärers användning av Internet relateras
till deras användning av andra informationskällor? Vi fann att det informationsbeteende
informanterna uppvisade i vardagslivet, till viss del hade likheter med det beteende de
uppvisade när de använde Internet. Bland annat var de sociala och rutinmässiga aktiviteterna
betydelsefulla, både i vardagslivet och i användningen av Internet. Däremot tog informanterna
inte del av den information de fick på Internet i lika hög utsträckning som de gjorde i
vardagslivet. Studien visade att informanterna mycket väl kunde hålla sig välinformerade utan
att använda Internet och att Internet inte fyllde någon större funktion för dem vad gäller
faktasökning. Däremot kan Internet vara en hjälp i föreningsarbetet och underlätta vissa
aktiviteter som deklaration, biljettbeställning och betalning av räkningar.

9.1 Förslag på vidare forskning

Eftersom vi visat att det finns skillnader i yngre och äldres informationsbeteende, skulle det
vara intressant att göra djupare studier av båda dessa grupper.

Vi föreslår att man för att kunna dra mer generella slutsatser om vilken roll Internet kan spela
i yngre och äldre pensionärers liv, bör kombinera kvalitativa studier med kvantitativa.

10. Sammanfattning

Att använda och söka information, utgör en stor del av en människas vardagsliv.
Informationen får en allt större betydelse i samhället och vikten av att alla ska ha samma
tillgång till information och lika goda förutsättningar att informera sig, betonas ofta i olika
sammanhang. Idag uppstår ständigt nya informationskällor och Internet är en sådan.
Statistiken visar däremot att det finns en ojämn tillgång till och användning av Internet och
detta menar man är en fara, då vissa grupper kan hamna utanför informationssamhället.
Därför satsar regeringen och många olika organisationer på att sprida tillgången till datorer
och Internet till bland annat pensionärer, då detta är en av de grupper som inte har tillgång till
och inte använder Internet i lika stor utsträckning som yngre.

Däremot tar man i olika satsningar inte hänsyn till hur pensionärernas informationsbeteende i
vardagslivet ser ut och ställer inte heller Internet i relation till andra informationskällor. I den
forskning som gjorts undersöker man endast informationsbeteendet i vardagslivet för sig och
användning av Internet för sig. Vi tror att detta kan ge en missvisande bild, eftersom man
genom sådana studier inte kan undersöka vilken betydelse Internet egentligen kan ha i
vardagslivet för pensionärer.

Pensionärer är en problematisk grupp att definiera, bland annat eftersom det förekommer stora
åldersskillnader inom gruppen. Detta avspeglar sig i den litteratur vi tagit del av. Få studier
har behandlat yngre pensionärers informationsbeteende och hur denna grupp använder, eller
vill använda Internet, jämfört med andra informationskällor i vardagslivet.
Därför vill vår undersökning belysa detta.

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka informationsbeteendet hos pensionärer i åldern 65
-75 år, med fokus på Internet. Vi var intresserade av att undersöka hur yngre pensionärer som
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introduceras till Internet, använder detta medium, för att kunna se hur denna användning kan
relateras till användning av andra informationskällor i vardagslivet. Vi ville förutom att
studera deras informationsaktiviteter i vardagslivet och på Internet också undersöka de
faktorer som påverkar deras informationsbehov och informationsbeteende och de motiv som
driver dem att söka information.

För att studera detta genomförde vi en nybörjarkurs i Internet för sju yngre pensionärer, tre
män och fyra kvinnor. Kursdeltagarna kom från en och samma pensionärsförening, som de
alla var mycket engagerade i. Vi genomförde kursen själva och för att få den information vi
behövde om deras internetanvändning, använde vi oss av enkäter, dagboksanteckningar och
observationer. Till undersökningen om pensionärernas informationsbeteende i vardagslivet lät
vi kursdeltagarna under en dag anteckna de informationsaktiviteter de utförde.

Till analysen av materialet har vi använt oss av framförallt två teorier, Hektors åtta
informationsaktiviteter och IT-kommissionens olika motiv till att använda Internet. Dessa
motiv lät vi också utgöra grunden för analysen av informanternas motiv att använda
information i vardagslivet. Förutom dessa två teorier, ställde vi också vårt resultat mot andra
studier och lät även detta utgöra en analys.

Resultatet av studien visade att pensionärerna hade ett aktivt liv och ett väl utvecklat
informationsbeteende i vardagslivet. De använde många källor och dem de använde mest, var
till exempel släktingar och vänner, TV, tidning och telefon. Om man ser till Hektors åtta
informationsaktiviteter, utförde informanterna vissa aktiviteter mer än andra. De sökte inte
endast information, utan tog även del av den, ofta för att kunna förmedla den vidare. De motiv
som verkade ligga bakom informanternas informationsbeteende, var till stor del knutna till
deras aktiva och sociala liv.

Alla informanter utom två hade en mycket positiv inställning till Internet. De flesta i studien
tyckte, att dator och Internet var viktigt redan innan kursen, vilket skiljer sig från andra studier
som visat att de flesta pensionärer inte tyckte att Internet var viktigt.

Informanterna ville använda och använde Internet till bland annat informationssökning, e-
post, bankärenden och släktforskning. Flera av dem angav också att de ville använda, eller
använde, Internet till arbetet i pensionärsföreningen. De webbsidor de besökte var resesidor,
finanssidor, sport- och nyhetssidor. Även kontaktsidor och seniorsidor besöktes. Annat av
intresse var kartor och vägavstånd och gula sidorna. Informanternas intresseområden liknar
dem vi funnit i andra studier.

De barriärer vi fann var framförallt förknippade med mus och tangentbord. Även menyraden
på skärmen innebar vissa svårigheter. Av informanterna hade många problem med att skilja
adressfält från sökfält och att avgränsa sina sökningar. Många nämnde kostnaden i samband
med Internet som ett problem. Två av informanterna hade detta som skäl att inte skaffa
Internet, medan de andra hade Internet hemma och ansåg att nyttan med Internet övervägde
kostnaden. Svårigheterna som våra informanter hade stämde överens med dem som andra
forskare funnit. Vi anser dock att dessa barriärer kan gälla alla nybörjare, såväl gamla som
unga, och att man inte bör betrakta pensionärer som en särskild problemgrupp när det gäller
detta.

Faktorer som vi fann påverka informationsbeteendet var framförallt ålder och social kontext.
Dessa faktorer var viktiga genom att informanterna hade mer tid att engagera sig i olika
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aktiviteter än tidigare och att de rollförluster de kan ha i form av bland annat förlorad
yrkesroll, kan vara en anledning till deras engagemang i föreningen. Deras engagemang gav
ofta upphov till informationsbehov, utbyte och förmedling av information samt
informationssökning.

Vi har i vår studie försökt ställa informanternas informationsbeteende i användning av
Internet, mot deras informationsbeteende i vardagslivet, för att kunna se hur
informationsbeteendet i vardagslivet kan avspeglas i deras attityd till och användning av
Internet. Vi fann att det informationsbeteende de uppvisade i vardagslivet, till viss del hade
likheter med det beteende de uppvisade när de använde Internet. Bland annat var de sociala
och rutinmässiga aktiviteterna betydelsefulla, både i vardagslivet och i användningen av
Internet. Något som förvånade oss var, att informanterna i början av kursen hade angivit
informationssökning som något de ville lära sig, men att de på kursen ändå inte verkade vara
så intresserade av ren faktasökning utan föredrog andra aktiviteter. Informanterna tog heller
inte del av den information de fick på Internet i lika hög utsträckning som de gjorde i
vardagslivet, utan gick ofta vidare till nästa sökning.

Studien visade att informanterna som alla var yngre pensionärer, mycket väl kan hålla sig
välinformerade utan att använda Internet och att Internet inte fyller någon större funktion för
dem vad gäller ren faktasökning. Däremot kan Internet vara en hjälp i föreningsarbetet och
underlätta vissa aktiviteter som deklaration, biljettbeställning och betalning av räkningar.

Även om pensionärer enligt statistiken inte använder Internet i lika hög grad som yngre
grupper, menar vi att vårt resultat visar att det inte finns någon större anledning till oro. Vi
tror att de flesta pensionärer om några år, kommer att ha erfarenhet av Internet och att
skillnaderna mellan yngre och äldres internetanvändning har minskat.

Den positiva attityd som pensionärerna i vår studie uppvisade, och ökningen av
medlemsantalet i internetklubbar för pensionärer visar, att det trots allt finns ett intresse bland
pensionärerna för den nya tekniken. Vi anser därför det är viktigt att fortsätta satsningarna,
men att man då bör ta hänsyn till de olika informationsbeteenden och livsstilar som
förekommer inom gruppen pensionärer. Detta gäller även den forskning som behandlar
pensionärers informationsbeteende, både i vardagslivet och i användningen av Internet.
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Bilaga 1

Internetkurs för pensionärer

Gemensamt förmöte
Vi vill ta reda på era önskemål och förväntningar av kursen. Vi är intresserade att veta hur
mycket ni redan kan så vi kan anpassa nivån på undervisningen efter era behov och önskemål.
Vi presenterar kursens upplägg och vårt samarbete samt vad vi förväntar av er inför vårt
uppsatsarbete.

Kurstillfälle 1 och 2 - Vi lär oss hur man kommer igång att använda Internet
Vi ger en allmän genomgång på tips och råd hur Internet fungerar. Vi ska lära oss att använda
e-postfunktioner så vi kan skicka meddelanden till varandra.
Som en första sökövning ska vi börja leta efter material utifrån era intressen. Vi vill också
visa hur man finner samhällsinformation.
Vi ska efter dessa lektioner bl.a. kunna använda olika webbtjänster som telefonkatalogen, tid-
tabeller, läsa tidningar på Internet samt kunna hitta information från kommunen och andra
organisationer, eller annat som ni är intresserade av.

Kurstillfälle 3 - Hur man använder sökhjälpmedel på Internet
Vi lär oss att använda s.k. sökmotorer på Internet. Vi ger er tips på hur man söker efter det ni
är intresserade av och hur man kan förbättra sina sökningar.
Vi visar hur man finner bilder på Internet och lär oss hur man sparar material som man funnit.

Kurstillfälle 4 - Kan man lita på allt på Internet?
Internet är en källa att ösa information ur. Men kan man lita på allt som finns där?
Vi ger tips på vad man ska tänka på när man söker material på Internet. Efter denna lektion
ska ni ha fått med er ett källkritiskt tänkande.

Kurstillfälle 5  och 6 - Fri sökning
Vi lär oss att söka i enkla databaser. Vi tittar på t.ex. hur man finner böcker på bibliotek och
hur man finner affärer på Internet. Vi tittar på hemsidor där man kan jämföra priser, letar i
tidtabeller, letar efter filmer och skådespelare eller annat av intresse.
Vi använder det vi lärt oss, till att söka självständigt efter det vi vill veta mer om.

Efter dessa lektioner har ni fått en inblick i vad Internet är och vad man kan göra med det. Vi
hoppas att ni tycker ni har lärt er något intressant och att kunskaperna kommer till nytta och
användning.
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Bilaga 2

Enkät

Frågor om dig själv

1. Vad heter du? ………………………………………………………………………………...

2. Vilket år är du född? ………....

3. Vilken skolutbildning har du?
c  Folkskola/enhetsskola/grundskola
c  Folkhögskola
c  Tvåårigt gymnasium/fackskola
c  Flickskola/realexamen

c  Minst treårigt gymnasium
c  Universitet/Högskola
c  Examen från universitet/Högskola
c  Annan, vad? …………………………..

4. Din tidigare huvudsakliga sysselsättning? …………………………………………………...

5. Har du barn? c Ja c Nej

6. Har du barnbarn? c Ja c Nej

7. I vilken typ av område bor du?
c  Stad, centralt
c  Stad, ytterområde

c  Tätort
c  Landsbygd

8. Hur håller du dig informerad om vad som händer i vardagslivet och i världen?
c  Tidning
c  Radio
c  Teve
c  Telefon

c  Internet
c  Släkt/vänner
c  Annat, vad?...………………………….

9. Hur kontaktar du myndigheter?
c  Genom brev
c  Genom telefon
c  Genom besök

c  Genom Internet
c  Annat, vad?……………………....……
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10. Hur tar du reda på saker?
c  Genom att ringa ett samtal
c  Genom tryckt information (ex, tidtabeller, kataloger etc.)
c  Genom Internet
c  Annat, vad?

Frågor om Internet

11. Har du tillgång till dator? c Ja c Nej

12. Har du släkt och vänner med Internetvana? c Ja c Nej
Om Ja, vem/vilka?

13. Hur stor praktisk erfarenhet har du av Internet?
c Ingen alls c Mycket liten c Kan använda Internet

14. Vad vill du lära dig om Internet?
c  Skicka e-post (brev)
c  Ta reda på saker (ex. finna fakta och information)
c  annat, vad?

15. Om du har en e-postadress, kan du skriva den här:  …………………………..……………

16. Vad är ditt mål att gå kursen?

17. Vad tror du är bra med Internet?
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Bilaga 3

Utvärderingsfrågor

Frågor i början av veckan

1.Vad har du lärt dig?  
2.Vad var svårt/enkelt? 
3.Vad var roligt?
4. Vad var bra/dåligt?
5. Vad vill du veta mer om?
6. Vad vill du öva mer på?
7. Dina tankar om kursen?
8. Dina tankar om Internet?

Frågor i slutet av veckan

1.Vad har du lärt dig den här veckan?
2. Vad lärde du dig av det enskilda arbetet?
3. Vad lärde du dig av grupparbetet?
4. Tycker du att grupparbete är en bra arbetsform?
5. Har du fått den hjälp du önskar?
6. Har lärarens genomgångar varit tydliga?
7. Vilka svårigheter har du stött på?
8. Har arbetstempot varit rimligt?
9. Vad vill du öva mer på?
10. Har innehållet haft någon koppling till ditt liv utanför kursen?
11. Har du kommit på fler intressen som du vill undersöka? I så fall vilka?
12. Vill du ändra på något?
__________________________________________________________________________

Utvärdering av hela kursen

Om Internet
1. Vad tycker du är roligast när du söker på Internet? Motivera varför
2. Vad tycker du är tråkigast med att söka på Internet? Motivera varför
3. Vad var lätt med Internet? Motivera varför
4. Vad var svårt med Internet? Motivera varför
5. Vad tycker du är bäst med Internet? Motivera varför
6. Vad tycker du är sämst med Internet? Motivera varför
7. Har din attityd till Internet ändrats under kursens gång? Om ja, hur?
8. Tror du att du kommer att fortsätta använda Internet i framtiden?
9. Om ja, vad kommer du att använda Internet till?

Om kursen
10. Vad var bra med kursen?
11. Vad var dåligt med kursen?
12. Vad har du lärt dig?
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13. Vad ville du öva mer på?
14. Vad ville du veta/lära dig mer om?
15. Vad har du för tankar om kursen?
16. Tycker du att du fått ”verktyg” (färdigheter) för att kunna gå vidare att söka
       information självständigt på Internet? Vilka verktyg (sökmotorer, portaler,
       kataloger, källkritik etc.) kommer du att använda i så fall?
17. Tror du att du kommer att få användning av dina nya kunskaper du fått under
       kursen, och i så fall på vilket sätt?
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Bilaga 4

Informationsdagbok

Man kan ta reda på den information man behöver på många olika sätt. Bara under en dag
använder man flera sätt att söka information på, till exempel lyssnar man på radio, tittar på
TV, pratar i telefon, läser tidningen med mera. Hur gör DU för att ta reda på den information
du behöver? Och hur får du sådan information du inte tror du behöver men får ändå? För att ta
reda på vilka informationsaktiviteter du utför under en dag vill vi veta följande:

• Anteckna varje telefonsamtal du gör och de samtal du får själv. Vem var samtalet ifrån.
Vad handlade telefonsamtalen om? Hur länge varade de?

• Anteckna om du har träffat släktingar eller vänner och något om vad ni talade om.

• Anteckna varje gång du tappar bort något och behöver få information om var det kan vara.

• Anteckna varje gång du läser i en tidning. Vilka sidor läser du? Hur länge läser du?

• Om du är med i någon förening, anteckna varje gång du gör något i anknytning till
verksamheten.

• Anteckna varje gång du slår upp något i ett lexikon.

• Anteckna varje gång du läser i en faktabok och hur länge.

• Anteckna varje gång du känner att Internet hade varit ett bra komplement.

• Anteckna varje gång du får en ingivelse att ta reda på något.


